
MIESIĘCZNIK KATOLICKI •  KWIECIEŃ •  CENA 2 ZŁ



Świadectwo św. Piotra o Zmartwychwstaniu. W centrum wypowiedzi św. Piotra 
znajduje się orędzie o tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Na tym świa
dectwie opiera się nasza wiara w zmartwychwstanie i cała nasza nadzieja.

Czytanie z Dziejów Apostolskich (10, 37 -  43) 
Gdy Piotr przybył do domu centuriona w Cezarei, 
przemówił: „Wiecie, co się działo w całej Judei, 
począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił 
Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego 
Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego 
że Bóg był z nim, przeszedł On dobrze czyniąc 
i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod wła
dzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkie
go, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozoli
mie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg

wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać 
się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym  
uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy 
z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu.

On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadec
two, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umar
łych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każ
dy, kto w Niego wierzy, w Jego imię otrzymuje 
odpuszczenie grzechów”.

Oto Słowo Boże.

LIST PASTERSKI 
na Wielkanoc AD 2015

Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. 
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (Mk 1,15)

*

Gdyby Chrystus nie Zmartwychwstał 
Daremna byłaby nasza wiara.
Daremne posługiwanie (I Kor 15, 17)

Umiłowani w Chrystusie Panu,
Siostry i Bracia!

W  okres ie  W ie lk iego  Postu K ośc ió ł naw o
ływ a ł do naw rócenia i pokuty oraz do zaw ie 
rzenia słowu Pana, a w  ostatni dzień Św iętego 
Triduum  P ascha lnego  rozw ażam y i czc im y 
na jw iększą  ta jem nicę w ia ry -  Zm artw ychw sta
nie Pana naszego, Jezusa Chrystusa. W  litur
g icznym  obchodz ie , u roczystym  śp iew em  
„A lle lu ja ” , w yrażam y wielka, radość płynąca, 
z faktu  Zm artw ychw stan ia , i odda jem y Bogu 
Ojcu chwałę za w ie lki dar m iłości Jego Syna, 
Jezusa Chrystusa, który dla naszego zbaw ienia 
pod ją ł M ękę i Ś m ie rć  na krzyżu oraz zm a r
twychwstał, aby już  w ięcej nie um ierać (Rz 6,9), 
abyśm y na m ocy C hrztu  Ś w ię tego  m ogli 
u czes tn iczyć  w  Jego M is te rium  Zbaw ien ia  
(Rz 6,3 -  4).

Na tę w ie lką  m iłość rzesze chrześc ijan  
wszystkich nacji oraz wszystkich w ieków  odpo
w iada ły  w  p rzesz łośc i i odp o w ia da ją  dzis ia j 
św iadectwem  w iary aż do m ęczeństwa w łącz
nie, bo Z m artw ychw stan ie  Jezusa C hrystusa 
je s t św iadectwem  Jego boskości i fundam en
tem w iary chrześcijańskiej. N iew iasty w  w ie lka-

NASZA OKŁADKA
Zmartwychwstanie Chrystusa -  mal. Paolo Veronese (1528- 1588)

nocny poranek zasta ły pusty grób (Mt 28,5-6; 
Mk 16,5-6; Łk 24,3; J 20,1) i z tą  wiadomością, 
pobiegły do uczniów, którzy później potwierdzili 
to, co one im przekazały, zaśw iadcza jąc s ło 
w am i: „Pan rzeczyw iśc ie  zm artw ychw sta ł” 
(Łk 24,34). Św ięty Paweł Aposto ł w  Pierwszym 
Liście do Koryntian zaśw iadczył, że „Chrystus 
zm artwychwsta ł jako  pierwszy spośród tych, co 
pom arli” (15,20). W ieść o zm artw ychw stan iu  
Pana napełniła uczniów radością  oraz dała im 
siłę i odwagę w  g łoszeniu Ewangelii; stali się 
św iadkam i Jezusa Zm artwychwstałego. W ielka
noc jes t w ie lką  uroczystością  chrześcijan. Jest 
„św iętem  św iąt” .



Um iłowani w  Chrystusie  
Panu Zm artwychwstałym !

Zm artwychwstanie Jezusa przewartościowa
ło sposób myślenia Jego uczniów. Chociaż po
czątkowo po traum atycznych przeżyciach W ie l
k iego P iątku w ie lu  uznało  k lęskę ich M istrza 
i po cichu współczuło Jego cierpieniom , to je d 
nak niektórzy postanowili w rócić do swych daw
nych za jęć. P rzykładem  takie j postaw y są  
uczniowie z Emaus, którzy w raca jąc do domu 
nie rozpozna li sw ego M istrza, a p rzecież 
przed M ęką i Śm iercią  byli z Nim na co dzień. 
Dopiero wspólny posiłek, na który zaprosili nie 
rozpoznanego w  drodze  Zm artw ychw sta łego  
Jezusa, a dokładniej -  Jego gest b łogosław ień
stwa i łam ania Chleba, sta ł się im pulsem  do roz
poznania Jego obecności. Rozradowani posta
now ili w róc ić  do Je rozo lim y i zaśw iadczyć
o spotkan iu  ze Zm artw ychw sta łym  Panem 
(Łk 24,13-35).

Również i dziś Jezus Zm artw ychw sta ły jes t 
obecny wśród nas w  Słowie Bożym i w  sakra
mentach, a szczególnie w  Eucharystii. Czy je d 
nak zawsze Go rozpoznajem y? Czy jes t w  nas 
na ty le w iary i miłości, by zaśw iadczyć o Zm ar
twychwstałym  Panu przed św iatem ?

Żyjem y w  św iecie  skom ercja lizow anym , któ
ry nam, w ierzącym  w  Zm artw ychw stan ie , p ra 
gnie w m ów ić, że Św ięta  W ie lkanocne nie są  
na jw iększym i św ię tam i, a n iedz ie la  -  m ała 
W ie lka n oc  -  nie je s t p a m ią tką  Z m a rtw ych 
wstania. Tym czasem  od czasów  aposto lsk ich  
Zm artw ychw stan ie  je s t najw iększym  św iętem  
chrześcijaństw a, a każda n iedzie la , p ierw szy 
dzień po szabacie , je s t Dniem  Św iętym , po
św ięconym  Panu oraz dniem  w olnym  od n ie
koniecznej pracy. Stąd też chrześcijan ie  w  na
szej O jczyźn ie  naw o łu ją  do św ię tow an ia  n ie 
dz ie li. K ośc ió ł P o lskoka to lick i o raz K ośc io ły  
z rzeszone  w  P o lsk ie j R adzie  E kum en iczne j
i Kośció ł R zym skokato lick i w  Polsce w  dniu 20 
s tycznia  br., w  trzecim  dniu Tygodnia M odlitw
o Jedność C hrześcijan, podp isa ły „D eklarację
o św ię tow an iu  n ie d z ie li” . N asza postaw a 
sprzec iw ia jąca  się przym usow i n iekon ieczne j 
pracy w  n iedzie lę  je s t nie ty lko  w yrazem  na
sze j w ia ry  w  Z m artw ychw stan ie , a le przede 
w szys tk im  św iadectw em  daw anym  z la icyzo 
wanem u św iatu.

Zm artwychwstanie Pana w inno dotknąć na
szej egzystencji, tak ja k  dotknęło  egzystencji 
Jego uczniów. Oni zrozum ieli, że w  Zm artw ych
wstaniu tkwi tajem nica Bożej m iłości względem  
człowieka, który może odpow iedzieć Bogu tylko 
w  jedyny sposób -  o fiarować siebie Jemu oraz 
bliźnim (1 Kor 17-18), a wówczas dawanie św ia 
dectwa staje się natura lną konsekw encją  przy
ję te j wiary.

Najmilsi!
Zm artw ychw stan ie  C hrystusa, Jego m iłość 

i m iłos ie rdz ie  dane je s t w szystk im . C hrystus 
szuka każdego z nas, w szystk ich  zaprasza 
do komunii z Nim i m iędzy sobą, abyśm y do
św iadczy li ob iecane j nam radości i pokoju. 
Niech w iara w  poniżonego w  męce i Zm artw ych
w sta łego Chrystusa stanie się dla w szystkich 
w ierzących, zw łaszcza tych cierpiących z powo
du choroby, braku pracy i osam otnienia, nadzie
ją  i zachę tą  do przetrwania trudnych chwil życia.

