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Fundament naszej wiary i Kościoła

Zwiastowanie Najświętszej 
Maryi Pannie

Narodzenie Jezusa Chrystusa 
Pokłon Trzech Króli

Ukrzyżowanie

W starokatolickim studium o 
Kościele Jezusa Chrystusa bp Urs 
Kiiry (1901-1976) zwrócił szcze
gólną uwagę na zagadnienie „chry
stologicznego pochodzenia Koś
cioła”. Ten wybitny teolog staro
katolicki podkreślił, że główną 
podstawą Kościoła jest Osoba 
Chrystusa, Syna Człowieczego, 
Mesjasza i Syna Boga. Jezus C hry
stus jest fundamentem Kościoła, 
gdyż — jak zauważa bp Urs Kiiry — 
„w tym swoim jedynym, tajem ni
czym istnieniu osobowym, pod
czas swojego działania na ziemi, 
założenie swego Kościoła przygo
tował On przez powołanie ucz
niów, wybór i rozesłanie Aposto
łów oraz słowa skierowane do 
Piotra, zrealizował je przez swoją 
śmierć i zmartwychwstanie i za
kończył przez zesłanie Ducha 
Świętego” (Bp U rs K iiry , D oktryna  
K ośc io ła  S ta roka to lick ieg o , Pos
ła n n ic tw o  nr 3-4, 1976 r., s. 48).

Z a łożyc ie lem  K ośc io ła  N ow ego 
Przym ierza, now ego Ludu Bożego 
skup ia jącego  się w o k ó ł C hrystusa, 
K ośc io ła  będącego dzie łem  B o
żym , jes t sam Jezus. Zak łada jąc 
sw ój K o śc ió ł p ow o ła ł doń na jp ie rw  
dw unastu  A pos to łów , k tó rym  po
w ie rzy ł obow iązek g łoszen ia  d o k 
try n y  zaw arte j w  N ow ym  P rzym ie 
rzu m iędzy Bogiem  i cz łow iek iem , 
g łoszen ia  św ia tu  o rędz ia  ew ange- 
lijnego.

K ośc ió ł C hrystusow y, jako  ins ty 
tuc ja  n adprzyrodzona  i ludzka 
zarazem, w idz ia lna  i dysponu jąca  
n iew idz ia lnym i łaskam i bożym i, 
rozpoczą ł swą dz ia ła lność  w św ie- 
cie od m om entu zesłania Ducha 
Ś w iętego na A pos to łów . Począt
kow o liczba  ch rześc ijan  była  n ie 
w ie lka, była to g rupa  zapa leńców , 
tzw. sza leńców  bożych, skup ia jąca  
się w o kó ł g rona  D w unastu . Dzia
ła ła  w  Je rozo lim ie . W ie lu  z tych  
ludzi p o ch o d z iło  z G a lile i, ale byli 
też z innych  stron  Pa lestyny, a na
wet z innych krajów. Reprezentowa
li oni różne pochodzen ie , zaw ody 
i usposobienia. Początkow o zacho
w yw ali w szystk ie  p rzep isy S tarego 
Testamentu. S topniowo ich społecz
ność zaczęła się rozrastać.

P ierwsi ch rześc ijan ie  w ie rzy li i 
g łos ili, że zapow iadany przez p ro 
roków , a tak oczek iw any przez ca ły 
naród izrae lsk i, Mesjasz już  p rzy 
by ł na z iem ię. To, co by ło  nadzie ją 
p ro roków , w yp e łn iło  się w  O sobie  
Jezusa z Nazaretu — Syna C z ło 

w ieczego, Mesjasza, Syna Bożego, 
Pana i O dkup ic ie la . M om ent ten 
m ocno  zaakcen tow a ł św. P iotr, 
k tó ry  w  dn iu  Zesłan ia  D ucha Ś w ię
tego  ośw iadczy ł: „M ężow ie  iz rae l
scy, s łucha jc ie , co m ów ię: Jezusa 
N azare jczyka, Męża, k tó rego  pos
ła n n ic tw o  Bóg p o tw ie rd z ił wam 
n iezw yk łym i czynam i, cudam i i 
znakam i, ja k ich  Bóg przez N iego 
d o k o n a ł w śród  was, o czym  sami 
w iec ie , tego  Męża, k tó ry  z w o li, 
pos tanow ien ia  i p rzew idzen ia  Bo
żego zos ta ł w ydany, p rzyb iliśc ie  
do krzyża i zab iliśc ie . Lecz Bóg 
w skrzes ił Go, zerw aw szy w ięzy 
śm ie rc i (...). T ego  w łaśn ie  Jezusa 
w skrzes ił Bóg, a my w szyscy 
jes teśm y tego  św iadkam i. W yn ie 
s io n y  na p raw icę  Boga, o trzym a ł 
od O jca  o b ie tn icę  D ucha Ś w iętego 
i zesła ł Go, jak to  sami w idz ic ie  i 
s łyszyc ie  (...). N iech w ięc ca ły  dom  
Izraela w ie  z n iew zruszoną  pew 
nością, że tego  Jezusa, k tó rego  
w yśc ie  ukrzyżow a li, u czyn ił Bóg i 
Panem, i M esjaszem ” (Dz 2, 22-36).

Jezusa z N azaretu, syna M aryi i 
c ieś li Józefa, zna ło  w ie lu . Jedn i 
w id z ie li w  N im  zw yk łego  cz ło 
w ieka, m oże naw et fana tyka  re li
g ijn e g o  i naw et n ie  d om yś la li się i 
n ie us iłow a li zg łęb ić, kim  On jest 
napraw dę. Inni dos trzega li w  Jezu
sie coś w ięce j, n iż ty lk o  g o rliw e go  i 
sp ra w ied liw ego  cz łow ieka . Podzi
w ia li Jego n iezw ykłą  m ądrość, bys
tro ś ć  um ysłu , a naw et Jego nad
ludzką  m oc. D la tego sądzili, że 
Jezus jes t w yb ranym  przez Boga 
p ro rok iem . W reszcie  — n ie liczna  
p oczą tkow o  g rupa  — dostrzeg ła  w  
O sob ie  Jezusa C hrystusa  coś 
szczegó lnego , ta jem niczego , co 
w ym yka ło  się zw ykłem u ludzkiem u 
spostrzeżen iu  i dośw iadczen iu , 
coś nadp rzy rodzonego  i boskiego. 
Ci w łaśn ie  rozum ie li życ ie  Jezusa, 
Jego  naukę, i cuda. D la n ich  Jezus 
z Nazaretu to  „Pan m ój i Bóg m ó j” . 
D la n ich  Jezus z Nazaretu jes t 
C hrystusem , Synem  Boga żyw ego. 
D la n ich  Jezus jes t p raw dziw ym  
M esjaszem  i O d kup ic ie lem  — jest 
D rogą, Prawdą, Życ iem . O ni uw ie 
rzy li, choć  przecież przeżyli d ru z 
goczącą  klęskę Jego  z iem skiego  
życ ia . U w ie rzy li, m im o że On 
zaw is ł na krzyżu. U w ie rzy li, bo 
o trzym a li d ow od y  Jego boskości. 
Jego  o fia ra  na krzyżu, Jego zm a rt
w ychw stan ie  i w n iebow stąp ien ie , a 
późn ie j dar i łaska  D ucha Św ię
tego, k tó rych  byli uczestn ikam i,



sta ły się dla n ich  osta tecznym  
zapoczątkow an iem  ery m esjań- 
s- e ery K ró lestw a  Bożego na 
z e -  Oc tej pory tw o rzy li spo łecz
no sc r«owego ludu, społeczność w i
ązią r.ą  i nadprzyrodzoną, spo łecz- 
r o s :  Kośc io ła  Jezusa C hrystusa.

G dy tak a na lizu jem y dzie je  pow - 
s ta n a  i rozw o ju  K ośc io ła  ch rześc i
jańsk iego , dostrzegam y, że u je 
go podstaw  legła w iara  w  Jezusa 
C hrystusa. Bez tej w ia ry  K o śc ió ł 
b y łby  czym ś n iezrozum ia łym . Od 
m om entu zesłania Ducha Św iętego 
na A p o s to łó w  u p łynę ło  w ie le  w ie 
ków, p rzybyw a ło  coraz to  now ych 
w yznaw ców  w ia ry  chrześcijańskie j.

Zastanów m y się, d laczego z O so
bą C hrystusa  Pana łączy  się także 
tak w ie le  różnych, ko n tro w e rsy j
nych op in ii, zdań i postaw  ż yc io 
w ych. O tóż dzie je  się tak m iędzy 
innym i d la tego, że Jezus C hrys tus  
b y ł C z łow iek iem , a jednocześn ie  
Bogiem  w tej samej O sobie. D la
tego, że nawet w  sam ych Ew ange
liach, sp isanych  przez czte rech  
a u to rów  (Mateusza, Marka, Ł uka 
sza i Jana), w  op isach  życ ia  i dz ia 
ła ln ośc i Jezusa C hrystusa  sp la ta ją  
się ze sobą p rzy rod zon ość  i nad- 
p rzyrodzoność, ludzkość  i bo- 
skość, doczesność i w ieczność. 
T ru d no  też jes t rozg ra n iczyć  w yra 
źnie, gdzie  zaczyna się jedno , a 
gdzie d rug ie ; jes t to  naw et w ręcz 
n iem ożliwe.

Jezus Chrystus, Jego przyjście 
zapowiadali prorocy Starego T e 
stamentu. Obiecany Mesjasz miał 
być królem narodów. Tymczasem, 
gdy przychodzi, jest biedny, opu
szczony. Rodzi się w stajni między 
bydlętami. Hołd oddają Mu anio
łowie, przychodzą ubodzy paste
rze. Nawet uczeni Magowie — 
zwani Trzema Królami — wędrują z 
dalekiego Wschodu, aby Mu złożyć 
dary. Tym czasem  o Jego narodze
niu n ic  nie w iedzą m ieszkańcy na j
b liższej o ko licy . N ic nie w iedzą w 
Betle jem  i Je rozo lim ie . N ie poznali 
w N im  ob iecanego  Mesjasza.

K iedy C hrys tus  os iągn ie  w iek 
pełnej do jrza łośc i, rozpoczn ie  swą 
dzia ła lność. G łosi w spania łe  nauki, 
czyni cuda — jest w ięc pełen m ocy. 
Tym czasem  sam jes t n iek iedy  
g ło d n y  i łakn ie , sam c ie rp i katusze 
b iczow an ia , c ie rn iem  u ko ron ow a 
nie, dźw igan ia  krzyża, p rz y b ic ia d o  
niego. W skrzesił m łodzieńca z Naim, 
có rkę  Ja ira  i Łazarza, a sam u m ie 
ra pośród  szyderstw , pon iżen ia  i 
szykan. Trzeba było dopiero Jego 
Zmartwychwstania, Wniebowstąpie
nia i Zesłania Ducha Świętego, aby 
w Jezusa Chrystusa uwierzono.

