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Litania do Chrystusa 
sosnowego
Przez zasfugi przeżytego życia w trudzie 
DOBRY BOŻE
gdy gasną oraz wstają ranne zorze 
MODŁY NASZE 
przyjmij Boże
życie nasze wkracza w krąg słabości 
daj z rozstaju ognia dla miłości 
przejść bezpiecznie 
codziennym wchodzeniem 
w obszar znoju
na życia WERTEPACH blask pokoju 
daj odwieczny

Za ilość bezmyślnych strat 
w nieudolności
Za tumult poniżenia człowieka 
wśród podłości 
Przyjm żal BOŻE MIŁOŚCI 
W BEZKRESIE otępienia umysłów 
w skwarze tęsknoty 
Za nadmiar strachu, stresu 
I ludzkiej zgryzoty 
Przyjm żal BOŻE MIŁOŚCI

NA ROZSTAJACH 
NA ROZŁĄKACH 
PO ZNISZCZENIACH WOJNY 
ABY NARÓD POD ORŁEM BIAŁYM 
TRWAŁ W TOBIE SPOKOJNY 
SPRAW TO BOŻE MIŁOŚCI

Ks. Marian Kosiński
(z tomu Ave Maria), 

Lewin Brzeski -  Zagnańsk, 2008

Rzeźba Chrystusa Frasobliwego
{Zabytki architektury polskiej, 
WSiP, 1998, t. 3)



Moralność w świetle nauki Apostołów
Czas letni, wakacyjny może sprzyjać — wbrew pozorom — głębszym  

rozmyślaniom nad ludzkim życiem, nad wartościami, którymi powin
niśmy się kierować w naszym postępowaniu, nad pojęciami dobra i zła, 
w imię wspólnego dobra, jakim jest zbawienie. Warto więc przypo
mnieć podstawowe zasady moralności, które — mimo upływu wielu lat 
od czasów apostolskich — wcale się nie zdewaluowały, są nadal 
aktualne.

Oidache
c z y  Si

Nauka 
Dwunastu 
Apostołów

„O tóż droga żywota jest taka: Po 
pierwsze: będziesz rmłował Boga, 
który cię stworzył, po wtóre: bli
źniego swego, jak siebie samego. A
co nie chcesz, by tob ie  się stało, i ty 
drugiemu nie czyń. W tych zaś s ło 
wach taka się m ieści nauka: B ło 
gosławcie tych, którzy was prze
klinają, i m ódlcie się za swych 
nieprzyjació ł, a pośćcie za tych, 
którzy was prześladują. Jakaż to 
bowiem zasługa, jeśli m iłu jecie 
tych, którzy was m iłują? Czyż 
nawet poganie tego n ieczyn ią?W y 
natomiast m iłu jc ie  tych, którzy was 
nienawidzą, a nie będziecie mieli 
wroga. Poskramiaj żądze zm ysłów 
i ciała: jeśli cię kto uderzy w prawy 
policzek, nadstaw mu też i drugi, a 
będziesz doskonały (...). Jeśli ci kto 
weźmie tw o ją  w łasność, nie żądaj 
zwrotu, przecie i tak nie w twojej to 
leży mocy. Daj każdemu, który cię 
prosi, i nie żądaj zwrotu, chce 
bowiem Ojciec, by każdy część 
jego otrzym ał darów. B łogosła
wiony, k tóry daje, tak jak każe 
przykazanie, albowiem jest bez 
w iny. Biada temu, k tó ry bierze.
Przecie, jeśli kto bierze z n iedo
statku, nie dopuści się w iny. Kto 
natom iast n iedostatku nie cierpi, 
będzie m usiał zdać sprawę, d la
czego brał i na co. A gdy się znaj
dzie w w ięzieniu, badane będą 
uczynki jego i nie wyjdzie stamtąd, 
dopóki nie odda ostatniego sze

ląga. Toć i o tym powiedziano: 
Niech pot zrosi ja łm użnę twoją w 
ręku twoim , póki nie rozeznasz, 
komu masz dać.

A oto drugie przykazanie nauki: 
nie zabijaj. Nie cudzołóż. (...) Niech 
mowa twoja nie będzie kłamliwa, ni 
czcza, ale czynu pełna. Nie bądź 
chciwy, ni drapieżny, ni obłudny. 
Ni złośliwy, ni wyniosły. Nie knuj 
złego zamiaru przeciwko bliźnie
mu swemu. Nie miej w nienawiści 
żadnego człowieka, nie karć jed
nych, a za drugich módl się, innych 
zaś miłuj ponad duszę twoją.

Dziecię moje: uciekaj przed 
wszelkim złem i przed wszystkim, 
co do niego podobne. Nie bądź 
gniewny, wiedzie bowiem gniew 
do zabójstwa, ani zapalczywy, ani 
kłótliwy, ani popędliwy, z tego 
wszystkiego bowiem zabójstwa 
powstają.

Dziecię moje: nie bądź pożąd
liwy, wiedzie bowiem pożądliwość 
do porubstwa, ani sprośny w 
mowie, ani lubieżny w spojrzeniu, z 
tego wszystkiego bowiem cudzo
łóstwa powstają.

Dziecię moje: nie wróż z lotu pta
ków, wiedzie to bowiem do bałwo
chwalstwa, ani bądź guślarzem, ani 
czarnoksiężnikiem, ani chcie j na 
to patrzeć, z tego wszystkiego bo
wiem bałwochwalstwo powstaje.

Dziecię moje: nie bądź kłamcą, 
wiedzie bowiem kłamstwo do kra

dzieży, ani chciwy grosza, ani 
żądny sławy, z tego wszystkiego 
bowiem kradzieże powstają.

Dziecię moje: nie bądź zgryźliwy, 
wiedzie to bowiem do bluźnierstwa, 
ani zuchwały, ani złej myśli, z tego 
bowiem bluźnierstwa powstają.

Bądź natomiast cichy, albowiem 
cisi odziedziczą ziemię. Bądź po
wolny i miłosierny, i niewinny, i 
spokojny, i dobry i zawsze drżący 
na słowa, któreś słyszał. Nie 
wywyższaj sam siebie ani pychą, 
nie unoś swej duszy. Niech dusza 
twoja nie czepia się wyniosłych, ale 
przestawaj ze sprawiedliwymi i 
pokornymi. Cokolwiek ci się zda
rzy, przyjmuj jako dobre, wiedząc, 
że bez Boga nic się nie dzieje.

Dziecię moje: tego, który ci opo
wiada słowo Boże, miej w pamięci 
w nocy i we dnie, a czcij go jak 
Pana, albowiem, gdzie opowiada
ją sprawy Pańskie, tam jest Pan. 
Odwiedzaj codziennieoblicza świę
tych, abyś w ich słowach znalazł 
odpocznienie. Nie wywołuj nie
zgody, ale jednaj walczących. Sądź 
sprawiedliwie: nie bierz względu 
na osobę, karcąc przewinienia (...). 
Nie miej rąk wyciągniętych do bra
nia, do dawania zaś skurczonych. 
Jeśliś co posiadł pracą rąk swoich, 
daj na odkupien ie  za grzechy 
swoje. N ieo c ią ga js ięzd an iem ,an i 
nie narzekaj, a lbow iem  poznasz 
Tego, który hojnie wynagradza za 
zasługi. Nie odwracaj się od bie
daka, ale podziel się wszystkim z 
bratem swoim, i nie zwij niczego 
swą własnością. A lbow iem , jeśli 
macie wspólny udział w nieśm ier
te lności, tedy ileż w ięcej w rze
czach znikom ych. Nie odejmuj 
swej ręki od syna swego ani od 
córki swojej, ale ucz ich od mło
dości bojaźni Bożej (...). Miej w 
nienawiści wszelką obłudę i wszyst
ko, co nie jest miłe Panu. Nie 
porzucaj przykazań Pańskich, ale 
zachowaj, coś otrzym ał, ani doda
jąc, ani ujm ując. Na zgrom adze
niach spowiadaj s ięzesw ych  grze
chów, a do swej m od litw y nie przy
stępuj ze złym sumieniem. To jest 
droga żywota” (1, 2-4, 14).

(Didache, czyli Nauka Dwuna
stu Apostołów pochodzi z wczes
nego okresu rozwoju chrześci
jaństwa i kreśli jasny obraz 
moralności chrześcijańskiej, bę
dący dla wszystkich wierzących 
drogowskazem podczas ziem
skiego pielgrzymowania).



teologii starokatolickiejT radycja w
Sobór Watykański I przyjął w 

dniu 18 lipca 1870 roku konstytucję 

dogmatyczną De ecclesia Christi, 

ogłoszoną w bulli Pastor seiernus. 

Decyzja ta wywołała protesty 

wewnątrz Kościoła rzymskokato

lickiego; przede wszystkim wśród 

części rzymskokatolików w Niem- 

czech, Szwajcarii i Austrii. Wów- 

czas pojawił się w tych krajach 

ruch teologicznego protestu, który 

współdziałał na bazie kościelnej i 

politycznej, nawiązując do wiary 

niepodzielonego Kościoła pierw

szego tysiąclecia.

Początkowo uważano (ks. prof. 
Ignacy von Doilinger, 1799-1890), że 
należy trwać jedynie przy orga
nizacyjnej formie wewnętrznego opo
ru kościelnego, jednak pod wpływem 
narastającego konfliktu (ekskomu
niki) pojawiła się myśl powołania 
niezależnej diecezji (staro) katolic
kiej, jako bazy wewnętrznego oporu 
kościelnego.

Starokatolicy zaczęli powoływać 
własne organizacje kościelne; bez
pośrednio po Soborze Watykańskim 
I powstały Kościoły starokatolickie 
w Niemczech (1873), w Szwajcarii 
(1875) i Austrii (1877), a następ
nie w Republice Czeskiej (1918). 
Jednak nie wszystkie Kościoły sta
rokatolickie wywodzą się z opozycji 
do I Soboru Watykańskiego. Kościół 
Starokatolicki Holandii (Rzymskoka
to licki Kościół Starobiskupiego Kle
ru), który jest historycznym Kościo
łem katolickim Utrechtu, odłączyłsię 
od Rzymu już w 1725 r. Przyczyną 
konfliktu, a następnie zerwania z 
Rzymem było oskarżenie Kościoła 
Utrechtu o sprzyjanie jansenizmowi 
(zarzut został wycofany w 1966 r.) 
oraz odebranie kapitule utrechckiej 
prawa wyboru biskupa. W tej sytuacji 
Kościół Utrechtu poprosił francu
skiego biskupa misyjnego Dominika 
Marię Varlet (zm. 1742) o udzielenie 
sakry biskupiej Corneliusowi Stee- 
novenowi (zm. 1725). W ten sposób 
Kościół Utrechtu zachował sukcesję 
apostolską, którą przekazał później 
biskupom starokatolickim. Gdy w 
dniu 4 czerwca 1873 roku wybrano 
Josefa Huberta Reinkensa (1821- 
-1896) na biskupa starokatolików w 
Niemczech, wówczas otrzymał on w 
Rotterdamie, w dniu 11 sierpnia1873 
roku, święcenia biskupie wraz z 
Kacprem Janem Rinklem, biskupem

elektem miasta Haarlem (1873- 
-1906), z rąk Hermana Heykampa, 
biskupa Deventer (1853-1874). 
„Przez przyjęcie sakry biskupiej z rąk 
biskupa z Deventer, została zapew
niona również 'sukcesja apostolska’, 
co było szczególnie ważne dla Koś
cioła starokatolickiego i w ten spo
sób został zachowany konkretny, hi
storyczny związek ze starym Kościo
łem ” . Dla starokatolików niemieckie
go kręgu językowego stało się 
bardzo ważne powiązanie z Ko
ściołem Utrechckim, podkreślało 
wierność Tradycji apostolskiej.

Jak pisał teolog starokatolicki ks. 
prof. Herwig Aldenhoven (1933- 
-2002), „Zarówno od Kościoła Ut- 
rechckiego, jak i od Kościołów sta
rokatolickich w Niemczech, Szwaj
carii, Austrii i Czechosłowacji, które 
powstały w wyniku bezpośredniego 
oporu przeciwko I Soborowi Waty
kańskiemu, historycznie różni się 
trzecia grupa Kościołów starokato
lickich (...)” . Należą do niej Polski 
Narodowy Kościół Katolicki w USA i 
Kanadzie (1898; w Unii Utrechckiej 
do 2003), Kościół Polskokatolicki 
w RP (1922), Chorwacki Kościół Na- 
rodowo-Katolicki (1923). Wspólną 
cechą tych Kościołów jest to, że 
powstały one dopiero w kilkadzie
siąt lat po I Soborze Watykańskim 
naskutek ruchów narodowo-kościel- 
nych.