Bądźm y w ięc apostołam i miłości! Radość pły
nąca z faktu Zm artwychwstania niech przepełnia 
każdego z nas. Święty Paweł Aposto ł w  Liście 
do Filipian zachęca wiernych do radości, gdy pi
sze: „Radujcie się w  Panu!” (Flp 3,1), bo ci, któ
rzy uczestn iczą w  Zm artwychwstaniu Chrystu
sa, w inni przyoblec się w  „nowego człow ieka” 
(Kol 3,10) i w  ten sposób zbliżyć się do źródła 
Bożej Miłości. D latego też starajm y się odwrócić 
od swego dotychczasow ego, być może złego 
postępow ania, abyśm y m ogli przebudow ać 
swoje życie wewnętrzne i w  ten sposób stać się 
godnym i uczniami Zm artwychwstałego Chrystu
sa oraz Jego świadkam i w iary w  świecie. S taraj
my się otworzyć na drugiego człowieka, na jego 
potrzeby i oczekiwania, staja,c się w łaśnie apo
stołam i miłości, która ma swe odzw ierciedlenie 
w Zm artwychwstaniu Jezusa Chrystusa.

Po uroczystej w ielkanocnej celebracji Eucha
rystii powrócim y z radością  do swych domów, 
aby podzie lić się z najbliższym i pośw ięconym  
pokarm em , sk ładając sobie nawzajem  najlep
sze życzenia  zdrow ia , w sze lk ie j pom yślności 
oraz Bożego błogosław ieństwa.

Życzę w szystk im  B raciom  i S iostrom , 
Przewielebnem u i W ielebnem u Duchow ień
stwu Kościoła Polskokatolickiego, W iernym
i Sym patykom , w szystkim  Ludziom  Dobrej 
W oli, radosnych i b łogosław ionych  Św iąt, 
aby uroczystości w ie lkan o cn e  pom nożyły  
w  nas gorliwość w  adorowaniu naszego Pa
na i błaganiu o m iłosierdzie Boże, tak bardzo  
potrzebne, zw łaszcza dzisiaj, całem u światu.

W  tych W ielkanocnych przeżyciach łączę  
się z Wami m yślą i sercem, życząc Wam i W a
szym Rodzinom daru miłości, zgody i pokoju, 
umocnienia w  wierze i nadziei na udział w  ła 
skach Zm artwychwstałego Pana. Na radosne 
przeżyw anie Tajem nicy Zm artw ychw stan ia  
oraz na podjęcie chrześcijańskiego posłan
nictwa w  świecie z serca Wam błogosławię.

W  im ię O jca i Syna i Ducha Św iętego. 
Am en.

Bp Wiktor Wysoczański 
Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w  RP

Warszawa, Wielkanoc AD 2015



W dniu 20 stycznia 2015 r. w Warszawie odbyła się uroczystość podpisania Apelu Ko
ściołów w Polsce o poszanowanie i świętowanie niedzieli.

Sygnatariusze Apelu  -  zwierzchnicy polskich Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz przewodniczący 
Konferencji Episkopatu Polski Kościoła Rzymskokatolickiego (20 stycznia br., Warszawa) Fot. Michał Karski

Apel podpisali zwierzchnicy wszystkich Kościo
łów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicz
nej oraz przewodniczący Konferencji Episkopa
ty Polski Kościoła Rzymskokatolickiego. W na
szym codziennym życiu niedziela traci swój wy
jątkowy charakter -  podkreślają autorzy tekstu.
-  Jako chrześcijanie mamy prawo do świętowa
nia dnia Pańskiego zgodnie ze swoją wiarą. 
Sygnatariuszami Apelu byli zwierzchnicy pol
skich Kościołów: prezb. Mateusz Wichary (Ko
ściół Chrześcijan Baptystów), bp Jerzy Samiec

(Kościół Ewangelicko-Augsburski), ks. sup. A n 
drzej Malicki (Kościół Ewangelicko-Metody- 
styczny), bp Marek Izdebski (Kościół Ewange
licko-Reformowany), bp W iktor Wysoczański 
(Kościół Polskokatolicki), bp M. Ludwik Jabłoń
ski (Kościół Starokatolicki Mariawitów), metro
polita Sawa (Polski Autokefaliczny Kościół Pra
wosławny) oraz abp Stanisław Gądecki (prze
wodniczący Konferencji Episkopatu Polski Ko
ścioła Rzymskokatolickiego).

Poniżej zamieszczamy treść Apelu.

Apel Kościołów w Polsce 
o poszanowanie i świętowanie niedzieli

Siostry i Bracia
Współwyznawcy Jezusa Chrystusa!

Zwracamy się do Was ze wspólnym apelem doty
czącym świętowania dnia Pańskiego -  niedzieli.

Fundamentem chrześcijańskiego życia jest wiara 
w Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, 
by nas zbawić. Dzięki Niemu otrzymaliśmy Ducha 
Świętego, by odziedziczyć błogosławione królestwo 
Ojca. Niedzielne przeżywanie tych wydarzeń, spo
tkanie ze Słowem Bożym i modlitwą, pogłębia i 
umacnia tę wiarę. Co więcej, Pan Jezus zapewnił: 
Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam 
jestem pośród nich (Mt 18, 20). Niedziela, dzień 
Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, powinna być 
zatem dniem modlitwy, świętowania, świadectwa.

Wypełnia ona duchową prawdę Bożego przykaza
nia: Pamiętaj, abyś dzień święty święcił (Por. Wj 
20, 8-11) -  przynajmniej jeden dzień w tygodniu po
święć Bogu, sobie i bliźniemu; wypocznij fizycznie, 
intelektualnie, duchowo.

Zauważamy jednak, że w naszym codziennym ży
ciu niedziela traci swój wyjątkowy charakter. Staje 
się takim samym dniem, jak pozostałe dni tygodnia. 
Praca ponad miarę odbiera jej sakralny charakter. 
Coraz częściej chrześcijanie są zmuszani do rezy
gnowania z udziału w niedzielnych nabożeństwach. 
A przecież po wielodniowej pracy człowiek ma pra
wo nie tylko do odpoczynku, ale także -  jako chrze
ścijanin -  do świętowania dnia Pańskiego zgodnie 
ze swoją wiarą.



Dlatego apelujemy do wszystkich chrześcijan 
w Polsce, by na nowo odkryli wartość dnia Pańskie
go jako dnia wspólnotowego i rodzinnego świętowa
nia w duchu wiary. Jego istotnym wyrazem jest mo
dlitewne zgromadzenie wokół daru Bożego Słowa 
oraz Eucharystii, przeżywane zgodnie z tradycją 
swojego Kościoła. Przypomnijmy sobie nawoływa
nie zawarte w Liście do Hebrajczyków: Nie opusz
czajmy naszych wspólnych zebrań, jak  się to 
stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się 
nawzajem... (Hbr 10, 25a).

Jako pasterze Kościołów w Polsce wspieramy 
wszelkie inicjatywy społeczne, które mają na celu 
zachowanie świątecznego wymiaru niedzieli, przy
wracanie w przestrzeni społecznej jej uroczystego 
charakteru oraz troskę o zgodne z chrześcijańskim 
duchem formy niedzielnego wypoczynku. Pragnie
my przy tym podkreślić, że szanujemy inne rozumie
nie dnia świętego. Dlatego kierujemy nasz apel tak
że do tych, od których zależy społeczny kształt świę
towania niedzieli w Polsce: 

apelujemy do pracowników, by w niedziele i świę
ta nie podejmowali niekoniecznej pracy zarobkowej;

apelujemy do pracodawców, by uszanowali świę
tość dnia Pańskiego, nie angażując zawodowo pra
cowników, jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne;

apelujemy do parlamentarzystów, by zapewnili ta
kie rozwiązania prawne, które uszanują w naszej Oj
czyźnie prawo ludzi pracy do niedzielnego wypo
czynku i świętowania;

apelujemy do władz, by uczyniły wszystko w celu 
ochrony niedzieli, tak aby człowiek nie był traktowa
ny jako narzędzie zysku i mógł przeżywać niedzielę 
zgodnie ze swoimi przekonaniami;

apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o po
szanowanie niedzieli i świąt z uwagi na społeczny 
pożytek należnego odpoczynku i świętowania -  dla 
dobra naszych rodzin, dla dobra obywateli naszego 
państwa.

Siostry i Bracia w Chrystusie!
Uwielbienie Boga za Jego wspaniałość, pamięć o 

Jego dziełach i wdzięczność za Jego dobrodziejstwa, 
radość ze Zmartwychwstania Chrystusa i z daru Du
cha Świętego, modlitwa za siebie i za bliźnich są cha
rakterystyczną cechą chrześcijańskiego świętowania 
niedzieli. Dlatego zachęcamy, by przeżywać dzień 
Pański jako czas łaski i umocnienia do nowego zaan
gażowania w głoszenie światu Ewangelii. Chrystus 
idzie z nami w drodze do Domu Ojca. We wspólnocie 
Kościoła mocą Ducha Świętego wyjaśnia nam Słowo 
Boże i karmi Chlebem Życia. Nie możemy nie dzielić 
się tak wielką radością! Pragniemy, by każdy usłyszał 
w swym sercu głos Ducha Świętego, spotkał Jezusa 
Chrystusa i przyjął miłość Ojca, który jest w niebie.

