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NAJCENNIEJSZY SKARB

W  latach po ostatniej w ojnie światowej ludzkość dzięki kolo
salnym osiągnięciom nauki i postępu techniki mocno w ogólności 
biorąc podwyższyła poziom  swojego życia, owszem przedłużyła 
je  również. Jednak nie we wszystkich zakątkach świata panował 
w  tym  okresie i panuje pokój. Nadto ostatnio coraz częściej zwła
szcza w N iem czech Zachodnich m ów i się o odwecie za przegraną 
w ojnę, mów i się, a przynajm niej stwarza się takie przesłanki, któ
re  prowadzą do wyciągnięcia smutnego wniosku: są ludzie, n ie 
stety i rządy, w świecie, które swoją niebezpieczną i hazardową 
grą m ogłyby wywołać nową pożogę wojenną. Na szczęście bez
względna większość ludzkości, a zwłaszcza ludzie pracy, nie chcieli 
i nie chcą wojny. Na szczęście bezwzględna większość ludzkości 
chce pokoju i o ten pokój walczy. W  tym  zakresie działają i mają 
w ielkie zasługi dwie światowe organizacje —  dwa światowe o l
brzym ie ruchy: Światowa Rada Poko ju  i Chrzzśzijańska K on fe 
rencja  Pokojow a w Pradze.

Chrześcijańska K onferencja  Pokojowa zorganizowała w dniach 
28.VI.— 3.V I I .1964 r. w Pradze I I  Ogólnochrześcijańskie Zgrom a
dzenie Pokojow e. Zgromadzenie to uchwaliło i wydało obok in 
nych dokumentów dwa zasadnicze, które chcemy tu  na tym  m ie j
scu —  zamiast przedmowy wydrukować, a mianowicie:

A P E L  D O  R Z Ą D Ó W , P A R L A M E N T Ó W  I  M IA R O D A J N Y C H  
O S O B IS T O S C I W  SW IE C IE .

„M y, duchowni, teolodzy i ludzie świeccy z Kościołów w w ielu  
krajach wszystkich kontynentów, zebrawszy się w dniach 28 
czerwca —  3 lipca 1964 r. na I I  Ogólno chrześcijańskim  Zgrom a
dzeniu Pokojow ym  w Pradze, pod hasłem —  „Przym ierze Boże to 
życie i pokó j” , zwracamy się niniejszym do rządów wszystkich 
narodów:

Jesteśmy wdzięczni za to, że w ostatnich latach coraz w ięcej 
ludzi ze wszystkich narodów poznało i wzięło na serio swą odpo
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wiedzialność za pokój i że liczne rządy, przy pom ocy pod jętych  
środków, zm niejszyły krytyczne groźby wojny. Ponieważ pragnie
my dopomóc, aby ludzkość nadal kroczyła po te j drodze, stajem y  
po stronie tych, k tórym  idzie o pokój m iędzy ludźm i i m iędzy na
rodami.

Przyczynienie się do dobrobytu narodów jest nie do pomyśle
nia bez pokoju i bezpieczeństwa; wzywamy przeto rządy wszyst
kich krajów, aby wysiłki w tym  kierunku uczyniły podstawą sivc- 
;•?; polityki. Uważamy, że przede wszystkim następujące p rób ie - 

.. zzsadnicze wymagają rozwiązania: pokojow e współistnienie, 
całkowite, kontrolowane rozbrojen ie, osiągnięcie niepodległości 
wszystkich narodów, zażegnanie plagi głodu.

W  naszym przekonaniu pokojowa koegzystencja jest dynamicz
nym stanem stosunków pomiędzy państwami o różnym  ustro ju  
społecznym, i że w tym  stanie współzawodnictwo na polu gospo
darczym, współpraca naukoioa, spotkania ludzi, jak również w y
miana kulturalna i wzajemna inform acja, służą postępowi. Tak  
icięc koegzystencja jest w obecnej sytuacji jedyną rozsądną fo r 
mą stosunków międzynarodowych i stwarza wszelkie przesłanki 
dla w spólnej drogi do pokojow ej przyszłości rodu ludzkiego. Ja
ko pierwszy krok na te j drodze pragnęlibyśmy powitać,^obow ią
zanie się wszystkich Państw świata do rozwiązywania sporów gra
nicznych i innych problem ów  międzypaństwowych na drodze ro 
kowań pokojow ych. W  Europie na przykład, zawarcie traktatu po
kojowego z N iem iecką Republiką Federalną i N iem iecką R epu
bliką Demokratyczną, k tóry  by obejmował rozwiązanie problem u  
Berlina zachodniego, służyłoby utrw aleniu koegzystencji. W spół
działanie w tym  kierunku stanowi kwestię odpowiedzialności 
w ielkich mocarstw, w duchu Układu Poczdamskiego. W  A z ji spór 
graniczny chińsko-indyjski, a także walki w części południowo- 
wschodniej kontynentu powinny być rozwiązywane drogą roko
wań pokojowych, bez stosowania siły. To samo dotyczy kon flik 
tu  m iędzy U S A  a Kubą.

Konieczność powszechnego, całkowitego i kontrolowanego roz
brojenia jest znana całemu światu. A pelu jem y do Was o forso
wanie wysiłków Genewskiej K on ferencji R.ozbrojeniowej 18 
Państw, tak, aby praca te j konferencji doprowadziła rychło do 
dalszych osiągnięć. Już obecnie byłyby, naszym zdaniem, m o
żliwe następujące kroki w kierunku rozbrojenia: zahamowanie 
'.cyścigu zbrojeń, dalsze zmniejszenie kadr wojskowych, zam ro
żenie zasobów broni jądrowej, zaniechanie podziemnych do- 
świadczeń z bronią jądrową, stworzenie stref bezatomoicych, re 
zygnacja z baz wojskowych na obcych terenach, oraz inne po
sunięcia, do k tórych potrzebna jest inicjatywa rządów. Prosim y



Was również, abyście się troszczyli o pożądane poparcie dla w y
pełnienia swoich zobowiązań, których ma się przestrzegać w du
chu K arty  Narodów Zjednoczonych.

D la osiągnięcia niepodległości wszystkich narodów konieczne 
jest usunięcie resztek kolonializm u (Angola, Mozambik, Gwinea 
Portugalska itd.). A le  jednocześnie wskazujemy na niebezpieczeń
stwa, które przez nowe fo rm y  ucisku politycznego, wyzysku gos
podarczego i zależności ku ltura lnej (neokolonia lizm ) powstają 
szczególnie w A fryce  , A z ji i Am eryce Łacińskiej. Pozwalamy 
sobie polecić Waszej szczególnej uwadze planowaną konferencję  
szefów rządów państw afrykańskich i innych krajów  nie zaan
gażowanych. Spodziewamy się po te j konferencji złagodzenia na
pięć międzynarodowych, umocnienia trwałego pokoju w całym  
swiecie i przyczynienia się do utrwalenia koegzystencji pokojo
wej m iędzy wszystkimi państwami.

Zażegnanie plagi głodu w świecie wymaga sił, wyobraźni i w y
siłków wszystkich naroaóio i łudzi. Oszczędności pochodzące 
z ograniczenia wydatków na cele zbrojeniow e mogtą być istot
nym wkładem do walki z głodem. Uważamy, że po światowej 
kon ferencji gospodarczej w Genewie, już dziś można by zorgani
zować lepsze m etody rozdziału dóbr ziemskich.

W  związku z tym i zasadniczymi problem am i, które wyma
gają w palący sposób rozwiązania, istnieją wciąż jeszcze ogniska 
zapalne i sytuacje kryzysowe, które zagrażają pokojow i. N a j
jaskrawszy przykład dyskryminacji rasowej, która stanowi 
zagrożenie pokoju  śioiatowego, zachodzi w A fryce  Południotoej; 
prosim y przeto wszystkie rządy na Wschodzie i na Zachodzie, 
aby nie udzielały polityce apartheidu żadnego aktywnego popar
cia, szczególnie drogą dostarczania broni Republice Południow o- 
Afrykańskiej.

Na_sza modlitw a przyczynna dotyczy rządów wszystkich naro
dów i krajów, aby służyły one pokojow i iv duchu wzajemnej 
współpracy, poważania i człowieczeństwa.”

O R Ę D Z IE  DO K O Ś C IO Ł Ó W  I  C H R Z E Ś C IJ A N

Z  krajów A fryk i, Am eryki, A z ji, Austra lii i Europy przyby
liśmy do Pragi na I I  Ogólnochrześcijańskie Zgromadzenie Poko
jow e w dniach 28 czerwca —  3 lipca 1964 r ., jako przedstawi
ciele różnych Kościołów, ugrupowań chrześcijańskich bądź jako 
indywidualni chrześcijanie. Wszystkie Kościoły i chrześcijan na 
całym świecie pozdrawiamy hasłem naszego Zgromadzenia: „M o 
je przym ierze to życie i pokó j” (Malachiasz 2, 5).

6



Przymierze z Bogiem obejmuje cały świat.

Pan świata w Jezusie Chrystusie zawarł swoje przym ierze  
z całą ludzkością. W  przym ierzu tym  związał się On z nami m i
łością i wiernością. Jako ludzie, którzy poznali Bożą solidarność 
w Jego wcieleniu, przyznajem y się do tego przym ierza, zawar
tego w Chrystusie z Jego łaski. Przezeń jesteśmy związani 
z wszystkimi ludźm i w m iłości i solidarności, bez względu na 
rasę, re lig ię  bądź światopogląd.

Przym ierze z Bogiem  nie zabiera nas z tego świata, lecz po
syła nas w ten śiuiat. To nas czyni w olnym i ku m iłości względem  
wszystkich ludzi i ku odpowiedzialności za całe dzieje świata. 
Przym ierze Pańskie zobowiązuje nas do podejmowania ciężaru 
konkretnych decyzji. Ty lko  w ten sposób my, którzyśmy usły
szeli wołanie Boże, m ożemy pozostawać na drodze naśladowania 
Go.

Pokój Boży a pokój świata.

Z  podzięką wobec Boga przyznajemy, że i w tym  Zgrom adze
niu rozszerzyło się nasze poznanie tego, iż Bóg pozostaje w ierny  
swojemu przym ierzu w Jezusie Chrystusie. Przym ierze Pańskie 
okazało się w naszej wspólnej pracy pełne mocy, bez względu 
na różnice zachodzące m iędzy nami w sprawach wyznania bądź 
w ocenie sytuacji światowej. W  społeczności m odlitew nej dozna
liśm y, iż Bóg przyznaje się przez swego Ducha do słowa krzyża, 
pojednania i odpuszczenia także i dziś. K rzyż Jezusa Chrystusa 
jest pokojem , a Jego zmartwychwstanie jest życiem. Chrystus 
wzbudza przez swego Ducha w sercach ludzkich zaufanie, zro
zumienie wzajemne, gotowość do dialogu i On uwalnia nas od 
lęku. On jest pokojem , k tóry  przewyższa wszelki rozum. Jego 
Pokó j jest czymś w ięcej, niż pokój w naszym sercu. Pokó j 'Je
go to coś w ięcej, aniżeli dobre stosunki między narodami. Jego 
pokój uzdalnia do ofiar ,daje nam bodźca do zwalczania głodu 
i nędzy, bezprawia i braku zaufania, daje sposobność czynienia 
czegoś dla bliźnich i stwarza możliwości współżycia. Dlatego 
m ożem y m ieć udział w pokoju  Jezusa Chrystusa ty lko wtedy, 
gdy w stosunki m iędzy narodami wnosimy pojednanie i zaufanie 
i gdy pomagamy obalać bariery nieporozum ień i uprzedzeń. P o 
zostajemy w społeczności ekum enicznej z pełnym  przekonaniem. 
Z  radością przy ję liśm y głosy naszych braci i sióstr z w ielu Koś
ciołów, szczególnie w oświadczeniach Światowej Rady Kościołów  
i pow italiśm y je, gdyż wzywają ludzi na drogę pokoju. Św iato
wa Rada Kościołów oświadczyła: „W ojna jest przeciwna w oli Bo
żej. Wolą Bożą jest pokój” . Encyklika „Pacem  in  terris” była 
dla nas zachętą, ponieważ dała zdecydowany wyraz woli pokoju.



Spodziewamy się, że jesienna sesja soboru w Rzym ie na nowo 
rzuci wezwanie wyraźne do czynów pokojow ych, do których  
tęsknią m iliony  ludzi.

cl Wierność Boża i nasza wina.

Przym ierze Pańskie uświadamia nam, co jesteśmy w inni ludz
kości, względem k tó re j zobowiązani jesteśmy w im ien iu  Chrys
tusowym do m iłości i solidarności. M y, uczestnicy I I  Ogólno- 
chrześcijańskiego Zgromadzenia Pokojow ego wyznajemy przed 
Bogiem, żeśmy się stali niew ierni względem Jego przymierza  
i że nasza praca dla wzajemnego porozum ienia i pokoju  nie jest 
dostateczna. Wprawdzie Światowa Rada Kościołów często za jm o
wała stanowisko wobec wydarzeń w świecie, wprawdzie Chrześ
cijańska Konferencja Pokojowa naiuoływała wciąż do aktywnego 
działania na rzecz pokoju, jednakże postawa i działanie poszcze
gólnych Kościołów pozostawały niestety bez odpowiedzi na te 
postanowienia. Dotychczas ty lko pojedyńcze synody potępiły  
wojnę atomoivą. Jeszcze nie wszystkie społeczności chrześcijań
skie przezwyciężyły uprzedzenia rasowe. Zby t często kazanie 
chrześcijańskie nie jest jeszcze wolne od nastrojów  zim nej w o j
ny i sloganów propagandy politycznej. W  ten sposób zwiasto
wanie chrześcijańskie nie spełnia swej służby dla obalenia prze
gród m iędzy ludźm i, ani nie wstrząsa pobożnymi, zasklepiony
m i w zadowoleniu z siebie i w poczuciu wyższości. W ie lu  chrześ
cijan w całej Europie i Am eryce pozostaje jeszcze wobec innych  
narodów w stanie winy. Z by t mało czyni chrześcijaństwo dla 
przezwyciężenia głodu w świecie. Chrześcijanie pow inni się prze
ciwstawić wiązaniu pomocy gospodarczej z postulatami politycz
nymi. Niedostateczne jest zaangażowanie się chrześcijan w usu
wanie pozostałości kolonializm u i zapobiegania neokolonializmowi, 
jakkolw iek O N Z  już przed laty podjęła rezolucję o likw idacji 
kolonializm u. Tak więc świat wciąż jeszcze stoi na krawędzi w oj
ny światowej. Jakże to ciąży na chrześcijaństwie, które nie gło
siło w sposób jednoznaczny ewangelii pokoju  i życia m ilionom  
ludzi w A z ji, A fryce  i Am eryce Łacińskiej, lecz w taki sposób, 
że stawała się ona pobudką do uwikłania w klerykalizm  i ko lo 
nializm. Czy m ożemy dłużej znosić odpowiedzialność za to, że 
wydaje się m ilia rdy na zbrojenia, które ty lko luzmagają lęk 
i nieufność, podczas gdy każdego dnia setki tysięcy ludzi um iera  
z głodu?