Kościoły starokatolickie ukształto
wały swą teologię pod wpływem dy
scypliny i nauki starego Kościoła, wy
znając jedną wiarę, głosząc jedną na
ukę i udzielając tych samych sakra
mentów; należą więc do jednego, świę
tego, katolickiego i apostolskiego Ko
ścioła, podzielonego jedynie w wymia
rze strukturalnym. Źródłem ich teolo
gii jest Pismo Święte oraz Tradycja nie
podzielonego Kościoła pierwszego ty
siąclecia, zawarta w artykułach Sym
bolu wiary, w orzeczeniach soborów 

: pierwszego tysiąclecia i nauce Ojców 
Kościoła. „Do tej pierwotnej Tradycji 
apostolskiej, zgodnie z ogólnokatolic- 
ką nauką, należy przyjęcie kanonu [Pi
sma Świętego], wyznanie wiary w je
go formie pierwotnej, jako reguła fi- 
dei (reguła wiary), trzystopniowy 
urząd biskupa, kapłana i diakona oraz 
działalność sakramentalna Kościoła” .

Teologia starokatolicka odwołuje 
się do Tradycji niepodzielonego 
Kościoła pierwszego tysiąclecia, a 
także do odnowy katolicyzmu w XIX 
wieku (J.M. Sailer, zm. 1832 i jego 
uczeń I.H. von Wessenberg, 1774- 
-1860, aż do J.A. Móhlera, 1796-1838). 
Na tych podstawach teologicznych 
powstawała i rozwinęła się teologia 
starokatolicka, tworząc warunki dla 

| zorganizowania wokół swego bisku

pa Kościoła episkopalno-koncyliar- 
nego. Jedność tych Kościołów lokal
nych wyrażana jest na zewnątrz 
poprzez jedność wiary i ustroju. Taka 
synodalna formuła Kościoła została 
przyjęta w 1873 roku przez starokato
lickiego teologa, J.F. von Schulte 
(1827-1914), w Kościele Starokato
lickim  Niemiec; jest to nawiązanie do 
Tradycji apostolskiej i ruchów kon- 
cyliarnych i episkopalnych. A więc 
najważniejszym organem Kościołów 
starokatolickich jest — z zastrzeże
niem szczególnych praw biskupa — 
synod, który obraduje pod kierun
kiem biskupa wraz z wybranymi 
duchownymi i przedstawicielami pa
rafii. Synodowi przysługuje prawo 
wyboru biskupa oraz tych przedsta
w icieli Kościoła, którzy pomagają 
biskupowi w kierowaniu Kościołem. 
Synod jest źródłem biskupiego peł
nomocnictwa i odpowiedzialności za 
swój Kościół i związki z innymi Koś
ciołami starokatolickimi.

Na biskupów starokatolickich nało
żony został obowiązek zachowania 
jedności i katolickości Kościoła 
lokalnego (narodowego). W tym celu 
Kościoły starokatolickie utworzyły w 
Utrechcie (24 września 1889) Unię 
Utrechcką Biskupów Starokatolic
kich. Podczas tego spotkania ukon
stytuowała się też Międzynarodowa 
Konferencja Biskupów Starokatolic
kich (MKBS) i przyjęto trzy dokumen
ty: Deklarację Utrechcką, Umowę Bi
skupów Starokatolickich, i Regulamin 
MKBS (dwa ostatnie dokumenty były 
zmieniane trzykrotnie — 15 paździer
nika 1952 roku, 12 września 1974 ro
ku, a trzeci raz w 2000 roku). Od 1 
stycznia 2001 Statut Biskupów Staro
katolickich Zjednoczoczonych w Unii 
Utrechckiej zastępuje Umowę Bisku
pów Starokatolickich zjednoczonych 
w Unii Utrechckiej oraz Regulamin 
Międzynarodowej Konferencji Bisku
pów Starokatolickich Unii Utrech
ckiej. Awlęc  obecnie obowiązują dwa 
podstawowe dokumenty Unii Utrech
ckiej: Statut i Deklaracja Utrech- 
cka z 24 września 1889. Statut roz
poczyna preambuła: Podstawy ekle
zjologiczne Unii Utrechckiej, w któ
rym m.in. czytamy: „Unia Utrechcką 
jest wspólnotą Kościołów i kierują
cych nimi biskupów, zdecydowanych 
na zachowywanie i przekazywanie 
wiary, kultu i prawdziwej struktury nie
podzielonego Kościoła pierwszego ty
siąclecia (...)” (p k tl) . Biskupi Kościo
łów starokatolickich Unii Utrechckiej 
w celu zachowania wspólnoty i wypeł
nienia swych zadań — „odpowiednio 
do wyżej wymienionych podstaw” — 
przyjęli w tym Statucie: Prawo we
wnętrzne i Regulamin obrad.

cd. na str. 4



cd. ze sir. 3

Kościoły starokatolickie pozostają 
ze sobą we wspólnocie kościelnej, 
opartej na jedynym doktrynalnym 
postanowieniu, zawartym w Dekla
racji U trechckiej; jest to podstawowy 
dokument starokatolików, w którym 
wspólnota Unii Utrechckiej wyznaje 
tę wiarę katolicką, która została 
wyrażona w Kościele na Wschodzie i 
na Zachodzie przez siedem pierw
szych soborów powszechnych. W 
tym dokumencie nie są ustanawiane 
żadne nowe zasady wiary, porusza 
on jedynie te problemy, które mogą 
zagrażać wspólnocie Kościołów sta
rokatolickich. Deklaracja w pkt 1 
zawiera proklamację, aby trwać przy 
zasadzie św. Wincentego z Lerynu 
(zm. ok. 450) i przy „powszechnie 
uznanych dogmatycznych orzecze
niach Soborów ekumenicznych nie- 
podzielonego Kościoła pierwszego 
tysiąclecia” . Natomiast w punktach 
2, 3, 4 wymieniono te orzeczenia 
dogmatyczne, które zostały odrzu
cone; orzeczenia te mają różne zna
czenie teologiczne. W pkt. 2 odrzuca 
się „watykańskie dekrety z 18 lipca 
1870 roku o nieomylności i uniwer
salnej jurysdykcji, czyli kościelnej 
wszechwładzy papieża rzymskiego” , 
uznając jednocześnie znaczenie „h i
storycznego prymatu” biskupa Rzy
mu, jako primus inter pares', w pkt. 3 
odrzucono „deklarację Piusa IX z 
1854 roku o Niepokalanym Poczęciu 
Najświętszej Maryi” , natomiast w 
punkcie 4 odrzucono bulle Unigeni- 
tus, Auctorem fidei, Syllabus i (w pkt 
5) te orzeczenia Soboru Trydenc
kiego, które nie są zgodne z nauką 
Kościoła pierwszego tysiąclecia. „Nie 
uznajemy orzeczeń Soboru Try
denckiego dotyczących dyscypliny, 
a orzeczenia dogmatyczne uznajemy 
tylko o tyle, o ile są one zgodne z 
nauką starego Kościoła” . Chodzi tu o 
ważność tych decyzji w sprawach 
wiary, które zostały podjęte przez 
zachodni Kościół katolicki, po roz
łamie Wschodu i Zachodu. Z tego 
wynikazadanie krytycznego badania 
tysiącletniej zachodniej teologii ka
tolickiej, pod względem jej zgod
ności ze starym Kościołem, z Trady- 
cją apostolską.

Biskupi starokatoliccy przyjęli w 
Deklaracji, że najwyższym kryterium 
ich kościelnej działalności będzie 
zasada św. Wincentego z Lerynu: 
„Trzymamy się tego, co wszędzie, co 
zawsze, co przez wszystkich było 
wyznawane, to jest bowiem praw
dziwie i rzeczywiście katolickie” . 
Starokatolicy zachowują tę ogólną 
zasadę, uważając, iż określa ona 
granice, w ramach których realizuje 
się apostolskość Kościoła. Te trzy 
kryteria („w co wszędzie, w co 
zawsze, w co wszyscy wierzyli” ) nie 
muszą być spełnione jednocześnie, 
aby tworzyć formalne kryterium, któ

re pozwoli odróżnić „prawdę wiary 
katolickiej od błędów przewrotnych 
herezji". Sw. Wincenty w tym kryte
rium podkreślał, że przedmiotem 
wiary jest tylko to, w co wyraźnie wie
rzono wszędzie, albo zawsze, albo 
wszyscy; reprezentantem więc obo
wiązującej nas Tradycji może być 
tylko jeden i cały Kościół. Dlatego 
wiążąca jest Tradycja zawarta w 
orzeczeniach o wierze niepodzielo- 
nego Kościoła pierwszego tysiącle
cia. „Dlatego zachowujemy wiarę 
starego Kościoła tak, jak wyrażona 
ona została w ekumenicznych Sym
bolach i w powszechnie uznanych 
dogmatycznych orzeczeniach Sobo
rów ekumenicznych niepodzielone- 
go Kościoła pierwszego tysiąclecia” . 
Dla określenia Tradycji decydujące 
jest „podążanie za powszechnością 
(universalitem), starożytnością (an- 
tiquitem) i jednomyślnością (con- 
sensionem)". Nie wyklucza to jednak 
coraz lepszego rozumienia tego, w 
co się już wierzy: „Niechże więc 
wzrasta i olbrzymie nawet postępy 
czyni zrozumienie, wiedza, mądrość, 
tak w każdym z osobna, jak u ogółu, 
tak w jednostce, jak w całym Koś
ciele, według poziomu lat i w ieków” .

Większość twórców starokatoli- 
cyzmu to przedstawiciele teologii 
historycznej, którzy podkreślali, że 
do istotnych problemów współczes
nej refleksji teologicznej należy Tra
dycja. „Do tej pierwotnej Tradycji 
apostolskiej, zgodnie z ogólnokato- 
licką nauką, należy przyjęcie kanonu 
[Pisma Świętego], wyznanie wiary w 
jego formie pierwotnej, jako reguła 
fidei (reguła wiary), trzystopniowy 
urząd biskupa, kapłana i diakona 
oraz działalność sakramentalna Koś
cioła” . Starokatolicy przyjęli, że 
„Podstawą wspólnoty biskupów i ich 
Kościołów jest wspólne opowiedze
nie się za Utrechcką Deklaracją z 24 
września 1889 roku i wspólna im 
katolickość urzędu i kultu” . Naru
szenie tych podstaw — odejście od 
katolickości urzędu, odejście od 
Tradycji — stwarza poważny kryzys 
w Unii.

Teologia starokatolicka rozróżnia, 
pochodzącą od Apostołów (pisaną 
przez duże „T ” ) Tradycję apostolską 
oraz tradycję (pisaną przez małe „ t” ), 
która w ciągu wieków powstawała w 
Kościołach lokalnych. „Granica mię
dzy tradycją apostolską i kościelną 
jest nieprzekraczalna” . Tradycja Koś
cioła niepodzielonego stanowi podsta
wę trwałości i jedności wspólnoty. 
Zakwestionowanie tej Tradycji pro
wadzi do zakwestionowania jedności 
Kościoła i naszej katolickiej tożsa
mości, która sprawia, że wiara każ
dego Kościoła katolickiego jest tą 
samą wiarą. Do apostolskiej Tradycji 
„pierwotnej należą według pow
szechnej nauki katolickiej: sam 
kanon, najstarsze wyznania wiary, 
urząd kościelny w swym potrójnym

ukształtowaniu: w episkopacie, pre- 
zbiteracie i diakonacie” . Natomiast 
„każdą dalszą tradycję należy trak
tować nie jako pierwotną Tradycję 
apostolską, lecz jako tradycję koś
cielną” , która jest „podporządko
wana Pismu Świętemu i apostolskiej 
Tradycji pierwotnej” . Najważniej
szym wyrazem tradycji kościelnej — 
uformowanej w ciągu wieków w 
Kościołach lokalnych — jest „wy
znanie wiary, dogmaty, nauka, pog
ląd naukowy” .

