Polskokatolicki
Informator Parafii Katedralnej
p.w. Świętego Ducha
Warszawa - Luty 2017

przeciwko błędom. Jako datę graniczną dla Ojców Kościoła na Zachodzie zwykło się podawać rok
636, czyli śmierć św. Izydora z Sewilli, a na Wschodzie rok ok. 749,
czyli śmierć św. Jana Damasceńskiego. Od Ojców Kościoła odróżniamy wreszcie doktorów Kościoła, którzy żyli w różnych czasach,
a wyróżniali się niezwykłą wiedzą
i obroną wiary.
Święty Polikarp według św.
Ireneusza (+ 202), Polikarp był
uczniem św. Jana Ewangelisty.
Tertulian i św. Hieronim przekazali
nam informację, że św. Jan Apostoł ustanowił swojego ucznia, Polikarpa, biskupem w Smyrnie (dzisiejszy Izmir), w Małej Azji. Około
roku 107 św. Ignacy z Antiochii
napisał piękny list do Polikarpa,
kiedy był wieziony okrętem do
Rzymu, by tam ponieść śmierć
męczeńską, i zatrzymał się w Troadzie. W liście tym Ignacy oddaje
Polikarpowi najwyższe pochwały,
kiedy go nazywa dobrym pasterzem, niezłomnym w wierze
i mężnym atletą Chrystusa. Takim

Święci wśród nas
Św. Polikarp
Polikarp należy do Ojców
Apostolskich. Mianem tym od XVII
w. określa się świętych pisarzy kościelnych, którzy żyli jeszcze
w czasach apostolskich i przekazali nam pewne treści pochodzące
od Apostołów. Ojcowie ci są bezpośrednim łącznikiem pomiędzy
uczniami Chrystusa a chrześcijaństwem lat późniejszych. Do Ojców
tych zwykło się zaliczać wśród innych: św. Klemensa I Rzymskiego,
papieża (+ 97), św. Ignacego z Antiochii (+ 110-117), św. Papiasza
(w. II) i św. Polikarpa (+ ok. 156).
Od Ojców Apostolskich należy od
różnić Ojców Kościoła, czyli tych
świętych, którzy żyli w pierwszych
wiekach chrześcijaństwa, a swoją
wiedzą i pismami przyczynili się
do wyjaśnienia wiary i jej obrony
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przedstawiają go wszystkie świadectwa. Wiemy, że ok. 155 r. Polikarp przybył do Rzymu, by z papieżem Anicetem prowadzić rozmowy ustalające termin obchodzenia Wielkanocy. Świadczy to
o wysokiej pozycji biskupa Smyrny.
Według relacji pierwszego
historyka Kościoła, Euzebiusza
z Cezarei Palestyńskiej, Polikarp
miał rządzić Kościołem w Smyrnie
przez około 60 lat i ukoronować
życie śmiercią męczeńską. Miał
ponad 86 lat, kiedy oskarżono go
o lekceważenie pogańskiej religii
i jej obrzędów, jak też zwyczajów.
Oskarżono go przed namiestnikiem (prokonsulem) rzymskim,
Stacjuszem
Kodratosem.
Na
oskarżenia Polikarp odpowiedział:
"Osiemdziesiąt sześć lat służę
Chrystusowi, nigdy nie wyrządził
mi krzywdy, jakżebym mógł bluźnić memu Królowi i Zbawcy?" Kiedy zaś sędzia groził Świętemu, że
go każe spalić żywcem, Polikarp
odparł: "Ogniem grozisz, który
płonie przez chwilę i wkrótce zga-

śnie, bo nie znasz ognia sądu, który przyjdzie, i kary wiecznej". Stacjusz skazał Polikarpa na śmierć
przez spalenie na stosie. Gdy zaś
płomienie nie chciały się imać
męczennika, zginął od pchnięcia
puginałem. Działo się to na stadionie w Smyrnie 22 lutego, najprawdopodobniej w 156 r., choć
podaje się okres pomiędzy rokiem
155 a 169. Polikarp pozostawił po
sobie cenny list do Filipian - świadectwo tradycji apostolskiej. Innym ważnym pomnikiem literatury starochrześcijańskiej jest opis
jego męki (Martyrium Policarpi).
W ikonografii św. Polikarp
przedstawiany jest jako męczennik lub jako biskup. Wzywany do
obrony przed czerwonką i bólem
ucha.
Źródło: ILG