Ż y ć  znaczy współżyć.

Ewangelia, przym ierze Boże, jest także konkretnie skierowane 
ku życiu i pokojow i. Nawet jeśli ewangelia nie daje wstcazań 
jak zorganizować pokój, to jednak nie zezwala chrześcijanom.



by się odżegnywali od sprawy pokoju. K to  się nie stawia w służ
bę pokoju  m iędzy narodami i dla utrzymania praw ludzkich we 
własnym kraju, ten wspiera siły zim nej w ojny i przyczynia się 
do wzrostu nieufności i napięć, które w erze atomowej mogą do
prowadzić do katastrofy śiuiatowej.

Cieszymy się z w ielu dobrych decyzji mężów stanu w ostat
nich miesiącach, które pozwalają żywić nadzieję. Mamy na m y
śli układ moskiewski o częściowym zaniechaniu doświadczeń 
z bronią atomową. Pozw oliło to odetchnąć z ulgą narodom świa
ta. M am y na m yśli porozum ienie w sprawie niewykorzystywania 
przestrzeni kosm icznej dla celów m ilita rnych  oraz porozum ienie 
w sprawie ograniczenia produkcji materiałów rozszczepialnych 
dla celów wojskowych. M am y na m yśli także redukcję wydatkóio 
na zbrojenia.

W zywamy do popierania wszelkich wysiłków zm ierzających  
do wyłączenia zagrożenia atomowego, skądkolwiek by one po
chodziły, jak również wzywamy do urzeczywistnienia propozycji 
powszechnego, całkowitego i kontrolowanego rozbrojenia. Zaan
gażujcie się wespół z nami, aby konferencja rozbrojeniow a 18 
państw doprowadziła rychło do pozytywnych wyników, aby za
sada rezygnacji z użycia siły w rozwiązywaniu konfliktów  gra
nicznych była urzeczywistniona,

aby zawarte były porozum ienia o nieagresji, utworzone zo 
stały strefy bezatomowe i aby też podziemne próby z bronią 
jądrową były zaniechane,

aby zostało zakazane bezpośrednie bądź pośrednie przekazy
wanie broni atom ow ej innym  państwom,

aby bazy wojskowe na terytoriach obcych były usunięte i aby 
wycofane były oddziały okupacyjne z obcych krajów,

aby ustało mieszanie się w sposób m ilita rny  lub za pomocą 
przew rotów  wojskowych w wewnętrzne sprawy krajów,

aby przyjęte zostały plany zamrożenia zasobów broni nukle
arnych,

aby wolność i pełna niepodległość były osiągnięte przez wszyst
kie narody zależne od obcych sil.

P ro jek ty  utworzenia w ielostronnych sił atomowych budzą naj
głębsze zatroskanie i przedstauńają się wprost jako alternatywa 
planów utworzenia stref bezatomowych.

Po  konferencji genewskiej dotyczącej gospodarki światowej 
można by już dziś wprowadzić nowe, lepsze metody podziału dóbr 
materialnych. Konferencja  próbuje zm ienić niekorzystny stosu
nek jaki zachodzi m iędzy produkującym i surowce krajami, znaj
dującym i się w stadium rozw oju, a wysoko rozw in iętym i krajam i



przemysłowymi. Cieszymy się, że konferencja ta przyniosła 
pewne w yniki i że w przyszłości ma się ona rozwinąć w stałą 
instytucję. K ra je  znajdujące się w stadium rozw oju powinny  
w ięcej, niż dotychczas, korzystać z handlu światoioego.

Zasada pokojow ej koegzystencji m iędzy państwami o różnych  
ustrojach społecznych a państwami, k tórych potencjał wojsko
wy i gospodarczy jest nader różny, stanowi drogę, która prowa
dzi ludzkość do przyszłości. Droga ta oznacza współzawodnictwo 
gospodarcze dla wszechstronnej korzyści, współpracę naukową, 
wymianę kulturalną oraz rozszerzoną wymianę in form acji, która 
już  się częściowo odbywa; droga ta oznacza również większe 
m ożliwości spotkań ludzkich. Popieram y dalszy rozw ój progra
mów wymiany, odwiedzin i obozów odbudowy organizowanych 
przez nasze Kościoły; dotyczy to szczególnie młodzieży. Koegzy
stencja pokojowa jest końcem zim nej wojny. W stępujem y zde
cydowanie na tę drogę; na te j drodze czujem y się powołani do 
proegzystencji z wszystkimi ludźmi. Chcem y być strażą przednią 
na te j drodze i nawołujemy wszystkich ludzi dobrej w oli do p ó j
ścia z nami.

Nasze zaangażowanie dla świata

Nasza modlitwa przyczynna opiera się na przym ierzu z Bogiem, 
który  nam daje życie, pokój jako dar i zadanie, i które nas uw al
nia od nienawiści i lęku. Ta modlitw a przyczynna obejm uje  
wszystkich mężów stanu i wszystkie rządy. Do te j m odlitw y wzy
wamy całe chrześcijaństwo, w myśl słów z L istu  do Tymoteusza 
(2, 1— 2). Prosim y Boga, aby dał możnym tego świata ciernliwość 
i mądrość, aby m ogli rozwiązywać w sposób pokojow y te p rob le
my, z k tórym i się wiążą dziś ogniska kryzysu, szczególnie w A z ji 
południowo-wschodniej, na Cyprze i w Palestynie, oraz na M orzu  
Karaibskim . Prosim y, aby zostało uczynione wszystko w tym  
kierunku, by republika Chin Ludowych, przez przystąpienie do 
O N Z , mogła ostatecznie współpracować jako pełnoprawny czło
nek w społeczności narodów. Nasza m odlitw a przyczynna obe j
m uje wszystkich, którzy cierpliw ie podejm ują wysiłki o odprę
żenie i normalizację stosunków między N R F  i N R D  oraz o rozw ią
zanie problem u Berlina zach. na drodze rokowań. Wzywamy 
wszystkich braci i siostry do przyłączenia się do naszej m odli
twy przyczynnej, do przyczynienia się przez osobiste zaangażo
wanie do stworzenia atmosfery gotowości i rokowań, w której 
mężowie stanu m ogliby osiągnąć postępy i  wyniki.

Polecam y parafiom i wszystkim w iernym  cały materiał I I  O gól- 
nochrześcijańskiego Zgromadzenia Pokojow ego do przestudiowa
nia. Są w nim  wymienione praktyczne zadania chrześcijan w pra

10



cy na rzecz pokoju  na ziem i: Prosim y wszystkich braci i siostry
o przekazywanie za pomocą wszelkich m ożliw ych środków upow
szechniania naszego orędzia Kościołom  i synodom oraz szerokiemu 
ogółowi; ta sama prośba dotyczy całego materiału I I  Ogólno- 
chrześcijańskiego Zgromadzenia Pokojow ego. M od lim y się za 
całe chrześcijaństwo na całym świecie, aby naśladoioało Księcia 
P ok o ju  —  Jezusa Chrystusa.

C n o c  sprawiedliwości bywa siany w p ok o ju . tym, którzy po
koju  strzegą (Jak. 3, 18)” .

Proszę Boga, aby wszyscy czyteln icy tego ,,Kalendarza”  stali 
się gorącym i, albo jeśli n im i dotąd byli —  jeszcze gorętszymi 
bojow nikam i o pokój, o zgodne współżycie m iędzy ludźm i i na
rodami, o lepsze, jaśniejsze ju tro , ju tro  bez strachu o nową w oj
nę, ju tro  pełne pogody, pokoju i pomyślności.

W szystkim  czyteln ikom  i bojow nikom  o pokój ślę swoje 
z głębi serca płynące błogosłaicieństwo.

t Biskup M A K S Y M IL IA N  EODE

Warszawa, dnia 3 września 1964 r.



S T Y C Z E Ń

'CV 1 P Nowy Rok
N73 Uroczystość Obrzezania Pańskiego, Mieczysława
-ł-s 2 S Makarego Op.
- Uroczystość Najśw. Imienia Jezus,

3 N Genowefy, Daniela, Fulgencjusza

'§
4 P Izabeli, Eugeniusza, Tytusa

'n 5 W Edwarda, Symeona, Telesfora
'O 6 Ś Objawienie Pańskie- (Trzech Kró li)

7 c Juliana, Lucjana
8 p Marcjanny, Seweryna
9 s Juliana, Adriana

10 N Najśw. Rodziny, Jana, Danuty

•c 11 P Honoraty, Hygina
V 12 W Benedykta, Arkadiusza, Modesta
■n
j>> 13 ś Bogumiła, Weroniki P., Glafisy

14 c Hilarego, Feliksa M.
C3 15 p Pawła, Izydora, Makarego

16 s Marcelego, Włodzimierza, Ottona

17 N 2 po Obj. Pańskim, Jana, Antoniego, Rościsława

>c 18 P Piotra, Małgorzaty, Fabiana
_<U
*N 19 W Mariusza, Henryka, Marty
■as>> 20 s Sebastiana, Fabiana

21 c Agnieszki, Jarosława
22 p Wincentego, Anastazego
23 s Zaślubiny Najśw. Maryi Panny, Rajmunda,

24 N 3 po Objawieniu Pańskim, Tymoteusza, Felicji

*g 25 P Nawrócenie św. Pawła, Miłosza
<D
*N 26 W Polikarpa, Pauliny
•a 27 ś Jana Złotoust., Przemysława

28 c Walerego, Juliana
IO 29 P Zdzisława, Franciszka, Salezego

30 s Martyny, Macieja, Sabiny

31
N

4 po Objawieniu Pańskim, Piotra, Marceli
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Ojczyzna moja —  to ta ziemia droga,
Gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga, 
Gdzie ojciec, bracia i gdzie matka miła,
W polskiej mnie mowie pacierza uczyła.

Ojczyzna moja  — to te ciche poła, 
Które od luieków zdeptała niewola,
To  te kurhany, te smętne mogiły — 
Co je j swobody obrońców przykryły.

Ojczyzna moja  —  to ten Duch Narodu,
Co żyje cudem wśród głodu i chłodu,
To ta nadzieja, co się w sercach kwieci, 
Pracą u ojców, piosenką u dzieci.

Merla Konopnicka

O J C Z Y Z N A  M O J A

N O T A T K I :
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L U T Y

1 P Ignacego, Brygidy
*G 2 W Najśw. M aryi Panny Gromnicznej
<D
N 3 Ś Błażeja, Hipolita
73 4 C Weroniki, Andrzeja
-m
CO 5 P Agaty, Adelajdy, Luby, A liny

6 s Tytusa, Doroty, Bogdana

7 N 5 po Objawieniu Pańskim, Ryszarda, Romualda
vG 8 P Jana, Piotra, Szczepana
.2
N 9 W Cyryla, Apolonii
73
>> 10 ś Scholastyki, Jacka, Sylwana

11 c Łazarza, Lucjana
12 p Eulalii, Modesta
13 s Grzegorza, Katarzyny

14 N Siedemdziesiątnica, Walentego, Cyryla, Zenona
'G 15 P Józefa, Faustyna, Saturnina
<J>
N 16 W Danuty, Julianny
73 17 ś Juliana, Zbigniewa
-ł-»
CO 18 c Symeona, Konstancji, Maksyma

19 p Konrada, Marcelego
20 s Leona, Eustachego

21 N Sześćdziesiątnica, Eleonory, Feliksa, Maksymiana
vG 22 P Małgorzaty, Romany, Piotra
<u
’n 23 W Marty, Damiana

>> 24 s Macieja, Bogusza, Sergiusza
-4->
05 25 c Wiktora, Cezarego

26 p Aleksandra, Izabeli, Mirosława
27 s Gabriela

'G
0.) 28 N Pięćdziesiątnica, Makarego, Teofila, Romana
N
73
>5

O
fH
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TY S IĄ C L E C IE

Ledwie mówić zacząłeś, ledwie w mgle dziecięcej 
przejrzałeś i ujrzałeś to niebo, tę ziemię, 
gdy serce twe miłością bić jęło goręcej, 
objęte najpiękniejszym, najczystszym z płomieni,

Ojczyzna! —  to tw ój język, twa ziemia, twe wody,
słowo nie zastąpione, ogrom nie pojęty —
tysiąc lat, co kształciły Jej świętą urodę,
tysiąc lat, w których wszystko zostało zamknięte:
cierpnienie i trium fy, chwała i niedola,
lata długie wolności, powstania, niewoli,
zły blask ukąszeń toojny, mordów i pożogi.

Weź grudkę skrwawionego ojczystego pola, 
posłuchaj szeptu tamtych, co musieli polec 
w młodości, by twą młodość też nie strawił ogień.

Czymże Ją dziś pomnożyć, jakże Ją uświetnić, 
aby w dalsze tysiące lat szła niepodległa, 
piękniejsza, z dnia na dzień bogatsza, silniejsza?

Pracuj nad swym umysłem i sil nie pomniejszaj, 
by wiedza twoja była wielka i rozległa, 
by czynem swoją miłość do Polski uwiecznić.

Witold Nanowski

N O T A T K I :
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M A R Z E C

1 P Albina, Antoniego M.

'G 2 W Heleny, Pawła, Radosława
OJ

‘ n 3 Ś Środa Popielcowa, Kunegundy ces.
T3 4 c Kazimierza, Łucji, Lucjana
-fj
o 5 p Wacława, Euzebiusza, Teofila
rH

6 s Perpetuy, Felicyty, W iktora

7 N I. Wielkiego Postu, Tomasza
*G 8 P Międzynarod. Dzień Kobiet, Wincentego, Jana
<P
N 9 W Makarego, Franciszka, Katarzyny

T3 10 s Czterdziestu Męczenników, Wiktora M.
-4-̂>
T—( 11 c Konstantego, Cypriana
rH

12 P Grzegorza, Bernarda, Suche dni W. P.
13 s Krystyny, Bożeny, Suche dni W. P.

14 N II Wielkiego Postu, Matyldy, Leona
•G 15 P Klemensa, Ludwiki, Longina
OJ

"n 16 W Hilarego, Izabeli, Patrycego
T3 17 ś Zbigniewa, Józefa z Arymatei, Gertrudy

cg 18 c Cyryla, Edwarda
19 P Józefa, Oblubieńca NM P, Bogdana
20 s Anatola, Eufemii, Klaudii

21 N III Wielkiego Postu, Benedykta, Lubomira
*G 22 P Katarzyny, Emilii, Bogusława
<1>
N 23 W Pelagii, Wiktoriana, Teodozji

T3
>» 24 ś Gabriela Arch., Marka i Tymoteusza

CO 25 c Zwiastowanie NMP, Marii
rH 26 P Teodora, Emanuela, Tekli

27 s Jana Damasc., L id ii

‘C 28 N IV Wielkiego Postu, Jana, Sykstusa
29 P Walentego, Cyryla, W iktoryna

>> 30 W Jana, Anieli

rH
31 s Balbiny, Korneli.
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Już w moich strofach nie ma śniegu 
A ni lodowych kwiatów srebrnych,
Jakże bym mógł skowronka witać 
W pieśniach podniebnych —

Jakże bym mógł powitać wszystkich 
Wiosną, która jest tuż u progu. 
Przyprószyć śniegiem moje wiersze 
Pochwalić gila w śnieżnym głogu! 