Komisja Teologiczna Prawosław- 
no-Starokatoiicka przyjęła teksty, 
które „oddają naukę Kościoła pra
wosławnego i starokatolickiego” , a 
wśród nich tekst z 23 sierpnia 1975 
roku o „Objawieniu Bożym i jego 
przekazywaniu” , w którym czytamy: 
„(...) nadnaturalne Objawienie w 
Chrystusie zostało, za pośrednict
wem tradycji św. Apostołów, przeka
zane dalej pisemnie w Piśmie danym 
przez Boga, i ustnie — w żywym gło
sie Kościoła. Ustna tradycja jest utr
walona z jednej strony w symbolu 
wiary i w pozostałych postanowie
niach oraz kanonach siedmiu świę
tych Soborów ekumenicznych i 
synodach lokalnych, w pismach 
Ojców Kościoła, jak i w św. litur
gii, i ogólnie w nabożeństwach Koś
cioła, a z drugiej strony znajduje 
ona wyraz w stałej, oficjalnej na
uce Kościoła. Pismo Święte i Tra
dycja nie są różnymi wypowiedzia
mi Objawienia Bożego, lecz rozmai
tymi sposobami wyrażenia tej samej 
apostolskiej Tradycji. Dlatego nie 
ma problemu pierwszeństwa jedne
go wobec drugiego, 'oba mają to 
samo znaczenie dla pobożności’ 
(Bazyli Wielki, O Duchu Świętym  
27, 2)”.

Teologia starokatolicka podkreśla 
znaczenie zasad wiary starego Koś
cioła pierwszego tysiąclecia, zawar
tych w artykułach Symbolu wiary, w 
nauce Ojców Kościoła i w orzecze
niach dogmatycznych pierwszych 
siedmiu soborów powszechnych: 
Nicea (325 r.), Konstantynopol (381 
r.), Efez (431 r.), Chalcedon (451 r.), 
Konstantynopol (533 r. i 680 r.), a 
także Nicea (787 r.). „Na tych sobo
rach ujawniła się wspólna świado
mość wiary jednego, świętego, kato
lickiego i apostolskiego Kościoła i 
znalazła swój wyraz jedność wszyst
kich Kościołów lokalnych w jednym 
świętym Ciele Chrytusa. Z tego 
powodu Sobory powszechne nie 
stoją ponad Kościołem jako całością, 
ale są w nim. Z tej racji powszech
ność soboru i ważność jego decyzji 
nie są dane już w momencie jego 
zwoływania. Przeciwnie, sobór staje 
się powszechny w wyniku następ
nego swobodnego uznania (recep
cji) jego przez całość (pleroma) 
Kościoła” .



Ziemia Święta w fotografii Fragmenty niepublikowanej pracy 
Biskupa Wiktora Wysoczańskiego

Bazylika Zwiastowania w Nazarecie

To właśnie tutaj, gdzie Ar- 
chaniołGabriel zwiastował Naj
świętszej Maryi Pannie, że zo
stanie Matką Syna Bożego, 
pobudowano w Nazarecie Ba
zylikę Zwiastowania. Pre
zentowane zdjęcie pochodzi 
z br.

Scenę Zwiastowanfa opisał 
św. Łukasz w swej Ewangelii, 
gdzie czytamy:

„W szóstym miesiącu posłał 
Bóg anioła Gabriela do miasta 
w Galilei, zwanego Nazaret, 
do Dziewicy poślubionej mę
żowi, im ieniem Józef, z rodu 
Dawida; a Dziewicy było na 
imię Maryja. An io ł wszedł do 
Niej i rzekł: Bądź pozdro
wiona, pełna łaski, Pan z 
Tobą, (błogosławiona jesteś 
między niewiastami).

Ona zmieszała się na te 
słowa i rozważała, co m iałoby 
znaczyć to pozdrowienie. Lecz 
an io ł rzekł do Niej: Nie bój się, 
Maryjo, znalazłaś bowiem ła
skę u Boga. Oto poczniesz i 
porodzisz Syna, któremu na
dasz imię Jezus. Będzie On 
wielki i będzie nazwany Sy
nem Najwyższego, a Pan Bóg 
da Mu tron Jego Ojca, Dawi
da. Będzie panował nad do
mem Jakuba na wieki, a Jego 
panowaniu nie będzie końca. 
Na to Maryja rzekła do anioła: 
Jakże się to stanie, skoro  
męża nie znam?  A n io ł Jej 
odpowiedział: Duch Święty 
zstąpi na Ciebie i moc Naj

wyższego osłoni Cię. Dlatego 
też Święte, które się narodzi, 
będzie nazwane Synem Bo
żym. A oto również krewna 
Twoja Elżbieta, poczęła w 
swej starości syna i jest już w 
szóstym miesiącu, ta, która 
uchodzi za niepłodną. Dla 
Boga bowiem nie ma nic nie
możliwego. Na to rzekła Mary
ja: Oto Ja służebnica Pańska, 
niech Mi się stanie według 
twego słowa. W tedy odszedł 
od Niej an io ł” (Łk 1, 26-38).

Zwiastowanie
ScenaZwiastowania rzuca ol

brzymi snop światła na m odli
tewną postawę Najświętszej 
Panny. Ta postawa jest dla nas 
nie ty lko  potwierdzeniem Jej 
głębokiego zjednoczenia z Bo
giem, ale także jest dla nas 
jakąś wielką lekcją życia.

Hasło służenia 
Ojczyźnie
u podstaw programu
społecznego
PNKK

W dotychczasowych wywodach 
podkreślano, że u podstaw pro
gramu społecznego PNKK legło 
hasło służenia O jczyźnie, co 
w początkowym  okresie przejaw ia
ło  się w dążeniu Polaków os ied lo 
nych w USA do odzyskania n iepo
d ległości Macierzy. Było to św ia
dectwem gorącego patriotyzm u 
i g łębokie j św iadom ości im igran
tów  polskich i ich przynależności 
etnicznej. Calem PNKK było m.in. 
przyczynianie się do podtrzym y
wania polskości wśród zb iorow oś
ci im igrantów  polskich oraz obro
na interesów narodowych. Do tego 
niezbędna była więź z krajem o j
czystym . Mając — obok m otywów 
re lig ijnych  — ten w łaśnie aspekt na 
względzie, bp F. Hodur ciągle 
m yślał o zorganizowaniu PNKK 
w Polsce. W tym celu przyjeżdżał 
do b. G alic ji w latach 1910 i 1914. 
Jednakże systematyczne i sku
teczne zajęcie się tą sprawą m ogło 
nastąpić dopiero po ugruntowaniu 
się fundam entów  PNKK w Am ery
ce i odrodzeniu Państwa Polskie
go w 1918 r.

Po raz pierwszy myśl tę podniósł 
o fic ja ln ie  na III Synodzie General
nym w Chicago (1-3 grudnia 1914) 
ks. Franciszek Bończak (1881- 
-1967), późniejszy pierwszy b i
skup Diecezji M isyjnej PNKK w 
Polsce, zwanej często, zwłaszcza 
w publicystyce, Polskim Narodo
wym Kościołem Katolickim  bądź 
Kościołem  Narodowym  w Polsce. 
Przedstawiając rozwój PNKK w 
USA, ks. F. Bończak w swym w y
stąpieniu synodalnym  w yraził na
dzieję, że idea tego Kościoła 
„zostanie przeniesiona do Polski, 
gdzie po zakończeniu krwawych 
zapasów potrzeba będzie dobre j i 
św iatłej rady, zjednoczonego czy
nu ludzi, oraz dobrych — lud ro
zum iejących — kapłanów, jakim i,

od. na str. 6



Rzym z czasów św. Pawłacd. ze str. 5

w op in ii referenta, są i będą księża 
Kościoła narodowego” . On też w y
s tąp ił na Synodzie z apelem, aby 
„każdy członek parafii narodo
wych p łac ił stały podatek na rzecz 
niesienia pom ocy O jczyźnie” .

Przypom nijmy, że tenże Synod, 
na wniosek bpa F. Hodura, w ybra ł 
ks. F. Bończaka (...) na b iskupa- 
-sufragana. Jednakże sakrę bisku
pią otrzym ał on (...) dopiero po 
dziesięciu latach (17sierpnia 1924), 
po ponownym  potw ierdzeniu (...) 
wyboru na V Synodzie General
nym w Scranton  (15-16 iipca 1924). 
(...) M iało to m iejsce już po rozpo
częciu pracy m isyjnej w Polsce i 
osiedleniu się na stałe w Krakowie 
elekta F. Bończaka.

O zamiarze bpa F. Hodura w 
sprawie rozpoczęcia działalności 
misyjnej PNKK w kraju macierzy
stym, b iskupi s ta rokato liccy o fi
cjaln ie po raz pierwszy dowiedzieli 
się podczas sesji MKBS, odbytej 29 
kw ietnia 1920 r. — w następnym 
dniu po konsekracji ks. prof. Fran- 
ciscusa Kennincka na biskupa i 
podniesieniu go do godności 
arcybiskupa Utrechtu (...).

PNKK od 1924 r. sta ł się fo rm a l
nie jedynym  reprezentantem sta
rokato lików  polskich, będących w 
łączności z Unią U trechcką (...).

Planując rozpoczęcie dzia łalnoś
ci m isyjnej PNKK w kraju o jczy
stym, zw ierzchnie władze koś
cielne w Scranton wydelegowały 
do Polski (...) ks. B. Krupskiego, 
który przez Cherbourg, Paryż, 
Berno i Wiedeń na początku g rud
nia 1919 r. p rzybył do Krakowa. 
W Bernie złożył w izytę bpowi E. 
Herzogowi. Delegat z USA m iał na 
celu bliższe zbadanie m ożliwości 
zorganizowania PNKK w Polsce, 
pozyskanie dla PNKK w USA kan
dydatów do stanu duchownego 
oraz zapoznanie społeczeństwa 
polskiego ze stosunkam i koście l
nymi panującym i w Stanach. Z 
upoważnienia Rady G łównej PNKK 
i Polsko-Narodowej „S pó jn i” , m iał 
się także zająć w Polsce akcją cha
rytatywną, którą objęto osoby naj
uboższe. Praca ks. B. Krupskiego 
w ówczesnych warunkach po l
skich była niełatwa. Od początku 
towarzyszyły jej obserwacja i ścisła 
kontro la ze strony organów  po li
cyjnych. Delegat dzia ła ł na terenie 
Małopolski, g łównie we Lwowie, 
Krakowie i Rzeszowie. Dnia 29 
marca 1920 r. zg łos ił się on w 
Departamencie Wyznań M in ister
stwa WRiOP i na zapytanie, „czy 
Rząd uzna wyznanie, do którego 
należy, to jest wyznanie p o l s k i e  
s t a r o k a t o l i c k i e ,  otrzym ał od
powiedź, że uznanie tego wyznania 
może nastąpić wyłącznie w drodze 
ustawodawczej” .

(cdn.)

Rzym — dla ludzi współczes
nych Apostołowi Pawłowi — był 
stolicą całego znanego im świata 
i rezydencją największego z ziem
skich władców. Dla św. Pawła 
Rzym był przede wszystkim miejs
cem surowej próby i męczeńskiej 
śmierci.

Św. Jan przedstawił to miasto, 
jako Wielki Babilon — strojną nie
wiastę „pijaną krwią świętych i 
świadków Jezusa” (Ap 17, 1-6). 
Obydwa poświadczone pobyty Apo
stoła w Rzymie miały charakter 
przymusowy. W rzymskich murach 
zamknęła się też ostatecznie droga 
apostolskich wędrówek św. Pawła.

M inęło 61 lat od narodzin Zbaw i
ciela, gdy m isjonarz — więzień 
przybywa pod strażą do Rzymu 
drogam i w iodącym i z portu w 
kampańskich Puteolach (dziś Puz- 
zuoli). Jest to trasa licząca co naj
mniej 200 kilom etrów, lecz ubodzy 
podróżni przebywali ją pieszo. 
O dległość tę przebywano oczy
w iście etapami, zatrzym ując się w 
przydrożnych zajazdach i „taber- 
nach” na posiłek i spoczynek. Z 
portu, krótkim  szlakiem Via Puteo- 
lana, Aposto ł dosta ł się do Kapui, 
tam zaś w kroczy ł już na przes
ławną Via Appia, zwaną podów 
czas „kró low ą d róg” — „regina 
v iarum ” . Na wieść o tym, wysłan
n icy gm iny rzymskiej wyszli mu na 
spotkanie, aż do Forum Appiusza 
(dziś Appiforo), w itając w ięźnia 65 
km przed Rzymem. Inni spotykają 
go nieco dalej, w m iejscowości 
Trzy G ospody (dziś C isterna), tam 
gdzie Droga Appijska zbiega się z 
traktem  do Ancjum . W ten sposób 
wchodzą do Miasta w rotam i póź
niejszej Bramy św. Sebastiana, 
rozpoczynającej szlak Appijski od 
murów Rzymu.