A w jak ich  ka tegoriach  u jm u 
jem y Jezusa C hrystusa  my? Kim

On jes t d la  nas, ch rześc ijan  d w u 
dziestego p ierw szego w ieku? Jakie  
m ie jsce  i ile  tego  m ie jsca  za jm u je  
On w  naszym osob istym  życiu? Czy 
s ta ram y się G o szukać i zna jdow ać 
tak im , jak im  On b y ł i jes t w  swej 
is toc ie?

Doświadczenie potwierdza, żestosun- 
kowo ła tw o  jest u w ierzyć cz łow ieko
w i, że is tn ie je  Bóg, ale ju ż  troch ę  
tru d n ie j je s t uw ie rzyć, że B ogiem  
je s t Jezus C hrys tus . I jeszcze tru d 
n ie j je s t p rzy jąć , że Jezus z Naza
retu jest i Bogiem  i C z łow iek iem . 
A  jednak  Jezus C hrys tus  jes t także 
pełnym, autentycznym  Człowiekiem. 
W ierząc w Jezusa-Boga, chrześcija 
nin matakże wierzy w  Jezusa— Czło
wieka. Prawda ta bowiem leży u pod
staw  w ia ry  ca łego  chrześcijaństw a. 
Bóg stał się człowiekiem . Św. Jan 
zamknie tę prawdę w sformułowaniu: 
„Słowo stało się Ciałem i zamieszka
ło wśród nas” (J 1, 14). W opisie 
sceny Zwiastowania, Anioł mówi do 
Maryi: „Oto poczniesz i porodzisz 
Syna, któremu nadasz imię Jezus” 
(Łk 1 ,31 ). Później Ewangelista do
da: „Porodziła swego pierwododnego 
Syna, owinęła Go w pieluszki i poło
żyła w żłobie, gdyż nie było dla 
Nich miejsca w gospodzie” (Łk 2, 
27). W oparciu o te i inne teksty  
Pisma Świętego Kościół każe nam  
uwierzyć i powtarzać w wyznaniu  
wiary... przyjął ciało z Maryi 
Dziewicy i stał się Człowiekiem ...”

Tak. Prawdę tę przeżywamy i dzi
siaj, w okresie Świąt Bożego Naro
dzenia i Nowego Roku. Bóg s ta ł się 
człow iekiem . A zatem Bóg przyszedł 
naziem ię w  takim  ciele, jakim  jest cia
ło  każdego z nas. Przyszedł na św iat 
w  tak i sam sposób, jak każdy z nas.

Często w  sk ry tośc i ducha  zasta
naw iam y się, czy to  m ożliwe, aby 
Bóg p osu ną ł się  aż tak da lece  w 
swej m iłośc i do ludzi, że s ta ł się 
je d n ym  z nas? C hę tn ie j w y o b ra 
żam y sob ie  Jezusa ja ko  Boga niż 
cz łow ieka , a jeże li cz łow ieka , to  
tak iego, w  k tó rym  cz łow ieczeń 
stw o  zosta ło  p rzykry te  przez bó
s tw o . A  m y m am y w ie rzyć  w 
Jezusa jed noosobow ego , w  jeden 
pod m io t, w  k tó rym  z jed no czy ły  się 
dw ie  natury: boska i ludzka.

Zmartwychwstanie

Zesłanie Ducha Świętego

W ita m y  n aszych  C zy te ln ik ó w  
w N o w ym  2 0 0 7  R ok

Ż y c z y m y , a b y  rok ten  
b y ł je s z c z e  b a rd z ie j p o m yśln y  
n iż  p o p rzed n i, b y  o b fito w a ł  

w  w iele b łogosław ieństw  B o ży c h .
Redakcja „Rodziny ”



6 stycznia - Święto Trzęch Króli, Objawienie Boże

Gwiazda drogę wskazywała
Droga Trzech Króli rozświetlana była gwiazdą betlejemską. Trzej Królo

wie, zwani też Mędrcami i Magami, ujrzeli „gwiazdę na wschód słońca 
i przybyli...”, aby się pokłonić Bożemu Dziecięciu.

Kiedy przybyli do Jerozolimy, cał
kiem otwarcie zaczęli pytać: „Gdzie 
jest nowo narodzony król żydowski”
(Mt 2, 2). Pytanie to świadczyło o ich 
szczerości zamiarów i jednocześnie
o nieznajomości sytuacji politycznej 
w Palestynie. Jedynym bowiem 
wówczas królem żydowskim był 
Herod. Nie wywodził się wprawdzie z 
rodziny królewskiej, gdyż matka jego 
była Arabką, ojciec zaś, Antypater —
Idumejczykiem. Jednak dzięki swej 
energii i chytrości Herod osiągnął 
tron żydowski.

Przedstawiający te wydarzenia 
Ewangelista dodaje: „Skoro to usły
szał król Herod, przeraził się, a z nim 
cała Jerozolima” (M 2, 3). W pełni 
uzasadnione były obawy ludu jerozo
limskiego. Pytanie takie „pachniało 
spiskiem” . Mogło bowiem doprowa
dzić do rozruchów na tle wolnościo
wym, bowiem Żydzi nigdy nie pogo
dzili się z władaniem Heroda, i 
sprowadzić na podejrzanych o kno
wanie przeciwko władcy wyroki 
śmierci. Herod, który na każdym 
kroku węszył spiski, domyślił się, że 
sprawa musi mieć podłoże religijne i 
związana jest z oczekiwaniem przyj
ścia Mesjasza, który — według prze
konania ludu — ma odbudować kró
lestwo izraelskie. W tej sytuacji 
„zebrał więc wszystkich arcykapła
nów i nauczycieli ludu, i wypytywał

ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz” 
(Mt 2,4). Zapytani oświadczyli, że w Bet
lejem, bo tak zapowiedział prorok.

Odpowiedź ta zaniepokoiła Hero
da, ponieważ Betlejem było wówczas 
mało znaczącą miejscowością i nie 
odebrał stamtąd żadnych „podejrza
nych” wiadomości. Jednakże przy
bycie nieznanych Wędrowców, wspom
nienie o nadzwyczajnej gwieździe, a 
zwłaszcza nazwa „król żydowski” , 
bardzo go zdenerwowały. Postano
w ił podstępnie uzyskać od przyby
szów dodatkowe informacje. „Wtedy

Herod przywołał potajemnie Mędr
ców i wypytał ich dokładnie o czas 
ukazania się gwiazdy. A kierując ich 
do Betlejem, rzekł: „Udajcie się tam i 
wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy 
Je znajdziecie, donieście mi, abym i 
ja mógł pójść i oddać Mu pokłon. Oni 
zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w dro
gę. A oto gwiazda, którą widzieli na 
Wschodzie, szła przed nimi, aż przy
szła i zatrzymała się nad miejscem, 
gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli 
gwiazdę, bardzo się uradowali. 
Weszli do domu i zobaczyli Dziecię 
z Matką Jego, Maryją; upadli na 
twarz i oddali Mu pokłon. I otwo
rzywszy swe skarby, ofiarowali Mu 
dary: złoto, kadzidło i mirrę” (Mt 2, 
7-11).

Na próżno Herod oczekiwał ich 
powrotu. Oddawszy bowiem hołd Bo
żemu Dziecięciu i złożywszy swe 
dary, trzej Mędrcy „otrzymawszy we 
śnie nakaz, żeby nie wracali do 
Heroda, inną drogą udali się do 
ojczyzny” (Mt 2, 12).

Herod, widząc że dalsze ocze
kiwanie na nic się nie zda, wpadł 
we wściekłość i „posłał (opraw
ców) do Betlejem i całej okolicy i 
kazał pozabijać wszystkich chłop
ców w wieku do lat dwóch, stosownie 
do czasu, o którym się dowiedział 
od Mędrców” (Mt 2,16). Nabrał więc 
pewności, że tym razem nowo 
narodzone Dziecię nie ujdzie iego 
zemsty.

Tymczasem Św. Rodzina ostrzeżo
na we śnie przez Anioła Pańskiego.

To było 62 lata temu

17 stycznia - dzień Warszawy
W roku 1945 św iat w k ro czy ł z 

nadzieją na szybkie zakończenie 
trw a jące j już k ilka  lat II w o jny  
światowej. Nadszedł styczeń. H it
lerowcy w rejonie Warszawy zna
leźli się w okrążen iu . W ojska ra
dzieckie rozpoczęły zdecydow a
ny manewr oskrzydlający w ycho
dząc na ty ły  Warszawy. H itle row 
cy znaleźli się w „p o trza sku ” , 
bez szans. Wszelkie drogi odw ro
tu zosta ły zam knięte. Nadszedł 
teraz czas dzia łan ia  d la  żo ł
nierzy I A rm ii W ojska Polskiego.

16 styczn ia  1945 r. 2 dyw iz ja  
p iecho ty  p rzepraw iła  się przez

W isłę i rozpoczę ła  atak na W ar
szawę od pó łnocy. Tego sa
m ego dn ia  oddz ia ły  rozpozna
wcze 1 b rygady kaw alerii także 
s fo rsow a ły  W isłę i opanow a ły  
p ierwszą lin ię  ob ro n y  n iep rzy 
jac ie la . Nocą z 16 na 17 s tycz
nia przeszły W isłę  g łów ne  s i
ły  a rm ii po lsk ie j. W alki prze
sunę ły się w  g łąb W arszawy. Po
w oli zdobywano: Powązki, D w o
rzec G dański, O gród  Saski, 
Plac Zamkowy, Dworzec G łówny.
17 s tyczn ia , późnym  p o p o łu d 
niem, opanowano Służew i Ochotę 
oraz do ta rto  do skra ju  O kęcia.

W dn iu  17 s tyczn ia  1945 r. 
rozeszła się w iadom ość, na którą 
czekali w szyscy Polacy: W ar
szawa w olna! B y ł to  p ierw szy 
dzień spa lone j, w ym arłe j, z ru j
nowanej, ale w o lne j W arszawy. 
Za żołn ierzam i zaczęli w racać do 
ukochane j s to lic y  jej oca le li 
m ieszkańcy-tu łacze . Dwa dni 
późnie j, pośród szczątków  i d y 
miących gruzów dawnego piękne
go m iasta, w  A le jach Je rozo lim 
skich, obok ruin ówczesnego Dwor
ca G łów nego , ustaw ili się szpa
lerem warszawiacy. Ulicą wyzwo
lonej s to licy  przem aszerowała 
pierwsza defilada jednostek W oj
ska Polskiego.

W arszawa żyła!

Warszawa 1945 r. Przejmujący widok 
zniszczonego w czasie Powstania War
szawskiego Rynku Starego Miasta



W święto Objawienia Pańskiego, zwanym też Trzech Króli, w ub. roku przez 
Rzym przeszedł tradycyjny włoski pochód folklorystyczny zwany „Befaną". Składał 
się z 700 postaci poprzebieranych w dawne stroje, a prowadziło go trzech kró
lów: Kasper, Melchior i Baltazar (na zdjęciu). Włoska legenda głosi, że Be- 
fana była dobrą czarownicą, która towarzyszyła Trzem Królom do Betlejemskiego Żłóbka. 
Dzisiejsza Befana grzecznym dzieciom rozdaje cukierki, a niegrzecznym — węgielki

udała się do Egiptu i przebywała 
tam do czasu, kiedy Anioł Pań
ski ponownie ukazał się we śnie 
Józefowi i rzekł: „Wstań, weź Dziecię 
i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo 
już pomarli ci, którzy czyhali nażycie 
Dzieciątka” (Mt 2, 20).