W imieniu Kościołów zrzeszonych w Polskiej Ra
dzie Ekumenicznej i Konferencji Episkopatu Polski: 

Ks. prezbiter Mateusz Wichary 
Przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan Bap

tystów w RP 
Ks. bp Jerzy Samiec
Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP 
Ks. sup. Andrzej Malicki 
Superintendent Naczelny Kościoła Ewangelicko- 

-Metodystycznego w RP 
Ks. bp Marek Izdebski
Biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP 
Ks. bp Wiktor Wysoczański 
Biskup Kościoła Polskokatolickiego w RP 
Ks. bp Ludwik Jabłoński 
Biskup Naczelny Kościoła Starokatolickiego Ma

riawitów w RP 
Metropolita Sawa
Prawosławny Metropolita Warszawski i Całej Polski 
Ks. abp Stanisław Gądecki
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 

Kościoła Rzymskokatolickiego

Bp Wiktor Wysoczański -  Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego -  moment podpisania Apelu Fot. Michał Karski



Gaudenzio Ferrari, 1513 fresk, VaraIlo Hans Memling, 1491 olej na desce, Lubeka Antonello da Messina, 1475 drewno 
(Włochy) Londyn

Męka Pańska w malarstwie
Wizerunki Chrystusa prowadzonego na Golgotę 

oraz Chrystusa ukrzyżowanego należą do naj
częstszych motywów w malarstwie. Wynika to nie 
tylko z naturalnego zainteresowania artystów tym 
ważnym dla chrześcijaństwa wydarzeniem, ale tak- 
że z istniejącego w dawnych wiekach zapotrzebo
wania na obrazy, które przybliżałyby historię Męki 
Pańskiej odbiorcom nie umiejącym czytać. Dzieła
o tej tematyce były często zamawiane przez mece
nasów sztuki.

Oprócz Drogi Krzyżowej i samego Ukrzyżowa
nia w sztuce pasyjnej pojawiają się obrazy przed
stawiające modlitwę Jezusa w Ogrojcu, pojmanie 
Jezusa, sąd nad Nim, zdjęcie z krzyża i złożenie do 
grobu. Najwcześniejszy znany motyw pasyjny po
chodzi z pierwszej połowy IV w. i znajduje się 
w bazylice na Lateranie w Rzymie.

Rozwój malarstwa pasyjnego przypada na kres 
średniowiecza. Obrazy z tego okresu wyróżniają
Andrea
Montegna,
Opłakiwanie
Chrystusa

1490 tempera 
na płótnie, 
Mediolan

Pieter Bruegel, Fragment Drogi Krzyżowej, scena upadku 
Jezusa, 1564 tempera na desce, Wiedeń

się ekspresją. Wizerunek Jezusa poniżonego, ska
towanego przez oprawców poruszał widzów do 
głębi. W czasach późniejszych dzieła pasyjne za
traciły ten rys dramatyzmu, stając się malowidła
mi oddającymi w większym stopniu nastrój smut
ku, skłaniającymi do refleksji. Do najsłynniejszych 
dzieł pasyjnych należą m.in. obrazy Hansa Mem- 
linga, Lucasa Cranacha, Matthiasa Gruenewalda, 
Tintoretta, Pietera Paula Rubensa, a także ryciny 
Albrechta Durera.
Pietro Perugino, 1503 olej na desce, Siena



Z prac Biskupa Wiktora Wysoczańskiego

KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI W POLSCE
Kościół Polskokatolicki w PRL -  
jako członek Unii Utrechckiei.

Na sesji Rady Kościoła w dniu
28 kwietnia 1965 r., bp M. Rode 
przypominając uczestnikom po
stanowienia kan. 96 § 1 Kodeksu 
Prawa (nakładające na prymasa 
obowiązek zwoływania co siedem 
lat Synodu na sesję zwyczajną), 
zapowiedział zwołanie V Synodu 
Ogólnopolskiego w 1966 r. Przy
gotowanie tematyki synodalnej 
Rada powierzyła powołanej przez 
siebie Głównej Komisji Synodal
nej, ta zaś na swym pierwszym po
siedzeniu (25 maja 1965) wybrała 
kilka dalszych komisji. Prymas Ko
ścioła poinformował o tym ducho
wieństwo i wiernych w specjalnym 
liście pasterskim (2 czerwca 
1965), odczytanym w całym Ko
ściele z ambon oraz opublikowa
nym w „Miesięczniku Kościelnym” 
i tygodniku „Rodzina”.

Zapowiedziany V Synod 
Ogólnopolski wprawdzie odbył 
się w przewidzianym terminie, 
lecz już bez udziału bpa M. Ra
dego. Na zebraniu zwołanym 
przez bpa J. Pękalę na dzień
29 października 1965 r. do War
szawy, w którym uczestniczyła 
część członków Rady Kościoła, 
ster rządów w Kościele objęło 
nowe Prezydium Rady Kościoła 
w składzie: bp J. Pękala -  prze
wodniczący, ks. inf. T. Majewski 
-wiceprzewodniczący, ks. dziek. 
T. Gotówka -  sekretarz oraz ks. 
prob. M. Tymczak i ks. dziek. 
E. Jakubas -  członkowie. Nato
miast dotychczasowy Zwierzch
nik Kościoła zajął się wyłącznie 
pracą naukowo-dydaktyczną w 
ChAT, którą prowadził od dnia 1 
grudnia 1957 r. jako kierownik 
Katedry Teologii Praktycznej 
Starokatolickiej. Od 1966 r. zaś 
bp prof. dr M. Rode był kierow
nikiem Katedry Współczesnych 
Kierunków Społecznych i Filozo
ficznych w ChAT. Poza wykłada
mi w tzw. pionie ogólnym, od kil
ku lat prowadził on też egzegezę 
z Pisma Św. Nowego Testamen
tu dla studentów Sekcji Teologii 
Starokatolickiej tejże uczelni.

Chcąc podtrzymać więź z PNKK 
w USA i Kanadzie, nowe władze 
kościelne zaprosiły do Polski 
Pierwszego Biskupa L. Grochow
skiego oraz bpa F. Rowińskiego, 
ordynariusza Diecezji Zachodniej 
PNKK. Goście przebywali w Polsce 
od 26 listopada do 13 grudnia 1965 r. 
Odwiedzili -  jak zwykle -  kilka pa
rafii i odbyli szereg konferencji 
z członkami Prezydium Rady Ko
ścioła oraz zwierzchnikami Kościo
łów zrzeszonych w Polskiej Radzie 
Ekumenicznej. Złożyli także wizyty 
w Towarzystwie Łączności z Polonią 
Zagraniczną „Polonia”, Urzędzie do 
Spraw Wyznań oraz kilku przewod
niczącym wojewódzkich i miejskich 
rad narodowych. W dniu 30 listopa
da 1965 r. obaj biskupi spotkali się 
z członkami Kolegium Redakcyjne
go tygodnika „Rodzina” i udzielili 
wywiadów dla tegoż pisma. Bp L. 
Grochowski ponownie podniósł tu 
swoje zastrzeżenia wobec Kościo
ła Polskokatolickiego. Na pytanie 
„jak, zdaniem hierarchii PNKK, 
układała się braterska współpraca 
między obydwoma Kościołami do
tychczas i co należałoby uczynić, 
by stała się ona bardziej owocna w 
przyszłości”, Pierwszy Biskup 
PNKK odpowiedział: „Dotychczas 
współpraca układała się na ogół 
dobrze, chociaż mieliśmy kilka za
strzeżeń do Kościoła Polskokato- 
lickiego. I tak najpierw powinna być

ujednolicona nazwa obydwu Ko
ściołów, przy czym Kościół w Pol
sce powinien się nazywać Kościo
łem Narodowym. Ta nazwa podkre
śla narodowe tradycje, zawsze 
piękne i wzruszające, np. polskie 
kolędy. Należałoby ujednolicić rów
nież doktrynę, np. w takich punk
tach, jak mariologia, grzech pierwo
rodny, eschatologia, sakramentolo- 
gia. Kiedyś zaproponowałem urzą
dzenie spotkania teologów narodo
wych z USA i Polski. Teologowie 
nasi uważnie studiują, prace teolo
gów starokatolickich w Holandii i 
będą starali się pewne idee prze
nieść do teologii PNKK.”

(cdn.)