Na szczęście św. Pawła nie do ty 
czyły surowe rygory w ięzienne — 
w jego przypadku prawo rzymskie 
przewidywało ty lko  rodzaj aresztu 
domowego. M ógł w ięc zamieszkać 
w dowolnym  miejscu, przyjm ować 
w izyty żydowskich rodaków i pro
wadzić z nimi swobodne dysputy. 
Jest to podobno owo miejsce na 
lewym brzegu Tybru, gdzie obec
nie wznosi się kościółek San Paulo 
alla Regola. Ze swym strażnikiem  
Aposto ł skuty był najwyżej prawą 
ręką, nie nosił w ięc ciężkich upo
karzających kajdan św. Piotra, 
jakie zobaczyć można w kościele 
św. Piotra w Okowach. Kościół 
rzymski składał się już chyba nie 
ty lko  z Żydów, lecz i z „pogan”

(D z 2 ,10), aczkolw iek i tam głosze
nie Słowa rozpoczęto zapewne od 
środow iska skupionego w okó ł sy
nagogi. Sami Żydzi — na ogó ł już 
zhellenizowani — tw orzyli w tedy w 
Rzymie całkiem liczną wspólnotę, 
posiadającą szereg własnych św ią
tyń i odrębne m iejsca pochówku 
(ko lum baria  i katakumby). Od 
Tacyta i Swetoniusza wiemy, że 
najp ierw  cesarz Tyberiusz w 19 r. 
w ypędził ich z m iasta i zakazał 
w ykonyw ania obrzędów. Prześla
dował ich także Kaligula, za K lau
diusza zaś obję ły Żydów  w 50 r. 
prześladowania wymierzone w isto
cie przeciw  chrześcijanom , a po t
w ierdzone w Nowym Testamencie 
(Dz 18, 2). Swetoniusz powiada 
wprost, że cesarz ten „Żydów  
w ypędził z Rzymu za to, że bezu
stannie w ichrzy li, podżegani przez 
jakiegoś Chrestosa” (Żywoty, KI, 
25).

Pośród osób z gm iny rzymskiej 
pozdraw ianych przez św. Pawła w 
nieco wcześniejszym liście znaj
duje się ok. 30 wyznawców, w tym 
dziew ięć kobiet i postacie tak 
znane, jak Apelles czy Akw illa  i 
Pryscylla (Rz 16, 3-15). N iew ątpli
wie i oni odw iedzali Apostoła  pod
czas niemal trzech lat pierwszego 
rzymskiego pobytu. Św ięty z pew
nością w ybiera ł się do rzymskiej 
gm iny nie w okowach, skoro mimo 
„w ie lokro tnych  przeszkód” wyra
żał nadzieję odwiedzenia jej w d ro 
dze do Hiszpanii (Rz 15, 22-24).

Następny pobyt ok. 67 r. ma 
ponury charakter uwięzienia, spę
dzonego być może w słynnym  w ię
zieniu Mam ertyńskim . Nie w iem y 
zbyt w iele o szczegółach — aresz
tow anie  nastąpiło chyba w Troa- 
dzie, tak nagle, że Aposto ł nie zdą
żył nawet zabrać opończy i ksiąg. 
Prosi o nie w piśmie do Tym oteu



sza (już ostatnim ), pisanym pod
czas procesu i mającym cechy ducho
wego testamentu Apostoła Narodów, 
gdzie skarży się on zarazem, iż 
„w  pierwszej obron ie ” n ik t nie 
wsparł go świadectwem (2 Tm 4,16). 
Trudniej orzec czy w łasnoręcznie 
napisał List do Hebrajczyków, w 
którym pozdrawia innych wyznawców 
od „braci z Ita lii”  (Hbr 13, 24).

Zaledwie parę m iesięcy trw ał 
drugi proces. Aposto ł został ścięty. 
Z listu św. Klemensa do Koryntian 
wynika, że nastąpiło to sześć k ilo 
m etrów poza Rzymem, przy D ro
dze Ostyjskiej (Via Osteiense). Dla
tego Brama św. Pawła nazywa się 
dziś bramą Ostyjską — pierwsze od 
strony Tybru przejście położone 
na południe od wzgórza Awen
tynu. Wiele straciły ze swego p ier
wotnego wyglądu owe wrota obu 
dowane dwiema półbasztami i

osadzone w Murach Aure liań- 
skich — wzniesionych sporo póź
niej, bo ok. 270 r.

Egzekucja miała odbyć się w miej
scu nazywanym  „Aquae sal- 
viae” . Dziś znajduje się tam niew iel
ki kośció ł zrujnowanego opactwa 
Tre Fontane położonego wśród daw
nych mokradeł malarycznych.Tadziw- 
na nazwa — T rzy Źródła — wywodzi 
się z podania, iż w tych m iejscach, 
gdzie trzykro tn ie  upadła ścięta g ło 
wa Apostoła-m ęczennika, natych
miast trysnęła woda.

Wyobrażamy sobie św. Pawła z os
tatnich lat życia na podstawie podo
bizny na m edalionie ze złoconego 
szkła z IV wieku, przedstawiającą 
Apostoła obok św. Piotra jako męż
czyznę w podeszłym wieku, o d łuż
szej, lekko w ijącej się brodzie i roz
ległej łysin ie z przodu. Wyobrażenie 
to dobrze odpow iada innemu w ize

runkow i św. Pawła z połow y IV stu
lecia, odkrytem u w krypcie kata
kumb D om itylii.

Ślady grobu św. Piotra znaleziono 
w podziem iach bazyliki w atykań
skiej; miejsce ostatniego spoczynku 
ciała Apostoła  Narodów jest bar
dziej niejasne. K ilka było m iejsc, w 
których domniemywano istnieniete- 
go grobu — lecz ty lko  w jednym  z 
nich, położonym  ok. 2 km na połud
nie od Bramy św. Pawła, cesarz Kon
stantyn polecił wznieść w 324 r. nie
w ielki kośció ł bazylikowy. W alenty- 
nian II rozbudował go w 386 r .w n o - 
wą, większą świątynię znaną dziś ja
ko Bazylika św. Pawła za Murami 
(San Paulo fuori le Mura). Spośród 
czterech w ielkich bazylik rzymskich 
zbudowanych „poza m uram i” pow
stała ona jako trzecia z kolei, ale
pod względem rozmiarów zajmujedru- 
gie m iejsce po Bazylice św. Piotra.

Z  życia naszych parafii

Niedziela Palmowa i Wielkanoc w Szczecinie
Wielki Tydzień otwiera Niedziela 

Palmowa, zwana też „Niedzielą Męki 
Pańskiej” ; jest to święto obchodzone 
w naszych parafiach bardzo uro
czyście. Zostało ono ustanowione na 
pamiątkę przybycia Chrystusa do 
Jerozolimy. Wielki Tydzień rozpo
czyna się w atmosferze triumfu. Uro
czystości Niedzieli Palmowej przyb
liżają nas do przeżyć Zmartwych
wstania Pańskiego — punktu kulm i
nacyjnego w całej historii zbawienia; 
rozpoczynają okres przygotowania 
duchowego do świąt. W tym dniu 
wierni przynoszą do kościoła pa
lmy, symbol odradzającego się 
życia. W Polsce są to najczęściej 
witki wierzbowe z baziami. W okoli
cach Tarnowa i na Ziemi Sądeckiej, 
w pobliżu Myślenic, a także na Kur
piach przygotowuje się także oka
załe, kilkumetrowe palmy, wykonane 
z gałązek przystrojonych ciasno uło
żonymi suchymi kwiatami i różno
barwnymi wstążkami. Obyczaj po
święcania palm wprowadzono do 
liturgii dopiero wXI wieku; ceremonii 
tej dokunuje się zwykle tuż przed 
odczytaniem Ewangelii.

Wszyscy czterej ewangeliści po
zostawili opis radosnego wjazdu 
Chrystusa do Jerozolimy. (Mt 21, 1- 
-11; Mk 11, 1-11; Łk 19, 29-40; J 12, 
12-19). Zmierzając ku miastu od 
strony Góry Oliwnej, Jezus dosiadł 
osiołka, a tłum witający Syna Bożego 
rozścielał na drodze płaszcze i 
gałązki drzew. Pięknie opisał to 
wydarzenie św. Łukasz: „I przypro
wadzili je [oślątko] do Jezusa. A 
potem położywszy na nie swe szaty, 
usadowili Jezusa. Gdy zaś już jechał,

poczęła donośnym głosem wielbić 
Boga z powodu wszystkich cudów, 
jakie widziano. Wołali: Błogosła
wiony Król, który przychodzi w imię 
Pańskie. Pokój na niebie, chwała na 
wysokościach. Niektórzy zaś spo
śród faryzeuszów wołali do Niego z 
tłumu: Nauczycielu, uspokój swoich 
uczniów. On zaś rzekł do nich: 
Zapewniam  was, że jeś li oni zamil
kną, kamienie będa wołać”  (łk 19, 
35-40).

Liturgia Niedzieli Palmowej roz
poczyna się procesją z palmami, 
podkreślając, że trium f Chrystusa i 
Jego Ofiara są ze sobą nierozerwal
nie związane, a kończy czytaniem 
fragmentów Ewangelii — Męki Pań
skiej. Procesja ta jest upamiętnie
niem wjazdu Chrystusa do Jerozo
limy, ale także kroczeniem wraz z 
Chrystusem ku ofierze, którą dzisiaj 
jest Msza święta.

rozścielali swoje okrycia na drodze. 
A kiedy już schodzili z Góry Oliwnej, 
cała rzesza uczniów, radując się,

Procesja z palmami 
Wierni w kościele



W 58. rocznicę męczeńskie] śmierci biskupa Józefa Padewskiego

Dać świadectwo...
„ Błogosławieniktórzy w czasie gromów 
Nie utracili równowagi ducha 
Którym na widok spustoszeń i złomów 
Nie płynie z  piersi pieśń rozpaczy głucha 
Którzy na widok nieprzebytych cierni 
Nie tracą wiary w blask rannych promieni 
Błogosławieni... ”

Jan Kasprowicz

w nowej, trudnej rzeczywistości. 
Dużą pom oc okazał mu biskup Fran
ciszek Hodur, przysyłając pomoc ma
teria lną na cele kościelne — pow
stał w ten sposób Fundusz M isyjny, 
z którego wybudowano i wyrem onto
wano kilka obiektów  sakralnych i go
spodarczych, tworząc dla Kościoła 
zaplecze w postaci nieruchom ości. 
Bp Padewski położył duży nacisk na 
organizowanie placówek na  terenach 
poniem ieckich, organizował także w

W życiu Kościoła Polskokato lic- 
kiego maj to nie ty lko  okres szcze
gólnej m od litw y M aryjnej, jest to 
także miesiąc, w którym  w spom i
nana jest męczeńska śm ierć biskupa 
Józefa Padewskiego, w latach 1933- 
-1951 ordynariusza diecezji polskiej 
Polskiego Narodowego Kościoła 
Kato lickiego w Polsce.

Józef Padewski u rodził się 8 lu 
tego 1894 r. w Antoniow ie ; w 1912 r. 
w yjechał do USA. Po ukończesniu 
Seminarium Duchownego PNKK w 
Scranton o trzym ał w 1919 roku 
święcenia kapłańskie. Od początku 
m łody ksiądz odznaczał się pobo
żnością, intelektem i poszanowa
niem hierarchii kościelnej. To w łaś
nie na w ierności przełożonym i 
szacunku do starszeństwa Kościoła 
oparł całą swoją pracę duszpaster
ską w Polskim Narodowym Kościele 
Katolickim .

W końcu lat 20. ubiegłego wieku 
m łody i dynam iczny Polski Narodo
wy Kościół Kato licki w Polsce prze
żywał bardzo silny wewnętrzny 
rozłam spowodowany przez rozbie
żne interesy kapłanów. Biskup Fran
ciszek Hodur (1866-1953), chcąc 
zapobiec rozpadowi Kościoła Naro
dowego w Polsce, w listopadzie 
1931 r. w ysła ł księdza Padewskiego 
do kraju ojców. D uchow ny od razu 
przystąpił energicznie do scalania 
tego, co było rozbite — organ izow ał 
konferencje z księżmi i nawiązywał 
bezpośrednie kontakty z parafiami. 
B iskup F. Hodur pow ierzył mu 
trudne zadanie, bowiem ks. Padew
ski m usiał z jednej strony zyskać 
zaufanie duchow ieństwa, a z drugie j 
przezwyciężać problem y stwarzane 
przez niechętne programowi narodo- 
w o-katolickiem u władze państwowe 
oraz k łopoty finansowe.