Gwiazda prowadząca Wędrowców 
do Betlejem to niezwykłe, piękne zjawi
sko. Po raz pierwszy w dziejach hi
storyczne wydarzenie narodzin Chry
stusa przekazywane jest ludzkości 
w wydarzeniu kosmicznym. W istocie, 
Bóg przemówiłdo człowieka za pomo
cą całej rzeczywistości, powiadamia
jąc, że Ten, który się z Maryi na
rodzi, obejmuje całą rzeczywistość: 
ludzką i kosmiczną. Kiedy Bóg prze
mówił do człowieka poprzez Wciele
nie, obdarzył go nową światłością.

Owa „gwiazda na wschód słońca” 
nie oświetla Boga, owszem, pocho
dzi od Niego, by rozjaśnić nasze 
życie, naszą egzystencję, by rozwid
nić drogi dla człowieka, dla każdego 
człowieka. Trzej królowie to przed
stawiciele ludzkości. A kiedy świat
łość Boża oświetla nas, cały świat 
przybiera dla nas inny wygląd.

Przybycie Trzech Króli do betle
jemskiej Stajenki jest odpowiedzią 
wiary na wolny akt Boga. Wiara jest 
światłością. I my również, pochyleni 
nad Narodzonym w Betlejem Dziecię
ciem, uświadamiamy sobie kierunek 
własnego wzrostu, własnego rozwoju. 
Droga ludzkiej aktywności wiedzie 
przez Chrystusa. Droga do Chrystu
sa wiedzie przez światłość wiary.

Fragmenty nieopublikowanej pracy 
Bpa Wiktora Wysoczańskiego

Z historii PNKK
Emigranci a sprawa pilska

Określenie dokładnej liczby lud
ności polskiego pochodzenia osied
lonej w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki Północnej jest niesłychanie 
trudne. Część europejskiego wy
chodźstwa zamorskiego była niele
galna, wymykała się przeto spod 
kontroli i ewidencji odnośnych władz, 
co dotyczyło także emigracji z ziem 
polskich. W amerykańskich spisach 
ludności występują znaczne różnice 
w definiowaniu imigrantów polskich. 
Jest faktem, że znaczny procent 
chłopów, którzy wyemigrowali do 
Stanów (zwłaszcza z bardziej izolo
wanych zbiorowości byłego zaboru 
rosyjskiego) nie posiadał świado
mości przynależności do społeczeń
stwa o polskiej kulturze narodowej 
lub po prostu nie identyfikował się z 
tym społeczeństwem. Toteż wiele 
osób udających się do Stanów nie 
potrafiło określić jednoznacznie swej 
przynależności narodowej. Spory 
odsetek emigrantów polskich za kraj 
swego urodzenia podawał Niemcy 
(Prusy), Austrię albo Rosję. Istniała 
więc duża przypadkowość w ustale\ 
niu ich faktycznego pochodzenia 
oraz rejestrowaniu nazwiska i kraju 
urodzenia. Wiele omyłek popełniali 
także urzędnicy imigracyjni w związ
ku z trudnościami językowymi.

W 1893 r. oraz w 1898 r. Biuro Imi
gracji Stanów Zjednoczonych pod
jęło decyzję, zgodnie z którymi Pol
ska nie mogła służyć jako kryterium 
rejestrowania Polaków, gdyż nie ist
niała ona jako państwo polityczne. 
Odtąd aż do 1920 r. rejestrowano 
Polaków w „zależności od kraju, do 
którego należeli, tzn. w zależności od 
państwa politycznego, pod którego 
zaborem znajdowało się ich miejsce 
urodzenia albo też ostatnie miejsce 
zamieszkania” . W efekcie w amery
kańskich spisach ludności (1860, 
1900, 1910 i nast.), ujęto tylko część 
imigrantów polskich. Reemigrantów 
uwzględniano w statystykach ame
rykańskich dopiero od 1908 r., pol
skie dane zaś istnieją od 1920 r. (...).

We współczesnej literaturze przed
miotu przyjmuje się, że Polonia ame
rykańska w kształcie obecnym pow
stała niemalże całkowicie w wyniku 
przemysłowej fazy liberalnej imigracji 
amerykańskiej (zwanej najczęściej 
ekonomiczną) oraz napływu Pola
ków do Stanów po drugiej wojnie 
światowej. Hieronim Kubiak wyró
żnia trzy okresy ruchu imigracyj- 
nego, w wyniku którego powstała

cd. na str. 6



Z historii PNKK
cd. ze str. 5

współczesna Polonia amerykańska: 
kolonialny, kończący się po traktacie 
pokojowym wersalskim z 1783 r., 
liberalny, rozpoczęty po wojnach 
napoleońskich, a przerwany wybu
chem pierwszej wojny światowej i 
decyzjami Kongresu USA z lat 1921, 
1924 i 1929 (w którym dodatkowo 
jeszcze wyróżnia się dwie fazy, a 
mianowicie: agrarną — trwającą do 
amerykańskiej wojny domowej w 
latach 1861-1865, oraz przemysłową
— od wony domowej do pierwszej 
wojny światowej); i wreszcie restryk
tywny, od kryzysu ekonomicznego 
lat trzydziestych (...).

Emigranci europejscy zetknęli się 
w Stanach ze środowiskiem obcym, 
często nastawionym do nich wrogo. 
Zaqubieni w nowych warunkach 
musieli szukać jakichś form współży
cia. Odczuwali większą niż zwykle 
potrzebę wzajemnego kontaktu oraz 
zaspokojenia swych uczuć religij
nych. Toteż zazwyczaj każda z grup 
przybywających do Stanów rozpo
czynała swą egzystencję od próby 
odtworzenia znanych jej z kraju 
ojczystego instytucji religijnych. Od
nosi się to oczywiście do osadników 
angielskich, francuskich, niemiec
kich, irlandzkich, włoskich, słowiań
skich, w tym także polskich, którzy 
pragnęli, aby zakładane przez nich 
parafie spełniały funkcje nie tylko 
religijne. Parafia miała bowiem ułat
wić imigrantom współżycie z innymi 
grupami etnicznymi i przetrwanie w 
nowych warunkach. Widziano w niej 
ważny czynnik zapewniający zacho
wanie języka ojczystego, obyczajów 
oraz więzi sąsiedzkich (...).

Polacy opuszczając swe ziemie 
rodzinne, na których panowała nę
dza i bezrobocie, jechali w nieznane, 
by na obczyźnie rozpocząć nowe 
życie. Tu musieli, niestety, znieść 
również wiele upokorzeń, doświad
czyć licznych niepowodzeń, słowem
— przejść twardą szkołę życia. 
Cechowało ich na obczyźnie — 
podobnie jak i w Starym Kraju — 
szczere umiłowanie tradycji oraz 
głęboka wiara, którą na przestrzeni 
niemalże całej historii Polski łączono 
z polskością i patriotyzmem. Toteż 
zastane na ziemi amerykańskiej 
formy życia religijnego nie odpowia
dały psychice emigrantów polskich. 
Czuli się oni obco w Kościele amery
kańskim, rozumianym synonimicz- 
nie jako Kościele irlandzkim, który 
początkowo usiłował roztoczyć nad 
nimi swą opiekę duchową. Zmuszeni 
byli przeto od początku osiedlenia 
się w Stanach do organizowania 
własnych form życia religijnego: 
zakładania polskich parafii i budowy

polskich kościołów. (...) Szczególną 
swą niechęć okazali Irlandczycy, gdy 
Polonia amerykańska wszczęła w 
Rzymie starania o nominację Pola
ków na biskupa dla rzymskokatoli- 
ków polskiego pochodzenia, osiad
łych w Stanach. Z inicjatywą tą 
wystąpił już w 1870 r. zmartwych
wstaniec ks. Wincenty Barzyński 
(1838—1899), późniejszy proboszcz 
parafii św. Stanisława Kostki w Chi
cago i zarazem działacz polonijny. 
Postulowałon utworzenie w Ameryce 
wikariatu apostolskiego dla Pola
ków, co uznano wówczas za awan- 
turnictwo i niesubordynację. W cza
sie późniejszym sprawę nominacji 
biskupów polskich dyskutowano na 
trzech pierwszych Kongresach Po
lonijnych (22-25 września 1896 r. — 
Buffalo, 24-26 września 1901 r. — Buf
falo, 27-29 września 1904 r. — Pitts- 
burgh). Liczne petycje, kampanie 
prasowe i podróże delegacji polskich 
( w tym także ks. W. Kruszki w 1903 r. 
i 1904 r.) do Rzymu nie odniosły 
pożądanego skutku. Pierwszy polski 
biskup rzymskokatolicki został kon
sekrowany dopiero w 1908 r., na co w 
niemałej mierze wpłynął fakt istnie
nia i działalności w Ameryce niezale
żnych ośrodków kościelnych, w tym 
Polskiego Narodowego Kościoła Ka
tolickiego. Biskupem tym był ks. 
Paweł Piotr Rhode (1871-1945), uro
dzony w Wejherowie, lecz został on 
tylko jednym z 90 amerykańskich 
biskupów, a nie biskupem dla Pola
ków bądź ordynariuszem jednej z 
diecezji terytorialnych, gdzie prze
ważali Polacy. Po nadaniu ks. P. Rho- 
demu sakry biskupiej zamianowano 
go sufraganem w archidiecezji ch i
cagowskiej, które to stanowisko pia
stował w latach 1908-1915. Dopiero 
w 1915 r. został ordynariuszem nie
wielkiej diecezji Green Bay, Wiscon- 
sin, gdzie polskie parafie rzymskoka
tolickie stanowiły zaledwie 1/4 ogól
nej liczby parafii. Kolejnymi bisku
pami polskimi byli: ks. Edward 
Kozłowski (1860-1915), sufragan die
cezji w Milwaukee, któremu sakrę 
biskupią nadano w 1914 r., oraz ks. 
Józef Plagens (1880-1943), a od 1924 
r. koadiutor w Detroit, a następnie 
ordynariusz w Marguette, Mich. 
Wszyscy trzej wymienieni biskupi nie 
reprezentowali w sensie ścisłym 
osadników polskich w Stanach i sta
nowili bardzo znikomą cząstkę rzym
skokatolickiej hierarchii kościelnej w 
tym kraju (...).