3

„Wiedz, że Ja jestem. Ja, Bóg, istnieję. Możesz zdać się na Mnie
i na Mnie polegać. Jestem zawsze,
wszędzie, wiecznie”. To zdanie
jest
jednocześnie odmową
i obietnicą: Nie noszę żadnego
imienia. Nie możesz zatem mną
rozporządzać. Ja jednak zawsze
jestem – także dla ciebie. Znaczy
to: możesz się do Mnie zwracać,
możesz Mnie prosić. Możesz nawiązać relację ze Mną. Dlatego
odpowiedź Boga daną Mojżeszowi
można przetłumaczyć inaczej: „Jestem Tym, który jest blisko”.

Cykl: Klasyka duchowości
Bp Hans Gerny, Ojcze nasz,
Rozważania o Modlitwie
Pańskiej. Święć się imię
Twoje
Bogowie świata pogańskiego
mieli imiona po to, by się odróżniać od innych bogów, jak np. Zeus czy Apollo. Jednakże nasz Bóg
nie należy do świata wielu bogów
i nie musi się odróżniać od innych
boskich istot. Nie może wręcz
mieć imienia wśród wielu imion
boskich. Jest Bogiem jedynym
(por. Wj 20,2n.).
Kiedy Mojżesz przed płonącym krzakiem pyta Boga o imię,
Ten daje mu charakterystyczną
odpowiedź: „Jestem, który jestem” (Wj 3,14). Bóg po prostu
jest. Można nie przypisywać Mu
żadnego imienia, On jest Tym,
który jest.

Mimo to często mówi się w
Biblii o imieniu Boga, ponieważ
imię znaczy tyle, co „osoba”,
więc,kto mówi o imieniu Boga, ma
na względzie Jego samego. A kto
mówi o Bogu, może tez nadużywać Jego imienia. Wiemy na ten
temat wiele historii. Można

Ta rezygnacja czy odmowa
nie jest tylko odmową, ponieważ
odpowiednie zdanie znaczy także:
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w imię Boga popełnić największe
nieprawości i w ten sposób nadużywać Jego imienia. Robili to zarówno Żydzi, jak i chrześcijanie –
słowem i czynem. Dziś czynią to
zwłaszcza islamscy terroryści.

czy: Boże pomóż nam, abyśmy
mieli moc i odwagę tak o Tobie
mówić i tak żyć, by ludzie czuli, że
jesteś wielkim, świętym Bogiem,
jesteś światłością. I pomóż nam,
byśmy nie chodzili w ciemnościach – i tym bardziej nie oczerniali – Twojego imienia.
Ta prośba zawiera jednak
jeszcze coś więcej. Ponieważ nigdy nie potrafimy ukazać świętości Twojego imienia w tej mierze,
w jakiej właściwa jest ona Tobie –
uczyń to sam. Działaj tak, abyśmy
wraz ze wszystkimi ludźmi mogli
doświadczyć Twojej obecności,
Twojej wielkości i Twojej chwały.
Uczyń więc to, czego my nie potrafimy uczynić. Spraw, by świętość Twojego imienia zajaśniała
w świecie.