W grudn iu  1932 roku przyby ł do 
kraju biskup Hodur, a 4 stycznia 
1933 roku przewodniczył Radzie 
Kościoła, na której powołano ks. 
Padewskiego na jej przewodniczą
cego, a podczas kolejnej Rady Koś
cioła w 1935 roku został on wybrany 
adm inistratorem  PNKK w Polsce. 
Niebawem — 26 sierpnia 1936 r. ks.

Przy grobie śp. biskupa Józefa Padewskiego na Cmentarzu Powązkowskim 
modlitwie za duszę śp. Zmarłego przewodniczył bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański, 

Zwierzchnik Kościoła; na grobie złożono kwiaty i zapalono znicze

liczne konferencje,Józef Padewski otrzym ał w Scran
ton sakrę biskupią. Swoją siedzibę 
zorgan izow ał w Krakowie przy ul. 
Czarnej (ob. ul. Franciszka Hodura), 
gdyż budynek ten należał do brata 
bpa Franciszka Hodura, Jakuba.

W okresie okupacja hitlerowskiej, 
tępiące polską ku lturę i tradycje 
władze nazistowskie nie m ogły zgo
dzić się na nazwę P o l s k i  N a r o 
d o w y  Kośció ł Kato lick i, dano więc 
bp. Padewskiemu wybór: albo reje
stracja Kościoła pod zm ienioną na
zwą, albo jego ca łkow ita likw idacja. 
Na początku września 1942 roku bp 
Józef Padewski został aresztowany 
przez N iem ców i osadzony w w ię
zieniu przy M ontelupich w Krakowie, 
a następnie w yw ieziony do T ittm o- 
ning. Został jednak uw o ln iony przez 
Szwajcarski Czerwony Krzyż w ra
mach w ym iany jeńców  wojennych. 
W 1944 r. Ksiądz Biskup w yjechał do 
Stanów Z jednoczonych.

20 lutego 1946 roku bp Józef 
Padewski pow róc ił do Polski i zabrał 
się do odbudow yw ania Polskiego 
Narodowego Kościoła Kato lickiego

całym kraju 
rekolekcje i zjazdy duchownych.

Na początku 1950 roku organy 
bezpieczeństwa państwa powzięły 
dzia łania prowadzące do objęcia 
całkowitą kontrolą działalności wszyst
kich Kościo łów  w Polsce. Aby zrea
lizować te zamierzenia w stosunku 
do PNKK, władze kom unistyczne 
najpierw  w ie lokro tn ie  namawiały 
bpa Padewskiego do złożenia urzę
du, ale w idząc jego nieustępliwość, 
w dniu 17 styczn ia  1951 r. areszto
wały go (wraz z księżmi Edwardem 
Narbuttow iczem  i Franciszkiem Ko
cem) i osadziły w w ięzieniu przy ul. 
Rakowieckiej w Warszawie. Gdy 
duchow ni i w ierni PNKK próbowali 
dow iedzieć się o powody areszto
wania, podano zarzut złamania dek
retu Prezydenta RP z dnia 22 kw iet
nia 1936 roku o obrocie pieniężnym 
zagranicznym i i krajowym i środ
kami p ła tn iczym i, natom iast prze
ciw ko księżom Kocowi i N arbuttow i- 
czowi wytoczono cięższe zarzuty. 
Zarzucano im. m.in. współpracę z 
Gestapo i szpiegostwo na rzecz



wywiadów bryty jskiego i am erykań
skiego za pośrednictwem  Światowej 
Rady Kościołów. Przez pół roku, aż 
do dnia śm ierci, ks. bp Padewski był 
przesłuchiwany i dręczony przez 
sta linowskich śledczych. W areszcie 
przy ul. Rakowieckiej na porządku 
dziennym było poniżanie, polewanie 
wodą i bicie. Bezbronny biskup 
Padewski m usia łznosić wszystkie te 
upokorzenia, choć wystarczyło, aby 
podpisał akt zrzeczenia się w ładzy 
zwierzchniej w Polskim Narodowym 
Kościele Kato lickim  w Polsce — 
jeden podpis dałby mu gwarancję 
bezpieczeństwa i względnie spo
kojne życie. Wobec swych prześla
dowców bp Padewski m iał ty lko  
jedną odpowiedź: „Z  woli Bożej 
pow oła ł mnie na urząd biskup Ho- 
dur i ty lko  on odwołać mnie 
może” .

Rozważania

W dniu 10 maja 1951 r. Polskę 
obiegła wstrząsająca w iadomość, 
Radio W olna Europa podało: „Ks. bp 
Józef Padewski nie żyje” . O fic ja l
nym powodem śmierci Księdza 
Biskupa podawanym przez pań
stwowe media było zapalenie otrzew
nej (podst. Pismo P rokuratury Ge
neralnej z 1958 roku). W relacji 
żyjących do dzisiaj świadków, w y
dane z aresztu ciało bpa Józefa 
Padewskiego było siln ie  zm asakro
wane, w idoczne były otwarte rany, z 
trudnością  udało się przyodziać 
zw łoki w godne urzędu szaty bisku
pie i z łożyć do trum ny. Na term in 
pogrzebu wyznaczono noc 14 maja 
1951 roku, gdzie pod obserwacją 
funkc jonariuszy bezpieki, w gronie 
najbliższych współpracowników, szyb
ko i bez przemówień pochowano

ciało na cmentarzu Powązkowskim 
d. W ojskowym.

W przypadku innych aresztowa
nych księży, śledztwo przeciwko ks. 
Franciszkowi Kocowi zostało um o
rzone, natom iast ks. Edwarda Nar- 
buttow icza skazano początkowo na 
karęśm ierci, zamienioną nadożywo- 
cie, a następnie na 15 lat więzienia.

Przez cały okres PRL prawda o 
okolicznościach śm ierci biskupa 
Padewskiego była tuszowana przez 
władze. W ostatnich latach pamięć o 
niej odżyła. Centralne obchody 58. 
roczn icy męczeńskiej śm ierci śp. ks. 
bpa Józefa Padewskiego odbyły się 
10 maja br. o godzin ie 11.00 w kated
rze pw. Św. Ducha w Warszawie, w 
tym dniu zostały również złożone 
kw iaty na grobie śp. Biskupa.

Tekst: Artur Jemielita 
Zdjęcia: Mariusz Gajkowski

Miłosierdzie Boże -  Krzyż, Eucharystia i Sakrament Pokuty
W Ewangelii św. Łukasza czytamy: 

O nego czasu: Z b liża li się do Jezusa ce l
n icy  i grzesznicy, aby Go słuchać. A 
faryzeusze i  uczeni szemrali, m ów iąc: 
Ten przy jm uje  grzeszników  i jada z nim i.

O pow iedzia ł im  w tedy następującą  
przypow ieść: K tóż z was, gd y  ma sto 
owiec, a zgub i jedną z nich, nie zostawia  
dziew ięćdziesięciu dziew ięciu  na pus ty 
n i i  nie idzie za zagubioną, aż ją znajdzie?  
A gdy ją  znajdzie, bierze z radością na 
ram iona i wraca do dom u; sprasza p rzy 
ja c ió ł i sąsiadów i m ów i im : Cieszcie sie 
ze mną, bo znalazłem  owcę, któ ra  m i z g i
nęła. Pow iadam  wam: Tak sam o w nieb ie  
większa będzie radość z jednego grzesz
nika, k tó ry  się nawraca, n iż z dz iew ięć
dziesięciu dziew ięciu spraw iedliwych, 
którzy nie potrzebują nawrócenia.

Albo, je ś li jakaś kobieta, m ając dziesięć 
drachm , zgub i jedną drachmę, czyż nie  
zapala światła, nie wym iata dom u i nie 
szuka starannie, aż ją  znajdzie? A zna
lazłszy ją, sprasza p rzy jac ió łk i i sąsiadki,

. i m ów i: Cieszcie się ze mną, bom  zna
lazła drachmę, którą zgubiłam .

Tak samo, pow iadam  wam, radość  
pow sta je u an io łów  Bożych z jednego  
grzesznika, k tó ry  się nawraca (Łk  15, 
1- 10).

Św. Łukasz ukazuje nam w ie lką troskę 
Boga o grzeszników. Ten fragm ent 
ewangelii można bez przesady, nazwać 
wspaniałym  hymnem na cześć m iłos ier
dzia Bożego. I słusznie. Pasterz bowiem, 
pozostaw iający na pastw isku dziew ięć
dziesiąt dziew ięć ow iec i szukający ten 
jednej zagin ionej, będzie na zawsze 
sym bolem  przywodzącym  na pamięć 
nieprzebrane m iłosierdzie Boże. O tym 
m iłosierdziu  w ypow iedzia ł Psalmista 
pełne g łębokie j treści słowa: M iłos ie r
dzie Jego je s t ponad wszystk im i Jego  
dzie łam i (Ps 145, 9). M iłosierdzie  to ma

dla nas tym  większe znaczenie, że ch ro n i 
nas od osta tecznej zguby. Bowiem  
przec iw n ik  wasz, diabeł, chodzi w około  
ja k  lew  ryczący, szukając kogo by p o ch 
łoną ł (1 P5, 8).

Myślą przewodnią obu zacytowanych 
przypow ieści jest w łaśnie m iłosierdzie 
Boże, które nie ty lko  szuka grzeszników, 
ale w span ia łom yśln ie  daruje im wszyst
kie grzechy i upadki. M iało to być dla 
faryzeuszów i uczonych żydowskich 
przypom nien iem , że i ce ln icy  są dziećm i 
Bożym i i nie w o lno  Ich potępiać. Bóg nie 
potępia grzeszników, ale cieszy się z ich 
pokuty i nawrócenia. Nie skąpi im też 
pom ocy. Dowodem  m iłos ierdz ia  Bożego 
jest krzyż Chrystusa oraz Eucharystia i 
Sakram ent Pokuty.

Przejawem m iłosierdzia  Bożego jest 
krzyż. Na nim bowiem  dokonało się 
dzie ło odkup ien ia  ludzkości, które jest 
na jdobitn ie jszym  tego dowodem . Tak 
bow iem  Bóg um iłow a ł świat, że Syna 
swego Jednorodzonego dał, aby każdy, 
k to  w N iego wierzy, nie zginął, ale m ia ł 
życie wieczne. A lbow iem  Bóg nie pos ła ł 
swego Syna na św ia t po  to, aby św iat 
potępił, ale po to, by  św ia t zosta ł przez 
Niego zbaw iony  (J 3, 16-17). A le krzyż 
przypom ina nam nie ty lko  m iłosierdzie  
O jca niebieskiego, jest również dow o
dem m iłos ierdzia  Syna Bożego. Na 
drzewie krzyża spe łn iło  się bowiem pro
roctwo, mówiące: On nasze cho roby  
nosił, nasze cie rp ien ia  wzią ł na siebie... 
On zran iony je s t za w ystępki nasze, 
s ta rty  za w iny nasze... Wszyscy ja k  owce  
zbłądziliśm y, każdy z nas na własną 
drogę zboczył, a Pan Jego do tkną ł karą 
za w iny nas wszystkich. Zw raca na to 
uwagę A posto ł P iotr, pisząc: On sam, w 
sw oim  cie le po n ió s ł nasze g rzechy na 
drzewo, abyśm y przesta li być uczestn i

kam i grzechów, a ż y li dla sp raw ied li
w ości (1 P 2, 24). Tę prawdę przypom ina 
rów nież św. Paweł, gdy pisze: C hry
stus Jezus... w ydał siebie sam ego  
na okup za wszystkich jako  św iadec
two we w łaściw ym  czasie  (1 Tm 
2 , 6 ).

Przejawem m iłosierdzia Bożego jest 
Eucharystia, w której uk ry ł się Chrystus 
pod postaciam i chleba i w ina, by karm ić 
dusze ludzkie i um acniać je na drodze do 
w ieczności. On sam nas o tym  pouczył. 
W w ieczór w ie lkoczw artkow y — (...) 
wziął chleb, odm ów iw szy dziękczynien ie  
po łam a ł i poda ł m ów iąc: To je s t Ciało  
moje, k tó re  za was będzie wydane; to 
czyńcie na m oją pam iątkę. Tak sam o i 
k ie lich  po wieczerzy, m ów iąc Ten k ie lich  
to Nowe Przym ierze we k rw i m ojej, k tóra  
za was będzie wylana  (Łk 22,19-20). Od 
tej chw ili na o łtarzach całego św iata za
m ieszkał Syn Boży, który jest Ubłaganiem  
za g rzechy nasze. Bowiem  mocą kap łań
stwa Chrystusow ego na setkach tysięcy 
m iejsc ponawia się pam iątka Męki i 
Śm ierci Syna Bożego — Mszaśw., dzięki 
której dostępu jem y łask odkupienia .