Najbardziej konfliktową i zarazem 
bolesną dla imigrantów europejskich 
była sprawa własności majątków 
kościelnych. Funkcjonowały tu dwie 
różne koncepcje udziału wiernych w 
sprawach gospodarki parafialnej: 
europejska i amerykańska. W Euro
pie kościół był właścicielem ogro
mnych majątków, wspierało go pań
stwo i możni kolatorowie, toteż 
parafianie nie musieli zbytnio tro 

szczyć się o gospodarkę parafii. 
Świadczenia na rzecz parafii były 
niewielkie i usankcjonowane wielo
wiekową tradycją. Natomiast w Sta
nach Zjednoczonych wobec braku 
majątku Kościoła, pomocy państwo
wej i wsparcia ze strony kolatorów, 
emigranci musieli sami pokrywać 
wszystkie koszty związane z budową 
obiektu sakralnego, jego utrzyma
niem i administracją parafii. Po uzy
skaniu zgodny biskupa na budowę, 
w czasie jej trwania i organizowania 
parafii, w zasadzie nie dochodziło do 
większych konfliktów. Pojawiały się 
one dopiero wtedy, gdy budowę 
ukończono i zaangażowani w budo
wę wierni dopominali się o prawo 
współdecydowania w sprawach go
spodarczo-administracyjnych para
fii. Hierarchowie amerykańscy nie 
chcieli nawet o tym słyszeć i wręcz 
żądali przekazywania tytułu własności 
kościoła i innych nieruchomości na 
rzecz biskupa. Do otwartej walki 
dochodziło szczególnie wtedy, gdy 
biskup należał do innej grupy etni
cznej niż budowniczowie kościoła. 
Dodatkowym powodem tej walki był 
fakt, że wielu księży — również pol
skich — gospodarzyło nieuczciw ie] 
rozrzutnie, czym zrażali sobie wier
nych. (...) Przedstawione (...) trud
ności szczególnie dotkliw ie odczu
wali Polacy. Gnębieni przez obcych 
zaborców opuścili strony rodzinne, tu 
znów zaś byli gnębieni przez irlandz
kich i niemieckich hierarchów rzym
skokatolickich, którzy dążąc do 
szybkiego i całkowitego wynarodo
wienia, przywłaszczali sobie ich włas
ność. Spore trudności napotykali 
Polacy również wtedy, gdy po wybu
dowaniu kościoła podejmowali sta
rania o polskiego księdza, których w 
Ameryce nie było za dużo, a i do tych 
biskupi amerykańscy czuli uprze
dzenia (...).

Przedstawione tendencje hierar
chii amerykańskiej, spory wokół 
majątków kościelnych, a także nie
porozumienia wśród księży polonij
nych, ich stosunek do wiernych itp. 
przyczyniły się do powstania parafii 
niezależnych, w których pierwowzór 
wytworzył się w środowisku katoli
ków irlandzkich, niemieckich i fran
cuskich. Jednakże dopiero wśród 
Polaków powstanie niezależnych 
parafii przybrało charakter bardziej 
powszechny i programowo dojrzały. 
W 1901 r. ks. F. Hodur w „Nowych 
drogach” pisał: „Niemcy burzyli się 
jakiś czas przeciwko uchwałom 
synodu baltimorskiego, stworzyli 
nawet parę kościołów niezależnych 
od biskupów irlandzkich, ale gdy 
uzyskali od Rzymu kilka stolic



Z życia naszych parafii

Uroczystości w parafii kotłowskiej

ik
*

Świątynia kotłowska podczas święta dziękczynienia za zebrane plony

Święto dziękczynienia 
za zebrane plony

W niedzielę 27 sierpnia 2006 r., 
w parafii kotłowskiej dziękowa
liśmy Bogu za zebrane plony. Pię
knym korowodem konnym odbył 
się przejazd sprzed kościoła w 
Strzyżewie do świątyni w Kotłowie, 
aby tam, w czasie uroczystej Mszy 
św., podziękować Bogu i Matce 
Najświętszej — Królowej Kotłow
skiej, za tegoroczne plony.

Przed kościołem ks. Julian Ko
piński — Administrator Parafii 
powitał gospodarzy tradycyjnych 
Dożynek, którymi w tym roku byli: 
Kotłów Wieś i Kotłów „Kozaki” . 
Powitał również wszystkie delega
cje z poszczególnych dzielnic 
naszej parafii, które „stawiły się” z 
pięknymi wieńcami oraz licznie 
przybyłych na uroczystość para
fian.

Szczególną uwagę zwrócił na zna
czenie Chleba Eucharystyczne
go, pokarmu duchowego. Nasza wia
ra daje nam pokarm i siłę do 
osiągnięcia Królestwa Bożego. 
Modlitwa i wiara pomaga każ
demu człowiekowi, który umie 
docenić to, co Bóg nam daje, 
poprzez Eucharystię i Sakramen
ty św.

Wszyscy parafianie modlili się w 
skupieniu, dziękując Bogu za oka
zane łaski.

Po Mszy św. Gospodarz Parafii 
podziękował wszystkim zgroma
dzonym, pobłogosławił parafian, 
przybyłych na uroczystość gości i 
całą parafię.

(ks. K.J.)

Uroczystość patronalna 
w Święto Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny

biskupich dla siebie, dali spo
kój i dziś idą ręka w rękę, przy
najmniej dla oka, z Ajryszami. 
Nawet chcą ich prześcignąć w gnę
bieniu elementu słowiańskiego

Uogolniając, można powiedzieć, 
że u podstaw konfliktów parafial
nych leżały z reguły kwestie ekono
miczne, dążenia do zachowania 
języka ojczystego w kościele, jak 
również starania o księdza lub 
biskupa z własnej zbiorowości et
nicznej. A zatem nie powstawały one 
na tle sporów teologiczno-doktry- 
nalnych, albowiem (...) księża nieza
leżni nie mieli ku temu specjalnych 
zdolności ani też nie było odpowied
niej atmosfery (...).

Spośród szeregu niezależnych 
parafii polskich powstałych pod 
koniec XIX w. w środowisku Polonii 
amerykańskiej po 1894 r. na czoło 
wysunęły się trzy ośrodki kościelne z 
siedzibami w Chicago, Buffalo i 
Scranton. Do czasu uformowaniasię 
tych ośrodków ruch miał charakter 
żywiołowy. Nie posiadał programu i 
nie dążył do zespolenia rozproszo
nych niezależnych parafii (...).

W dalszym ciągu nie było jednak 
jasnego stanowiska niezależnych 
parafii wobec Kościoła Rzymskoka
tolickiego, ciągle bowiem panowało 
wśród nich przekonanie, że — mimo 
wyłamania się spod jurysdykcji 
miejscowego ordynariusza diecez
ji — należą oni do Kościoła, na cze
le którego stoi papież (...). Zwróciły 
się one o radę i pomoc do biskupów sta
rokatolickich zjednoczonych w Unii 
Utrechckiej, którzy doradzili im, aby 
się zjednoczyły w autonomiczną 
wspólnotę, uznającą naukę i organi
zację Kościołów Starokatolickich. Z 
rady tej skorzystano i w dniu 1 maja 
1897 r. przedstawiciele części parafii 
niezależnych, zgromadzeni w Chi
cago, uzgodnili Konstytucję koś
cielną, z którą biskupi starokatoliccy 
zgodzili się we wszystkich istotnych 
punktach. Dla nowej wspólnoty przy
jęto nazwę Diecezja Polskokatolicka 
w Chicago; w publicystyce najczęś
ciej używano nazwy Kościół Polsko- 
katolicki.

Zgodnie z postanowieniami uz
godnionej Konstytucji kościelnej 
zwołano do Chicago na dzień 7 
maja 1897 r. I Synod Kościoła Pol- 
skokatolickiego, na którym uch
walono wspomnianą Konstytucję, 
oraz wybrano biskupa. Został nim 
ks. A. Kozłowski, a więc ten, o któ
rym w 1930 r. kronikarz parafialny 
napisał, że „swoją serdecznością i 
prawdziwym oddaniem się w pracy 
dla ludu (...) pozyskał sobie do 
tego stopnia serca wiernych, że 
go do dziś zachowują we wdzięcznej 
pamięci” .

Po ucałowaniu chleba, poświę
ceniu i powitaniu, w uroczystej 
procesji weszliśmy ze śpiewem na 
ustach do świątyni, gdzie o godz. 
10 rozpoczęła się uroczysta Msza 
św.

W Słowie Bożym ks. Julian 
Kopiński podkreślił znaczenie chle
ba powszedniego, wypieczonego z 
dojrzałych ziaren zbóż z tegoro
cznych plonów, ciężko wypraco
wanych przez naszych rolników.

W dniu 8 września 2006 r., Koś
ció ł Polskokatolicki przeżywał swą 
doroczną uroczystość: Święto Na
rodzenia Najświętszej Maryi Pan
ny. Święto to zwane jest również 
świętem Matki Boskiej Siewnej.

Na uroczystość patronalną zo
stali zaproszeni do Kotłowa: ks. inf. 
Stanisław Bosy — Administrator 
Diecezji Wrocławskiej, który prze-

cd. na str. 12



Z życia Kościoła

Wizytacja arcypasterka parafii w Grudkach
W niedzielę 3 września 2006 r., parafia pw. Świętego Izydora Rolnika w Grudkach przeży

wała doroczne dożynki, by podczas Mszy św., podziękować Bogu za tegoroczne plony.
Do Grudek przybył Arcypasterz Diecezji Warszawskie] J.E. Bp prof. zw. dr hab. Wiktor 

Wysoczański — Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP. Wraz z Księdzem Bisku
pem przybyli także z Warszawy: ks. inf. Ryszard Dąbrowski — Kanclerz Kurii Biskupiej i 
ks. Rafał Michalak — proboszcz parafii pw. Bożego Ciała w Gdańsku. Przybyli również 
księża: dr Tadeusz Piątek i dr Mieczysław Piątek, by uczestniczyć w uroczystości.

Powitanie Zwierzchnika Kościoła Chlebem i solą

Do Sakramentu Bierzmowania przystąpiły 24 osoby

Parafię na przyjęcie Arcypasterza 
i młodzież do Sakramentu Bierzmo
wania przygotował proboszcz para
fii ks. mgr Henryk Mielcarz.

O godz. 11 z plebanii do św iątyni 
parafialnej Ksiądz Biskup prowa
dzony był wraz z duchowieństwem 
w procesji parafianek w strojach 
ludowych, niosących piękny dożyn
kowy w ieniec uw ity przez nie z te 
gorocznych zbóż i ziół, a także „bie- 
lanek” oraz młodzieży przygotowa
nej do Sakramentu Bierzmowania 
i kilkudziesięciu strażaków w od
św iętnych mundurach. Procesji tej 
towarzyszyła pieśń: „K to  się w opie
kę odda Panu swemu...” .

W progach świątyni Arcypasterza 
powitali, zgodnie z polską tradycją: 
chlebem i solą, ks. Proboszcz i przed
stawiciele Rady Parafialnej. Wyrazili 
oni swą ogromną radośćz przybycia 
do ich parafii Zwierzchnika Kościoła 
i przewodniczenia Mszy św. dzięk
czynnej do Boga za tegoroczne 
zbiory. Podkreślili ogrom ną wagę, 
jaką przywiązuje parafia do udzie
lenia młodzieży Sakramentu Bierz
mowania przez samego Zw ierz
chnika Kościoła.

Przed rozpoczęciem Mszy św. 
Ks. Biskup pośw ięcił piękny dożyn
kowy wieniec uformowany w kształ
cie korony — feretronu.