Jednak nie tylko znani z historii złoczyńcy rzucają cień na
imię Boga. Człowiek, nawet kierując się najlepszymi zamiarami,
może mówić o Bogu jedynie częściowo, czy wręcz błędnie. Poznajemy to na przykład po tym, że
najzwyczajniej nie udaje się nam
przekonać ludzi do naszego Boga,
gdy o Nim mówimy, gdy działamy
w Jego imię, bowiem nasza mowa
i działanie pozostają zawsze niemocne, ułomne i po ludzku ograniczone. Nigdy nie powinniśmy
o tym zapomnieć.
Tak więc logiczne jest, że
pierwsza prośba Ojcze nasz zna5

jedynie dla Twej miłości”. Odłączenie od Boga byłoby największym nieszczęściem człowieka.
Dlatego nie wolno nigdy się poddawać, nawet w obliczu największych niepowodzeń i jak najszybciej powracać do życia w łasce
uświęcającej. Żal doskonały wynika zawsze z miłości do Boga
i człowieka. Taka forma ubolewania nad złem jest najpełniejsza.
Dopuszczalny jest także żal niedoskonały. Taki żal jest przesiąknięty
przede wszystkim troską o samego siebie, np. lękiem przed opinią
ludzką lub własnymi ambicjami.
Nie zwalnia on jednak do rozwijania w sobie żalu wynikającego
z miłości do Boga i człowieka.

Katechizm Posłańca
Żal za grzechy
Z drugim warunkiem dobrej
spowiedzi, można mieć trochę
trudności. Ksiądz podczas spowiedzi nie nawołuje do emocjonalnego uzewnętrzniania swojego
odniesienia do grzechów. Gdy szafarz pyta na spowiedzi: „Czy żałujecie za grzechy?” wszyscy odpowiadają: „Tak, żałujemy”. Na znak
żalu bijemy się w piersi i wołamy
w duszy: „Bądź miłościw mnie
grzesznemu”. W kościele nie rozlega się ani szloch, ani zawodzenie. Bez wątpienia można zatem
stwierdzić, że sam żal nie ma być
stanem emocjonalnym. Owszem,
sam grzech, i jego skutki, niejednokrotnie ranią nas tak bardzo, że
samemu żalowi może towarzyszyć
czasem gorzki płacz.
Żal dla nawrócenia człowieka jest
decydującym momentem. Wyraża
on najpierw przyznanie się do popełnionych grzechów oraz jednoczesne odrzucenie ich przed miłosiernym Ojcem. Najlepiej wyrażają
to słowa: „Ach żałuję za me złości,

"Zmiłuj się nade mną Boże, w łaskawości swojej; odwróć oblicze swe od
moich grzechów i wymaż wszystkie
moje przewinienia; stwórz, Boże, we
mnie serce czyste i odnów we mnie
moc ducha". (Ps 51, 1. 11n.)
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Nasza historia
6 lutego 1989 roku
Początek obrad Okrągłego Stołu
W pracach okrągłego stołu - wszystkich
zespołów, podzespołów i grup roboczych - brało udział ok. 700 osób. W ich
wyniku w Polsce rozpoczęły się epokowe zmiany ustrojowe.

10 lutego 1920 roku
Zaślubiny Polski z morzem
Tego dnia w Pucku dokonał się
uroczysty akt zaślubin Polski z Morzem Bałtyckim. Polska na podstawie
traktatu
wersalskiego
otrzymała pas wybrzeża długi na
147 km - od granic Gdańska po
okolice Karwi.
26 lutego 1927 roku
„Mazurek Dąbrowskiego”
ogłoszony hymnem Polski
Pierwsza Konstytucja Marcowa z 1921 roku nie wyjaśniła, który utwór ma być hymen wolnej Polski. Kilka
lat trwały rozmowy w tej kwestii, gdzie brano pod
uwagę: Rotę, Boże coś Polskę, Warszawiankę, Chorał
i My pierwsza Brygada.
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że największem dobrem człowieka
jest samo życie, to jeszcze większą
jest prawdą, że rzeczywistem dobrem jest czyste pewne sumienie,
bo ono jest nagrodą szlachetnego
i zbożnego życia. Gdy człowiek ma
takie sumienie, jest największym
bogaczem, najszczęśliwszą istotą
po Panu Bogu. (…) Moc i radość
z posiadania czystego i pewnego
sumienia jest wielka. Daje pewność wybraństwa Bożego już na
tym świecie. Daje zadowolenie
wewnętrzne i to przeświadczenie,
że się jest na właściwej drodze, że
się kroczy do mety wskazanej
przez Boga, że – wcześniej czy
później osiągnie się cel ostateczny.
Czyste i pewne sumienie przebija
się z mowy i czynów człowieka.
Charakteryzuje go dobroć połączona z mocą, uprzejmość, życzliwość, ale zarazem nieustępliwość.
Człowiek sumienia nie cofa się
z raz obranej drogi. Nie jest chorągiewką i trzciną chwiejącą się od
wiatru, ale dębem wrośniętym
głęboko w ziemię. Sumienie jest
głosem Boga.