Przejawem m iłos ierdz ia  Bożego w zg
lędem człow ieka jest wreszcie Sakra
ment Pokuty, przez który dokonu je  się 
po jednanie człow ieka z Bogiem . Ktoś 
k iedyś piękn ie pow iedzia ł, że na pokutę i 
spow iedź składa się krop la krwi C h ry
stusowej i ludzka łza serdecznego żalu 
za grzechy. Czy należycie docen iam y i 
rozum iem y wartość Sakram entu Poku
ty?

Jeśli zdajem y sobie sprawę z tego, 
czym jest dla nas m iłos ierdz ie  Boże, 
prośm y Go: „W ejrzyj na mnie, o Panie. I 
z litu j się nade mną, bo jestem opu
szczony i b iedny, skróć moją nędzę i 
utrudzenie, i odpuść wszystkie moje 
grzechy” .



Wakacyjne podróże: „ Inna Sycylia ”  wpisana na światową listę zabytków UNESCO

Dzień św. Jakuba w Caltagirone
Miasteczko Caltagirone (czyli Twierdza Waz lub Wzgórze Waz) na Sycylii jest swoi

stą mekką produkcji majoliki. Miasteczko to powinno być obowiązkowym celem pod
róży dla wielbicieli ceramiki i poszukiwaczy właśnie tej „innej Sycylii”. Caitagirone 
— miasto ceramiki. Jak wygląda ten ceramiczny raj? Co takiego przyciąga turystów 
w dniach 24 i 25 lipca? Czy naprawdę można tu przeżyć kolorowy sen nocy letniej?

M iasto  po łożone  jes t na trzech  
w zgórzach , na uboczu p o p u la r
nych tu rys tycznych  szlaków , z dala 
od m orsk iego  brzegu (ok. 70 km 
na p o łu d n io w y  zachód od Katan ii).
D laczego nazwane zosta ło  „inną  
S ycy lią ” ? P raw dopodobn ie  jest to 
zw iązane z w ys tę pu ją cym i tu zna
czn ie  w yraźn ie j, niż dos trzec  to  
można w innych  m iastach na S ycy
lii, ś ladam i ku ltu ry  a rabsk ie j. Z n a j
du je  się tu jeden z n a jp ię kn ie j
szych ogrodów  na wyspie i bogate w 
eksponaty muzeum ceramiki. Zresztą 
całe to  m iasteczko jest jedną  
w ie lką  ga lerią  w y ro bó w  te ra ko to 
w ych  na św ieżym  pow ie trzu . Z 
ce ram ik i w ykonane  są ba lustrady, 
ba lkony, la ta rn ie  i tab lice  in fo rm a 
cyjne. C eram ika  pokryw a  też m o
sty, pod łog i, fasady ko śc io łów  
i pałaców . K ró lu je  ko ba ltow y  b łę 
kit, m iedziana zie leń, m anganow a 
czerń, ogn is ta  żó łć  i biel.

m alow ane s to ły , wazy, ta lerze itd. 
Każdy zna jdz ie  tu coś d la  s ieb ie, 
jak iś  d robiazg na pam iątkę, choćby 
ce ram iczną  szyszkę. A by  w e jść do 
kośc io ła  Santa M aria del M onte,

Schody Świętej Maryi Górskiej (La Scalina- 
ta di Santa Maria de! Monte di Caltagiro)

W zaułkach  m iasta zobaczyć 
m ożna m nóstw o  sk lep ików  o fe ru 
jących  o ryg in a ln e  w yroby : p iękn ie

Świat i my

5 ?Od powietrza, głodu, ognia i wojny zachowaj nas, Panie!"
W łaśnie „pow ie trze ” — dziś 

w iem y, że to zarazki — stoi na czele 
epidem ii różnych chorób.

Średniow ieczny opis pandemii 
zawiera sceny, od których cyw ili
zowany świat zdążył się już odzwy
czaić. Boccaccio tak oto opisał 
dżumę, największą epidem ię w 
dziejach ludzkości. W ymarła w ów 
czas czwarta część populacji Eu
ropy: „W roku od narodzenia Pana 
naszego Jezusa Chrystusa tysiąc 
trzysta czterdziestym  ósmym, w 
sławnym mieście F lorencji w y
buchła zaraza morowa, spow odo
wana wpływem  c ia ł niebieskich 
albo też słusznie przez Boga 
zesłana dla ukarania grzechów 
naszych” . Zaraza trwała osiem lat. 
G dyby dwuletn ia pandemia grypy 
hiszpanki (1918-1919) miała pro
porc jonalne  skutki, w Europie 
zm arłoby nie trzydzieści, lecz sie

dem dziesiąt m ilionów  ludzi. Dziś 
wiemy, że średniow ieczną zara
zę spowodowała dżuma dym ieni- 
cza, która dotarła do Europy na 
statku płynącym  z Krymu i że 
chorobę tę roznoszą szczury (było 
ich wówczas bez porównania w ię
cej niż ludzi). Ale w tedy nic nie 
w iedziano o m ikroorganizm ach i 
roli h ig ieny w zapobieganiu cho
robom.

Do drugie j w o jny św iatowej w ię
cej ludzi umarło od zarazków prze
noszonych w czasie konflik tów  
zbro jnych, niż z ran odniesionych 
w walce. W ie lokrotn ie  w ięcej In
dian zm arło od europejskich cho
rób zakaźnych niż od broni konk
w istadorów.

Zarazy — według współczesnej 
te rm ino log ii: epidem ie — nękały 
starożytny Babilon, Egipt. Wielka 
zaraza w Atenach w 430 r. p.n.

Chrystusa (jej o fiarą padł m.in. 
Perykles) walnie przyczyniła  się do 
przejęcia przez Spartę hegemonii 
w greckim  świecie. Tytus Liwiusz, 
sp isu jąc „Dzie je  Rzym u” , pod 
rokiem  174 przed nar. Chrystusa, 
zanotował: „pobó r ludzi do wojska 
m ieli konsulow ie o tyle u trudniony, 
że zaraza, która w poprzednim  
roku spadła na bydło, w tym  roku 
zaatakowała ludzi. Kto popadł w 
chorobę, z trudem  żył jeszcze sie
dem lat. A kto ją przetrwał, bywał 
uw ikłany w przewlekłą niemoc, g łów 
nie w postaci powracającej co czte
ry dni febry. Najbardziej umierała 
służba. Przy wszystkich drogach le
żały stosy niepogrzebanych n iew ol
ników. Zakład pogrzebowy przy świą
tyn i L ib ityny nie nadążał z pogrze
bami nawet ludzi w o lnych” .

Już w tedy notowano, że „zaraza 
najp ierw  spadła na bydło, potem

Miejscowe sklepiki oferują wieie 
ciekawych wyrobów ceramicznych

trzeba „w drapać s ię ” po m onum en
ta ln ych  Schodach  Św iętej M aryi 
G órskie j, inkrustow anych  ceram iką



malowaną w baśniowe wzory. Scho
dy w ykonano z czarnej ska ły w u lka 
n iczne j w  1606 r. w ed ług  p ro jek tu  
a rch itek ta  k ró lew sk iego  G iuseppe 
Giacalone. Tw orząone  u licę prowa
dzącą do kośc io ła  — szczyt od 
podnóży wzniesienia dzieli ok. 50 m. 
W 1954 r. os ięgnę ły  liczbę  142 
s topn i, w tedy też o zdob iono  je 
ce ram iką  i m otyw am i d e ko ra cy j
nym i znanym i w C a lta g iron e  od 
podbo ju  m uzu łm ańsk iego  w 828 r. 
S chody rob ią  im ponu jące  w raże
nie — każdy s top ień  to  dz ie ło  
sztuk i (zobaczyć na n ich m ożna 
za rów no zw ierzęta , jak  i dos to jne  
dam y, rycerzy na kon iach , pos ta 
cie A rabów , po low an ie  na je d n o 
rożca, w ie lb łądy , sm oki, p łynące 
sta tk i, m o tyw y roś linne, a nawet 
re lig ijne ). S chody łączą  katedrę z 

_ P lacem  R atuszow ym  (Piazza del 
M un ic ip io ), na któ rym  zna jdu je  
się Pałac Senatorsk i, s iedziba 
i sym bo l w ładzy m ie jsk ie j. Dla 
m ieszkańców Caltagirone schody są 
jakb y  sym bolem , łączn ik iem  m ię
dzy p rzeszłością  a te raźn ie jszoś
cią.

W dniach 24 i 25 lipca, podczas 
święta patrona Caltagirone — św. 
Jakuba (Santo Giacom o) schody 
stają się sceną niezwykłego spek
taklu La Scala llluminata (Schody 
Oświetlone). Tysiące migających

Le Petit Journal
S O T lt tS I ł  IMSTRf! / . :
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l a  VACCiW ATtgW  d a u s  i.k  Mótmn

Ilustracja z Le Petit Journal,
Paryż, 1884 r. Szczepienie przeciw ospie, 
było wówczas wydarzeniem towarzyskim

zaatakowała ludzi” . Dziś wiemy, że 
ospa, grypa, gruźlica, malaria, 
dżuma, odra, cholera — to choroby

św ia te łek ustaw ionych  na s top 
n iach tw o rzy  n iezw ykłe  obrazy 
(w idoczne  z do łu ). Może się w yda
wać, że po schodach sp ływ a rzeka 
ognia , dywan ze św ia te ł lub s tru 
m ień lawy, będący jak im ś ob ra 
zem, p łynący m iędzy barokow ym i 
pałacam i. Jest to  m ag iczne z jaw i
sko — praw dziw y, ko lo ro w y  sen 
nocy le tn ie j. P rzygotow an ie  tego 
w ido w iska  to  ca ły cerem onia ł, k tó 
rego ta jem n ice  przekazyw ane są z 
o jca  na syna.

Lam piony w ykonu je  się ręcznie 
ze specja lnego b ia łego papieru 
barw ionego  na czerw ono i z ie lono  
(T u rys tyka  z 9-10 m aja br.) S tab il
ność zapew nia  lam pionom  w sy
pany doń piasek. W ew nątrz w sta 
w ia się te rako tow e  lam pki lum era  z 
baw ełn ianym  knotem , w ype łn iane  
tuż przed u roczys tośc ią  bardzo 
czystą  z ie loną  o liw ą, co zapew nia  
d ług ie  palen ie  i ch arak te rys tyczny 
zapach. Przygotowania do ilumi
nacji trwają co najmniej miesiąc, a 
lampiony ostawia się w nocy 24 
Sśpea do godz. 21.30. Przed zapa le
niem lam pek w zupe łne j ciszy 
odbyw a się osta tn ie  spraw dzanie  i 
p op raw ian ie  w zoru . Na dźw ięk 
gw izdka  ok. 100 osób zapala lam
piony za pomocą suchej łodyżki 
dzikiej rośliny rosnącej w pobli
skim Sesie św. Piotra. Obraz 
zaczyna się pojawiać od góry do

zakaźne pochodzące od zwierząt. 
Nieszczęście zaczęło się ok. 10 tysię
cy lat temu, gdy ludzkość zajęła się 
rolnictwem, gdy pojawiła się stodoła, 
obora i w iele chat w jednym miejscu, 
a populacje ro ln ików  w porównaniu 
złow cam i i zbieraczami były licznie j
sze nawet do stu razy. Myśliwi bez 
przerwy zm ieniali miejsca pobytu, 
ro ln icy zaś d ługo żyli w jednym m iej
scu, obok nagromadzonych nieczy
stości, zarówno swoich, jak i zw ie
rząt, a w ięc obok nagromadzonych 
w nich zarazków i pasożytów. Co w ię
cej, używali ich do użyźniania pól. 
Droga zarazków do wody pitnej, a 
w ięc i do człow ieka skróciła  się nie
pom iernie. Tym bardziej, że 5 tys. lat 
temu zaczęły powstawać miasta. 
Jeśli dodamy do tego  jeszcze rozwój 
szlaków handlowych i w ielkie m i
gracje w wyniku europejskiej ko lo
nizacji utorowanej w ielkim i odkry
ciami geograficznym i, łatwo zrozu
mieć, że choroby zakaźne m iały w iel
kie pole do popisu i pojaw iały się 
epidemie, a wraz z nimi bezrad
ność, przerażenie, panika i uciecz
ka.