Wraca już wiosna, daję słowo.
Słyszałem brzóz poszepty polne 
I  przebiśniegu kwiat widziałem.

N o i  ten wiersz m ój, jakby w
szkolnych

Pisany latach, kiedy wiosna 
Jak wino zamąciła głowę.
A le tak jest, gdy wiosna wraca 
Wspomnieniem lat i poetyckim  
Słowem natchnienia. W ięc ją witam. 
I  wszystkich dziś pozdrawiam

wiosną
--------  Kończę wiersz,
Muszę pójść podpatrzyć —
A  może już stokrotki rosną...

Józef Baranowski

U P R O G U  W I O S N Y
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Grażyny, Teodora, Zbigniewa, Hugona 
Franciszka, Urbana, Władysława 
Ryszarda, Pankracego
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4
5
6
7
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10
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Męki Pańskiej, Izydora, Wacława, Ambrożego
Wincentego, Ireny 
Celestyny, Wilhelma 
Rufina, Epifaniusza, Donata 
Dionizego 
Marii, Hugona 
Michała, Ezechiela

11 N Niedziela Palmowa, Leona, Filipa
12 P ' Matki Boskiej Bolesnej, Wiktora, Juliusza

(1)
*N 13 W Przemysława, Idy
TJ

£ 14 s Justyna, Waleriana

CO 15 c Wielki Czwartek, Bazylego, Wacława, Anastazji
rH 16 P Wielki Piątek, Julii, Joachima, Benedykta

17 s WTielka Sobota, Roberta, Aniceta, Zelisławy

18 N Wielkanoc, Bogumiły, Apoloniusza, Alicji

<3 19 P II Dzień Wielkanocny, Alfonsa, Tymona,
s
*0 20 W Teodora, Agnieszki, Suplicjusza
73
>>

21 ś Anzelma, Feliksa, Karomiry
22 c Łukasza, Leona, A lic ji

tH 23 p Wojciecha, Jerzego
24 s Grzegorza, Fidelisa

25 N I po Wielkanocy —  Przewodnia, Marka Ewang.
VC2
O 26 P MB Dobrej Rady, Kleta, Marcelina
N

*£ 27 W Zyty, Teofila
£ 28 ś Witalisa, Pawła, Walerii
CO
H 29 c Pauliny, Roberta, Bogusława

30 p Katarzyny, Mariana
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W IO S E N N A  OPOW IEŚĆ

Nikom u nie powiem, nie zdradzą nikomu.
Zachowam to w sercu, zaniosę do domu,
Gdy ktoś m nie zagadnie, że jestem milczący,
A  przecież nie smutny, gdy świat pełen słońca.
Ja słówkiem nie powiem, nie zdradzę nikomu,
Ze radość wypełnia ściany mego domu.
I  będę rozważał, snuł myśli gdy cisza 
N im  pióro uchwycę, natchnienie podsłyszę...
I  zdradzę już wszystkim i  wierszem rozpowiem  
M oją wiosenną opowieść...
O której n ikt nie wie, n ik t z was by nie przeczuł
O k tóre j n ik t nie wie, n ik t z was by nie przeczuł, 
Bo odkąd w mym sercu —  serce brzóz...
—  z tą chwilą
Wiosna swą przemożną, życiodajną siłą 
Wstąpiła w me życie w bogactwach wspaniałych, 
Które słonecznymi wierszami rozdałem 
Z tchnieniem  nieba i  ziemi, i ludzkiej miłości, —  
Niechaj jak najdłużej w życiu waszym gości, 
tylko serce m ieć czyste 
Jak zdrój wiosny przejrzysty.

Józef Baranowski

N O T A T K I :
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II  po Wielkanocy, Zygmunta
Królowej Polski NM P, Aleksandra, Dni Oświaty 
Moniki, Floriana
Znalezienie Krzyża św., Dwunastu Apostołów,
Ireny, Waldemara
Jana, Benedykta
Domiceli, Ludmiły, Ludomira
Stanisława, Benedykta
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III po Wielkanocy — Dzień Zwycięstwa 
Grzegorza z Naz.
Dzień Hutnika, Izydora Rolnika, Antonina 
Franciszka '
Pankracego, Nereusza, Epifaniusza 
Serwacego, Roberta 
Bonifacego, Dobiesława 
Zofii
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19
20 
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22
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IV  po Wielkanocy, Ubalda, Andrzeja, 
Wieńczysława
Sławomira, Brunona, Weroniki 
Wenancjusza, Feliksa, Eryka, Sławomira 
Piotra, Iwony, Celestyna 
Bernarda, Bazylego 
Tymoteusza, Teobalda, Wiktora 
Julii, Heleny, W iesławy
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V po Wielkanocy, Dezyderego, Michała, Iwony
Joanny, Zuzanny, Dni Krzyżowe 
Grzegorza, Urbana, Dni Krzyżowe 
Dzień Matki, Filipa, Dni Krzyżowe 
Wniebowstąpienie Pańskie, Jana, Oliwii, Bedy
Augustyna, Emila, Jaromira 
Bogusława, Maksymina, Teodozji
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N
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Niedziela po Wniebowstąpieniu, Feliksa, 
Ferdynanda, Joanny d’Arc
N M P Wspomożycielki Wiernych, Anieli, 
Petroneli
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JEST ZN O W U  M A J  

Jest znowu maj,
W  szczebiotach trwa ptaszęcych.
Jest znowuż maj 
W_ prześlicznym blasku tęczy.
I  róży kwiat pochyla główkę wdzięczną. 
Jest znowuż maj.
Majowe piosenki dźwięczą.
Choć dawno już 
Przekwitła wiosna życia 
I  jakby żal
Zagląda w serce skrycie.
Ze ten sam bez,
A  jednak nie ten sam.
Że ten sam maj —
Samotność w progu bram.
Kasztanów biel
Rozprasza m rok zielony —
W  alejach cień
Od drzew na drogę pada —
I  błądzę znów po dawnych śladach wiosny. 
I  jest nam znów 
Szczęśliwie i radośnie.
Bo trzeba nam  
Spoglądać w urok wiosny 
Spojrzeniem z lat 
Minionych dawno wiosen —  —
Bo ten sam wiatr 
1 ptaków brzmią odgłosy.
Dziś ten sam maj 
Tobie dziś w darze niosę,
Piosenkę z lat,
Któż, tak dobrze znamy.
Niepostrzeżenie alei cień mijamy —
I  pada blask 
Słoneczny pada blask 
Na serca nasze,
W majowy, cudny czas.

Józef Baranowski
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CZERWIEC

-c
1 W Międzynarodowy Dzień Dziecka 

Fortunata, Jakuba, Konrada
. 2'n 2 Ś Sadoka, Marcelina, Blandyny
TJ
j>> 3 C Klotyldy, Cecylii, Leszka, Anatola

cn 4 P Optata, Karola, Franciszka
5 S Bonifacego, W alerii

6 N Zesłanie Ducha świętego, Norberta, Antoniego
'C 7 P Roberta, Pawła, Wiesława

'n 8 W Medarda, Wilhelma, Seweryna
ts>. 9 Ś Suche Dni —  Ryszarda, Pelagii, Felicjana

10 c Małgorzaty, Bogumiła
11 p Suche Dni — Barnaby, Pauli, Feliksa
12 s Suche Dni —  Jana, Onufrego

13 N Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, Antoniego
14 p Bazylego W.

OJ
’n 15 w Jolanty, Modesta, Witolda
•a>> 16 s Justyny, Aliny, Benona

w 17 c Boże Ciało — Adolfa, Laury, Innocentego
IM 18 p Efrema, Marka, Elżbiety

19 s Gerwazego i Protazego

20 N 2 po Zesł. Ducha Św., Sylweriusza, Florentyny,
-C 21 p Alojzego, A lic ji

*N 22 w Paulina, Jana, Flawiusza
T3£. 23 Ś Wandy, Zenona, Janisławy

CD 24 c Narodź, św. Jana Chrzciciela, Danuty
CS 25 p Najśw. Serca P. Jezusa Wilhelma, Łucji,

26 s Jana i  Pawła

>Cą> 27 N 3 po Zesł. Ducha Św., MB Nieustającej Pomocy,
*N 28 P Ireneusza, Leona, Olgi
>> 29 W Piotra i Pawła Ap., Święto Morza
c-M

30 s Lucyny, Emilii
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W najgłębszym hołdzie,
Z  pokorą szczerą 
Splatam C i kwiaty majowe,
Z  płomieniem świecy,
Z  śpiewem słowika 
I  z białym snem kalinowym...

M ódl się za nami 
Majowa Pani 
Miłością swoją 

- co nie zna granic.

Jak często kamień 
Grzechu na sercu.
Jak często noc w głębi duszy. 
Rozpłomień blaskiem gwiazd 
Wszystkie noce.
N iech moc Twoja  
Kam ień zła skruszy.

M ódl się za nami 
Majowa Pani 
Miłością swoją
— co nie zna granic.

Tw ój to jest miesiąc
W  bzach i  jaśminach,
W koronie z siedmiu gwiazd złotych. 
1 nasz ten miesiąc 
Wśród modlitewnych pieśni 
I  skrytej tęsknoty.

N iech jak najdłużej trwa 
W  sercach naszych 
W  blaskach majowych i  woniach,
W  litanii kwiatem wiosny splecionej 
I  w modrzewiowych dzwonach.

M ódl się za nami 
Majowa Pani 
Wstaw się za nami 
Miłością swoją
— co nie zna granic.

Józef Baranowski

I ■ M A JO W E J  P A N I
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Najśw. K rw i Jezusa Chrystusa, Haliny, Teotyma 
Nawiedzenie NM P, Ottona, Urbana 
Leona, Anatola, Jacka

4 N 4 po Zesł. Ducha Św., Teodora, Sebastiana
5 P Filomeny, Antoniego, Karoliny

#0>
*N 6 W Łucji, Dominika, Tomasza
T3
>> 7 ś Cyryla i Metodego
-t-3
CO 8 c Elżbiety, Prokopa, Kiliana
CS] 9 p Zenona, Lucyny, Weroniki

10 s 7 Braci Męczenników, Rufiny, Am elii

11 N 5 po Zesł. Ducha Sw„ Cypriana, Olgi, Piusa
12 P Jana, Weroniki, Sławy

d>
N 13 W Eugeniusza, Małgorzaty, Anakleta

14 s Bonawentury, Marcelina
-+-s
Oi 15 c Henryka, Włodzimierza, Bernarda
C<J 16 P Rozesłanie Apost., Marii, Benedykta, Eustachego

17 s Aleksego, Bogdana

18 N 6 po Zesłaniu Ducha Św., Szymona, Kamila
19 P Wincentego

*•£
.Si 20 W Cżesława, Hieronima, Małgorzaty
*N
'O 21 s Praksedy, Wiktora, Daromiry
-ł-»
oco

22 c Święto Odrodzenia Polski, Marii Magdaleny, 
Bolesława, Platona

23 p Apolinarego, Bogny, Zelisławy
24 s Krystyny, Kingi, Lubomira

25 N 7 po Zesł. Ducha św., Jakuba Ap., Krzysztofa
26 P Anny, Mirosławy, Grażyny

*s 27 W Aurelego, Natalii, Julii
T3
>> 28 £ Wiktora, Innocentego
-ł-»
rH 29 c Marty, O lafa
CO 30 p Julity, Zenona, Ludmiły

« s Ignacego, • Heleny
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Wychodzą w pola żniwnym wierszem. 
Choć żal m i łanów, które skoszą.
Grom, dzień rozdziera błyskawicą.
I  znowu cisza dzwoni osą.
Ostatnie maki użyczyły 
Barwy płom iennej zachodowi.
Kłos trąca złote bujne kłosy.
I  takie m oje żniwne strofy 
Proste, zwyczajne. Pełne smaku 
Chleba, chrupiącej złotej skórki.
W iatr. I  czmychnęły spod stóp prawie 
Spłoszone wiatrem dwie przepiórki.

A  potem drabiniaste wozy.
A  potem kosy i  traktory,
I  rżenie koni, i  pył szary.
Znad łąk pobliskich rozhowory 
Miłe, przymilne i  ten zapach 
Kłosow i snopów prędko zżętych.
W  ten żniwobrania czas pogodny.
O, dniu wyniosły, wniebowzięty.

Pomyśleć: ile  ziarna w kłosie.
A  każde ziarno smak pszenicowy. 
Pomyśleć: ile chleba w kłosach 
J ta pogoda wprost prześliczna. 
Gościńcem polskim jadą wozy 
Z  pożarem złotych, bujnych kłosów. 
Grom  dzień rozdziera błyskawicą.
I  znowu cisza dzwoni rosą.
W ten żniwobrania czas cudowny,
K tóry  znów plonem kraj wzbogaci. 
Jakże odwdzięczyć się nam, Panie.
Ze w sercu oset, w sercu kąkol?
Wyplenić zło i  grzech wyplenić.
Na szczere dobro serce zamienić 
I  jako polne kłosy dojrzewać.
I  hymn dziękczynny wyśpiewać Tobie.
Za nieprzebrane dary bogate,
Za żniwny urodzaj lata.

Józef Baranowski

Z N I W O B R A N I E
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M A T K A  B O S K A  A N I E L S K A

Dzień M atk i Boskiej Anielskiej. Drewniany,
W  miłosnych żarach słońca poczerniały, 
W iejski kościółek, wnętrze pełne chwały 
Grom nic: prefacja: przycichły organy.

Dźwięk ich wylewa się za próg: tłum
ludu

Krasne spódnice, chustki, szare cuchy 
Zaległy cmentarz: poszept idzie głuchy 
Z  ust półotwartych: oczekują cudu!

Oto się spełnia... b ije  dzwon: w pokorze 
Niewysłowionej chylą się ku ziem i 
Prostacze, znojne, żądne Prawdy głowy.

A  z lip, wsłuchanym w tajemnicy bożej 
Milczące Słowo, pada kwiat: drżącymi 
Z  dziwu rękami rwie go wiew sierpniowy.