Rocznica śmierci
Biskupa Franciszka Hodura
Poniżej fragment z kazania wygłoszonego przez bpa Hodura podczas Wielkiego Postu.
[W poniższym zachowano
oryginalną pisownię]
Sumienie jest straszną potęgą i nie
człowiek je posiada, niem rządzi,
ale ono, to sumienie, posiada
człowieka i nim rządzi. Straszy go,
napełnia niepokojem. Oset wydaje
mu się drzewem, a szeleszczące
gałązki przydróżnego krzewu upiorami czyhającymi na jego zgubę.
Zły, grzeszny człowiek wszędzie
widzi nieprzyjaciół., podstęp, zdradę. Podobny jest do jelenia, który
ścigany przez myśliwych, drży
w przedśmiertnej trwodze. Sumienie jest wrogiem i przyjacielem
człowieka. Wrogiem, bo mu grozi,
bo go ściga, dręczy, bo go niepokoi, a przyjacielem, bo go budzi, bo
mu dodaje otuchy, pewności i zadowolenia. Jeśli prawdą jest co
powiedział – niemiecki poeta,
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 ¼ łyżeczki cynamonu (opcjonalnie)
 ¾ szklanki cukru
 2 średnie jajka
 ¾ łyżeczki esencji waniliowej
 ⅔ szklanki mąki pszennej
 ½ szklanki pokrojonych orzechów włoskich lub migdałów

Przepisy ze spiżarni
Banany w mleku kokosowym
Składniki:
 4 banany
 1 dojrzałe mango
 pół litra mleka kokosowego
 3 łyżki cukru trzcinowego
 2 szczypty soli
 skórka z limonki
 szczypta cynamonu

Przygotowanie:
Rozgrzej piekarnik do 170 stopni
Celsjusza. Nasmaruj formę masłem. W garnku rozpuść czekoladę
i masło, możesz to również zrobić
w kuchence mikrofalowej. Przełóż
masę do miski i mieszaj przez ok.
1 minutę. Następnie dodaj (ważna
kolejność) cynamon, (jeśli używasz), cukier, esencję waniliową,
jajka i mąkę. Mieszaj delikatnie do
momentu połączenia się składników. Dodaj orzechy/migdały.
Przełóż masę do formy (cienką
warstwę na spód) i piecz przez
około 25-30 minut. Ostudź przed
pokrojeniem w kwadraciki.

Przygotowanie:
Do rondelka wlej mleko kokosowe, dodaj sól i cukier, zagotuj.
Banany obierz i pokrój najpierw
wzdłuż na pół, potem jeszcze
w poprzek na 3 części i dorzuć do
rondelka. Gotuj, aż banany
zmiękną, a mleko nabierze bananowego
aromatu.
Podawaj
w szklance udekorowane skórką
z limonki, cynamonem i kawałkami mango.