Bp Franciszek K. Rowiński (1918 -  
1990) -  Pierwszy Biskup PNKK w USA 
i Kanadzie w latach 1978 -  1985

Rok 1924, Scranton. Po konsekracji czterech Biskupów Polskiego Narodowego 
Kościoła Katolickiego. Konsekrator Ks. Bp Franciszek Hodur i Księża Biskupi: 
Walenty Gawrychowski i Leon Grochowski z prawej strony; Franciszek Bończak 
i Jan Gritenas z lewej strony Konsekratora



Święta Wielkanocne czasem
Święta Wielkanocne to wyjąt

kowy okres w  roku liturgicz
nym. Kościół katolicki uznaje 
Zm artwychwstanie Pańskie za 
najważniejsze święto w  roku. 
Cud zmartwychwstania stał się 
nad ranem, o świcie, i jest bez 
wątpienia największym, jaki do
konał się w  całej historii św ia
ta, dlatego słusznie noc tego  
cudu nazyw am y w ielką. Dla 
większości Polaków jest to czas 
refleksji i zadumy, który pogłę
bia szczególną więź duchową z 
Bogiem . W ielki Post -  długi 
czas oczekiwania i wewnętrznej 
przemiany, czas szczególnego  
oczyszczenia, zgłębienia wiary  
poprzez duchowe rekolekcje  
prowadzone we wszystkich ko
ściołach, daje w  okresie świą
tecznym  ukojenie i ogrom ną  
radość ze zw ycięstw a życia  
nad śmiercią.

W  czasie Wielkiego Postu po
dejmuje się często różnego rodza
ju wyrzeczenia i postanowienia, 
które mają na celu przybliżyć człowie
ka do Boga. W tym czasie odprawia
na jest Droga Krzyżowa oraz Gorz
kie Żale, podczas których w szczegól
ny sposób rozważana jest Męka 
Pańska. Najważniejszymi dniami 
Wielkiego Postu jest Triduum Pas
chalne (z łac. triduum -  trzy dni), czy
li Wielki Czwartek, Wielki Piątek i 
Wielka Sobota. Te trzy dni bezpośred
nio poprzedzają Zmartwychwstanie 
Pańskie i każdy z nich ma inną war- 
tość symboliczna,..

Wielki Czwartek to dzień usta
nowienia Eucharystii i sakra
mentu kapłaństwa, na pamia,tkę 
ostatniej wieczerzy Chrystusa ze 
swoimi uczniami. W Wielki Czwartek 
ma miejsce obrzęd obmywania nóg 
dwunastu kapłanom przez biskupa, 
co jest nawiązaniem do gestu Pana 
Jezusa, który obmył nogi swoim 
dwunastu uczniom. Po zakończeniu 
nabożeństwa Najświętszy Sakra
ment przenosi się do specjalnie 
przygotowanej kaplicy adoracji, zwa
nej „Ciemnicą”, na pamiątkę uwięzie
nia Jezusa po Ostatniej Wieczerzy, Zmartwychwstanie Chrystusa -  mal. Paolo Veronese



odrodzenia i nadziei
gdzie adoruje się Go do późnych go
dzin nocnych. W kościele milkną 
wszystkie dzwonki, a odzywają się 
drewniane kołatki, symbolizujące 
zdradę Judasza.

Wielki Piątek to dzień męki i 
śmierci Chrystusa. Droga Krzyżo
wa w tym dniu to specjalne przeży
cie. Przez wszystkie jej stacje towa
rzyszymy męce Pana. Wreszcie 
umęczonego Chrystusa składamy 
do grobu. W Polsce Grób Pański 
miał zawsze bardzo doniosłą rolę. 
Ubierany przez miejscowe wspólno
ty, często obok motywów religijnych 
przekazywał także motywy narodo
we. Przy grobie stoją często hono
rowe straże, składające się z mło
dzieży akademickiej i szkolnej, har
cerzy, strażaków czy nawet woj
ska.

Wielka Sobota to dzień spo
czynku Pana Jezusa w grobie, to 
dzień największej żałoby w Ko
ściele. Trwa całodniowa adoracja 
wiernych przy Grobie zmarłego Je
zusa. Przez cały dzień odbywa się 
święcenie pokarmów, a także świę
cenie wody, ognia i paschału -  
dwóch przeciwnych sobie żywiołów, 
ale jakże niezbędnych w naszym 
życiu.

Kwintesencją 40. dniowego  
Wielkiego Postu, czasu umar
twiania. wyciszenia i zadumy jest 
Zmartwychwstanie Pańskie.

W niedzielę rano po Wielkiej So
bocie wszyscy wspólnie spotykają 
się na Mszy Rezurekcyjnej i świętu
ją  zwycięstwo Chrystusa nad „Śmier
cią, Piekłem i Szatanem”. Jest to naj
bardziej uroczysta Msza Św. w roku. 
Po okresie adoracji ukrzyżowanego 
Pana Jezusa, przychodzi upragnio
ny czas radości i świętowania. Zmar
twychwstanie jest dla chrześcijan do
wodem na prawdziwą siłę i boskość 
Chrystusa. W tym dniu najbardziej 
wyraźna jest siła wiary, która jest w 
stanie wskrzeszać i dawać życie 
wieczne. Po porannej Mszy św. za
siadamy przy Wielkanocnym stole i 
dzielimy się święconym jajkiem. 
Wspólne śniadanie jednoczy całą ro
dzinę, daje radość i pozwala na 
pełne, rodzinne przeżywanie rado
ści Zmartwychwstania.

Święconka -  w koszyczku 
wielkanocnym nie może za
braknąć jajek (symbolu ży
cia i odrodzenia) w postaci 
kolorowych pisanek, ba
ranka -  symbolu Jezusa 
Chrystusa (Agnus Dei -  Ba
ranek Boży), chleba, który 
również symbolizuje Ciało 
Chrystusa, ponadto jest 
oznaką dostatku, chrzanu, 
który jest symbolem gory
czy po śmierci Chrystusa, 
masła, będącego słodyczą 
po zmartwychwstaniu, soli 
-  symbolu dostatku i goś
cinności, oraz wędliny, któ
ra symbolizuje koniec Wiel
kiego Postu. Ponadto w ko
szyku znajdować się mogą 
także inne produkty, np. 
ciasta i różne symbole wiel
kanocne: zajączek, kurcza- 
czek, gałązki wierzby, listki 
barwinka.

Święta Wielkanocne w 
swojej wieloznacznej sym
bolice ukazują nam nadzie
ję na to, że po śmierci cze
ka nas życie, a istnienie 
ludzkie jest dla Boga bar
dziej wartościowe niż może 
się czasem wydawać. Na
dzieja na życie wieczne da
je motywację do jak najlep
szego wykonywania co
dziennych obowiązków. 
Jest źródłem wytchnienia 
w ciężkich chwilach. Daje 
poczucie stabilności i pew
ności. Wielkanoc to dla wie
rzących czas optymistyczny 
i radosny. Daje pewność, 
że po wszelkim trudzie, wy
siłku, różnego rodzaju pro
blemach i cierpieniu przyj
dzie czas nagrody i wy
tchnienia, a zbawienie dzię
ki ofierze Jezusa Chrystusa 
jest dla człowieka osiągalne.
Pisanki -  nie wiadomo do
kładnie, skąd wywodzi się 
zwyczaj malowania jajek. 
Jedni twierdzą, że św. 
Magdalena dowiedziawszy 
się o Zmartwychwstaniu 
Jezusa, pobiegła do domu 
i zobaczyła, że wszystkie 
jajka stały się kolorowe. In
na wersja przypisuje to 
Matce Bożej, która błaga
jąc Piłata o darowanie ży
cia Synowi, zaniosła jego 
dzieciom kolorowe jajka w 
prezencie.



Tradycje wiekanocne
Top ien ie  Judasza, to ludowy 

zwyczaj związany z Wielkim Tygo
dniem. Zanotowany w źródłach po 
raz pierwszy w XVIII wieku, nawią
zuje on do Zmartwychwstania Chry
stusa i późniejszego losu Judasza, 
który pod wpływam wyrzutów su
mienia powiesił się. Zwyczaj ten za
chował się do dziś w nieco odmien
nych formach na Śląsku Cieszyń
skim i Podkarpaciu. Osobę Judasza 
symbolizuje słomiana kukła z na
szyjnikiem wykonanym ze srebrni
ków, za które apostoł zdradził 
Jezusa. W trakcie procesji z kukłą 
uczestnicy przy użyciu kołatek wy
dają dźwięki, które mają symbolizo
wać trzęsienie ziemi na Golgocie po 
śmierci Chrystusa. Po przejściu ca
łego miasta, na rynku ma miejsce 
sąd nad Judaszem. Po wydaniu 
wyroku, jako zdrajca Judasz zosta
je powieszony na wieży kościoła. 
Dzień później kukła zostaje zrzuco
na z wieży i jest szarpana, bita, włó
czona po mieście, a następnie spa
lona i wrzucona do stawu lub rzeki. 
Obrzęd ten odprawiano, w zależno
ści od wsi czy miasta, od Wielkiej 
Środy do Wielkiej Soboty.