Mszy św. wraz z Arcypasterzem 
współkoncelebrowali księża: Ry
szard Dąbrowski, Tadeusz Piątek, 
Mieczysław Piątek i Rafał Michalak. 
Nad przebiegiem uroczystości czu
wał ks. prob. Henryk Mielcarz. 
Słowo Boże wygłosił ks. Mieczysław 
Piątek — dziekan dekanatu zam oj
skiego.

Po kazaniu i odśpiewaniu hymnu 
do Ducha Świętego, Ks. B iskup — 
po odm ówieniu m odlitw  przepisa
nych w rytuale — udzielił m łodzieży 
(24 osobom) Sakramentu Bierzmo
wania. Po Sakramencie Bierzmowa
nia, ślubowanie w ierności Bogu 
i Kościołowi przyjął od młodzieży ks. 
Proboszcz.

Ksiądz Biskup przekazał m ło
dzieży, której udzie lił Sakramentu 
Bierzmowania, piękne pamiątkowe 
obrazki z w łasnym podpisem i pie
częcią.

Świątynia była wypełniona para
fianam i i gośćm i przybyłym i na tę 
uroczystość.

Po zakończeniu Mszy św., pod
czas której prawie wszyscy przyjęli 
Chrystusa w Kom unii św., A rcypa- 
sterz skierow ał do zebranych i 
m łodzieży słowo pasterskie. W yra
ził swoją radość, że parafia tę t
ni życiem, o czym świadczy prze
pełniona św iątynia i m łodzież — 
tak wspaniale przygotowana do 
Sakramentu Bierzmowania. Słowa 
pochwały skierował też do ks. 
Proboszcza za to, że św iątynię 
i paramenta utrzym uje w czy
stości. Szczególnie podkreślił 
zasługę ks. Proboszcza w odno
w ieniu o łtarzy w św iątyni, peł
ne złoceń. To podkreśla godność 
Domu Bożego i jeszcze bardziej 
nastraja w iernych do modlitwy.

Po słow ie Jego Ekscelencji, 
przedstawiciele m łodzieży wyra
zili podziękowanie Ks. B isku
powi za udzielenie Sakramentu 
Bierzmowania i w ręczyli bukiet 
kwiatów. Następnie, zgodnie 
z tradycją, ks. B iskup popro-

Zwierzchnik Kościoła poprowadził 
procesję Eucharystyczną

Grupa parafianek w strojach ludowych i strażaków 
przed ołtarzem głównym świątyni w Grudkach

cd. na str. 10
Wszyscy pragnęli być na wspólnej pamiątkowej fotografii ze Zwierzchnikiem Kościoła



Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej
Strzeż, synu, nakazów ojca, nie gardź nauką matki, 
w sercu je  w yryj na zawsze i zawieś sobie na szyi. 
Gdy idziesz, niech one cię wiodą; 
czuwają nad tobą, gdy zaśniesz; 
gdy budzisz się — mówią do ciebie; 
gdyż lampą je s t  nakaz, a św iatłem  Prawo, 
drogą życia — upomnienie, nagana (Prz 6 ,2 0 -2 3 )

wcale taka ważna. Nie możesz tego 
zrozum ieć i obrażasz się na rodzi
ców.

Mówisz rodzicom  o swoich pla
nach na przyszłość. A tu — znowu 
sprzeczka. Rodzice mają inne, 
bardziej konkretne p lany od ciebie.

I tak jest w w ielu innych spra
wach. Zdanie rodziców może być 
inne od ciebie, np. w sprawie pale
nia papierosów czy picia a lkoholu.

gdyż lampą je s t  nakaz, a św iatłem  Prawo, in n e  o d  c ie b ie  n p  w  s p r a w ie  p a ie -

drogążycia — upomnienie, nagana (Prz 6,20-23) nia papierosów czy picia a lkoholu.

Do kogo odnosi się czwarte przykazanie Boże?
Pytanie skierowane dzisiaj do młodzieży brzmi: Czy uważasz, że czwarte Tobie  wydaje się, że ty  masz rację, 

przykazanie Boże: „Czcij ojca swego i matkę swoją” dotyczy tylko małych Uważasz, że jesteś m łody, a więc
dzieci? Spróbuj na nie odpowiedzieć sobie. Zanim jednak to uczynisz, ' ’
przeczytaj ten artykuł.

Od najm łodszych lat w ychow y
wali cię rodzice, może nawet 
pomagali im w tym  dziadkowie. 
Dbali o ciebie od pierwszych chwil 
tw o jego życia, cieszyli się tobą i 
nawet cię rozpieszczali, kiedy 
byłeś maleńki. Wzrastałeś w swojej 
rodzinie, o toczony troską i opieką. 
Zawsze byłeś od rodziców  zależny. 
Dziś czujesz się coraz bardziej 
samodzielny, myślisz, że jesteś już 
naprawdę dorosłym  człowiekiem. 
Chcesz zatem sam decydować o 
sobie. Tymczasem' napotykasz na 
przeszkodę, bowiem rodzice nadal 
próbują cię kontro low ać, wydawać 
ci polecenia, zwracają ci uwagi i 
żądają posłuszeństwa. W takich 
momentach zaczynasz się bun to 
wać, stajesz się arogancki i bywa, 
że — niestety — zaczynasz źle myś
leć o w łasnych rodzicach i nie 
wyrażasz się o nich z szacunkiem.

I tuta j w łaśnie pow inieneś się 
zastanowić. Odkryjesz wtedy, że 
twoi rodzice chcą twego dobra, że 
cię kochają i w w ielu przypadkach

to w łaśnie oni mają rację. Pamiętaj, 
że w twoim  w ieku prawie wszyscy 
napotykają podobne trudności w 
znalezieniu wspólnego języka z 
rodzicam i. Po prostu, dorastasz.

Lubisz przebywać w gronie 
ko legów  i to ich zdanie, a nie rodzi
ców, przyjm ujesz zawsze bezkry
tycznie. Z domu „urywasz się" pod 
byle jakim  pozorem. Gdy rodzice 
proszą cię o pomoc, odpowiadasz: 
nie mam czasu. Masz pretensję do 
rodziców, że „zawracają” ci głowę, 
że nie potrafią cię zrozumieć.

Poznałeś fajną koleżankę. Lu
bisz ją i chwalisz się tą znajom ością 
przed kolegami, natom iast n ic nie 
mówisz rodzicom . Czyż tak nie jest 
czasem? Przyznaj się sam przed 
sobą. Im ponują ci nowe, super 
modne ubrania tw o ich rów ieśni
ków. Ty też chcia łbyś m ieć takie, 
nie chcesz się bowiem od nich 
odróżniać. Twoi rodzice natomiast 
mogą mieć w tej sprawie trochę 
inne zdanie. Tłum aczą ci, że nie 
mają pieniędzy i że moda nie jest

Tob ie  wydaje się, że ty  masz rację. 
Uważasz, że jesteś m łody, a więc 
bardziej nowoczesny. Przyzwy
czaiłeś się do sądzenia, że to, co 
najnowsze i najświeższe, najm od
niejsze — jest najlepsze. Twoim  
zdaniem, rodzice mają przesta
rzałe pog lądy i „n ie  znają się” . Ale 
czy ty  masz za sobą doświadczenie 
kilkudziesięciu lat, które oni posia
dają?

W tych wszystkich trudnych 
sytuacjach kształtuje się twoja 
osobowość. W ychowanie bowiem 
jest dziełem nie ty lko  tw oich rodzi
ców, ale i tw o im  własnym. C zło
w iek nie przychodzi na świat 
doskonały. Jego osobowość kształ
tu je  się w rozw iązywaniu trud 
ności codziennego życia. Czasami 
po n ieporozum ieniach w twoim  
domu wyobrażasz sobie, że kiedyś, 
gdy stworzysz własną rodzinę, ina
czej będziesz postępował niż twoi 
rodzice.

Są tacy, którzy myślą, że czwarte 
przykazanie ich nie dotyczy, gdyż 
jest skierowane ty lko  do małych 
dzieci. Uważają, że nie obowiązuje 
już m łodych, którzy stają się 
samodzielni. Twierdzą, że jako

cd. ze str. 9

w ad z ił E ucha rystyczną  procesję . 
Na zakończen ie  u roczys tośc i 
odśp iew ano  w św ią tyn i hym n: 
Ciebie, Boga, wysławiamy...

Po u roczys tośc i ks. B iskup i 
duch ow ień s tw o  d o łączy li do g ru 
py m łodz ieży i w ie rnych , aby na 
schodach prow adzących do św ią
tyn i w ykon ać  w spó lną  pam ią t
kową fo tog ra fię .

W yrażając sw oje  p odz iękow a
nie za p rzybyc ie  A rcypaste rza  z 
w izy tac ją  para fii g ru dko w sk ie j, 
zespó ł ludow ych  a rtys tek  zo r
gan izow a ł k ró tką  akadem ię, w y 
konu jąc  u łożone  przez sieb ie  
p iękne  p ieśni. Ks. B iskup  i 
kapłan i, o toczen i w ieńcem  pa
rafian, z rozrzew n ien iem  w y 
s łu ch a li p ieśn i w yraża jących

w dzięczność Bogu za tego roczne  
dob re  p lony.

U roczys tość  pa ra fia lnych  do 
żynek i w izy tac ji kanon iczne j

zakończy ło  b łogos ław ieństw o  B i
skupie.

(Uczestnik uroczystości 
w Grudkach)



ludzie dorośli, mają już poza sobą 
wszystkie obowiązki związane z 
tym w łaśnie przykazaniem Bożym. 
Jakże się mylą!

Gdy jesteś jeszcze bardzo m ło
dy, jesteś jeszcze dzieckiem, za
zwyczaj kochasz i szanujesz swoich 
rodziców. Dobrze im życzysz. 
Wtedy to przykazanie wydaje ci się 
łatwe i zrozumiałe. Rodzice są 
zwykle naszymi najw iększym i do
broczyńcam i na ziemi. Są jednak 
czasem sytuacje, kiedy rodzice 
postępują niewłaściwie. Zdarza 
się, że o jciec opuszcza rodzinę, 
zostawiając żonę i k ilko ro  dz iec1. 
Najstarszy z nich, może w twoim  
wieku, jest oburzony. Uważa, że 
o jc iec źle postąpił. Nie wyobraża 
sobie, jak m ógłby zachować przy
kazanie: „Czcij o jca swego". Czy 
wobec tego pozostaje mu ty 'ko  
pogarda i nienawiść? A jeśli o jciec 
wraca do domu p ijany i awanturuje 
się, albo bije matkę? Jak w łaściw ie 
powinni zachować się młodzi ludzie 
w podobnych sytuacjach? Co mają 
myśleć o swoich rodzicach?

Człowiek, który postępuje nie
odpow iednio, jest nieszczęśliwy. 
Najczęściej sam przeżywa to  bo
leśnie, a jednak nie potrafi w ycofać 
się ze złej drogi.

Ty lko  m iłość potrafi znaleźć 
w łaściwą drogę, by wyprowadzić 
człow ieka z nieszczęścia. Jeżeli w 
stosunku do każdego człowieka 
m iłość nakazuje nam zrozum ieć go 
i okazać mu pom oc w nieszczęś
ciu, tym bardziej wymaga tego, gdy 
chodzi o w łasnych rodziców.