Jan Kasprowicz

N O T A T K I :
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N A U C Z Y C I E L E

I  już z pierwszą literą, z pierwszym ziarnem słowa 
w świeży umysł, jak w glebę spragnioną rzuconym  — 
zasiewacie świat doznań i rozmyślań nowych, 
w młodych sercach wzniecając nie gasnący ogień.

To  Waszą jest domeną kultura i  wiedza, 
kszaltujecie intelekt rylcami poznania.
Wasz każdy gest i  uśmiech młode oczy śledzą, 
bo to Wy rozstrzygacie ich znak zapytania.

Jesteście ich historią, językiem, zasadą...
Uniosą takie światy, jakie im  stworzycie.
To oni pójdą dalej waszej pracy śladem, 
to w nich kiełkuje Wasza idea i życie.

W ięc kiedy owo ziarno jest takie ogromne 
i tak waży na losach pokoleń i K raju, 
nikt posiewu takiego nigdy nie zapomni:
Nauczyciel —  to słowo —  co w sercach zostaje...

Witold Nanowski

N O T A T K I :
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Szczęść Boże, o szczęść Boże wam, zbożni oracze! 
Śródpolną drogą chodzę i  wołam: szczęść Boże! 
od dawnam już nie widział jak ziemię się orze
i  nie wiem, kiedy znowu to święto zobaczę.

Szczęść Boże, znojne ręce, o ręce prostacze,
Co ziarna po spulchnionym rzucacie ugorze!
0 przyszłość siejby waszej już ja się nie trwożę, 
Słoneczny dzień wiosenny odgarnia rozpacze.

Niedługo ruń zielona pokryje te kłoski,
A  potem żar lipcowy przebiegnie łanami,
A  potem przyjdą sprzęty, słodki lek na troski.

A  potem ja, szczęśliwy, żem widział dożynek 
Owocną, błogą porę, pożegnam się z wami
1 pójdę już bez żalu na wieczny spoczynek.

Jan Kasprowicz

SZCZĘŚĆ BOŻE!

N O T A T K I :
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W  każdej rodzinie  
polskiej i katolickiej 
powinien być czytany 
Katolicki Tygodnik Ilustrowany

„R o d z i n a99
Tylko siała prenumerata zapewni regularne
otrzymywanie bogato ilustrowanego i c ie k a 

wego w treści tygodnika.

X
A D R E S  R E D A K C JI  i A D M IN IS T R A C JI :  

WARSZAWA, ul. Wilcza 31 m. 1, 
telefon 292643, 289784 

konto PKO: Nr 1-14-14-72-90

X

ŻĄDAJCIE » R  O  D  Z I  N  Y «
we wszystkich kioskach » R U C H U «

Cena 2 zł za 1 egz. W  prenumeracie: kwartalnie -  
26 zł. półrocznie -  52 zł. rocznie — 104 zł.
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Ks. E. NARBUTT

KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI 
W POLSCE

K ied y  po I w ojn ie św iatowej po półtorawiecznej niemal nie
w oli Polska odzyskała niepodległość, w racali do wolnej O jczyzny 
emigranci z różnych stron świata. W racali także Polacy ze Sta
nów Zjednoczonych. Uciułali trochę grosza i ciągnęli do swoich. 
Śniły im się po nocach chaty zapadłe w  ziemię, krzyże przydro
żne, kapliczki. Śniły się strony rodzinne i twarze najbliższych, 
których kochali. Żarła ich tęsknota. W ielu  z nich nie potrafiło 
się je j oprzeć, w racali do kraju, aby kilka m órg zakupić i go
spodarzyć na swoim.

W raz z ciężko zapracowanymi dolarami w  zakładach Forda, 
w  kopalniach antracytu w  górach pensylwańskich przyw ieźli ze 
sobą gorące umiłowanie wolności. A  wolność —  to rzecz święta, 
kto się w  niej raz rozsmakuje, to tylko z sercem wydrzeć mu ją 
można. Wolność jednak —  to nie tylko określone granice kraju, 
władza państwowa, hymn narodowy i sztandar. Ona w  duszy 
się rodzi i s fery  duszy dotyczy, je j dążeń i wzlotów, które nie 
są objęte żadnym przepisem i formą z zewnątrz narzuconą. A  
czymże jest religia, jak nie odwieczną tęsknotą duszy ludzkiej 
za Bogiem, za Prawdą, za Ideałem, jak nie najbardziej bezpo
średnim stosunkiem człowieka do N ajw yższej Istoty?

Człowiek dostrzega działalność Boga w  życiu całego wszech
świata, a przede wszystkim  we własnej duszy.

Re lig ijn i ludzie —  polscy emigranci przyw ieźli ze sobą do Po l- 
ski ideę wolnego Narodowego Kościoła, który na obczyźnie oył 
dla nich źródłem duchowej siły i ostoją polskości.

Po powrocie do kraju tęsknili za Kościołem, za polską Mszą 
św. i czuli się w  ojczyźnie, w  Kościele rzymskim, który zosta-
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w ili przed laty, jak w  obcym domu lub w  starożytnym  mu
zeum. Zimny, skostniały wydawał im się starożytny zabytek, 
z którego Duch Boży, co tw orzy nowe życie, uleciał. Pragnęli 
dla siebie i swoich najbliższych pełnej duchowej wolności, w  któ
re j się rozm iłowali za oceanem. Pisali w ięc do ks. biskupa Fran
ciszka Hodura do Scranton, aby przysłał im narodowego ka
płana.

Organizator Kościoła Narodowego, ks. biskup Franciszek H o
dur, przeświadczony, że naród polski w yzw olony spod trzech 
zaborów chętnie porzuci czwarty zabór watykański i zachowując 
katolicyzm  uwolni się od supremacji Rzymu, tym  bardziej, że 
w  tym  właśnie czasie cerkiew  prawosławna w  Polsce w yzw oliła  
się spod patriarchatu moskiewskiego jako autokefaliczny Koś
ciół Prawosławny w  Polsce. Podobnie w yzw olił się również spod 
w p ływ ów  Kościoła niemieckiego Kościół ewangelicki w  Polsce.

Większość w ierzących w  Polsce podlegała duchowo i admi
nistracyjnie Rzym owi.

Rozumowanie było proste. Te same m otyw y przem awiały za 
uwolnieniem się od rzym skiej supremacji. Przem awiał za tym  
także dobrze po jęty  interes narodu i państwa.

W  1921 r. przybył do Polski delegowany przez pierwszego 
biskupa, ks. Franciszka Hodura, ks. Bronisław Krupski. K iedy  
po kilku miesiącach wrócił do Scranton i złożył sprawozdanie 
ze swego pobytu i sytuacji wyznaniowej w  Polsce, p ierwszy bi
skup postanowił delegować kapłana, aby ideę wolnego Kościoła 
przeszczepić na grunt ojczysty.

Pierwsza w izyta  w  Polsce ks. biskupa Hodura i jego spotkanie 
z ówczesnym naczelnikiem państwa Józefem  Piłsudskim, jedyna 
zresztą i ostatnia, przekonały go, że organizowanie Kościoła Na
rodowego w  Polsce napotyka na zasadnicze trudności.

Józef Piłsudski bowiem  rozstawszy się z socjalizmem „na przy
stanku: niepodległość” m iał krańcowo różną koncepcję państwa, 
niż to sobie wyobrażał biskup Hodur. Opierając się na sferach 
obszarniczo-burżuazyjnych nie w idział miejsca dla wolnego, po
stępowego i demokratycznego Kościoła. N ie  chciał się narazić 
księżopańskiemu obozowi i rzym skiej hierarchii kościelnej.

Konstytucja z 1921 r. stworzona na wzór państw zachodnich 
gwarantowała wprawdzie wolność sumienia i wyznania, ale ar
tykuł ten w  okresie m iędzywojennym  pozostał martwą literą 
prawa.

Ks. bp Hodur nie zrezygnował jednak z zamiaru organizowania 
Kościoła w  Polsce i w  1922 r. delegował do Polski ks. bpa Fran
ciszka Bończaka jako biskupa m isyjnego dla Polski.
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Ten w ybitn ie inteligentny i zdolny administrator skupił wo
kół siebie grono inteligencji, gromadę ludu, wydawał pismo pn. 
..Polska Odrodzona” , stworzył Seminarium Duchowne i mimo 
różnych przeszkód rozpoczął działalność organizacyjną.

Posypały się k lątwy i ekskomuniki. Rozpoczęły się procesy, 
szykany i prześladowania. K le r  rzymski i sprzymierzone z nim 
księżopańskie sfery  użyły wszystkich swych w p ływ ów  i korzy
stały z wszelkich środków „bogatych” , aby ruch ten zniszczyć 
w  zarodku.

Szybko przekonały się naczelne władze Kościoła Narodowego
0 niskim poziomie kultury re lig ijn e j w  Polsce, o tym, jak w  okre
sie długiej niewoli, ciemnoty i jezuityzmu głęboko się wżarła 
obroża w  organizm narodu. Ks. bp Franciszek Bończak mimo 
stałych ataków, procesów i represji nie uległ przemocy i przyło
żonej raz do pługa ręki nie cofnął. W ieść o w olnym  Kościele Na
rodowym  niosła się z Krakowa przez Małopolskę na Lubelszczy
znę i lud polski budziła z duchowego letargu i uśpienia.

W  pierwszym  numerze „Po lsk i Odrodzonej”  z dnia 11 stycz
nia 1923 r. ukazała się odezwa, w  której m iędzy innym i czyta
my: „Jak ongiś z obczyzny, niby z wysokiego wzgórza obejm ują
cy swym  wzrokiem  wieszcza całokształt naszego życia, woła M ic
kiewicz: O ile polepszycie dusze wasze... tak i dziś znów polski 
wychodźca z tęsknoty serdecznej zdobywa się na historyczny 
czyn: stwarza Kościół Narodowy. W idzi w  nim środek potężny 
do odrodzenia narodu, do obudzenia jego ducha, jego sumienia, 
jego energii twórczej, do „polepszenia serc” .

Z  tym  środkiem wypróbowanym  w  ćw ierćw iekow ym  trudzie
1 pracy, przychodzi do Polski z gorącą prośbą. Spróbujcie! P rze
konacie się, azali niezdolen jest rozgrzać dusze, obudzić drze
miące siły! Wszak w ielk ie dzieła historyczne zapoczątkowały re
lig ijne ruchy, niech i dziś M yśl Boża siły wasze krzepi!

Po nowych drogach iść nam... sprostujcież w p ierw  drogi Pań
skie!

Na ludowładztwie, demokracji oparliście istnienie wasze. 
N iechże ludowładczy Kościół wam w  tej pracy dopomoże, nie
chaj wam będzie szkołą w  tej nowej form ie życia dla mas ludo
wych, w iekową niewolą przygniecionych!

Świadomości narodowej wam trzeba... Niechże ją budzi i uma
cnia ojczysty język  w  kościele.

Poczucia samodzielności potrzebujecie... N iechajże w łasny rząd 
dusz, rząd sumień waszych będzie zarodkiem waszej niezależno
ści od obcych. Wstrętna wam pamięć Petersburga, W iednia i Ber
lina... a w  czym że lepsze zwierzchnictwo Rzymu?
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Uważacie się za zdolnych do pokierowania waszym i losami 
bez teorii M achiawellów, Bismarcków... Dlaczegóż duszami wa
szymi mają rządzić duchy H ildebrandów lub Bellarm inów?”

Kościół Narodow y niósł ludowi polskiemu nie tylko czystą 
ewangelię głoszoną kiedyś przez Chrystusa, nie tylko łaski i 
środki do zbawienia, które On Kościołow i przekazał, ale niósł 
także ideę sprawiedliwości społecznej —  ideę wolności i brater
stwa.

Dlatego garnęli się do niego bardziej uświadomieni ludzie, któ
rzy  odróżniali katolicyzm  od watykanizmu, a w  sojuszu dworu 
z plebanią w idzieli symbol krzywdy, ciemnoty i zacofania. N ie
łatwa była droga Kościoła Narodowego w  odrodzonej ojczyźnie. 
Znaczyła się pasmem cierpień, zdrad i odstępstw, walki i bez
przykładnych poświęceń kapłanów i ludu. Dziś, gdy z 40-let- 
niej perspektywy oglądamy dzieje Kościoła w  Polsce, dochodzi
m y do jednego bezspornego wniosku: Sprawa ta z Boga wzięła 
początek, a z duszy polskiej wyrosła.

Współczesny człowiek, korzystający w  pełni z wolności sumie
nia i wyznania, pewnych zjaw isk i faktów  przeszłości nie jest 
w  stanie dziś zrozumieć.

W  dwudziestym wieku w  cyw ilizowanym  kraju, gdzie konsty
tucja gwarantowała wolność sumienia i wyznania, wytaczano 
procesy sądowe obywatelom  za odprawianie polskiego nabożeń
stwa, za udział w  pogrzebie, za chrzest, którego ma prawo do
konać każda położna, za tytu ł „ksiądz” , za noszenie sutanny, w  
ogóle za każdą czynność religijną. K ażdy akt re lig ijn y  księdza 
narodowego zawierał cechy przestępstwa, tysiące dzieci ochrzczo
nych w  Kościele Narodowym wobec prawa nie żyło. Tysiące 
małżeństw uważano za konkubinaty. A  zmarli nie wykreśleni 
z ew idencji ludności otrzym ywali w  czasie okupacji wezwania 
na roboty do Niemiec.

Ileż dramatów rodzinnych przeżyli w yznaw cy Kościoła Naro
dowego z braku uprawnień ich aktów religijnych. Wyrzucanie 
dorosłych z pracy, dzieci —  ze szkół, gwałcenie sumienia w  szko
le i w  szpitalu było codziennym zjawiskiem, nie mówiąc już o na
padach i bojówkach z zabójstwem księży włącznie, organizowa
nych przez tzw. „A k c ję  Katolicką”  w  obronie rzekomo zagrożo
nej w iary.

Prześladowanie Kościoła Narodowego szczególnie wzmogło 
się w  okresie rządów tzw. O ZN-u  po słynnej deklaracji płk. K o 
ca, k iedy sojusz sanacji z endecją w  szczególności się zacieśnił.

Bomby, które spadły w e wrześniu 1939 r. zakończyły byt 
niepodległego państwa polskiego. Zakończył się także pierwszy
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bohaterski, pełen dynamiki i wyrzeczeń okres Polskiego Kościo
ła Narodowego Katolickiego w  Polsce.

Zakończył się okres m artyrologii, szykan, prześladowań ze 
strony władz sanacyjnych i Kościoła jedynozbawczego w  Polsce.

Prokuratury i sądy były  jeszcze pełne skarg i doniesień w  
stosunku do księży i w yznawców  Kościoła Narodowego w  P o l
sce.