Słomiana kukła symbolizująca Judasza

Pogrzeb żuru i śledzia.
Dawniej w Polsce przestrzegano 
postu bardzo gorliwie, wyrzekając 
się nie tylko mięsa i tłuszczów ro
ślinnych, ale nawet nabiału i cukru. 
W większości pożywienie wielko
postne stanowił żur i śledzie. Nic 
więc dziwnego, że pod koniec Wiel
kiego Postu, najczęściej w Wielki 
Piątek, wszyscy mieli już dosyć tej 
strawy i urządzali tzw. pogrzeb żuru 
i śledzia. Wśród okrzyków radości,

ze śpiewem i z zachowaniem staro
polskiego ceremoniału, wynoszono 
uprzykrzone artykuły z domów, 
wrzucano do dołu wykopanego po
za terenem wsi i zakopywano, od- 
rzekając się od tej strawy na cały 
rok. W niektórych regionach, np. w 
krakowskim, ludność wiejska zako
pywała także garnek z popiołem, 
będący symbolem zakończenia 
czasu smutku i pokuty, a nadejścia 
czasu radości.

Święcenie pokarmów jako „wartość”
Zwyczaj błogosławienia pokar

mów stołu wielkanocnego jest dru
gorzędnym obrzędem liturgii wiel
kanocnej w stosunku do pierwszo
planowych sakramentów paschal
nych. Należy jednak spojrzeć pozy
tywnie na fakt, że istnieje on do 
dziś, że jest praktykowany, i że 
funkcjonuje jako „wartość” świą
teczna i rodzinna, w pewnej analo
gii do wieczerzy wigilijnej Bożego 
Narodzenia z poświęconym opłat
kiem. Sam obrzęd posiada zatem 
rangę właściwą sakramentaliom, 
a pokarm poświęcony powinien być 
traktowany jako „eulogium" (gr. an- 
tidoron), co dobrze wyraża polski 
termin „święcone”. O wysokim sza
cunku dla poświęconego pokarmu 
wielkanocnego na terenie Polski hi
storycznej świadczy przyznanie mu 
w pobożności ludowej wartości 
„ósmego sakramentu”. Opinia spo
łeczna była jednoznaczna: „W dzień 
Wielkanocy, kto święconego nie je, 
ten jest złym chrześcijaninem”.

Współczesny zestaw pokarmów 
dawanych do poświęcenia jest bar
dzo skromny i wybiórczy, a nawet

odbiegający od pierwotnej paschal
nej symboliki. Aktualny polski rytuał 
mówi o poświęceniu chleba i pie
czywa świątecznego, mięsa, wę
dlin, jaj i wszelkich pokarmów. Tym
czasem oryginalnym i aż do X w. je
dynym składnikiem święconego był 
baranek, cały lub w kawałkach, 
upieczony na rożnie. Później zastą
piły go inne rodzaje mięsa, a nawet 
figurki z masła, ciasta, cukru, cze
kolady lub gipsu. Stopniowo rozwi
nęła się materia obrzędu i wzrosła 
liczba formuł (modlitw) benedykcyj-

nych, aż do pięćdziesięciu czterech 
razem; dziewięć z nich dotyczyło 
baranka, jedenaście -  pokarmów 
mięsnych. Święcono baranka, 
szynkę, kiełbasę, słoninę, całe pro
sięta i różne ptaki domowe i polne; 
ser, masło (od pocz. X w.); jaja (od 
XII w.); chleb, różne ciasta i placki 
(od pocz. XV w.); ryby, olej; mleko 
z miodem (pozostałość po zwycza
ju chrzcielnym); wino i piwo; oraz 
liczne dodatki, jak sól, chrzan, czo
snek, pieprz, jabłka i przyprawy zio
łowe.

Baranek Wielkanocny -  symbol Chrystusa Zmartwychwstałego



Wielkanocne zwyczaje w polskiej tradycji

„Com widział i słyszał spisałem”
Polska tradycja  to  w span ia ły skarb, k tóry  odziedziczyliśm y po 

przodkach. To odzw ierciedlen ie  naszej h is to rii i obyczajow ości. 
W ielkim  m iłośn ik iem  tej narodowej przeszłości, k tó rą  chc ia ł oca
lić  od zapom nienia i przekazać potom nym  by ł Jan Broda (1911 — 
2007), fo lk lo rys ta , pub licys ta  i h is toryk, k tó ry  w  latach 1936 -  
1938 pracował jako  nauczyciel w  szkole podstaw ow ej w  Strzyże
wie, gdzie znajduje się parafia Kościo ła  Polskokato lick iego. Ten 
piewca polsk ie j wsi w  tak kró tk im  czasie zebrał, uporządkow ał i 
u trw a lił w ie le m ie jscow ych pieśni, przysłów, w ierzeń, zwyczajów
i obrzędów. Plonem tych zainteresowań je s t książka pt. „C om  w i
dzia ł i s łysza ł sp isa łem ”  S trzyżew 1936, wydana w  2013 r. Książ
ka ta je s t powodem  do dum y m ieszkańców Strzyżewa i okolic. 
Jes t ona nam acalną pam iątką tego, co już  odeszło, ale pow inno 
pozostać w  pam ięci, i p ow inno  być przekazyw ane ko le jnym  
poko len iom , ja ko  sw o is te go  rodza ju  tes tam en t p rzodków  tej 
ziem i. Poniżej przedstaw iam y wybrane fragm enty ze w spom nia
nej ks iążki, dotyczące  zw ycza jów  w ie lka n ocn ych  na teren ie  
Strzyżewa.

Post. Jak długo poprzednio hu
lano, tak długi teraz następuje 
czas na refleksje, na pobożne roz
myślania, na wszelka pokutę. Lu
dzie szczerze pokutują. Cichnie 
gwar i wesołość codzienna, ustają 
swawolne hałasy i śpiewy po dro
gach, ustają gry karciane. Ludzie 
spędzają długie godziny w koście
le i poszczą, zwłaszcza w suche 
dni i w Wielki Tydzień. Ulubioną 
potrawką w tym okresie jest żur, 
polewka jakby z zsiadłego mleka i 
mąki, okraszona olejem lnianym 
albo chudo masłem. (...)

Palmowa Niedziela. Kobiety i 
dzieci śpieszą do kościoła z „palma
mi” zrobionymi z gałązek wierzbo
wych i leszczynowych, przewiąza
nych wstążką albo biczem, jako że 
Pan Jezus był biczowany. Przed 
nabożeństwem ksiądz święci palmy 
od ołtarza, kropiąc je wodą święco
ną. Po nabożeństwie śpieszą (ko
biety i dzieci) do domu i zakładają je 
za obrazy. Zabezpieczają one 
przed gromami, jeśli się je („palmy”) 
do okna w czasie burzy postawi; ka
dzi się też nimi chore bydło. W dro
dze z kościoła do domu dzieci łyka
ją  ich „kotki”, wierząc, że ile ich po
łkną, tyle zjedzą na święta jajek. W 
tym celu koło stodoły robią gniazda 
albo pod łóżkiem, żeby w Piątek ra
no wybrać z nich jajka przez zające 
(tj. rodziców) naniesione.

Wielki Czwartek. Gdy ksiądz 
zaśpiewa Gloria! w kościele, za
dzwonią wszystkie dzwony i umil- 
kają, a odzywają się aż do Wielka-

W czasie południowej mszy zbie
rają się chłopacy koło kościoła. W 
pewnej chwili (w czasie modlitwy) 
jeden z nich, wybrany Judaszem, 
ucieka wkoło kościoła trzy razy, 
gdy reszta go goni. Schwytanemu 
polewają głowę wodą, niby topią. 
Na jaką to pamiątkę? Judasz wy
dał Pana Jezusa na straszną mękę 
za trzydzieści srebrników i za to 
miał się topić w ogniu piekła. Tam 
pragnął i prosił choć o jedną kroplę 
krwi na ochłodzenie. Ale już się 
przed nim piekło zamkło i już 
wiecznie musi się topić.

Wielka Sobota. W czasie nabo
żeństwa palą na cmentarzu cier
nie, które ksiądz poświęca, a lu
dzie biorą palące się głowienka i 
„utykają” po swym polu, co ma

„Smigus-dyngus”, czyli Lany poniedziałek -  oblewać można było wszystkich i 
wszędzie. Zmoczone tego dnia panny miały większe szanse na zamążpójście. 
Wykupić się można było od oblewania pisanką-stąd każda panna starała się, by 
jej kraszanka była najpiękniejsza. Chłopak, wręczając tego dnia pannie pisankę, 
dawał jej do zrozumienia, że mu się podoba.
nocy klekotki. Po południu biorą lu
dzie żuru w miskę i wynoszą na 
pobliską górę i tam zakopują, żeby 
święta były wesołe i cały rok aż do 
przyszłego żuru był wesoły, aby 
jajka wielkanocne i święconka do
brze smakowały i dobrze się po
wodziło. Niektórzy czynią to w Pią
tek rano.