Gdy już uniezależnisz się od 
swoich rodziców, założysz własną 
rodzinę i opuścisz rodzinny dom, 
w tedy czwarte przykazanie Boże 
postawi przed tobą nowe zadanie. 
Rodzice, zwłaszcza matka, są 
związani uczuciowo z tobą na 
zawsze. Nie chc ie liby  cię stracić i 
boją się, byś od nich duchow o nie 
odszedł i nie sta ł się dla nich obcy. 
Twoje najmniejsze zapom nienie o 
nich, obojętność, szorstkość w 
słowach, może być dla nich źród
łem cierpienia. Gdy w ięc założysz 
rodzinę, musisz pamiętać nie ty lko
o swoich rodzicach, ale także o 
rodzicach współmałżonka. Wza
jemne odwiedzanie się w gronie 
rodziny stwarza i podtrzym uje k li
mat m iłości i zrozumienia.

Pamiętaj, że z biegiem lat twoi 
rodzice będą trac ić  siły, staną się 
niezaradni w życiu. Wówczas w 
sposób do tk liw y mogą odczuwać 
swoją samotność i będą potrzebo
wać opieki. Zastanów się, jak czują 
się rodzice, którzy wiedzą, że są 
ciężarem dla swoich dzieci? Starzy 
rodzice mogą się krępować prosić 
dzieci o pom oc materialną. A kto 
ma obowiązek dać im wsparcie? 
Czwarte przykazanie przypomina 
nam obowiązek uprzedzającej tro
ski o starych rodziców.

PARAFIA KOŚCIOŁA POLSKOKATOLICKIEGO 
pw. Św. Izydora Rolnika w Grudkach

Grudki, dnia 5.10.2006 r.
Eminencjo! Zwierzchniku naszego świętego Kościoła!

Niech będzie p o ch w a lo n y  Jezus C hrys tus .
Ksiądz P roboszcz, Rada P ara fia lna  i ca ła  Parafia w  G rudka ch  sk ła 

da ją serdeczne p o dz iękow an ia  Księdzu B isku p o w i za w izy ta c ję  kan o 
n iczną, ud z ie len ie  S akram en tu  B ie rzm ow a n ia  naszej m łodz ieży  
’ u cz e s tn ic tw o  w u ro czys to śc ia ch  d o żyn k o w y c h . Bóg zap łać za 
w szystko.

N iech Bóg w T ró jc y  Jed yny , w yn a g ro d z i w sze lk i trud , po św ię cen ie  
i o fia rn o ść  pode jm ow an ą  d la  ch w a ły  Bożej i do b ra  K ośc io ła .

N iech obda rza  zd ro w ie m , p o trz e b n y m i ła skam i i sw o im  b ło g o s ła w ie ń 
stwem  na każdy dzień.

Z syno w sk im  od da n ie m  i ch rze śc ija ń sk im  p o zd ro w ie n ie m  

Ks. Henryk Mielcarz

Z prasy, te lew izji, radia dow iadu
jesz się o w ielu trag icznych zda
rzeniach. Słyszysz o opuszczo
nych ludziach, znajdujących się w 
sytuacjach dla nich trag icznych. Z 
pewnością i u ciebie, podobnie jak 
u w iększości ludzi, w iadom ości 
takie w yw ołu ją  wstrząs. Zadajesz 
sobie wtedy pytanie: skąd bierze się 
taka krańcowa bezduszność? Zda
jesz sobie sprawę, że egoizm 
dochodzi tu do szczytu. Właśnie, 
egoizm. Zaczyna się wszystko 
dość n iew innie  — zwykle od myś
lenia ty lko  o sobie, od drobnych 
nieporozum ień i konflik tów , które 
nie zostały rozwiązane. Pomyśl, 
czy potraf isz już teraz rozwiązywać 
drobne, codzienne konflik ty?

Tego typu trag iczne sytuacje i 
wydarzenia, o których czytasz w 
prasie lub dowiadujesz się z te lew i
zyjnych relacji, dostrzegasz także 
wśród chrześcijan. W idać zapo
mnieli oni o zobowiązaniach chrztu
i o m iłości, jaką ich Bóg obdarzył. 
Nie um ieli z nią współpracować. 
Niech twoja rodzina stanie się dla 
otoczeniaznakiem prawdziwie chrze
ścijańskie j m iłości w rodzinie. Dziś 
konieczne są takie rodziny, w k tó 
rych m imo narastających n ieporo
zumień poko leniow ych, panuje 
m iłość.

Czwarte przykazanie Boże: „Czcij 
ojca swego i matkę swoją” jest dla 
ciebie wezwaniem. Bóg w przyka
zaniu tym wzywa nas do miłości, 
szacunku i posłuszeństwa oraz do 
rozwiązywania nieporozumień w 
duchu miłości. Grzechem przeciw 
czwartemu przykazaniu Bożemu 
jest brak miłości i szacunku wo
bec rodziców, nieposłuszeństwo. 
Najcięższym grzechem jest krzyw
da wyrządzona rodzicom.

Zastanów się nad słowami pieś
ni, która ci wskaże, co jest 
najważniejsze w rozwiązywaniu 
wszelkich konfliktów międzyludz
kich:

Gdy czasem ktoś ci w drogę wszedł lub 
nudzi cię —  to miłość próbę swą ma.

Gdy czasem chęć do kłótni w tobie budzi 
się —  to miłość próbę swą ma.

Przebaczył Pan łotrowi i tym, co Go 
przybyli, ich złość  —  więc bądź i ty 
gotowy odrzucić gniew, bo jest go w świe- 
cie dość.

Tak, odrzucić gniew, bo jest go w świecie 
dość.

Gdy kiedy się mądrzejszym być od innych 
zdasz  —  to miłość próbę swą ma.

Gdy ktoś inaczej postępuje, niż ty  chcesz
—  to miłość próbę swą ma.

Przebaczył Pan.. .



Z życia naszych parafii

Uroczystość patronalna w Jaćmierzu
„I znowu na innym miejscu mówi Pismo: Będą patrzeć na 

Tego, którego przebodli” (J 19, 37)
Za sprawą Ducha Świętego zostało ukształtowane w łonie 

Maryi z Nazaretu człowieczeństwo Chrystusa, Syna Ojca 
Przedwiecznego. To za sprawą Ducha Świętego zostało 
ukształtowane w tym Człowieczeństwie — Serce. Poprzez to 
Serce Człowieczeństwo Chrystusa jest w sposób szczególny 
„świątynią Boga” — a równocześnie poprzez to Serce pozo
staje nieustannie otwarte na człowieka, na każdego z nas i na 
wszystko, co ludzkie. „Serce Jezusa, z którego pełności 
wszyscyśmy wzięli — zmiłuj się nad nami” . W Nowym Testa
mencie czytamy, że Bóg jest znawcą ludzkich serc (Dz 1,24), a 
człowiek powinien kochać Boga całym sercem (Mt 22,37). To 
ludzkie serce jest mieszkaniem miłości Boga i Chrystusa (Rz5,

5; Ef 3,17) i tylko ci, którzy są czystego serca, Boga oglądać 
będą (Mt 5, 8).

Przenajświętsze Serce Jezusa jest przedmiotem adoracji 
wiernych w liturgii naszego Kościoła. W dniu 23 czerwca ub.r. 
odbyła się uroczystość patronalna w naszej parafii pol- 
skokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Uroczy
stą Mszę św. celebrował ks. mgr Marcin Dębski— proboszcz z Tar
nowa, a kazanie wygłosił ks. mgr Roman Jagiełło — proboszcz 
z Łęk Dukielskich. W uroczystości udział wzięli ks. dziekan 
Ryszard Rowicki z Sanoka, a także ks. proboszcz mgr Jerzy Uch- 
man, ks. prefekt Adam Jan Stańko i liczni wierni oraz goście.

Niech Pan Jezus będzie w naszych sercach.

Ks. Adam Jan Stańko

Odpust w Jaćmierzu Procesja Eucharystyczna wokół świątyni

cd. ze str. 7

wodniczył liturgii Mszy św. oraz bp 
Jerzy Szotmiller — Administrator 
Diecezji Krakowsko-Częstochow
skiej, który wygłosił Słowo Boże. 
Licznie przybyli również parafianie 
i goście.

Mszę św. poprzedziło uroczyste 
powitanie w progach świątyni 
przez członków Rady Parafial
nej.

Na początku Mszy św. słowa 
powitania skierował Administrator 
Parafii, ks. Julian Kopiński, dzięku
jąc za przyjęcie zaproszenia i 
wyrażając radość z tak licznego 
udziału w uroczystości parafian i 
gości.

Uroczysta Msza św. odprawiona 
została w intencji wszystkich 
zgromadzonych oraz całej para
fii. W swej homilii bp Jerzy 
Szotmiller — Administrator Die
cezji Krakowsko-Częstochowskiej 
podkreślił rolę i znaczenie Mat-

ki Najświętszej w naszym codzien
nym życiu. Życzył całej społecz
ności, aby Maryja — Królowa 
Kotłowska chroniła nas przed 
utratą wiary i miłości do Boga.

Następnie zostało poświęcone 
ziarno z tegorocznych zbiorów.

Po Mszy św. Gospodarz Parafii 
podziękował ks. inf. Stanisławowi 
Bosemu i bp. Jerzemu Szotmille- 
rowi, Radzie Parafialnej, p. Orga- 

Uroczysta Msza św. w dn. 8 września ub

niście i chórowi oraz wszystkim wier
nym i gościom za wspólną modlitwę 
w intencji naszego Kościoła, parafii 
i parafian. Słowa podziękowaniaza 
gościnnośćskierował również Admi
nistrator Diecezji Wrocławskiej — 
ks. inf. Stanisław Bosy.

Uroczystość zakończyła proce
sja Eucharystyczna wraz z błogo
sławieństwem.

Dominika Dera 
>.r. w święto patronalne parafii w Kotłowie

-4.
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„Być dobrym człowiekiem”
Żyjem y w św iecie rozkrzyczanym , hałaśliwym . Natłok 

in form acji które codziennie do nas docierają wyw ołu je  
odczucie przygnębienia. Tak dużo przem ocy, nienawiści. 
D laczego tan się dzieje, co czynić, aby ludzka codzienna rze- 
czyw s to ść  nastrajała optym istyczn ie , pozwalała w działaniu 
drug iego człow ieka odnajdować inspirację?

To częste pytania, które stawia sobie w ielu z nas. Jest takie 
stw erdzenie że zło, które towarzyszy nam niezm iennie w 
życiu czyni w iele hałasu, a m ów iąc językiem  współczesnym  
jest medialne, chętnie pokazywane, ma liczną w idownię. 
Pogoń za tego typu in form acją wprowadza ogrom ną dysp ro 
porc ję  w ukazywaniu postaw dębrych, szlachetnych, rodzą
cych się z ludzkie j w rażliw ości. Życie  daje w iele dowodów , że 
dobro, p rzeciw ieństw o zła — funkc jonu je  w zupełn ie  innym 
klim acie To zrozum iałe. Bo dobro  i zło to dw ie krańcow o 
różne postawy człow ieka. Być może czyta jący te słowa powie: 
„ja doskonale to wiem" To dobrze, bo świadomość zła w naszym 
życiu i jego negatyw nego wp ływ u na naszą rzeczyw istość jest 
podstawą do podjęcia skutecznej z nim walki.