W ojna zastała w  w ięzieniu kilku kapłanów, m iędzy innymi 
ks. Izydora Doktora w  Końskiem, woj. kieleckie, ks. Tadeusza 
Piechulskiego w  Łom ży, ks. Edwarda Narbutt-Narbuttowicza 
w  Radomiu.

Przeciwko ks. Marcinowi Tym czakowi, ks. Fr. Kocowi, ks. W i
toldow i Szwedowi, ks. Tomaszowi Zadębskiemu (ci dwaj ostatni 
zginęli w  czasie okupacji) toczyło się śledztwo.

Okupant już w  pierwszym  okresie na terenach przyłączonych 
do Rzeszy rozwiązał Kościół, a księży i aktywniejszych działaczy 
świeckich wysłał do obozów pracy pod zarzutem skrajnego na
cjonalizmu i wrogości do I I I  Rzeszy.

Po napaści na Związek Radziecki, a w  szczególności po klęsce 
pod Stalingradem księża Kościoła Narodowego i świeccy by li 
oskarżani stale o komunizm, określano ich znanym z okresu 
m iędzywojennego epitetu „żydokomuna” .

Na ogólną liczbę 60 kapłanów w  1939 r., zginęło 19 z rąk oku
panta bądź też z rąk m ołojców  z NSZ, którzy z ryngrafem  
Matki Boskiej na piersiach i z rew olwerem  w  ręku wypożyczo
nym często w  ostatnim okresie od N iem ców  niszczyli wszystkich 
demokratycznych działaczy w  tej liczbie i księży.

Okupacja zdezorganizowała nasz Kościół, przerzedziła szeregi 
kapłanów, a kierownik Kościoła ks. bp Józef Padewski przeby
wał w  obozie od 1941 r. do końca wojny.

Po w yzw olen iu  dzięki in ic jatyw ie ks. E. Narbuttowicza, pro
boszcza parafii warszawskiej, ks. Tymczaka, ks. K ierzkowskiego 
i ks. Koca powstała reprezentacja Kościoła —  Rada Kościoła —  
z siedzibą w  Warszawie, przy ul. Szwoleżerów  4.

Dzięki zabiegom Rady Kościoła w  szczególności je j sekretarza 
ks. E. Narbutta, Polski Narodow y Kościół wśród wyznań dotąd 
nie uznany p ierwszy uzyskał prawne uznanie dn. 1 lutego 1946 r.

Do uznania Kościoła i nielegalnych dotąd dziesiątków tysięcy 
aktów stanu cyw ilnego przyczyn ili się znacznie —  mimo sprze
ciwu M ikołajczyka i bliskich mu polityków  —  przedstawiciele 
Polskiej Partii Socjalistycznej, ówczesny minister spraw iedliwo
ści Henryk Świątkowski, m inister pracy i opieki społecznej Kazi
m ierz Rusinek, minister Stefan Matuszewski oraz dr Zaruk-
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Michalski, który jako w icem inister Adm inistracji Publicznej, de
kret o uznanie Kościoła podpisał.

Po powrocie z obozu i krótkim  pobycie w  Am eryce ks. bp Jó
zef Padewski objął kierownictwo Kościoła w  Polsce, którym  kie
rował do 1950 r. Była to żmudna, ofiarna praca nad reorganiza
cją Kościoła po okupacji w  nowych warunkach, które stwarzały 
nie spotykane dotąd możliwości.

W  ciągu tego czasu rozszerzył się znacznie stan posiadania 
Kościoła. Kościół Narodow y zorganizował w iele nowych parafii, 
a na Ziemiach Zachodnich przejął w iele pięknych świątyń, które 
służą i służyć będą nadal polskiemu ludowi.

Celem wychowania nowych kadr otworzono w  K rakow ie Se
minarium Duchowne i wznowiono wydawanie dwutygodnika 
„Posłannictwo” .

N iespotykany hart ducha kierownika Kościoła, ks. biskupa 
Padewskiego, jego zapał i apostolska wiara zmuszały najbardziej 
obojętnych kapłanów i świeckich do pracy m isyjnej w  odrodzo
nej Polsce.

Po śmierci ks. biskupa Józefa Padewskiego w  1951 r. k ierow 
nictwo Kościołem  objął w ybrany na Synodzie w  W arszawie w  
1952 r. ks. bp J. Pękala, który przy pomocy kapłanów kierował 
nim do 1959 r.

Był to, jak w iemy, bardzo trudny okres nie tylko w  życiu na
szego Kościoła, ale i w  życiu Państwa.

Dlatego sam fakt zachowania stanu posiadania był już pew
nym osiągnięciem i należy zapisać na plus tak dla biskupa, jak 
i kapłanów.

Na Synodzie, który odbył się w  1959 r., został w ybrany na bi
skupa ordynariusza Kościoła, ks. dr Maksymilian Rode, który 
kieruje nim do chwili obecnej.

Dzięki bezspornym zdolnościom organizacyjnym  stworzył jed
nolitą i zwartą organizację Kościoła i ujednolicił liturgię.

Zakłady (przemysłowo-handlowe „Po lka t” , które powstały 
dzięki in ic jatyw ie ks. biskupa M. Rodego, stw orzyły korzystniej
sze niż kiedykolw iek dla Kościoła warunki ekonomiczne.

Um ożliw iło to otwarcie koniecznego dla rozwoju Kościoła 
Wyższego Seminarium Duchownego, wydanie szeregu niezbęd
nych publikacji oraz stałe wydawanie czasopism kościelnych jak 
miesięcznika „Posłannictwo”  i tyg. „Rodzina” , które w  m isji 
Kościoła i jego apostolstwie odgryw ają poważną rolę.

W  ciągu ostatnich lat dzięki Seminarium Duchownemu i Chrze
ścijańskiej Akadem ii Teologicznej podwoił się stan liczebny k le
ru, oraz poziom jego ogólnego wykształcenia, przybyło szereg

42



nowych parafii i nowych świątyń, odremontowano stare świąty
nie i kaplice, nakładem poważnych sum. Kapłanom zanpwniono 
skromną, lecz stałą pomoc z ogólnych funduszów Kościoła.

Obecnie Kościół Polskokatolicki w  Polsce posiada 85 czynnych 
parafii i 120 kapłanów. Kościół jest podzielony na trzy  diecezje.

Na czele archidiecezji centralnej z siedzibą w  W arszawie stoi 
Ks. Biskup Dr Maksymilian Rode, który jest jednocześnie P ry 
masem całego Kościoła.

Ordynariuszem diecezji wrocławskiej jest Ks. Biskup Julian 
Pękala, wikariuszem generalnym  diecezji krakowskiej jest Ks. 
Irfu ła t Tadeusz Majewski.

Poszczególne diecezje dzielą się na dekanaty, na czele któ
rych stoją księża dziekani.

Kandydaci do stanu duchownego kształcą się bądź to w  Chrze
ścijańskiej Akadem ii Teologicznej, bądź też w  W yższym  Semi
narium Duchownym.

Kościół stał się realną pozycją w  naszym kraju i w  stosun
kach wyznaniowych odgrywa poważną rolę.

Epoka, w  której żyjem y, nie sprzyja w ielk im  zryw om  refor- 
m acyjnym . W ierzym y jednak, że z rozwojem  kulturalnym i du
chowym społeczeństwa polskiego Kościół Polskokatolicki dla 
w ierzących ludzi w  Polsce stanie się koniecznością, gdyż na na
szych oczach przeżywa się nie tylko kolonializm  gospodarczy i 
polityczny, lecz również kolonializm  duchowy.
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Znajomość spraw re lig ij

nych należy do kultury du

chowej współczesnego czło

wieka. Czytaj książki W y 

dawnictwa Literatury Reli

gijnej!

Wytnij — wypełnij czytelnie —  
wyślij

Nazwisko i imię

Dokładny adres .....................
(miejsc. — miasto 

— wieś)

(ulica, numer domu i mieszkania)

(poczta)

(powiat) (województwo)

Data .........................................

Zamawiam następujące 
książki*), które proszę prze
słać na powyższy adres za 
pobraniem pocztowym:

T y t u ł Cena

Sprawa Kościoła Narodo
wego w  Polsce X V I w. 30— zł

Katechizm Kościoła Pol
skokatolickiego 6— zł

Zbuduję Kościół mój 4.— zł

Sakrament Chrztu św. 4,50 zł

Sakrament Pokuty 4,50 zł

Sakrament Bierzmowania 4,50 -?ł

Sakrament Eucharystii 4,50 zł

Sakrament Małżeństwa 4,50 zł

Sakrament Namaszczenia 
Chorych 4,50 zł

Kulisy nieomylności 5— zł

Lowczyni ofiar 5— zł

Modlitewnik „Ojcze nasz” 35— zł

„Rytuał” 250— zł

Idea nieomylności w  ek
lezjologii patrystycznej 42— zł

niepotrzebne skreślić.
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A r c h i d i e c e z j a  warszawska

W A R S Z A W A  

Parafia p. w. Świętego Ducha

Ideę Kościoła Polskokatolic- 
kiego zaszczepił w  stolicy ks. 
biskup Bończak w  roku 1923. 
W  tym  roku przy pomocy 
Kom itetu zorganizowanego 
przez ks. bpa Bończaka, w  
mieszkaniu pani Heleny Sze- 
leściny-M orawskiej przy ul. 
Senatorskiej 22 dn. 7 czerwca 
została odprawiona Msza św. 
w  języku ojczystym . Następne 
nabożeństwa odprawiano przy 
ul. Traugutta w  mieszkaniu p. 
Dynowskiej oraz w  sali Sto
warzyszenia Handlowców przy 
ul. Siennej 16.

W  r. 1927 w yznaw cy P N K K  
w ynajęli dużą salę przy ul. 
Płockiej 27 na W oli. Sala zo
stała przerobiona na kaplicę, 
gdzie stałe duszpasterstwo ob
jął ks. Marian Piechociński. 
Od tej pory parafia powięk
szała się z każdym rokiem tak, 
że kaplica nie mogła pomieścić 
w iernych. Do żywszego zain
teresowania się ideą Kościoła 
Narodowego przyczyn ił się w y 
datnie fakt podpalenia kaplicy

i napad na Ks. Piechocińskie
go. Fakt ten w yw ołał głębo
kie oburzenie, wśród miesz
kańców stolicy. W yznawcy nie 
załamali się. W ynajęli salę 
najpierw przy ul. Krochmal-

Kościói prokatedralny p. w. Sw. 
Ducha.
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Ksiądz Biskup Prymas Dr M. Rode 
i Pierwszy Biskup PNK K  Leon 
Grochowski w  otoczeniu kapłanów 

i wiernych w  Warszawie.

nej 46, później przy ul. K a 
czej 7 i tam zbierano się na 
nabożeństwa.

W  r. 1933 wydzierżawiono 
duży budynek przy ul. Żyt
niej 31, w  budynku tym  urzą
dzono kaplicę i salę parafialną. 
Parafia przy ul. Żytn iej roz
w ija ła  się szybko. Jej piękny 
rozwój zahamowała jednak 
wojna.

Budynek kościelny podzielił 
los stolicy. L eg ł w  gruzach.

Ks. mgr kan. Józef Gabrysz, rektor 
WSD i proboszcz parafii przy ulicy 

Szwoleżerów 4 w  Warszawie.
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Do w yzw olonej Warszawy 
wraz z w iernym i zaczęli w ra
cać również księża.

Dzięki bratniemu Kościoło
w i Prawosławnemu i Władzom 
Państwowym  Kościół Polsko
katolicki uzyskał przydział 
opuszczonego kościoła przy ul. 
Szwoleżerów 4. Pierwszym  po 
wojn ie proboszczem został ks. 
Edward Narbuttowicz, który 
urząd duszpasterza piastował 
przez pięć lat. Od 1950— 1952 
proboszczem parafii przy ul.

Szwroleżerów  był ks. Julian 
Pękala.

Po wyborze ks. J. Pękali na 
biskupa, kolejnym  proboszczem 
został ks. Tadeusz Majewski.

Od roku 1960 duszpasters
two parafii p.w. Świętego Du
cha sprawuje ks. mgr Józef 
Gabrysz, który przez Księdza 
Biskupa Prymasa powołany zo
stał na rektora W yższego Se
minarium Duchownego. Koś
ciół parafialny jest również 
prokatedrą.

W A R S Z A W A  

Parafia p. w. Miłosierdzia Bożego

W  roku 1961 Ksiądz Biskup erygował parafię w  Warsza- 
Prymas Dr Maksymilian Rode w ie przy ul. W ilczej 31.

Ks. Bp L. Grochowski przy ołtarzu w  kaplicy przy ul. Wilczej
w  Warszawie
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Ksiądz Biskup Prymas M. Rode i Pierwszy Ksiądz Biskup PNKK  
L. Grochowski w otoczeniu kapłanów i wiernych przed kaplicą w  W ar

szawie, ul. Wilcza 31.

Spotkanie w  salce parafialnej.



Pierwszym  proboszczem zo- p.w. Miłosierdzia Bożego jest
stał ks. Tadeusz Majewski, ks. infułat Edward Narbutto-
Obecnie proboszczem parafii wicz.

W A R S Z A W A  

Parafia p. w. Dobrego Pasterza

Do zorganizowania parafii 
polskokatolickiej w  Warszawie- 
Henrykowie przyczynił się 
prozaiczny i powszedni fakt —  
zatarg m iędzy proboszczem a 
organistą w  Tarchominie w  r. 
1935. Spór przeobraził się w  
ostrą kłótnię. Za organistą uję
ło się bardzo w ielu  parafian. 
Proboszcz, chcąc zakończyć 
niekorzystny dla siebie spór, 
w ezwał policję i polecił aresz
tować swych krnąbrnych pa
rafian.

Tarchomimanie, nie spodzie
wając się takiej opieki dusz
pasterskiej, zw rócili się do bis
kupa narodowego z prośbą o 
utworzenie parafii polskokato
lickiej.

Pierwszym  proboszczem pa
rafii p. w. Dobrego Pasterza 
by ł ks. Julian Pękala.

Od roku 1938 aż do wybuchu 
w o jny opiekę duszpasterską w  
Henrykowie sprawował ks. 
Stanisław Brzozowski, który 
zginął w  obozie koncentracyj
nym w  Buchenwaldzie.

Po aresztowaniu ks. Brzo
zowskiego parafia w  Henryko
w ie nie miała stałego duszpas
terza. Nabożeństwa odprawiali 
księża dojeżdżający z Warsza
wy.

W  czasie Powstania W ar
szawskiego kaplica została spa
lona.

Kościół parafialny w  Warszawie 
przy ul. Modlińskiej 205.
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Po wyzwoleniu życie parafii 
narodowej w  Henrykowie na 
nowo się odrodziło.