Zygm unt G loger w swej „Ency
klopedii s taropolskie j” pisał: „W ięk

dołu w c iągu k ilku  m in u t i jest 
w ido czny  przez ok. dw ie  godz iny. 
Bardzo w ażny jest sam p ro jekt, co 
wymaga wyczucia liczby lampionów, 
kom pozyc ji ko lo ró w  i kontrastu  
m iędzy św iatłem  i c ien iem .

T radyc ja  ta sięga 1693 r., k iedy 
m ia ło  m ie jsce potężne trzęsienie  
ziem i. A u to rem  p ierw szej a rtys ty 
cznej ilu m in a c ji w 1785 r. by ł 
Natale Bona ju to . S zczegó lnego 
rozm achu nabra ły  one pod kon iec 
XVIII w., dzięki za kon n ikow i Bene- 
de tto  Papale. Dziś zw yczaj ten ku l
tyw u ją  m ie jscow i a rtyści.

Każda ilum inac ja  jest zaskocze
niem, pon iew aż bardzo rzadko 
w zory  się pow tarzają. N a jtrudn ie j 
jes t przedstaw ić postać ludzką, 
d la tego  też w h is to rii zap isa ły  się 
szczegó ln ie  p ro je k ty  z 1930 r. i 
1981 r. p rzedstaw ia jące  fig u rę  św. 
Jakuba. Częstym motywem jest symbol 
m iasta — orze ł z krzyżem  na tarczy. 
N ajczęście j jednak w zory  in sp iro 
wane są h is to rią  C a ltag irone  i ży 
ciem  św. Jakuba, patrona miasta.

Is tn ie je  też zwyczaj ustawiania 
na Schodach Świętej Maryi Gór
skiej kompozycji kwiatowych (roś
liny  um ieszczane są w m ałych 
don iczkach). W idow isko  to, zwane 
La Scala Infiorata, pośw ięcone 
M adonnie  C anadom in i, odbyw a 
się w trzecią niedzielę maja i pier
wszą niedzielę czerwca.

szość naszych lekarzy piszących o 
morze, do końca XVIII w. wyobrażało 
sobie istotę zarażającą w postaci ja 
kiejś nieuchwytnej «mgły gęstej», «za- 
duchu», «jadowistej pary», «waporu». 
Ta para dostawszy się z wciągniętym  
powietrzem do krwi, przecisnąwszy 
się do serca, zabija człow ieka” . T łu 
maczono to gniewem Bożym za grze
chy ludzkie. Medyk Śleszkowski za pa
nowania króla Zygm unta III Wazy 
utrzym ywał, że Pan Bóg zsyła „po 
wietrze morowe jako karę za pro tek
cję okazywaną Żydom przez szlach
tę i m agistraty” .

W 1769 r. wojska rosyjskie, pow 
racające z Wołoszczyzny, przywle
kły mór na Podole, Ukrainę i 
Wołyń. Na zarazę zmarło tam 
wówczas dwieście tysięcy ludzi. 
„Sam Kamieniec Podolski z oko
licą stracił blisko trzydzieści ty 
sięcy m ieszkańców” (Z. Gloger).

W dziejach cyw ilizacji dżuma 
zaważyła nie mniej niż wojny. W 
starożytności zwano ją plagą Ju 
styniana, ponieważ walnie przy
czyniła się do upadku cesarstwa 
rzymskiego i spowodowała w ylud
nienie i rozprzężenie.

cdn.



Przyroda i historia

Białopióry orzeł — godło 
naszego państwa

Patrząc na godło naszego pań
stwa, ustanowione na mocy konsty
tucji z 1997 r., możemy stwierdzić, że 
figuruje na nim białopióry orzeł. 
Jednak z rozpoznaniem ptaka uwi
docznionego na denarze króla Boles
ława Chrobrego problem mają nawet 
wysoce wykwalifikowani ornitolo
dzy, bowiem jego wizerunek jest tak 
schematyczny, że równie dobrze 
mógłby przedstawiać innego ptaka, 
nie tylko orła. W sukurs idzie tu jed
nak kronika Jana Długosza, gdzie 
opisano nadanie królowi Bolesła
wowi herbu z wizerunkiem białego 
orła przez cesarza Ottona III. Cesarz 
niemiecki, którego państwo, pod 
symbolem ptaka czarnego, zjedno
czyło plemiona germańskie, pragnął 
w ten sposób wyrazić uznanie dla 
władcy Polski dążącego do stworze
nia wspólnoty plemion słowiańskich. 
W związku z tym wiele osób jest zda
nia, że wygląd nas/ego państwo
wego godła został podyktowany 
wyłącznie prawami heraldyki, a nie 
biologii. Ci, którzy nie zgadzają się z 
tym poglądem, wysuwają najczęściej

Bielik w gronie wron i kruków

dwie kandydatury do tytułu herbo
wego pierwowzoru, mianowicie: orła 
białego i bielika.

Większym zainteresowaniem cie
szy się bielik, ponieważ posiada biały 
ogon i nieopierzony skok (część 
nóg). Bielik ma też potężny,, w ido
czny z daleka dziób oraz szeroko 
rozwinięte, deskowate skrzydła, do 
2,5 m rozpiętości.

Z tymi majestatycznymi ptakami 
można się obecnie spotkać, zwła
szcza zimą, spacerując wzdłuż war

szawskiego brzegu Wisły. Wielkość 
populacji lęgowej szacuje się obec
nie na ok. 700 par, co stawia nasz kraj 
w czołówce europejskich ostoi bie
lika. Dzięki współpracy naukowców 
z Polski i Irlandii część ptaków zos
tała wykorzystana w programie od
twarzania tamtejszej populacji. Jest 
to polski wkład w rozwój Zielonej 
Wyspy.

Wczesną wiosną bielki odbywają 
widowiskowego loty, zwane toko
wymi, w czasie których mogą doko
nywać podniebnych akrobacji. M ło
de bieliki przebywają w gnieździe 80 
dni, powracając często nawet przez 
20 dni.

W połowie lat 40. XX wieku żyło w 
Polsce zaledwie 45 par tych dum
nych ptaków. Teraz, jak już wspo
mnieliśmy, jest ich znacznie więcej. 
Bieliki łączą się w pary na całe życie, 
dożywając na wolności nawet 40 lat. 
Zdarza się często, że gniazdo po 
latach użytkowania może osiągnąć 
wysokość 4 m i wagę 600 kg. W 
Wolińskim Parku Narodowym (któ
rego symbolem jest właśnie bielik) 
jedno miejsce gniazdowe było za
siedlone przez kolejne pokolenia 
ptaków przez co najmniej 120 lat. 
Ptaki te żywią się rybami i ptactwem 
wodnym. Duże stada osobników 50- 
-60 sztuk spotkać też można późną 
jesienią np. na stawach w Dolinie 
Baryczy. Gdy zostanie spuszczona z 
nich woda, ptaki zlatują się, aby 
wyłapać ryby uwięzione w płytkich

Czy grozi nam potop?
Na półkuli północnej jedną czwartą 

lądów skuwa lód przez cały rok. 
Wymieszana z wodą ziemia tworzy tam 
warstwę tzw. wiecznej zmarzliny, która 
odseparowana od ciepłego powietrza 
miękkim gruntem nie puszcza nawet 
latem. Tak przynajmniej było do tej 
pory. Teraz dzieje się inaczej, bowiem 
owa wieczna zmarzlina przestaje być 
wieczna i zaczyna rozmarzać.

Mróz puszcza w całej Arktyce, two
rzą się jeziora, z których ulatują bąble 
metanu, silnego gazu cieplarnianego, 
który może przyspieszyć i tak szybkie 
zmiany klimatyczne wywołane głów
nie przemysłową emisją dwutlenku 
węgla. Syberyjskie jeziora powięk
szyły się pięciokrotnie od 2006 r.

Syberyjska wieczna zmarzlina pada 
„jak kostki domina” . Gdzieniegdzie 
zapadają się drogi i domy pobudo
wane na zamrożonej ziemi. Drzewa 
tracą grunt pod korzeniami i pochylają 
się, a wybrzeża zaczynają zapadać się 
pod wodę. Oto krajobraz na Alasce, 
tuż przy Cieśninie Beringa. Co roku 
ocean przesuwa się o siedem metrów 
w głąb lądu.

Badania wykazują, że w ciągu ostat
nich stu lat, zasięg zmarzliny zmniej
szy się o 10 proc., czyli o ponad 6 min 
km kw. — jest to obszar równy ponad 
połowie USA. Na Syberii i Wyżynie

Tybetańskiej zgrubiała tzw. warstwa 
aktywna, czyli cieplejsza gleba nad 
warstwą wiecznej zmarzliny, którą 
mróz ścina tylko zimą. Jednocześnie 
zmarzlina staje się cieńsza. Zmiany te 
spowodowało globalne ocieplenie. 
Średnia temperatura globu podniosła 
się w ostatnich stu latach o 0,74 st. C, 
ale w rejonach arktycznych aż o ok. 3 
st. W niektórych miejscach nawet o 5 
st. Dalsze ocieplenie oznacza dalsze 
rozmarzanie.

Dzięki badanom satelitarnym, roz
poczętym w 1979 r., wyraźnie widać, 
że zarówno zimą, jak i latem biała 
kołdra przykrywająca biegun północ
ny systematycznie się kurczy (pisa
liśmy o tym w poprzednim numerze 
Rodziny). Lód nie tylko zajmuje coraz 
mniejsze terytorium, ale jest coraz 
cieńszy i młodszy. W marcu br. aż 70 
proc. pokrywy stanowił wrażliwy na 1 
słońce lód liczący sobie ledwie jedną 
zimę.

Brak czapy lodowej na Północy 
wpłynie na klimat całej Ziemi, a
szczególnie półkuli północnej. Ark
tykę można by dzić porównać do 
gigantycznego klimatyzatora, bowiem 
biała kołdra lodu odbija praWie całe 
promieniowanie słoneczne, które na 
nią pada. A więc, im mniej lodu, tym

cieplej. Rozgrzany Ocean Arktyczny 
promieniuje ciepłem na północne 
krańce Azji, Europy i Ameryki.

Wieczna zmarzlina to taka wielka 
lodówka, w której przyroda przecho
wuje — pod postacią resztek roślin i 
zwierząt, np. mamutów — ogromne za
pasy węgla. Jeśli temperatura wzroś
nie, a „mrożonki” zaczną się psuć, 
bakterie rozkładające w procesach 
beztlenowych materię organiczną 
uwolnią wtedy związany w niej węgiel, 
który pod postacią metanu uleci do
Człowiek powinien sobie uświadomić, 
że nie tylko niedźwiedzie polarne po
winny się martwić ociepleniem w Arktyce



Spis przyrody w Bałtyku

Foka szara żyjąca w Bałtyku

błotnych kałużach. Rybacy z Doliny 
Dolnej Odry podbudowują swój 
budżet, zabierając na połowy foto
grafów przyrody z Europy Zachod
niej, marzących o spotkaniu z bieli
kiem. Rybak wrzuca do wody 
złowioną rybę, a bielik po chwili pod
latuje na odległość 20-30 cm, wpra
wiając fotografia w radosne zasko
czenie.

Bieliki objęte są ochroną gatun
kową. Niestety, zdarzają się jednak 
przypadki uśmiercania tych ptaków 
głównie przez strzelanie i wykładanie 
trucizn. Specjaliści z Komitetu Och
rony Orłów szacują, że co roku w taki 
właśnie sposób ginie w Polsce 25-35 
tych wspaniałych ptaków. Poza tym 
wiele młodych bielikówginie naskutek 
zderzeń z liniami napowietrznymi.

Był w Polsce jednak przypadek, 
świadczący o zainteresowaniu losem 
naszego herbowego ptaka, miano
wicie akcja ratowania osłabionego 
młodego bielika, który na jesieni w 
ub.r. ugrzązł w błocie na dnie spu
szczonego stawu w okolicach Olsz
tyna. „Króla przestworzy” udało się 
uratować, dzięki zaangażowaniu poli
cji, która dotarła na miejsce zdarze
nie na służbowym poduszkowcu.

Trzeba podkreślić, że społeczeń
stwo polskie staje się coraz bardziej 
wrażliwe i otwarte na pomoc przyro
dzie — zwierzętom, ptakom i rośli
nom. Jest to dobry znak dla nas 
wszystkich.

atmosfery, a wtedy efekt cieplarniany 
będzie równy, jak się szacuje, 270- 
letniej emisji dwutlenku węgla na dzi
siejszym poziomie.