Brownie
Składniki:
 85 g gorzkiej czekolady (zawartość kakao min. 60%)
 6 łyżek masła

Smacznego! 
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Świetlica Posłańca
Zadanie Einsteina
Legenda mówi, że zadanie to zostało wymyślone przez Einsteina. Według
niego 98% populacji nie jest w stanie go rozwiązać...
5 ludzi zamieszkuje 5 domów (domy stoją w linii obok siebie, patrzymy na
nie tak, jak byśmy stali przed nimi) w 5 różnych kolorach. Wszyscy palą
papierosy 5 różnych marek i pija 5 różnych napojów. Hodują zwierzęta 5
różnych rodzajów.
 Norweg zamieszkuje pierwszy dom
 Anglik mieszka w czerwonym domu
 Zielony dom znajduje się po lewej stronie domu białego
 Duńczyk pije herbatę
 Palacz Rothmansow mieszka obok hodowcy kotów
 Mieszkaniec żółtego domu pali Dunhille
 Niemiec pali Marlboro
 Mieszkaniec środkowego domu pija mleko
 Palacz Rothmansow ma sąsiada, który pija wodę
 Palacz Pall Malli hoduje ptaki
 Szwed hoduje psy
 Norweg mieszka obok niebieskiego domu
 Hodowca koni mieszka obok żółtego domu
 Palacz Philip Morrisow pije piwo
 W zielonym domu pija się kawę
Możliwa jest tylko jedna odpowiedź!

Pytanie: Kto hoduje rybki? (Odpowiedź znajduje się na stronie 12-tej)
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Pisane piórem
List Polikarpa do świętych w Filippi (fragmenty; pominięto podział na rozdziały i wiersze)
Bracia, którzy dokończyli biegu
Dlatego wzywam wszystkich was do poddania się autorytetowi nauki
o niewinności oraz do wprawiania się we wszelkiej wytrwałości, którą zobaczyliście na własne oczy nie tylko w szczęśliwym Ignatiusie, Zosimosie
i Rufusie, ale również innych spośród was, jak i w samym Pawle oraz pozostałych wysłannikach. Bądźcie przekonani , że te wszystkie osoby nie
biegły na próżno, ale z ufnością i niewinnością oraz że są [teraz] w należnym im miejscu przy Panu, z którym też współcierpieli, gdyż nie pokochali
obecnego wieku, ale Tego, który umarł za nas i z naszego powodu przez
Boga został wskrzeszony.
Życie wśród braci i niewierzących
W tym zatem stójcie mocno i postępujcie za przykładem Pana,
utwierdzeni w ufności i niewzruszeni, jako miłośnicy braterskiej miłości,
szanujący się wzajemnie, zjednoczeni w prawdzie, ustępujący jedni drugim w łagodności Pana, nie żywiący pogardy do nikogo. Jeśli możecie czynić [komuś] dobrze, nie traćcie okazji, ponieważ miłosierdzie wyzwala ze
śmierci. Bądźcie wszyscy ulegli jedni drugim, niech wasze zachowanie pośród pogan będzie nienaganne, abyście przez wasze dobre czyny sami
otrzymywali pochwałę, a Pan, aby nie był z waszego powodu lżony. Natomiast marny los tego, przez kogo imię Pana jest znieważane. Uczcie zatem wszystkich panowania nad sobą, które i sami przejawiacie w waszym
zachowaniu.
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KALENDARIUM - LUTY 2017 R.
2 luty

Święto Ofiarowania Pańskiego (dawniej Matki Bożej
Gromnicznej)

5 luty

V Niedziela Zwykła, Msza Święta ze spowiedzią
o godz. 11:00

10 luty

Wspomnienie św. Scholastyki, Dziewicy (+543)

11 luty

Światowy Dzień Chorego

12 luty

VI Niedziela Zwykła, Msza Święta o godz. 11:00

14 luty

Święto św. św. Cyryla, Mnicha (+869) i Metodego,
Biskupa (+885), patronów Europy

16 luty

Rocznica śmierci bpa Franciszka Hodura (+1953),
Organizatora PNKK w USA, Kanadzie i Polsce

19 luty

VII Niedziela Zwykła, Msza Święta o godz. 11:00

23 luty

Wspomnienie św. Polikarpa, Biskupa i Męczennika (+155)

26 luty

VIII Niedziela Zwykła, Msza Święta o godz. 11:00

1 marca

ŚRODA POPIELCOWA – POCZĄTEK WIELKIEGO POSTU

Odpowiedź do zadania ze strony 11-tej: rybki hoduje Niemiec.
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