Pierwszym  po w ojn ie pro
boszczem został ks. Rogowski,

a od roku 1947 'ksiądz Rygusik, 
którv wybudował kościół oraz 
plebanię i salę parafialną.

Obecnym proboszczem jest 
ks. kan. Tadeusz Gotówka.

W A R S Z A W A

Parafia archikatedralna p. w. Chrystusa Arcykapłana 
i Męczenników Narodu Polskiego

Ksiądz Biskup Prymas Dr 
Maksymilian Rode nawiązując 
do starych tradycji narodo
wych przy ul. Żytniej w  War
szawie w  r. 1961 erygował pa
rafię polskokatolicką przy ul. 
Żytnie],

Z uwagi na brak odpowied
niego budynku biuro parafial
ne parafii archikatedralnej 
chwilowo mieści się przy ul 
W ilczej 31.

I W I C Z N A  k. W A R S Z A W Y

Parafia p. w. Wszystkich Świętych

Parafię polskokatolicką w  Maksymilian Rode dnia 20. X.
t • • i U7 „  1962 r.
w icznej . arszawy e iv too- Administratorem oarafii jest

wał Ksiądz Biskup Prymas Dr ks. mgr Zachariasz Olejnik.

M Ł A W A  

Parafia p, w. Sw. Trójcy

Parafia polskokatolicka w  
M ław ie powstała w  1930 r. Na
bożeństwa odprawiane by ły  w  
domu prywatnym. Udział w ier
nych w  nabożeństwach był

bardzo liczny. Na skutek akty
wnej i w rogie j działalności 
m iejscowego kleru rzymskoka
tolickiego rozwój parafii został 
zahamowany.
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Kościół parafialny w  Mławie.

Ł Ó

Parafia p. w.

W  okresie m iędzywojennym  
na terenie Łodzi istniały trzy  
parafie, należące do Kościoła 
Polskokatolickiego: św. św. Cy
ry la  i Metodego (zał. w  r. 1932). 
św. „Rodziny”  (zał. w  r. 1934)
i św. Tró jcy  (zał. w  r. 1934).

Parafia św. Rodziny powsta
ła przy ul. Radwańskiej jako 
gmina Kościoła Starokatolic
kiego. W iern i uczęszczali na 
nabożeństwa do kaplicy. W  cza
sie okupacji hitlerowskiej pro
boszczem parafii św. Rodziny 
był ks. Stanisław Marczewski. 
On też w  ow ym  czasie zwrócił 
się do biskupa Kościoła Naro
dowego z- prośbą o przyjęcie

W  czasie okupacji większość 
w yznawców  Kościoła Polskoka
tolickiego zginęła w  obozach 
koncentracyjnych, przez co li
czebność w iernych znacznie się 
zmniejszyła.

W  r. 1962 staraniem Kurii 
Arcybiskupiej w  Warszawie 
Kościoł Polskokatolicki otrzy
mał od Kościoła Ewangelicko- 
Augsburskiego budynek koś
cielny, który po częściowym 
wyremontowaniu w  grudniu 
1963 r. został poświęcony i od
dany do użytku.

Obecnym proboszczem w  
M ław ie jest ks. W ładysław 
Puszczyński.

D Ż

Św. Rodziny

parafii starokatolickiej pod ju
rysdykcję Kościoła Narodowe
go-

Ksiądz proboszcz Marczew
ski kilkakrotnie był nagaby
wany przez okupantów, aby z 
całą parafią przeszedł pod ju 
rysdykcję biskupa starokatolic
kiego w  Niemczech. Ksiądz 
Marczewski nie ugiął się jed
nak i parafia św. Rodziny m i
mo różnych szykan przez cały 
okres okupacji zachowała swą 
polskość wyznaniową i litur
giczną.

W  r. 1948 Łódzki Zarząd 
M iejski w  uznaniu zasług pa
ra fii w  walce o polskość w  cza-
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Kościół parafialny w  Łodzi przy ul. Limanowskiego 60.

Ks. prob. St. Muchewicz w  otoczeniu wiernych.
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sie okupacji hitlerowskiej przy* 
dzielił jej w  użytkowanie świą
tynię poewangelicką przy ul. 
Limanowskiego 60 z przyleg
łym  zabudowaniem.

W  parafii św. Rodziny dusz- 
pasterzowali księża: W ładysław 
Tuszczyński, M. Petrów, St. 
Marczewski, H. Rogowski, J. 
Nowak, T. Elerowski, a obec
nie proboszczem jest ks. Stani
sław Muchewicz.

Ks. prob. Stanisław Muchewicz.

M O G I L N O

Parafię polskokatolicką w  
powiecie sieradzkim zorganizo
wał ks. dziekan Teodor Ele
rowski z Łodzi. Erygował ją 
w  roku 1963 Ks. Biskup P ry 
mas Dr Maksymilian Rode.

Ze względu na brak kościo
ła nabożeństwa odbywają się 
w  kaplicy urządzonej w  domu 
prywatnym.

Administratorem parafii jest 
ks. Czesław Krasiukianis.

Ks. Czesław Krasiukianis, proboszcz 
w Mogilnie, pow. Sieradz.
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Poświęcenie krzyża w Mogilnie przez Księdza Biskupa Prymasa
Dr M. Rodego.

Ł Ó D Ź

Parafia p. w. Matki Boskiej 
Nieustającej Pomocy

Parafia powstała w  r. 1946. 
P ierwszym  proboszczem był ks. 
Adam Jurgielewicz, późniejszy 
biskup Kościoła Narodowego. 
Kościół poewangelicki, który 
w ładze m iejskie m. Łodzi przy
dzieliły parafii w  użytkowanie, 
był bardzo zniszczony. Dzięki 
ofiarnej pracy w iernych i księ
ży kościół wyremontowano. Pa
rafia chociaż jest młoda, roz
w ija  się nader pomyślnie. P ro
boszczem parafii jest ks. Zyg
munt Gnyp.

Ks. prob. Zygmunt Gnyp w Łodzi 
w  parafii przy ul. Żeromskiego 56.
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Parafia p. we. Sw. Huberta

Parafię polskokatolicką w  
Spalę erygow ał Ksiądz Biskup 
Prymas Dr Maksymilian Rode 
dnia 15.X.1963 r.

Organizatorem parafii jest 
ks. radca Teodor Elerowski z 
Łodzi.

L U B L I N
Parafia p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Lublin to miasto prastarych 
tradycji historycznych, kultu
ralnych, narodowych; to miasto 
pamiętające czasy Mieszka I i 
Bolesława Chrobrego; miasto,

w  którym  zawarto Unię Lubel- 
sk ' w  r. 1569. Parafię Kościoła 
Narodowego zorganizował w  
Lublinie w  r. 1937 ks. A lek 
sander Zakrzewski. Do czasów

Wnętrze kaplicy.



Budynek, w  którym mieści się ka
plica w  Lublinie.

w ojny w  1939 r. parafia w iele 
ucierpiała na skutek prześlado
wań ze strony kleru i sfana- 
tyzowanych dewotek rzymsko
katolickich. W ystarczy zwró
cić uwagę na jeden fakt: w  r. 
1937 ks. Dziubiński z fanaty
cznym tłumem wdarł się do 
kaplicy, zdemolował ołtarz, po
łamał krzyż, rozsypał Komu
nikanty. W  r. 1940 hitlerowcy 
aresztowali i zamęczyli ks. Za
krzewskiego a potem zamordo
w ali ks. A lo jzego Markowicza, 
jego następcę na probostwie.

Podczas okupacji i bezpośre
dnio po wojnie obowiązki dusz
pasterskie pełnili kolejno w

Ks. dziekan kan. Bogdan Tym- 
czyszyn.

kaplicy przy  ul. Zamojskiej 
następujący księża: Józef Os- 
mólski, Edward Narbuttowicz, 
Franciszek Koc, Julian Pękala.

Od r. 1950 proboszczem zo
stał ks. kan. Bogdan Tym czy- 
szyn.

W ierni wraz z proboszczem 
podjęli u w ładz staranie o przy
dział lokalu lub placu pod bu
dowę kościoła. Po długich sta
raniach otrzymano plac pod bu
dowę kościoła przy ul. Kunic
kiego oraz budynek, który 
chwilowo przerobiono na ka
plicę.
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M A C I E J Ó W  S T A R Y

Kościół parafialny w  Madejowie 
Starym.

Parafia
p. w. Sw. Piotra i Pawła

Parafia polskokatolicka w) 
M aciejow ie Starym pow. K ra
snystaw została zorganizowana 
w  r. 1932 jako protest ludności 
przeciwko Kościołow i R zym 
skokatolickiemu. Chłopi idąc za 
przykładem Tam ogóry i K o- 
sarzewa, zaprosili do siebie ka
płana polskokatolickiego i pro
sili o zorganizowanie' w  M acie
jow ie Starym  parafii narodo
wej.

Ks. Stanisław Koc otoczył 
wyznawców  z Macie jowa opie
ką duszpasterską. On też razem 
ze swym i wiernym i, mimo za
kazu starostwa w  Krasnym- 
stawie. wybudował w  M aciejo
w ie piękny kościół.

Obecnie proboszczem jest ks. 
Bazyli Furmanik.

Ż Ó Ł K I E W K A  

Parafia p. w. Św. Jakuba

W iern i Kościoła Rzymskoka
tolickiego, niezadowoleni ze 
swego proboszcza, przepędzili 
go w  r. 1955, zamknęli kościół 
i urażeni ambicjonalnie nie 
chcieli przyjąć żadnego księdza. 
Przez jakiś czas sami się mo
dlili, sami grzebali zmarłych, 
bez udziału księdza. Trudno

jednak było im tak żyć dłużej. 
Zdecydowali się w  końcu na 
stanowczy krok. Zw rócili się do 
Kościoła Polskokatolickiego z 
prośbą o wzięcie ich w  opiekę 
duszpasterską. Do Żółkiewki 
przyjechał ks. Tadeusz M ajew 
ski, odprawił nabożeństwo, 
przem ówił do zebranych tłu-
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Kościół parafialny w  Żółkiewce.

I Komunia św. w Żółkiewce.
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mów z Żółkiewki, Celina, W ó l
ki Żółkiewskiej, Huty, Kożer- 
ska, Różek, Hruścików.

Zgromadzeni przekonali się o- 
słuszności polskiego katolicyz
mu, pobudowali własną świą
tyn ię przy wydatnej pomocy 
Kurii Biskupiej i ofiarnej pracy 
ks. Jerzego Dunina, który 
zw iózł materiał na budowę i 
budowę tę rozpoczął. Dokoń
czono budowy kościoła za na
stępcy ks. Dunina —  ks. Sta
nisława Kozala. Jemu również 
parafia w  Żółkiewce w iele za
wdzięcza. Obecnie w  Żółkiew 
ce proboszczem jest ks. m gr 
Leszek Sychowicz.

Ks. prob. mgr L. Sychowicz przy 
ołtarzu.

I Komunia św. w  Grudkach.

60



G R U D K I  

Parafia p. w. Św. Izydora

Parafia polskokatolicka w  
Grudkach została zorganizowa
na w  1939 r. P ierwsze nabo
żeństwo odprawił w  rem izie 
strażackiej ks. Michał Osetek.

Ksiądz Osetek razem z w ier
nym i dzielnie zabrał się do bu
dow y kościoła na ofiarowanym  
placu. Budowę ukończono w  
1940 r.

W  czasie okupacji hitlerow- 
c v  w  Grudkach urządzili maso

wą egzekucję, w  której zginę
ło w ielu  narodowców.

Po odzyskaniu niepodległości 
parafia pod kierunkiem dusz
pasterza ks. Bolesława Sikor
skiego na nowo odżyła. W yre
montowano kościół, plebanię, 
odnowiono również cmentarz 
grzebalny.

Obecnym proboszczem w  
Grudkach jest ks. Jan Firlej.

L I P A  L U B E L S K A  

Parafia p. w. Sw. Piotra i Pawła

Parafia polskokatolicka w  
L ip ie  Lubelskiej powstała w  r. 
1928 w  wyniku zatargu chło
pów  i robotników nieludzko 
wykorzystywanych przez pana 
i plebana rzymskokatolickiego 
w  Zaklikowie.

Początkowo w ierni zbierali 
się na nabożeństwa po domach 
prywatnych.

Pierwszym  stałym probosz
czem w  L ip ie Lubelskiej był 
ks. Zygmunt Gozdalski. Za 
niego to został wybudowany 
kościół.

Po  księdzu Gozdalskim pa
rafia przez pewien czas nie 
miała stałego proboszcza, gdyż 
nie było dla niego odpowied
niego mieszkania, bowiem Lipa
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D Ą B R Ó W K A  

Parafia p. w. Sw. Cyryla i Metodego

Ks. prob. Józef Rudy.

i okolica była bardzo biedna. 
Kolejno duszpasterzowali w  
Lipie księża: Jan Horoszu-
cha, Szymon Słotwiński, B iń- 
kowski, Popiel, Skibiński, Do- 
brucki, Gwóźdź, Roman Powąs- 
ka, Franciszek Koc, Józef So- 
bala, Kwiatkowski, Franciszek 
Baranowski.

Obsługiwali parafię dojeż
dżając ks. ks.: Kazim ierz W an- 
dałowski, Józef Janik, a ostat
nio ks. Tadeusz Białobrzeski.

Obecnie administratorem pa
rafii jest ks. Józef Rudy.
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Fragment procesji w  Dąbrówce.

Parafia w  Dąbrówce nale
żała do tzw. Kościoła Staroka
tolickiego, którego biskupem 
był ks .Władysław Faron.
• W  r. 1938 parafia na czele 

ze swoim proboszczem ks. R. 
Powąską oderwała się od ks.

bpa Farona i przeszła pod ju 
rysdykcję biskupa Kościoła 
Polskokatolickiego.

Proboszczem w  Dąbrówce 
od 1961 r. jest ks. Tadeusz 
Białobrzeski.

Ś W I E C I E C H Ó W  

Parafia p. w. Sw. Jana Chrzciciela

Zatarg m iędzy parafianami 
Święciechowa w  r. 1928 a m ie j
scowym duszpasterzem ks. Lo- 
:encem doprowadził do utwo
rzenia parafii Kościoła Polsko
katolickiego. Ksiądz, który po
czątkowo stał po stronie w ie r
nych, załamał się po jakimś

czasie. Opuścił Świeciechów, 
pozostawiając wiernych bez 
opieki duszpasterskiej. W ów 
czas parafianie sprowadzili ka
płana polskokatolickiego, i od 
tej pory do chwili obecnej m ie
szkańcy Święciechowa modlą 
się po polsku.
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Pierwszym  proboszczem i or
ganizatorem parafii w  Swiecie- 
chowie był ks. Julian Pękala. 
Po ks. Pękali przejął parafię 
ks. Stanisław Bończak.