Jak ostatnio doniosła prasa, 340 
Inuitówz ludu Yup’ik zamieszkujących 
Newtok na Alasce zostało zmuszo
nych do przeniesienia swoich domów
o 15 km od morskiego brzegu. Topnie
jący bowiem lodowiec szelfowy prze
stał tam ochraniać brzeg przed mor
skimi falami.

Czyżby więc Ziemi groził potop? Nie 
jest to wykluczone. Na podstawie naj
nowszych badań uważa się, że do 
końca tego stulecia poziom mórz 
wzrośnie nawet o metr. W efekcie 
może nie tylko dojść do zalania niżej 
położonych obszarów globu. Wielu 
regionom grożą susze, sezonowe 
braki wody pitnej na zmianę z gwał
townymi powodziami, a do tego — 
wichury i huragany. Zmiany będą 
odczuwalne w każdym miejscu na 
Ziemi — tyle że w różnym stopniu.

Jeszcze wielu z nas nie zdaje sobie 
sprawy z ogromu zagrożenia, jakie 
wisi nad światem. Przyjrzyjmy się 
chociażby naszym lasom. Ile obsza
rów leśnych jest wycinanych pod 
budowę nowych osiedli i domy jed
norodzinne! Kto na to daje pozwole
nie? Bezmyślność ludzka nie ma 
granic. Niszczy się naturalne bariery 
ochronne, bez sensu. Pamiętajmy, że 
żyjąc tylko dniem dzisiejszym nie 
mamy przyszłości...

Jako jeden z pierwszych krajów 
w Europie, Polska zrobiła spis 
przyrody w Bałtyku. Cała polska 
strefa Morza Bałtyckiego (ponad 
30 tys. km kw. morskiego dna, zos
tała dokładnie przebadana przez 
polskich i norweskich naukowców. 
Geolodzy, botanicy, zoolodzy, fi
zycy, nanieśli swoje odkrycia na 
mapę, tworząc „Atlas siedlisk dna 
polskich obszarów morskich”.

Może Bałtyckie jest niew ielkim  
morzem śródziem nym  o pow ierz
chni ok. 400 tys. km kw. To naj
m łodsze tej w ie lkości morze św ia
ta. Jeszcze 40 m ilionów  lat temu 
rósł tu sosnowy las (stąd bursz
tyny), po łąkach przechadzały się 
m astodonty, a później słonie. Ok. 
12 m ilionóów  lat temu Bałtyk pow
stał jako jezioro.

W Bałtyku żyją zaledwie dwa 
gatunki ryb drapieżnych — dorsz i 
łosoś. Typowo m orskich ryb jest 
zaledwie 26 gatunków, podczas gdy 
w Morzu Północnym  — 120. Polują 
na nie cztery gatunki ssaków m or
skich: foka szara, foka obrączko
wana i foka pospolita oraz mor- 
świn. Wzdłuż wybrzeży gniazduje 
ponad 30 gatunków  ptaków w od
nych, m.in. alki, korm orany, kacz
ki, mewy. Z im uje  zaś ok. 9 min p ta
ków m orskich, przybywających 
zarówno z terenów  arktycznych, 
jak i wędrujących.

N iewielu Polaków zdaje sobie 
sprawę, że 11 proc. pow ierzchni 
naszego kraju zajm uje morze i 
choć traktu jem y je jako miejsce, 
gdzie można odpocząć, popływać i 
łow ić  ryby, trzeba się liczyć z tym, 
co Europa już przeżywa, m ianow i
cie z ekspansją inw estycji ze sta
łego lądu w morze. Potencjalni 
inwestorzy chcą wśród fal budo
wać farm y w iatrowe, kłaść kable i 
rurociągi, czerpać z dna żw ir i 
zajm ować plaże pod luksusowe 
hotele. Czy tak będzie? Aby insty
tucje  państwowe i doradzający im

eksperci m ogli racjonalnie odpo
w iedzieć na to pytanie, potrzebne 
były dane, których do tej pory nie 
było. Polska jest jedynym  krajem w 
Europę, k tó ry w pisa ł na listę 
obszarów chron ionych Natura 2000 
całe wybrzeże.

W ramach dyrektyw  Unii Euro
pejskiej i konwencji o zapobie
ganiu utracie b ioróżnorodności, 
kraje członkowskie UE muszą do
konać inwentaryzacji oraz stw o
rzenia map środow isk m orskich
i lądowych. Jesteśmy więc jed 
nymi z p ierwszych, którzy takie 
mapy dla morza mają. W yprzedzi
ły  nas ty lko : W ielka Brytania, 
Irlandia i Norwegia. Poza se
riami map prezentujących wystę
powanie poszczególnych gatun
ków zwierząt i roślin, w arun
ków fizycznych środowiska, jest 
też mapa podsum owująca pracę, 
m ianow icie — mapa waloryzacji 
b io lo g iczn e j p o lsk ieg o  m orza. 
Jest to ocena znaczenia jakie 
goś fragm entu środow iska pod 
względem jego unikalności, za
sobności w chron ione i rzadkie 
gatunki.

Najcenniejszym pod względem 
przyrodniczym  okazał się obszar 
Zatoki Puckiej. Mamy też wysep
kę bogactwa — Ław icę Słupską. 
Jest to  b a łtyck i o dp ow ied n ik  
rafy koralowej. Zbudowana jest 
z pozostaw ionych przez lodowce 
kamieni i głazów, których śred
nica dochodzi do kilku metrów. 
Rolę kora low ców  odgrywają tu 
om ułk i — małże, których można 
się do liczyć nawet 3 tys. na 
metrze kwadratowym . Za m in ia tu 
rowe krewetki można uznać pia- 
szczyki — sześc iom ilim e trow e j 
d ługości skorupiaki, których jest 
aż 1000 na m kw.

W iemy więc, co kryje nasz Bał
tyk.



w  w ąsk ie  u lic z k i,/c h ło n ę  daw 
nych w ieków  radośc i,/s łucham  
g ło sów  tych , k tó rzy  się m in ę li/w  
c ien iu  ratusza p rzys ta ję ” . Na
s tępn ie  k ie ru jem y się nad Bałtyk, 
do Rzym u, gdzie  „w ie k i zak lę te  w  
kam ien iach /u licach , m ostach, ko 
ś c io ła c h ” , M onte  Cassino, zw ie 
dzam y Kaukaz, gdzie  „dw a  w ie rz 
ch o łk i E lb rusa /p rzec ina ją  n iebo ” .

Sw oje  m ie jsce  w rzeczyw i
s tośc i o k reś liła  au to rka  w ty tu le  
tom u  — „W ędru ję  p oboczem ” . 
Poboczem , a w ięc obok, nie w 
t łu m ie  i zg ie łku . I na tym  
poboczu zbudow ała  p iękny  św iat, 
pełen barw, dźw ięków  i za chw y
tu. To  tam  „św ie rszcze  śp iew a
ją  H osanna” . Tam  po tru d a ch  c o 
dz iennośc i p ragn ie  zna leźć się 
każdy z nas, by o dd ycha ć  radoś
c ią  i spoko jem . A u to rka  zapra 
sza nas w to  m ie jsce, w  któ rym  
przeżyła  p iękną m łodość, z k tó 
rego og ląda ła  św iat, w  któ rym  
przeżyła  sm u tk i i rozczarow an ia  
po to , „b y  na końcu  m ozo lne j w ę- 
d ro w k i/w y jś ć  na rozśw ie tloną  
łą k ę ” .

Skąd b ierze się poezja  K ry 
s tyn y  K u tty?  O dpow iedź na to  
py tan ie  zna jdu jem y w u tw orze  
Podcze le  II: „P ragn ien ia  w  w ie r
sze /jak  w  b uk ie t u k ła da m ” . O tóż 
to . W łaśn ie  z radośc i, p lanów  i 
p ragn ień  życia  da się w yp row a 
dz ić  tę c iep łą  i b liską  każdem u 
sercu opow ieść.

P rzy jm ijm y ten buk ie t od a u to r
ki. W yb ie rzm y się z nią w tę p od 
róż, tak p iękn ie  nam alow aną s ło 
wem. Na pewno w róc im y z niej bar
dzie j radośni.

Mariusz Gajkowski

W ym agania  obecnych  czasów  
zm uszają nas do tego, byśm y 
ży li szybko. O bow iązków  nam 
raczej ty lk o  przybyw a, dni zdają 
się być co raz krótsze, a czasu dla 
s ieb ie  — na m od litw ę  i re flek
s j ę — jest  coraz m nie j. Każdy sta 
ra się jak  może, by s ta rczy ło  go 
na niedzielną Mszę Świętą i uczest
n ic tw o  w N ajśw iętszej O fierze. 
A le  już  bardzo  n ie liczn ym  z nas 
udaje się zna leźć czas na czy ta 
nie poezji. Szczęściem  jes t je d 
nak, że na jbardzie j naw et g a lo p u 
ją cy  bieg c y w iliza c ji n ie jes t w 
s tanie  uc iszyć  ludzk iego  serca. I 
tak, jak  będzie ono  zawsze 
poszuk iw ać Boga, by zna leźć w 
N im radość i uko jen ie , tak też 
będzie po trzebow a ło  poezji, by 
p rzeg lądać się w niej jak w  lustrze
i szukać now ych insp irac ji. Nada
rzyła  się nam o s ta tn io  okaz ja  do 
chw ili skup ien ia  nad słow em  poe
tyck im . Nakładem  para fii po l- 
sko ka to lic k ie j w  T o ru n iu  ukaza ł 
się zb ió r w ie rszy K rys tyny  K u tty  
pt. W ędruję poboczem .

Nie jes t to poezja akadem icka  i 
nie jes t to  pop is snob is tyczne j 
e ru d yc ji upchane j w  w ersy  i sk ie 
row anej do gars tk i w yb rańców . 
Te w iersze  są d la  każdego, te 
w iersze do nas się uśm iecha ją  i 
zapraszają czy te ln ika  do w spa
n ia łe j p rzygody. A u to rka , w yko 
rzystując n iezw ykle  szeroki w ach
larz sko ja rzeń i ce ln ych  m eta fo r 
udow adn ia  czy te ln ikow i, że w 
dz is ie jszych  czasach n a jp ro s t
sze gesty, na jba rdz ie j fu nd am e n 
ta lne  zdarzen ia  po tra fią  rozśw ie t
lić  nasze serca i um ys ły  i dodać 
nam ene rg ii do dalszej d rog i 
poprzez życie. Są tu w ięc i spa
ce ry  po zw ycza jnym  os ied lu , 
spo tkan ia  ze zna jom ym i, są ptaki 
w parku, jes t w iosna, w  któ re j 
„d rga jąca  fa la  św ia tła  u n o s i./M a 
leńki lis tek i w ie lk i c u d ” .

Jak się rzekło, w iersze  te tra k 
tu ją  o codz iennych  em ocjach  
cz łow ieka . Nie b raku je  w  nich 
zatem  i sm utku , i bó lu . N ie b ra 
ku je  też sam otnośc i. Idz iem y 
szlakiem , w zd łuż k tó rego  drzewa 
„w  rozpaczy ku n iebu /w znoszą  
bezlis tne  k ik u ty ” . S p raw ny język 
poetki p row adzi nas przez te m ie
lizny ludzk ie j egzystenc ji trzym a 
jąc m ocno  za rękę. D zięki tem u

Krystyna Kutta, W ędruję p ob o 
czem ..., wyd. Parafia Polskokatolicka  
pw. N arodzenia N M P w Toruniu i Fun
dacja „Kultura”, Toruń 2009, 124 s.

m am y św iadom ość, że ktoś przy 
nas jest, czuw a nad nam i, a to, 
co  sm utne, pokazu je  ty lko  d la te 
go, by mocą własnego doświadcze- 
n ia uczyn ić  nas s iln ie jszym i. Tak, 
m ądrze js i o te w iersze na pew no 
odważniej spo jrzym y w o czy łzo m , 
jeś li los nas z n im i spotka.

K rystyna  K u tta  zabiera  nas 
w reszc ie  w m alow aną swym  s ło 
wem pod róż  po Polsce i św iecie. 
Z aczynam y od dom u, od T o ru 
nia, pe rły  go tyku : „Zanurzam  się

Sztuka Polska

Wystawę prac Zofii Stryjeń- 
skiej można zobaczyć w Mu
zeum Narodowym w Warsza
wie.
Na zdj. wspaniałe personifikacje let
nich miesięcy: Lipca i Sierpnia

Letnie lektury

Maleńki tomik i wielki cud