W ielki Piątek. Ludzie odwie- 
dzają Boży Grób, przy którym 
Straż Pożarna czuwa. Gdy dzieci 
śpią jeszcze, rodzice uderzają je 
rózgą. Są to „Boże rany” na pa
miątkę biczowania Pana Jezusa.

chronić przed kretami. Pokrapiają 
też te miejsca święconą wodą, co 
chronić ma od gradów i nieurodza
ju. Wodą tą odpędzają też diabła 
od dziecka nieochrzczonego. Po 
południu przyjeżdża ksiądz do wsi; 
na niego wszyacy już c iska ją  za
zwyczaj w szkole i we dworze z ob
fitą. zastawą świąteczną w której 
przeważa mięsiwo różnego rodza
ju, placki, babki, „kraszanki” (...). 
Ksiądz święci wszystkie koszyki,

cd. na str 14



Utwór ten, zaliczany obok Bogurodzicy do arcydzieł liryki naszego średniowiecza, zwany jest 
również Posłuchajcie Bracia Miła lub Lamentem świętokrzyskim  -  od benedyktyńskiego klasztoru 
Św. Krzyża na Łysej Górze, gdzie był przechowywany.

Żale Matki
Arcydzieło to zapisał w latach 

siedemdziesiątych XV wieku prze
or tegoż klasztoru, Andrzej ze Słu
pi. Jest to anonimowa sekwencja, 
pochodząca być może z jakiegoś 
dramatu pasyjnego, nawiązująca 
do popularnych w średniowieczu 
tzw. planktów -  monologów cier
piącej Marii pod krzyżem. Literac
ka tradycja maryjnych lamentów 
sięga starożytności chrześcijań
skiej; tak np. w Żalach Najświęt
szej Panny nad cierpiącym Jezu
sem św. Efrema Syryjczyka, naj
wybitniejszego poety chrześcijań
skiego Wschodu z IV wieku, od
najdujemy analogiczne motywy 
monologu Matki skierowanego do 
ukrzyżowanego Syna.

Lament świętokrzyski liczy 38 
wersów o nieregularnej budowie, 
przekazujących pełen liryzmu mo
nolog współcierpiącej z ukrzyżo
wanym Synem Matki, udręczonej 
do granic ludzkiej wytrzymałości. 
Maryja początkowo wzywa ota
czających ją  ludzi do współczucia, 
zrozumienia i współuczestnictwa 
w cierpieniu. Następnie ze słowa
mi pełnymi czułości zwraca się do 
Syna, chcąc w ostatniej chwili Je
go życia zbliżyć się do Niego i 
ulżyć Mu w męce. Kolejne strofy 
monologu wybuchają rozpaczą i 
buntem Maryi przeciw Aniołowi 
Gabrielowi, który zwiastował Dzie-

Andrea da Firenze, 1370-77 tempera 
na desce, Watykan

Boskiej pod krzyżem
wicy chwałę i radość, nie wspo
mniał natomiast o ogromie cierpie
nia, jakie będzie musiała przejść.
Utwór kończy przestroga skiero
wana do wszystkich matek, aby 
modliły się do Boga o swoich sy
nów.

Pozorne nieuporządkowanie wy
powiedzi potęguje wrażenie rozpa
czy, bólu i bezsilności. Zwraca 
uwagę mistrzowskie operowanie 
przez autora kontrastami tkliwych 
zdrobnień i drastycznych obrazów 
męki. W tym względzie Żale nawią
zują do doloryzmu (łac. d o lo r-ból, 
cierpienie), prądu religijnego ży
wotnego w Europie XIV i XV wieku, 
eksponującego kult Męki Pańskiej i 
Matki Boskiej Bolesnej.

Posłuchajcie, bracia miła1,
Kcęć wam skorży ć krwawą głowę2;
Usłyszycie moj zamętek,
Jen mi się zstał w Wielki Piątek3.

Pożałuj mię, stary, młody,
Boć mi przyszły krwawe gody4;
Jednegociem Syna miała 
I  tegociem ożałała5.

Zamęt ciężki dostał się mie, 
ubogiej żenie6,
Widzęć rozkrwawione me miłe 
narodzenie,
Ciężka moja chwila, 
krwawa godzina,
Widzęć niewiernego Żydowina,
Iż on bije, męczy mego miłego Syna.

Synku miły i wybrany7,
Rozdziel8 z matką swoją rany!
A wszakom9 cię, Synku miły, w swem 
sercu nosiła,
A takież tobie wiernie służyła,
Przemów k matce, 
bych się ucieszyła10,
Bo już jidziesz ode mnie, 
moja nadzieja miła11.
1bracia mili; 2chcę się wam poskarżyć na krwawe zabójstwo, okrutną śmierć (sy
na), Głowa -  zabójstwo, zbrodnia dokonana na niewinnym człowieku; posłucha j
cie o moim udręczeniu, smutku, który mnie spotkał w Wielki Piątek; 4krwawe, bo
lesne święto; 5i tego opłakałam; 6ciężkie strapienie spotkało mnie, nieszczęsną ko
bietę; 7drogi; 8podziel;9 przeciem; 10bym się pocieszyła; 11moja nadziejo miła (mia
nownik w funkcji wołacza); 12trochę bym ci pomagała (ulżyła); 13zwisa przekrzywio
na; 14nie można dosięgnąć; 15mówiąc; 16rozpadło się, obróciło się w p roch ;17 miłe 
i życzliwe (łaskawe) matki; 18by nie dane wam było oglądać takich to widoków wa
szych dzieci, jakie ja, nieszczęsna, tutaj dziś ujrzałam; 19pięknym; 20nie będąc wca
le winnym; 21rozciągniętego i przybitego do krzyża. [Objaśnienia językowe: Roman 
Mazurkiewicz]

Synku, bych cię nisko miała,
Niecoć bych ci wspomagała12;
Twoja główka krzywo wisa13, 
tęć bych ja  podparła,
Krew po tobie płynie, tęć bych ja  utarła, 
Picia wołasz, piciać bych ci dała,
Ale nie lza dosiąc14 twego świętego ciała.

O anjele Gabryjele,
Gdzie jest ono twe wesele,
Cożeś mi go obiecował tako barzo wiele, 
A rzekęcy15: Panno, pełna jeś miłości,
A ja  pełna smutku i żałości, 
Sprochniało16 we mnie ciało i moje 
wszytki kości.

Proścież Boga, wy miłe i żądne 
maciory17,
By wam nad dziatkami nie były takie 
to pozory,
Jele ja  nieboga ninie dziś zeżrzała18 
Nad swym, nad miłym Synem krasnym19, 
Iż on cirpi męki nie będąc w żadnej 
winie20.

Nie mam ani będę mieć jinego,
Jedno ciebie, Synu, na krzyżu rozbitego21.

Lucas Cranach Starszy, 1503 deska, 
Monachium



Z życia naszych parafii

Po raz czwarty i po raz pierwszy...
Nabożeństw o ekum eniczne w  ram ach Tygodn ia  Powszechnej 
M odlitw y o Jedność Chrześcijan ma w  tu te jsze j parafii po lskoka- 
to l ick ie j ju ż  sw o ją  k ró tką  tradyc ję . Zapoczą tkow ane zosta ło  
w  2012 r.

Tydzień Modlitw o Jedność 
Chrześcijan jest obchodzony na 
całym świecie już od ponad 100 
lat. Jest on okazją nie tylko do 
wspólnej modlitwy, lecz także lep
szego poznania się i zbliżenia 
członków różnych tradycji wyzna
niowych. W czasie jego trwania 
spotykają się wierni -  duchowni i 
świeccy -  Kościoła Rzymskokato
lickiego oraz Kościołów: Prawo
sławnego, Luterańskiego, Meto
dycznego Reformowanego, Pol- 
skokatolickiego i Mariawickiego.

Jedność i pokój stały się pra
gnieniem współczesnego świa
ta. To, co nas łączy, to nic inne
go jak m iłość do Jezusa, dlate
go razem spotykamy się na na
bożeństwie ekumenicznym.