Obecnym proboszczem w  
Świeciechowie jest ks. m gr 
Stanisław Maciejczyk.

Ks. mgr St. Maciejczyk przy ołtarzu.

K O S A R Z E W  

Parafia p. w. NM P Anielskiej

Powodem  do założenia para
fii polskokatolickiej w  Kosa- 
rzew ie było niezadowolenie 
m iejscowych chłopów z „rzą
dów ” proboszcza rzymskokato
lickiego w  Bychawie. Proboszcz 
„wysoko urodzony”  gardził 
chłopami, .bo „cuchnęli potem 
i brudem” . „Cuchnący” , lecz 
m yślący chłopi zbuntowali się 
w  r. 1931 przeciw dotychczaso
wemu proboszczowi i sprowa
dzili kapłana polskokatolickie
go, który pod krzyżem  na pla
cu p. Szczepana Korby od
prawił pierwsze nabożeństwo w  
języku polskim.

Kościół parafialny w  Kosarzewie.
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W krótce spod krzyża prze
niesiono się do rem izy strażac
kiej.

W  międzyczasie parafianie 
zgromadzili materiał na budo
w ę kościoła i w  nocy, w  oba
w ie przed policją kościół w y 
budowano.

Od roku 1931 do 1952 dusz- 
p£S terzowało w  Kosarzew ie 14 
księży. Od 1952 r. probosz
czem jest ks. Tadeusz Balicki, 
który uporządkował teren w o
kół kościoła, dał drewnianemu 
kościołowi murowaną oprawę, 
wyposażył wnętrze (nowe ołta
rze), uporządkował cmentarz 
grzebalny i rozpoczął budowę 
nowej plebanii itp.

Ks. prob. Tadeusz Balicki.

GORZKÓW  

Parafia p. w. Podwyższenia Krzyża św.

Powodem  zorganizowania pa
rafii polskokatolickiej w  Gorz
kowie, jak zresztą w ielu in
nych parafii, by ł w yzysk  w ier
nych przez kler rzymskokato
licki oraz gwałcenie i deptanie 
przez nich godności ludzkiej.

Parafię w  Gorzkowie zało
żono w  r. 1927. Pierwsze na
bożeństwo odprawił dnia 8 ma
ja w  kapliczce pod wsią Góry 
organizator i pierwszy pro
boszcz w  Gorzkowie ks. Jan 
Perkowski.

Kalendarz — 5

Gorzkowianie, pod kierun
kiem  energicznego probosz
cza, przystąpili do budowy 
kościoła, który wykończono je- 
sienią tegoż roku.

M iejscowy proboszcz rzym 
skokatolicki, na którego usłu
gach była policja, gmina, szko
ła i inne urzędy, spowodował 
to, że urząd gm inny w  Gorz
kowie, po wybudowaniu koś
cioła na przydzielonym  uprzed
nio placu, unieważnił zawartą 
z Kom itetem  Parafialnym  umo-
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Grupa wiernych przed kościołem.
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w ę o dzierżawę placu i sprawę 
oddał do sądu. Sąd Pow iatowy 
zarządził eksmisję z budynku 
kościelnego, ale do tego jednak 
nie doszło dzięki odważnej po
stawie wyznawców i zwolen
ników Kościoła Polskokatolic
kiego.

Zaskarżony w yrok Sądu O- 
kregowego został uchylony w y 
rokiem Sądu Najwyższego w 
Warszawie dopiero w  r. 1935 
za ówczesnego proboszcza ks. 
Waleriana Kierzkowskiego.

Od r. 1937 aż do chwili obec

nej proboszczem parafii jest 
ks. Marcin Tymczak. Przeżył 
w  n iej w raz ze sw ym i w y 
znawcami koszmarne lata oku
pacji. W  latach tych, ks. Tym 
czak w łączył się czynnie w  pra
cę antyhitlerowskich organ iza
cji podziemnych. Po w yzw ole
niu, dzięki zapobiegliwej pracy 
proboszcza i parafian oraz dzię
ki częściowej pomocy material
nej z Kurii Arcybiskupiej pięk
nie kościół odnowiono, jak rów 
nież pobudowano nową pleba
nie.

T A R N O G Ó R A  

Parafia p. w. Św. Józefa

Parafia polskokatolicka w  Tarnogórze należy do najstarszych 
parafii. Została zorganizowana w  1926 r.

Obecnym je j proboszczem jest ks. Jerzy Tajstra.

C H E Ł M  L U B E L S K I  

Parafia p. w. Sw. Piotra i Pawła

Parafia w  Chełmie Lubelskim istnieje od 1929 r. Organizatorem 
i pierwszym  je j proboszczem był ks. W ładysław Sieńko.

Obecnym proboszczem jest ks. kan. dziekan Edward Jakubas.

Z A M O Ś Ć  

Parafia p. w. Serca Jezusowego

Parafia polskokatolicka w  Za
mościu należy do najstarszych 
parafii na terenie Lubelszczyz
ny. Istnienie je j datuje się od

maja 1926 roku, kiedy to dzięki 
odczytow i ks. M. Piechocińskie
go postępowi obyw atele Zamoś
cia bez wahania zorganizowali
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Kościół parafialny w  Zamościu.

parafię. M im o usilnych ataków 
ze strony kleru rzymskokato
lickiego lud Zamościa i oko
lic masowo schodził się na na
bożeństwa polskokatolickie, 
które odbywały się w  dawnych 
koszarach wojskowych przy ul. 
Lwowskiej.

Pierwszym  proboszczem no
w o powstałej placówki został 
ks. W ładysław Faron.

Zamość stał się w  krótkim  
czasie placówką promieniującą 
na całą Lubelszczyznę. Stąd

Grupa wiernych przed kościołem.
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wyruszali kapłani organizować 
nowe parafie polskokatolickie 
w  Tarnogórze, Gorzkowie, 
Świeciechowie, Horodle i in 
nych miejscowościach.

23 listopada 1926 r. Ksiądz 
Biskup Hodur, goszcząc w  Za
mościu, przemawiał do dwu
tysięcznej rzeszy wyznawców.

W iern i Kościoła Polskokato- 
lickiego w  Zamościu niejedno
krotnie byli aresztowani i sta
w iani w  stan oskarżenia za „za
kłócanie spokoju i stawianie 
oporu po licji” . Mimo ciężkich 
prześladowań ze strony kleru 
rzymskokatolickiego i ówczes
nych władz administracyjno- 
państwowych, będących na u- 
sługach tegoż Kościoła, parafia 
w  Zamościu krzepła i rozra
stała się z każdym miesiącem. 
Najlepszym  tego dowodem jest 
fakt, że wkrótce po zorganizo
waniu parafii przystąpiono do 
budowy kościoła (1927), który 
wykończono bardzo szybko. 
W  pierwszym  nabożeństwie, 
które odbyło się w  nowo wybu
dowanym kościele w  uroczys
tość Najświętszego Serca Jezu
sa, uczestniczył delegat z A m e
ryki, ks. J. Jasiński, późniejszy 
biskup P N K K .

W  r. 1928 parafię w  Zamoś
ciu w izytow ał ks. bp Leon Gro
chowski.

Po krótkim okresie świetne
go rozwoju parafia w  Zamoś
ciu zaczęła podupadać.

W  czasie okupacji kościół 
został zamieniony na skład 
zbożowy, a nabożeństwa oapra-

Ks. kan. Edward Jakubas.

wiano w  mieszkaniu prywat
nym.

Z nastaniem wolności obu
dziło się na nowo życie para
fialne. Budynek kościelny zo
stał wyrem ontowany i odma
lowany.

Parafia posiada własny cmen
tarz.

Do niedawna proboszczem 
paraf i w  Zamościu był ks. kan. 
Edward Jakubas, dziekan deka
natu chełmskiego, obecnie pro
boszczem parafii jest ks. Ma
rian Strzałka.
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Fragment procesji w  Majdanie Leśniowskim.

I Komunia Sw. w  Majdanie Leśniowskim.
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M A J D A N L E Ś N I O W S K I

Parafia p. w. Św. Antoniego

W  Majdanie Leśniewskim proboszczem był ks. Czesław
parafia polskokatołicka została Skibiński.
zorganizowana w  1928 r. Or- Obecnym je j proboszczem 
Ęar.izatorem i pierwszym jej jest ks. Stanisław Banasiak.

T U R O W I E C

Parafia p. w. Św. Wawrzyńca

Parafia polskokatołicka w  szym proboszczem był ks. Z.
Turowcu, pow. Chełm Lubelski, Ancerewicz.
zastała zorganizowana w  1928 Obecnym proboszczem jest
reku. Organizatorem i p ierw- ks. Jan Wąsik.

R U D A  O P A L I N

Parafia p. w. Św. Mateusza

Ks. mgr Stanisław Kaczmarek.

Parafia, polskokatołicka w  
Rudzie Opalin powstała w  1932 
roku. Pierwsze nabożeństwo w  
języku polskim odprawił ks. 
Edward Gajkoś.

Tego samego dnia, po niesz
porach, zgromadzeni na nabo
żeństwie zwolennicy Kościoła 
Narodowego w yłon ili spośród 
siebie Kom itet Organizacyjny, 
który w  ciągu dwóch tygodni 
zaprosił do Rudy Opalin ks. 
Bpa Leona Grochowskiego. Na 
powszechne życzenie ks. bis-



Kościół parafialny w  Rudzie Opalin.

Grupa wiernych przed kościołem.
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kup Grochowski erygował pa
rafię i ustanowił proboszczem 
ks. Jana Madziarza.

Początkowo nabożeństwa od
byw ały się w  kaplicy urządzo
nej w  byłej przychodni lekar
skiej. Następnego jednak roku 
za ks. prob. Dobrochowskiego 
zakupiono kościół od ewange
lików  wraz z plebanią.

Okres I I  w ojny światowej

wpłynął bardzo hamująco na 
rozwój parafii, gdyż bardzo 
w ielu wyznawców zginęło w  
obozach koncentracyjnych.

Po w ojn ie proboszczami w  
Rudzie Opalin by li księża: 
Biernacki, Buczek, Balicki, Ka- 
pralski, Szymkowiak, Rudnik, 
Kwolek, Kaczmarek. Obecnie 
proboszczem jest ks. Paweł 
Myk.

H O R O D Ł O  

Parafia p. w. Zmartwychwstania Pańskiego

Horodło jest małą osadą nad 
Bugiem w  powiecie hrubie
szowskim. Tam właśnie w  r. 
1931 po raz pierwszy zostało 
odprawione w  mieszkaniu pry

watnym  nabożeństwo w  języ
ku ojczystym.

Organizatorem parafii pols- 
kokatolickiej w  Horodle był ks. 
Stefan Klepka. W yznawcy

Grupa wiernych przed kościołem w  Horodle.
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zwrócili się do ówczesnych 
władz administracyjnych z 
prośbą o przydzielenie placu 
pod budowę kościoła. Plac o- 
trzymano na terenie bagnis
tym. To jednak nie załamało 
horodlan. Z miejsca zabrano 
się do przygotowania terenu i 
budowy kościoła.

Pracę poprzednich księży 
polskokatolickich w  Horodle 
kontynuuje ks. Józef Sobala, 
jako proboszcz tejże parafii.

Ks. prob. Józef Sobala.

B E Z E K

Parafia p. w. Wniebowzięcia NM P

Parafię Kościoła Polskokato
lickiego w  Bezku, pow. Chełm 
Lubelski założył i erygow ał w  
1959 r. Ks. Biskup Rode.

Pierwsze nabożeństwo odpra
w ił w  święto Wniebowzięcia 
N M P (15 sierpnia) ks. Rysz z 
Am eryki, który w  tym  czasie 
przebywał w  Polsce i razem z 
ks. Narbuttowiczem został za
proszony do Bezka przez ks. 
Izydora Kędzierskiego, pro
boszcza z Chełma.

Od listopada 1959 r. aż dotąd 
proboszczem w  Bezku jest ks. 
Izydfor Kędzierski.

Ks. prob. Izydor Kędzierski.



Grupa wiernych przed kościołem w  Bezku.

B Y D G O S Z C Z  

Parafia p. w. Zmartwychwstania Pańskiego

Parafia w  Bydgoszczy zosta
ła zorganizowana w  r. 1925. 
Organizatorem je j był ks. Sta
nisław Zawadzki. W  krótkim 
jednak czasie, bo w  r. 1932 w  
parafii tej nastąpił rozłam. 
Część w iernych odeszła, tw o
rząc tzw. parafię starokato
licką.

W yznawcy Kościoła Polsko- 
katolickiego zbierali się na na
bożeństwa w  mieszkaniu pry
watnym.

W  r. 1939 parafia polskoka
tolicka została rozwiązana 
przez okupantów. Po w yzw o le
niu ponownie zorganizowano 
życie parafialne. Odtąd lżej
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było odrodzonej parafii, bo
w iem  od władz miejskich o- 
trzymała poewangelicki budy
nek kościelny przy ul. Śnia
deckich 36.

Obecnym proboszczem w  
Bydgoszczy jest ks. dziekan 
Franciszek Koc.

Zasługą ks. dziekana Fran
ciszka Koca jest generalny re
mont kościoła.

Fragment wnętrza kościoła w  
Bydgoszczy.

T O R U Ń

Parafia p.w. Zmartwychwstania Pańskiego

Parafia polskokatołicka w  
toruniu przy ul. Poniatowskie
go 1 istnieje od 1963 r. Organi

zatorem i dotychczasowym jej 
proboszczem jest ks. Stanisław 
Koc.

G R U D Z I Ą D Z  

Parafia p. w. Imienia Jezus

Grudziądz nad W isłą jest 
miastem powiatowym , liczącym 
ponad 57.000 mieszkańców. Za 
pierwszych Piastów był on w a
rownym  grodem ziemi cheł
mińskiej. W  r. 1233 miasto zdo
było prawa miejskie. W  X II I  
w ieku było w  posiadaniu 
Krzyżaków. W  r. 1466 wróciło

do Polski. Parafię w  Grudzią
dzu zorganizował w  r. 1925 ks. 
Stanisław Zawadzki. Pierwszą 
Mszę św. w  języku polskim 
odprawił w  Grudziądzu Ks. 
Biskup Franciszek Bończak 
dnia 17 marca 1925 r. w  asyś
cie ks. Hajduka i ks. Zawadz
kiego. M imo prześladowań,



Kościół parafialny w  Grudziądzu.