Świat, w którym  żyjem y nie lubi próżni tam, gdz iezabrakn ie  
dobra kochających rodziców, serdecznych przyjació ł, odpo 
w iedzia lnych wychowawców, szybko pojaw i się pseudo przy
jaciel. grupa subkultu row a która „przygarn ie” , dealer narko
tykow y. k tóry da na kredyt, później z nawiązką odbierze. 
Człow iek, szczególn ie m łody, poszuku jący swego m iejsca w 
rodzin ie ludzkie j na dziś i na ju tro , pope łn ia  błędy, bo być 
dobrym  człow iekiem  jest n iezm iernie trudno. Potrzebuje on 
wspaniałych wzorców  osobowych, au torytetów . „S łowa uczą, 
p rzykłady pociąga ją” . Realizacja dobra w życ iu  każdego z nas 
jest zadaniem, które w yn ika z nakazu Bożego. Pan Bóg zawarł 
go w dwóch przykazaniach m iłości „Będziesz m iłow a ł Pana 
Boga twego z całego serca twego i z ca łe j duszy twojej, i ze 
wszystkie j m yś li twojej. To je s t na jw iększe i  p ierwsze p rzyka
zanie A drugie je s t podobne do niego Będziesz m iłow a ł b l i
źniego swego jak  siebie sam ego" (M t 22, 37-39).

M iłość Boga i człowieka jest determ inantem  dobra w świecie, 
w którym  żyję ja i mój b liźni. Pan Jezus n igdy nie rob ił nam 
złudnych nadziei, że będzie to ła tw e zadanie, wręcz przeciw 
nie w Ewangelii św. Łukasza daje nam precyzyjną w ykładn ię  
, Jeże l i  kto  chce iść za mną, n iech się wyrzeknie samego s ie 
bie, bierze codziennie krzyż sw ó j i postępu je za m ną”  (Łk 9, 
23) Podążać za Chrystusem  dźw igając swój krzyż to jest 
odpow iedź na pytania wcześniej postawione.

Każde zło, to ew identne odejście z dróg wyznaczonych 
przez Boga, zrzucenie ciężaru swojego krzyża na barki innych. 
Takich postaw nie chcem y ani w naszym domu, m iejscu pracy, 
szkole czy też na u licy. Ukazywanie zła, p iętnow anie jego 
przejawów jest obow iązkiem  każdego z nas. To od nasze
go trudu bycia codziennie dobrym  człow iekiem , dobrym  
rodzicem , dobrym  przełożonym , kolegą w pracy, w szko
le, przyjacie lem , na którego można zawsze liczyć, bę
dzie więcej dobra W osta tn ich m iesiącach na fali prze
m ocy w szkole in ic jow ana jest „k ru c ja ta ” , „Zero to le 
rancji dla przem ocy w szkole” . Ta — jak najbardzie j 
słuszna in ic ja tyw a — może przyn ieść owoce, gdy całe 
spektrum  działania będzie ukierunkow ane na przew artościo
wanie etosu pracy nauczycieli, wychowawców, odbudowanie 
autorytetu tego zawodu i nie pozostan ie jedyn ie  w sferze 
śledczo-egzekucyjnej.

Powyższe spostrzeżenia m ożemy odnieść do w ielu dziedzin 
naszego życia społecznego, po litycznego i gospodarczego. Z 
naszych postaw jednostkow ych  kszta łtowanych w oparciu  o 
chrześcijańskie  zasady m ora lne ujęte w Dekalogu, rodzi się 
m ora lność społeczeństw. Każdy z nas akceptując Boże przy
kazania, żyjąc nim i, a nawet gdy je rozum ie jako prawa etyki 
św ieckie j, wnosi do wspólnego skarbca dobra, których niczym 
innym  nie zastąpim y. Pan Jezus mówi: „N iepodobne, żeby  
zgorszenia nie m ia ły  przyjść, lecz biada temu, przez k tórego  
p rzychodzą"  (Łk 17, 1). Pewność zetkn ięcia  się człow ieka ze 
złem, dośw iadczenia jego skutków  wyzwala w nas potrzebę 
czynien ia dobra. Spotykam y się z przejawam i dobra, które jest 
zorganizowane w różne akcje niesienia pom ocy, uw rażliw iania 
nas na potrzeby innych. Prawdą jednak jest, że potencjałem , 
skarbnicą dobra są m ilion y  ludzkich serc, które przepełnione 
ofia rną m iłością codziennie świadczą o tym, że zło dobra n ig 
dy nie zwycięży. Żyją obok nas, tak bardzo zwyczajnie, o nich 
nie mówi radio, nie piszą gazety, nie pokazuje ich telewizja.

Jednym  z nich, którego niestety nie ma już wśród nas, by łśp . 
Krzysztof Bielec. Bardzo skrom ny, pracow ity, szanujący 
innych, rodzina dla N iego zawsze miała w ym iar ins ty tuc ji 
uśw ięconej przez Boga, zarówno w odniesieniu do swoich 
rodziców , m ałżonki i córki, rodzeństwa. B y łd ob rym  pa ra fian i
nem. Chociaż zajm ował stanow isko dyrektora w dużej firm ie 
te le fon ii cyfrow e j n igdy nie da ł tego odczuć. O dszedł tak nagle 
w w ieku 41 lat w dn iu 26 stycznia 2006 roku. K iedy żegnaliśm y 
Go, serca najb liższych, przyjació ł, w spó łp racow ników  — czę
sto ludzi bardzo m łodych, przepełn ione były bólem. Odszedł 
ktoś w yjątkowy, a zarazem tak bardzo zwyczajny — dobry 
człowiek. Jego kolega, przem awiając nad trum ną, dziękow ał 
Mu za nakreślenie w łaściw ego kierunku dzia łania firm y, za 
u łożenie w łaściw ych, ludzkich relacji wśród pracow ników, 
które jeszcze przez w iele lat będą dawać dobre efekty.

W rocznicę Jego śmierci składam hołd wdzięczności Panu 
Bogu za ofiarne życie śp. Krzysztofa. Rodzicom: Mamie 
Ryszardzie i Ojcu księdzu Aleksandrowi, małżonce Joasi i 
córeczce Zuzi, rodzeństwu i nam wszystkim pragnę powie
dzieć: warto być dobrym człowiekiem.

Ks. Henryk Dąbrowski

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

„Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę” m ?, 37)
Jak co roku, w dniach od 18 do 25 stycznia uczestniczy

my w nabożeństwach organizowanych w Tygodniu Mod
litw o Jedność Chrześcijan. Tematem tegorocznych rozwa
żań w Tygodniu Modlitw jest fragment Pisma Świętego, 
zaczerpnięty z Ewangelii św. Marka: „Nawet głuchym słuch 
przywraca słuch i niemym mowę”.

Tydzień M od litw  o Jedność Chrześcijan to  św ięto po jed
nania i m iłości w szystkich uczn iów  Chrystusa dążących do 
przezwyciężania podzia łów  istn ie jących jeszcze w Kościele

Jezusa Chrystusa. Podzia ł ten jest bolesnym  dośw iad
czeniem, które dziś nabiera szczególnego znaczenia, po
nieważ w trzecim  tys iąc lec iu  pow inniśm y osiągnąć zjed
noczenie i w spóln ie  dawać św iadectw o o W cieleniu, Śm ier
ci i Zm artw ychw staniu Syna Bożego Jezusa Chrystusa.

Nabożeństwo ekumeniczne w ramach Tygodnia Modlitw o 
Jedność Chrześcijan odbędzie się w katedrze polskokato- 
lickiej pw. św. Ducha, przy ul. Szwoleżerów 4 w Warszawie, w 
dn. 18 stycznia br. o godz. 18. Zapraszamy.



Z okazji Warszawskiego Stycznia — trochę warszawskiej historii

Minęła 410 rocznica przeniesienia 
stolicy z Krakowa do Warszawy

Najbardziej malownicza pano
rama Warszawy roztacza się od 
wschodu z płaskiego brzegu Pragi. 
Widać stąd wysoką skarpę o zbo
czach porośniętych murawą, którą 
przecinają drogi i ścieżki prowa
dzące w stronę rzeki. Wyżej gęsto 
piętrzą się domy o stromych 
dachach, a nad nimi góruje bryła 
kościoła św. Jana i wieże innych 
świątyń. Jeśli patrzymy rano, słoń
ce wydobywa całą plastykę i wie- 
ioplanowość zabudowań, jeśli wie
czorem, gdy słońce obniża się za 
miastem, wtedy na tle jasnego 
nieba rysuje się ostra sylwetka 
dachów, kopuł i wież. Tak jest dzi
siaj i tak było zawsze.

Z ostatniego dziesięciolecia XVI 
w., a w ięc z czasu przeniesienia 
s to licy  Polski z Krakowa do War
szawy, pochodzi m iedziorytn iczy 
w idok Warszawy w m onum enta l
nym dziele Jerzego Brauna i Abra
hama Hogenberga, zawierający 
opisy i w idoki przedniejszych 
miast europejskich. Zasięg miasta 
ograniczał się jeszcze w tedy od 
południa do kościo ła  św. Anny i 
klasztoru Bernardynów, a od pół
nocy — do kościo ły  Panny Marii na 
Nowym Mieście. Ponad zwartą 
zabudową starom iejską góru je  na 
m iedziorycie kośció ł św. Jana z 
wysoką wieżą przykrytą spicza
stym hełmem. Na zboczu skarpy, u 
podnóża Zamku, ciągnie się ogród
0 geom etrycznym  układzie kwater
1 kwiatów. O grody i sady w idzim y 
też przy klasztorze Bernardynów i 
dalej przy zabudowaniach Czer
skiego Przedmieścia. Domy gęsto 
skupiają się przy strom ej ul. 
Mostowej, która prowadzi do mostu 
spinającego dwa wiślane brzegi.

Tak wyglądała Warszawa, gdy w 
1589 r. król Zygm unt III Waza 
zaczął tu zjeżdżać na sejmy. Pod
jęta w dziesięć lat później rozbu
dowa Zamku zm ieniła panoramę 
miasta, wzbogacając jego sylwetkę 
o nową bryłę i wysm ukłą wieżę. 
Dopiero jednak, gdy król po pow
rocie z wyprawy sm oleńskiej w 
1611 r. zamieszkał na Zamku na 
stałe, poczęły intensywnie rozbu
dowywać się południow e przed
mieścia Warszawy. Na początku lat 
dwudziestych jeden z malarzy 
nadwornych, prawdopodobnie Chry
stian Melich, nam alował w ielką 
panoramę Warszawy od strony 
W isły. Na obrazie tym  nie ma już

Fragment widoku Warszawy
z praskiego brzegu, z końca XVI w.
(Most Jagielloński i Nowe Miasto)

mostu Jagiellońskiego, a potężna 
bryła kościo ła  św. Jana pozba
w iona jest wieży, która dotąd 
górowała nad miastem. Wieża 
zawaliła się w 1602 r. podczas 
gw ałtow nej burzy, a most zn i
szczyły w iosenne sp ływ y lodów w 
16C3 r. Jak dawniej, zabudowania 
Starego i Nowego Miasta ujm ują z 
dwóch stron m onum entalne bryły 
gotyckich  kościołów, pojawiają się 
jednak elementy nowe. Nad dom a
mi Starego Miasta w idać wieżę 
Ratusza, przykrytą „baniastym ” 
hełmem, a obok kościo ła św. Jana 
wznosi się św iątyn ia Jezuitów  
w idać też jest Zamek Królewski. Na 
po łudn ie  od Zamku, wzdłuż Kra
kowskiego Przedmieścia, ciągną 
się dw ory i dworki otoczone ogro
dami, jeszcze w tych latach w w ięk- 
szości drewniane. Panoramę koń
czy (także drewniana) podm iejska 
w illa  kró lew ny szwedzkiej Anny 
Wazówny, s iostry króla.