Już po raz czwarty w tutejszej 
parafii i po raz pierwszy w Kali
skim  Oddziale Polskiej Rady 
Ekumenicznej, który został po
wołany w czerwcu 2014 r. W na
szych stosunkach z innymi chrze
ścijanami kierujemy się duchem 
miłości i wspólnego świadectwa 
naszej wiary. Nie tylko modlimy się 
wspólnie, ale także poznajemy i 
rozmawiamy. Trzeba sobie jednak 
zdawać sprawę z tego, że jedności 
w wierze nie można narzucać od
górnie, ona musi na nowo narodzić 
się jako wewnętrzna potrzeba 
wszystkich wierzących, ponieważ 
jest przede wszystkim pytaniem o 
prawdziwość drogi i słuszność roz
wiązań, przez które chrześcijanie i 
poszczególne Kościoły starają się 
zbliżyć do Ewangelii.

W Strzyżewie, w kościele fi
lialnym parafii polskokafolic- 
kiej, 25 stycznia 2015 r. na za
kończenie Tygodnia Modlitw o 
Jedność Chrześcijan odbyło się 
nabożeństwo ekumeniczne. Na 
wspólną modlitwę w imieniu Kali
skiego Oddziału oraz proboszcza 
parafii przybyli duchowni Kościo
łów, ks. Michał Kuhn z parafii 
ewangelicko-augsburskiej w Kali
szu, ks. proboszcz Piotr Mikołaj
czyk z parafii katedralnej z Wrocła
wia, przedstawiciele władz lokal
nych -  Burmistrz Miasta i Gminy

Mikstat p. Henryk Zieliń
ski, Wójt gminy Siero
szewice p. Czesław Ber
kowski, Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Miksta
cie p. Łukasz Dybul, Soł
tys Strzyżewa p. Berna
deta Biała, dyrektorzy 
szkół z Sieroszewic, 
Strzyżewa i Biskupic Za- 
barycznych, nauczyciele 
i katecheci, Komendant 
Gminnego Oddziału 
OSP w Sieroszewicach 
p. Mieczysław Maciasz
czyk z małżonką, Rada 
Parafialna z przewodni
czącym p. Maciejem Ko
niecznym, dzieci, młodzież, licznie 
zebrani wierni parafii, oraz wierni z 
Kościoła Rzymskokatolickiego, 
Luterańskiego i Prawosławnego. 
Podczas nabożeństwa zaśpiewał 
chór parafialny pod przewodnic
twem p. Bronisława Szuberta.

Nabożeństwo przebiegło w at
mosferze modlitwy i skupienia. Sło
wo Boże wygłosił ks. Michał Kuhn z 
Kalisza, podkreślając jak ważna 
jest jedność chrześcijan. Odczyta
ny został list Prezydenta Miasta Ka
lisza p. Grzegorza Sapińskiego, 
skierowany do Kaliskiego Oddziału 
Regionalnego PRE, jak i do spo
łeczności reprezentowanych przez 
Kościoły oddziału. Pan Prezydent 
wyraził ze swej strony gotowość 
współpracy we wszystkich spra
wach, które powinny łączyć ludzi 
dobrej woli, niezależnie od ich wy
znania. „Powstanie Kaliskiego Od
działu Regionalnego Polskiej Rady 
Ekumenicznej jest z pewnością 
wyda r zen i em 
ważnym dla spo
łeczeństwa, bo 
dialog ekume
niczny jest speł
nieniem ewan
gelicznego prze
słania, które wzy
wa chrześcijan 
do jedności i po
koju... „, podkre
ślił w swym liś
cie p. Prezydent.

W modlitwie możemy przełamywać 
w sobie wiele uprzedzeń i wrogości, 
które miały kiedyś miejsce w histo
rii, a nawet teraz. Potrzebne jest 
to spotkanie dla zwykłego sąsie

dzkiego życia, zwłaszcza w tutej
szej okolicy i parafii, które ma jesz
cze wiele do życzenia w dialogu 
ekumenicznym na dawnym Szlaku 
Bursztynowym, gdzie żyli, mieszka
li i mieszkają ludzie różnych wy
znań, kultury i tradycji. Mam nadzie
ję, że nabożeństwa ekumeniczne 
z biegiem lat staną się ważnym wy
darzeniem w Strzyżewie, Kaliskim 
Oddziale, gromadząc chrześcijan 
różnych wyznań na wspólnej modli
twie, bo tylko połączeni w modlitwie 
możemy wspólnie bardzo wiele.

„Wyszliśmy z tego nabożeń
stwa z Jezusem Zmartwych
wstałym, jak Samarytanka prze
mienieni Jego zwycięstwem, 
obdarzeni darem pokoju, jako 
apostołowie i świadkowie po
koju czyniący go nie tylko w 
przestrzeni, ale wszędzie, gdzie 
w codzienności stawia nas 
wszystkich chrześcijan Bóg... ”



Groby Pańskie
W ielkanoc to  dla chrześcijan bardzo szczególny czas, Podczas 
T riduym  Paschalnego w ie rn i odw iedzają  kościo ły, aby podziw iać 
i m od lić  się przy G robach Pańskich. Można śm ia ło  pow iedzieć, 
że tw orzenie  G robów  Pańskich je s t po lską  tradycją, choć spo ty 
kamy je  także na W ęgrzech, w  A u s tr ii czy Bawarii. W naszych ko
śc io łach  tw orzone  są od czasów  średniow iecza . Są pam iątką 
śm ierc i Jezusa Chrystusa. Skoro C hrystus umarł, to  m usi być 
z łożony do sym bo licznego grobu. Do Grobu Pańskiego składano 
w ięc drewniane lub g ipsow e figury.

Groby Pańskie -  zwyczaj ten 
przywędrował do nas dzięki za
konnikom. To w klasztorach za
częto budować pierwsze Groby. 
Są one fenomenem w świecie 
chrześcijańskim. Już w dawnych 
wiekach robiły wrażenie na cu
dzoziemcach podróżujących 
po naszym kraju. To, jak wyglą
dały Groby Pańskie, zależało 
od epoki. W średniowieczu Gro
by nie były specjalnie zdobione. 
Nie ustawiano wokół nich kwia
tów. Najistotniejsza była mon
strancja z Najświętszym Sakra
mentem. Dopiero w czasach 
kontrreformacji i baroku Groby 
Pańskie były coraz bardziej stroj
ne, często udekorowane zjawi
skowo. W dekoracji Grobów Pań
skich pojawiały się ruchome fi
gurki, klatki ze śpiewającymi 
ptaszkami, pozytywki. W okresie 
zaborów umieszczano w nich 
elementy patriotyczne. Podobnie 
było w stanie wojennym.

Polskim obrzędem stało się 
też, że Grobu Pańskiego pilnuje 
straż. Strażników ubierano w pa
radne mundury, fantazyjne czap
ki, niekiedy dla dodania powagi 
dolepiano im sztuczne brody.

Za panowania Sasów w war
szawskich kościołach Grobów 
Pańskich pilnowała gwardia ho
norowa królowej do spółki z od
działami artylerii konnej. W okre
sie międzywojennym przy Gro
bach warty pełnili młodzi ludzie 
z prawdziwymi karabinami, ale 
ich lufy były skierowane w dół. 
Warty pełnili też licealiści i stu

denci, przebrani za rzymskich 
żołnierzy.

Jak w przeszłości, tak i współ
cześnie, począwszy od nabożeń
stwa w Wielki Piątek do poranka 
Wielkiej Niedzieli, przy Grobie 
Pańskim adoruje się Syna Bożego, 
rozważając Jego mękę i śmierć 
na krzyżu. W centrum umieszcza 
się figurę zmarłego Jezusa oraz 
monstrancję z Najświętszym Sa
kramentem okrytą przezroczystym 
welonem, na pamiątkę całunu, 
w który owinięto Jezusa przed zło
żeniem do grobu. Adoracja trwa 
do późnych godzin nocnych.

Wielka Sobota -  to czas naj
większej żałoby w Kościele. Przez 
cały dzień adoruje się Chrystusa 
złożonego do grobu. Zgodnie 
z polskim obyczajem przy symbo
licznym Grobie czuwa warta -  mi
nistranci, harcerze lub strażacy 
w galowych mundurach.

Warta honorowa harcerzy przy Grobie Pańskim

„Com widział i słyszał spisałem”
cd. ze str. 11
przyozdobione bukszpanem czy 
barwinkiem równocześnie. Wie
czorem (zamiast „do dnia”) zamia
tają izbę i wynoszą śmiecie na dro
gę, i nie oglądając się na nikogo, 
szybko wracają. Tym zabiegiem 
pozbywają się pcheł ze śmieciem.

Wielkanoc. W Wielkanoc rychło 
rano śpieszą na „rezurekcję” do 
kościoła. Procesja trzy razy obcho
dzi kościół przy odgłosie klekotek, 
nim odezwą się dzwony. Wtedy jak 
najprędzej śpieszą do domu nie 
dla święconki, ale szczerze wie
rząc, że kto pierwszy wróci, pierw

szy będzie żniwował. Święconką 
dzielą się już według starszeństwa, 
dzieci zaś dybią na „kraszanki” . 
Okruszyny, kości i skorupki palą, 
bo to poświęcone. (...)

Dyngus. W drugie święto 
od wczesnego ranka, nieraz już 
od północka, trwa dyngus. Chłop
cy (młodzież) z butlami wody od- 
wiedzą  swe wybranki i na „śpiku” 
dają im znać o dyngusie, aby były 
zgrabne, za które to życzenia ro
dzice panny zapraszają kawale
rów na wieczorną zabawę. Daw
niej chłopacy wynosili panny z łóż
kiem do studni i oblewali kubłami, 
a potem chodzili z klekotkiem

po wsi, grali, śpiewali, winszowali, 
a wieczorem zbierali się u jednego 
gospodarza, żeby „zawinszowa- 
ne” pieniądze przehulać z dziew
czętami.(...) Dzieci zaś biedniej
sze w codziennym stroju, przypa- 
sawszy sobie czasem drewnianą 
szablę do boku, z koszykiem w rę
ku, nieraz z klekotką jeszcze, cho
dzą od domu do domu, kropią go
spodarzy wodą i śpiewają trady
cyjną pieśń:

Przyszliśmy tu po dyngusie, 
Zaśpiewamy o Jezusie.
W Wielki Czwartek, w Wielki Piątek 
Cierpiał Jezus wielki smętek,
Za nas smętek, za nas rany,
Za nas ci to chrześcijany.
(...)".



Przyroda i my

Bociania wieś -  atrakcją 
turystyczną Żywkowa

-  w ieńczą  one kalenice stodół 
i kom iny domostw, ciemnymi 
czapami nakrywają słupy i co

Już w  marcu, na Świętego Józefa, ludzie woła ją: „Na Zw iastow a
nie przybywaj, boc ian ie !” . Zgodnie z tradyc ją  i życzeniem  ocze
kujących, p rzy la tu ją  i cieszą. Ludzie wierzą, że bociany p rzyno
szą dom ostw om  szczęście.

Ale wokół jest zielono! Nie tyl
ko zielono, ale i biało -  od bia
łych bocianich skrzydeł. Wiado
mo, przecież to kraina Warmiń
sko -  Mazurska. M łodziutka, 
kwietniowa zieleń cieszy oczy 
w malowniczym Żywkowie. Już 
od rana dobiega do naszych 
uszu szczególny chór -  to kle
koczą, bociany. Żywkowo szcze
gólnie radośnie wita turystów.

Polskie Towarzystwo Ochro
ny Ptaków radzi, żeby odw ie
dziny w tej bocianiej stolicy, ja 
ką jest Żywkowo, rozpoczynać 
od wieży widokowej. Postawio
no ją  wkrótce po tym, gdy 
w 1998 r. TOP przejęło pieczę 
nad bocianią ostoją, rozpoczy
nając projekt: „Bociania w io 
ska”. Wieża jest już teraz pod
wyższona, żeby turyści mogli 
zajrzeć do najwyżej nawet po
sadowionych gniazd. A bocia
nich gniazd jest tu bardzo dużo

Bocianie powitanie turystów

Wprawdzie do sierpnia jeszcze daleko, ale zobaczmy, jak wyglądają bocianie 
sejmy przed wielką wyprawą do Afryki, czyli przed odlotem

Ale niespodzianka! Wczoraj było zielono i świeciło słońce, a dzisiaj tyle śniegu 
napadało!

grubsze konary drzew. Położo
ne tuż przy granicy Żywkowo 
(do obwodu kalin ingradzkiego 
Rosji jes t stąd ok. pół kilom e
tra), to dziew ięć gospodarstw
i aż 50 gniazd.

Trudno sobie wyobrazić cie
kawszą lekcję przyrody, niż ob
serwację bocianich lotów nad 
Żywkowem, Szczurkowem, To- 
przynami. „B iałopiórzy” przyja
ciele kochają tę ziemię i zawsze 
tutaj wracają. Czasem mogą ich 
spotkać takie niespodzianki, jak 
opady śniegu w czasie wiosny, 
ale -  wydaje się -  że i do tego 
też się przyzwyczaili i nie 
straszne im anomalia pogody.
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Kultura

Największa wystawa polskiej sztuki w Chinach

Stefan Batory pod  Pskowem  został wybrany przez Chińczyków na plakat reprezentujący wystawę sztuki polskiej w Pekinie

W lutym br., w Muzeum Narodo
wym w Pekinie otwarto wystawę 
„Skarby z kraju Chopina. Sztuka 
polska XV -  XX wieku”. Jest to naj
większa w historii prezentacja pol
skiej sztuki w Chinach.

Ekspozycja gromadzi ponad 350 
obiektów -  rzeźb, obrazów, przed
miotów rzemiosła artystycznego ta
kich naszych mistrzów, jak Matejko, 
Wyspiański, Mehoffer, Dunikowski. 
Dla wielu Chińczyków jest to pierw
szy kontakt z Polską, Nie bez powo
du w nazwie prezentacji pojawia się 
Fryderyk Chopin. Jest on symbolem 
polskiej kultury, bardzo czytelnym
i zrozumiałym dla Chińczyków zna
kiem firmowym.

Wystawa w sposób atrakcyjny 
dla chińskiego widza opowiada
o dalekim kraju położonym w sercu 
Europy, między Wschodem a Za
chodem, o jego dziejach i kulturze. 
Wprowadzeniem jest animowana 
mapa, ukazująca geograficzne po
łożenie Polski w kontekście euro
azjatyckim. Uwidocznia ona też hi
storyczną zmienność polskich tery
toriów, co silnie odcisnęło się na na
szej kulturze i sztuce. Dalej, w po
rządku chronologicznym, zwiedza
jący prowadzony jest przez kolejne 
epoki, od średniowiecza do współ
czesności.

Nie da się o polskich dziejach 
opowiedzieć bez chrześcijaństwa. 
Motywy religijne zajmują ważną 
część prezentacji, zarówno wśród 
malarstwa, jak i rękodzieła arty
stycznego (piękny XVII-wieczny 
kielich mszalny Michaela Maiera).

-  Najbardziej podobają mi się 
eksponaty dotyczące tematyki reli
gijnej -  mówi Rzeczpospolitej Qu- 
Pengjie, dziennikarz China Radio. -  
Wiem, że Polska jest krajem katolic
kim i przedstawione tu obiekty, ich hi
storia pozwalają zrozumieć, dlacze
go religia jest tak ważna dla Polaków 
(czytamy w Rz. z 6 lutego br.)

Na wystawie przedstawione zo
stały średniowieczne ołtarze, splen
dor kultury staropolskiej, kulturowe 
skutki upadku polskiej państwowości
i znaczenie sztuki XIX wieku dla 
przetrwania świadomości narodowej 
w czasach politycznego zniewolenia, 
nowe cele twórczości w dobie odro
dzenia państwa polskiego po 1918 
roku, wreszcie zróżnicowanie ten
dencji artystycznych sztuki współ
czesnej. Wystawę zamyka pokaz ce
nionego na świecie polskiego plaka
tu (w Państwie Środka było kilka ich 
wystaw).

Wśród arcydzieł sztuki polskiej 
znajdujących się na wystawie, wymie
nić należy średniowieczne Piękne

Madonny, tzw. „rolkę sztokholmską” -  
malowany akwarelą na papierze 16- 

metrowy zwój ukazujący orszak ślub
ny króla Zygmunta III, zbroje i skrzydła 
husarskie, okazały obraz Jana Matej
ki Batory pod Pskowem, witraż Stani
sława Wyspiańskiego Stań się! -  Bóg 
Ojciec, zaprezentowany w formie mo
numentalnego przeźrocza, symboli- 
styczną rzeźbę Tchnienie Ksawerego 
Dunikowskiego, folklorystycznie ży
wiołowe dekoracje Zofii Stryjeńskiej, 
młodzieńcze dzieło Róża Aliny Sza- 
pocznikow. Część wystawy poświęco
na jest Fryderykowi Chopinowi i mia
stu jego młodości -  Warszawie.

Kryterium doboru eksponatów była 
przede wszystkim klasa artystyczna. 
Ponadto zaprezentowano dzieła do
brze budujące opowieść o dziejach 
polskiej sztuki. Obrazy dobrano pod 
kątem bardzo jasnego przesłania, 
czytelnego bez komentarza, wystawa 
jest bowiem adresowana do masowej 
publiczności. Po pierwszych reak
cjach można stwierdzić, że Chińczy
ków fascynuje Matejko, ponieważ 
barwność i sugestywność dzieł tego 
malarza jest dla nich frapująca. Malar
stwo olejne na płótnie jest tym, czego 
w Chinach nie ma, i jest traktowane ja
ko synonim europejskiej sztuki.

Wystawę można oglądać do 10 
maja 2015 roku.