Następna panorama Warszawy, 
wykonana w 1656 r. przez Ericha 
Dahlbergha, ukazuje zm iany, jakie 
w latach trzydziestych i czterdzie
stych zaszły w południow ej części 
m iasta i na krawędzi skarpy w iś la 
nej. Powstało tu wówczas szereg 
wspaniałych rezydencji magnac
kich, a w m iejscu drewnianej w illi 
Anny W azówny wzniesiono oka
załą letnią rezydencję królewską — 
Villa Regia, później nazwana pa
łacem Kazim ierzowskim . Były to 
rezydencje: prymasów, przy ul. Se

natorskiej, b iskupów krakowskich, 
przy M iodowej, kanclerza Osso
lińskiego, podskarbiego koron
nego M ikołaja Daniłłow icza oraz 
marszałka Adama Kazanowskiego i 
hetmana Stanisława Koniecpolskie
go. K lasztory Panien W izytek i 
Karm elitów  Bosych były dopiero w 
budowie.

Przeniesienie s to licy  Polski do 
Warszawy otw orzyło  przed nową 
sto licą  w iele możliwości. W zm oc
nieniu uległa nie ty lko  pozycja 
m agnaterii i szlachty, ale także 
mieszczaństwa, co przejaw iało się 
przede wszystkim  we wzroście 
poziomu życia, ku ltury i obyczajów  
ludności. Popraw iły się warunki 
ekonom iczne, co w płynęło  poś
rednio na w zm ocnienie roli i pozy
cji rodziny m ieszczańskiej, która w 
strukturze społecznej miasta zaj
mowała wcale ważne miejsce.

U progu swego stołecznego 
awansu, w ostatniej ćw ierci XVI w. 
Warszawa liczyła już 6 tys. m iesz
kańców. Na pytanie, ilu m ieszkań
ców miała już Warszawa w XV II w., 
h is torycy nie potrafią  dać jedno 
znacznej odpow iedzi, szacują lud
ność Warszawy nawet na k ilka
dziesiąt tysięcy osób.

W gotyckich  kamienicach miesz
cza ńsk ich  n a s tą p iły  zm iany. 
Szlachta bowiem osiedlała się 
g łów nie  na rozległych przedm ieś
ciach Warszawy, w okó ł m urów ob
ronnych, budując dwory (m urowa
ne bądź drewniane), zawsze z 
dziedzińcem i ogrodem, i budyn
kami gospodarczym i. Do w yją t
ków należał starosta grodzień
ski i pisarz W ie lkiego Księ
stwa Litewskiego Andrzej Franci
szek Kotowicz, który nabył jedną 
kam ienicę na Jezuickiej, a drugą 
na Rynku, lecz oprócz tego miał, 
pańskim zwyczajem, jeszcze dwór 
na Bielańskie j i sta jnię na O ssoliń 
skiej. Na Starym Mieście m ieszkało 
k ilku  m etrykantów  koronnych, z 
czasem niektóre kamienice prze
szły w posiadanie rozm aitych 
urzędników  szlacheckich. Już w 
końcu w ieku XVI i początku XVII na 
Krakowskim  Przedmieściu i tere
nach przyleg łych prawie 50 pro
cent posesji, p ierwotnie należących 
do mieszczan warszawskich, prze
szło w ręce szlachty. Zmniejszyła 
się także liczba posesji, bowiem 
wąskie parcele m ieszczańskie (wy
tyczone jeszcze w średniow ieczu)



Jezdni i piesi na brzegu Wisły. 
Fragment widoku Warszawy z 1656 r.

były zbyt wąskie na zbudowanie 
dworu pańskiego,

Tyc3.va K a m i e n i c a  mieszczań
ska nr ała p ierwotn ie charakter 
domu jecnorodzinnego, w którym  
na pierwszy plan wysuwała się sień
— ” ■ ejsce kantoru kupieckiego lub 
warsztatu rzemieślniczego. T y łk a - 
r r .e - ic y  zajm owały izby miesz

a ne. za kamienicą m ieściły się 
■•atom iast podwórze i budyń ki gospo- 
carcze, a więc: stajnia, chlew iki, 
drwalnia, n iekiedy browar, a także 
brama wjazdowa lub wyjście na ulicę 
równoległą do elewacji domu.

Ludności przybywało w War
szawie, co podytkow ało w XVI w. 
inne rozwiązania umożliw iające 
pomieszczenie w budynkach w ięk
szej liczby rodzin. Dotychczasowy 
dw utraktow y układ domu zastą
piono trzytraktowym , dzieląc sień 
na trzy wydzie lone części. Ponadto 
rozbudowano kamienice „w  górę ” , 
mniej więcej do wysokości d ru 
giego lub trzec iego  piętra. Piętra te 
w ykorzystywano najczęściej na 
składy, pomieszczenia dla służby i 
czeladzi, względnie wynajem. Do 
tego celu służyły takie piwnice oraz 
oficyny, powstałe z dawnych budyn
ków gospodarskich, które z kamie
nicą łączono drewnianym i gan
kami. Ten stopniowy podzi-ał kamie
n icy starom iejskiej przekształcił 
ją z czasem w dom w ie lorodzinny, 
w którym poszczególni użytkownicy 
zastrzegali sobiespsób użytkowania 
należących im części, a także usta
lali kolejność czynności porząd
kowych związanych z utrzymaniem 
domu.

W drug ie j po łow ieX V II w. rozwój 
ekonomiczny miasta i wzrost znacze
nia rzemiosła wzmagają zamożność 
mieszczan, co z kolei podnosi stan
dard staromiejskich kamienic. Szkla
ne okna nie należą już do rzadkości, 
podobnie jak drewniane podłogi 
czy stropy zdobione m alow idłam i. 
Ściany wykładane tapetami zdobią 
dodatkowo makaty i kobierce, 
ciepła dodają murowane kom inki 
lub piece kaflowe, a półki na ścia
nach spełniają praktyczną i estety
czną rolę. Wnętrza wypełniają  też 
meble — rozmaite szafy, malowane 
skrzynie, ławy, zydle, stołki, krze
sła (często już wyściełane), sto ły z 
m arm urowym i blatami, drewniane 
łoża z firankam i. Pojaw iły się 
też ciężkie, so lidne meble gdań
skie.

Osobne miejsce zajmowały przed
m io ty kultu re lig ijnego — krucy fi
ksy, figu ry  św iętych. Zdarzało się 
też, że co bogatsi m ieszczanie — 
wzorem sfer wyższych — urządzali 
w swych domach nawet kaplice.

Stroje warszawskich mieszczan 
wieku XVI i XVII uzależnione były 
on pozycj: majątkowej w łaścicieli. 
W każdym razie wśród możnej i 
średniozam ożnej warstwy miesz
czaństwa jeszcze do połowy XVI 
w., spotkać było można ubranych z 
włoska lub z niemiecka. Jednakże 
już wiek XVIII p rzyn iósł w tym 
zakresie znaczne zm iany — m ie
szczanin warszawski zrywa z cu- 
dzoziemczyzną i przywdziewa ty 
powy strój szlachecki.

Jeśli chodzi o kuchnię m ie
szczanina z XVI i XVII w., kryje ona 
jeszcze do dziś wiele tajemnic. 
W iadomo jednak, że była dość 
urozmaicona. Znano kilka gatun
ków pieczywa — wypiekano chleb 
pszenny żytni, bułki, m iodow niki i 
rozmaite p lacki Spożywano wiele 
mięs: wołowinę i wieprzowinę, cielę
cinę. dziczyznę. Również ryby goś
ciły  na warszawskich stołach. Nie 
gardzono jarzynami. Znano również 
wiele przypraw. Jadano nawet 
owoce cytrusowe, jab łka i gruszki. 
Lubowano się w deserach.

Przeniesienie przez króla Zyg
munta III Wazę rezydencji kró lew 
skiej do miasta, w którym  zbiera ły 
się sejmy, było nie tyle początkiem, 
co końcem i nie przyczyną, lecz 
skutkiem  zapoczątkowanego już 
wcześniej przez Jagiellonów  pro
cesu ustołecznienia Warszawy. 
Procesu, który dokonyw ał się w 
w yniku scalania w jedną Rzecz
pospolitą  dwóch dotychczas od
rębnych państw Jagiellońskich. 
Należy podziw iać zm ysł po lityczny 
króla Zygm unta Augusta i jego

doradców. Mazowsze i jego sto lica 
Warszawa była wówczas za cza
sów Jagie llońskich jakby kramem 
neutralnym , położonym  na granicy 
dwóch ścierających się i rywalizu
jących państw — Polski i L itwy. 
Było to m iejsce i m iasto do przyję
cia dla wszystkich, a umieszczenie 
tu ośrodka dyspozycji politycznej 
nie wywyższało, ani nie um n ie j
szało n ikogo. Dzięki mądrej po li
tyce króla Zygm unta Augusta, 
usankcjonowanej przez sejm Unii 
Lubelskiej, Warszawa już wówczas 
stała się sto licą, wprawdzie jeszcze 
nie całej Polski, lecz grupującej 
rozmaite nacje, religie i kultury.

Zjazdy sejmowe nadawały War
szawie rangę ośrodka dyspozycji 
politycznej, dynamizowały rozwój 
miasta, lecz — mimo że odbywały 
się często — stanowiły jednak tylko 
krótsze lub dłuższe epizody. Czyn
nikiem, który ostatecznie przesądził 
o s to łe cz n y m  charakterze Warsza
wy, była osoba monarchy— wówczas 
króla Zygmunta 111 Wazy. Dlatego też 
rok 1611, kiedy król Zygmunt III 
Waza osiadł na stale w nowo zbudo
wanym Zamku, był kolejną datą prze
łomową w dziejach Warszawy.

Za królem i dworem ściągali do War
szawy ministrowie i dygnitarze Oboj
ga Narodów. W Warszawie zaczęły 
działać rozmaite urzędy i sądy, któ 
rych przedtem tu nie było. W praw
dzie urzędy koronne i nadworne pia
stowała wyłącznie szlachta, jednak 
wśród dworzan prywatnych, sekreta
rzy, różnych dostawców, rzemieślni
ków i funkcjonariuszy zaczęli poja- 
wiaćsię już i warszawcy mieszczanie.
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