Grupa wiernych przed kościołem w  Grudziądzu.
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Ks. prob. M. Bugajski.

trudności różnorodnych, ciąga
nia księży po więzieniach (Ks. 
Hajduk, jako pierwszy pro
boszcz parafii otrzym ał aż 17 
w yroków  skazujących) parafia 
w  Grudziądzu rozwijała się 
świetnie. Pod koniec 1927 r. 
liczyła 5.887 wyznawców, do
brze zorganizowanych i świa
domych swego celu. Początko
w o miejscem nabożeństw był 
internat przy ul. Św. W ojcie
cha, potem kaplica przy ul. 
Ogrodowej, wynajęta od w y 
znawców Kościoła Ewangelic
kiego. Proboszczem parafii był 
do r. 1930 . ks. A leksy Hajduk. 
On też, w  ostatnich latach 
swego duszpasterzowania przy
czynił się znacznie do osłabie
nia żywotności parafii na sku
tek proewangelickich sympatii i 
zmian liturgicznych, które usi

łował wprowadzić. Od r. 1930—  
— 1932 pracą duszpasterską 
kierował ks. W ładysław Ta- 
szyński (Ks. Hajduka aresz
towano w  r. 1930). W  r. 1932 
przejął parafię ks. Franciszek 
Kaczmarek, kapłan bardzo 
dzielny, pracowity nad wyraz 
i wybitny organizator. Ks. K a
czmarek przywrócił dawną 
świetność parafii, nadwerężo
ną przez ks. Hajduka. W  cza
sie okupacji parafia przestała 
istnieć. Dopiero 24 kwietnia 
1945 r. ks. Julian Pękala i ks. 
Dobrochowski otrzym ali kapli
cę pobaptystyczną, jako m iejs
ce modlitw dla pozostałych po 
okupacji mocno przerzedzo
nych wyznawców polskiego ka
tolicyzmu.

Kaplica mieści się przy ul. 
Pułaskiego. W  r. 1947 z kapli
cy tej przeniesiono się do og
romnego poewangelickiego koś
cioła przy ul. Mickiewicza. 
Kościoła tego nie zdołano jed
nak wyremontować, choć spo
ro grosza w łożył w  remont ś.p. 
Ks. Bp Józef Padewski. W  r. 
1956 nastąpiła przeprowadzka 
na stare miejsce, do kaplicy —  
ładnej zresztą i bardzo gus
townej, przy ul. Pułaskiego. 
Proboszczami w  Grudziądzu 
byli po w ojn ie: ks. Edward 
Gajkoś, ks. Tadeusz Powąska, 
ks. Kazim ierz Dudek.

Obecnie proboszczem jest 
ks. Marian Bugajski.
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G D A S f S  K—G D Y N I A
W Trójm ieście istnieją dwie 

parafie polskokatolickie:
1) W  Gdańsku przy ul. 3 

Maja 21c p.w. Bożego Ciała 
parafia istnieje od 1945 r.

Obecnym je j proboszczem 
jest ks. Marian Lewandowski.

2) W  Gdyni przy ul. W ar
szawskiej 1 p.w. W niebow zię
cia Najświętszej M aryi Panny 
została zorganizowana w  196) 
roku.

Parafię erygował ks. biskup 
Rode.

Obecnym proboszczem, . a 
równocześnie dziekanem deka
natu gdańskiego jest ks. mgr 
Zygmunt Mędrek.

Ks. dziekan kan. mgr Zygmunt 
Mędrek w  Gdańsku podczas cere

monii Sakramentu Małżeństwa.

E L B L Ą G

Parafia p. w. Dobrego Pasterza

Parafia polskokatołicka w 
Elblągu powstała w  1947 r. 
Organizatorem i pierwszym 
proboszczem był ks. Stanisław 
Cyran. Poświęcenia kościoła 
dokonał śp. ks. bp Józef Pa
dewski.

W  Elblągu kolejno obowiąz
ki proboszcza pełnili księża:

Kościół parafialny w  Elblągu



Kościół parafialny w  Leszczu.

Leonard Hodorski, Stanisław 
Obara, Teodor Elerowski, Jó
zef Nowak, Kazim ierz Dudek, 
A lfons Piór, W ojciech Bazar - 
nik, Czesław Krasiukianis. 
Obecnie proboszczem jest ks. 
m gr Józef Ofton.

Ks. prob. mgr Józef Ofton.

L E S Z C Z

Parafia p. w. Św. Trójcy

Parafię polskokatolicką w  Leszczu pow. Ostróda erygował 
Ksiądz Biskup Prvm as Dr Maksymilian Rode dnia 1 grudnia 
1963 r.

Administratorem parafii jest ks. W ładysław Rybiński.
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W  drodze do kościoła.

T O L K M I C K O  

Parafia p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Parafia istnieje od 1946 r.
Obecnym jej proboszczem jest ks. Jan Maria Zieliński.

Z E L K I

Parafia p. w. Dwunastu

Parafia polskokatolicka w  
Zelkach jest pierwszą parafią 
narodową w  w ojew ództw ie o l
sztyńskim. Erygował ją Ksiądz 
Biskup Prymas Dr Maksymi
lian Rode w  roku 1963.

Ks. mgr Henryk Nowaczyk

Apostołów



Parafia posiada piękny, mu
rowany kościół, przejęty od 
Kościoła Ewangelicko-Augs
burskiego.

Administratorem parafii jest 
ks. m gr Henryk Nowaczyk.

DI E C E Z I A  KRAKOWSKA

K R A K Ó W  

Parafia p. w. Zmartwychwstania Pańskiego

Parafia krakowska przy ul. 
Łagiewnickiej 54 jest najstar
szą placówką Kościoła Polsko
katolickiego w  kraju. Powstała 
w  latach 1920— 23. Organiza
torami te j placówki duszpas
terskie i byli ks. biskup Fran
ciszek Hodur oraz ks. biskup 
Franciszek Bończak.

Pierwszą Mszę św. odpra
wiono 6 stycznia 1923 r. na 
Dębnikach przy ul. Madaliń- 
skiego 10.

Pierwszym  proboszczem tej 
parafii by ł ks. bp Bończak. 
Pomagał mu ks. dr Antoni 
Ptaszek, który jednak zraziw 
szy się trudnościami w  uzvs- 
kaniu przez Kościół Polskoka

tolicki legalizacji państwowej, 
odłączył się i utworzył na K ro
wodrzy niezależną gminę sta
rokatolicką.

Z braku odpowiedniego koś
cioła przez jakiś czas nabo
żeństwa były  odprawiane w  
sali „Domu Górnika”  na Zw ie
rzyńcu, przy  ul. Krasińskie
go 16.

W  r. 1930 członkowie K om i
tetu Parafialnego: Jakub H o
dur i prof. U. J. Adam  K rzy 
żanowski razem z ks. probosz
czem Stanisławem Zawadzkim 
sprzedali dom przy ul. Mada- 
lińskiego nr 10, a zakupili 
dom przy ul. Czarnej 2 oraz 
plac pod budowę kościoła przy
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ul. Łagiewnickiej 54. Do bu
dowy kościoła i plebanii przy
stąpiono w  1935 roku. Ukoń
czono go w  1940 r.

Wskutek działań wojennych 
posiadłości Kościoła Polskoka- 
tolickiego przy ul. Łagiewnic
k iej i Czarnej mocno ucier
piały.

W  r. 1940 ówczesny ordyna
riusz Kościoła w  Polsce ks. bp 
Józef Padewski został areszto
wany przez gestapo i w yw ie 
ziony do obozu koncentracyj
nego. Dzięki staraniom Księ
dza Biskupa Hodura i Polonii

Ks. łnf. Tadeusz Majewski — w i
kariusz generalny Diecezji kra

kowskiej.

Ks. prob. kan. Michał Maria Sam
borski.

Amerykańskiej biskup Padew 
ski został wym ieniony Am ery- 
ce za niemieckich jeńców w o
jennych.

Po  w ojn ie w  r. 1946 ks. bp 
Padewski w rócił do kraju i na 
nowo przejął kierownictwo 
Kościołem oraz opiekę dusz
pasterską nad krakowską pa
rafią na „Bonarce” .

Po odnowieniu budynku koś
cielnego przy ul. Czarnej, 
również i Seminarium Ducho
wne zostało przeniesione ze
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Kościół parafialny w  Krakowie przy ul. Łagiewnickiej 54.

Grupa wiernych przed kościołem.
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Szczecina do Krakowa. Rekto
rem  Seminarium był ks. bp 
Padewski, prorektorem ks. 
prof. Fryderyk Lachmayer, w y 
kładowcami ks. Eugeniusz 
Krie^elew icz, ks. bp tyt. Adam 
Jurgielewicz, ks. Michał Sam
borski i ks. W alerian K ierz- 
kowski.

W  r. 1951 parafia krakow
ska przeżyła bardzo bolesny 
cios —  śmierć ks. bpa Padew
skiego, ówczesnego Ordynariu
sza Kościoła a zarazem pro
boszcza parafii krakowskiej.

Parafia posiada murowany 
kościół, który, dzięki ofiarnej 
pracy obecnego proboszcza, 
Rady Parafialnej i wszystkich 
wyznawców, z każdym rokiem  
staje się coraz piękniejszy.

Parafia przy ul. Łagiewnic
kiej posiada piękny chór czte
rogłosowy, najlepszy z chórów 
kościelnych na terenie K ra
kowa.

Proboszczem i świetnym or
ganizatorem życia parafialnego 
jest ks. kan. Michał Sambor
ski.

Ks. prob. Bernard Lorkowski.

K R A K Ó W  

Parafia p. w. Matki Boskiej Wniebowziętej

Parafia polskokatolicka w  
Krakow ie przy ul. Kopernika 
nr 13, jest trzecią parafią na 
terenie Krakowa. Parafia, cho
ciaż jest najmłodszą na tym  
terenie placówką duszpaster
ską, bo powstała w  r. 1962, na
leży  do bardzo aktywnych pa
rafii. Erygował ją Ksiądz Bis
kup Prymas Dr Maksymilian 
Rode.

Pierwszym  proboszczem i 
organizatorem parafii był ks.
Kazim ierz Bonczar.

Obecnie duszpasterzem pa
rafii jest ks. Bernard Lorkow 
ski.

85



Wierni podczas nabożeństwa w  Krakowie przy ul. Kopernika 13.

K R A K Ó W  

Parafia p. w. Wniebowstąpienia Pańskiego

Parafia Kościoła Polskoka- leina 8, powstała w  1959 r.
tolickiego, jako druga na tere- Obecnym proboszczem jest ks.
nie Krakowa, przy ul. Fried- Emil Kapralski.

M O C Z Y D Ł O  

Parafia p. w. M. B. Nieustającej Pomocy

W  ziem i chrzanowskiej, w  
Żarkach koło Moczydła, w  
miejscu urodzenia Pierwszego 
Biskupa i organizatora Kościo
ła Narodowego w  Stanach

86

Zjednoczonych i Polsce —  ks. 
Franciszka Hodura —  zorgani
zowano w  r. 1961 parafię pol- 
skokatolicką. Ks. Biskup P ry 
mas Dr Maksymilian Rode de-



legował do organizowania tej 
parafii ks. Eryka Cetlawę.

Księża i w yznawcy Kościoła 
Rzymskokatolickiego usiłowali 
przeszkodzić tej akcji. W ysiłki 
ich, szykany, groźby, a nawet 
przekupstwa —  nie pomogły.

W  mieszkaniu prywatnym  u- 
rządzono kaplicę i w  niej zo
stało odprawione pierwsze na
bożeństwo 16 lutego 1961 r. 
Poświęcenia kaplicy dokonał 
Ksiądz Biskup Prym as Dr M. 
Rode.

Obecnie kaplica nie może po
mieścić w iernych na nabożeń
stwach.

W yznaw cy polskokatoliccy w  
M oczydle myślą poważnie o 
budowie kościoła.

Ks. prcb. Eryk Cetlawa.

Grupa wiernych przed kościołem w  Moczydle.

87



B I E L S K O  - B I A Ł A  

Parafia p. w. św. Anny

Parafia została zorganizowa
na w  r. 1961. Posiada piękny, 
zabytkowy kościół.

Erekcji parafii dokonał 
Ksiądz Biskup Prym as Dr Ma
ksymilian Rode.

Proboszczem w  Bielsku-Bia
łe j jest ks. Czesław Jankowski.

Ks. prob. Czesław Jankowski.

Grupa wiernych przed kościołem 
w Bielsku-Białej.
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S T R Z Y  Ż O W  I C E

Parafia p. w. M. B.
Nieustającej Pomocy

Parafia polskokatolicka w  
Strzyżowicach, pow. Będzin 
powstała w  1961 r. Erygował 
ją Ksiądz Biskup Prymas Dr 
Maksymilian Rode.

Początki parafii, jak wszę
dzie, by ły  bardzo trudne.

W yznaw cy i sympatycy idei
Kościoła Polskokatolickiego 
m odlili się przez jakiś czas w  
kaplicy urządzonej w  mieszka
niu prywatnym.

Ks. prob. Eugeniusz Stelmach.

Część dolna kościoła w Strzyżowicach,
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Na nabożeństwie w Strzyżowicach.

Po długich staraniach para
fianie wystarali się o własny 
cmentarz grzebalny, a obecnie 
budują kościół. Dolna część 
kościoła została już poświęcona 
i oddana do użytku wiernych.

Obecnie parafia w  Strzyżo
wicach tętni pełnią życia.

Pierwszym  administratorem 
w  Strzyżowicach był ks. W ła
dysław Rybiński, a obecnie jest 
nim ks. Eugeniusz Stelmach.

Neoprezbiter ks. M. Klekot w  otoczeniu bliskich i znajomych po Mszy św.
prymicyjnej.



C H W  A  Ł  O W  I C E 

Parafia p. w. Matki

Parafię polskokatolicką w  
Chwatowicach k. Rybnika, woj. 
katowickie erygow ał Ksiądz 
Biskup Prymas Dr Maksymi
lian Rode w  marcu 1964 r.

Parafia zorganizowana zosta- 
ia przez w iernych osady górni
cze; Chwałowic a pierwszą 
Mszę św. w  opuszczonym koś
ci ::ku porzymskim odprawił 
ks. prob. Czesław Jankowski.

Od" 3 maja 1964 r. kierow
nictwo duchowe parafii objął 
ks. adm. M ieczysław Klekot.

Ks. adm. Mieczysław Klekot.

k. R Y B N I K A  

Bożej Różańcowej

w Częstochowie.
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C Z Ę S T O C H O W A

Parafia p. w. Najświętszej 
Maryi Panny Królowej 

Apostołów

Parafia polskokatolicka w  
Częstochowie przy ul. K iliń 
skiego powstała w  1960 r. E ry
gował ją Ksiądz Biskup P ry 
mas Dr Maksymilian Rode.

Proboszczem parafii od 1961 
roku jest ks. Jerzy Szotmiller.

Ks. prob. Jerzy Szotmiller.

B O L E S Ł A W  

Parafia p. w. Św. Michała

Parafia w  Bolesławiu k. O l
kusza chociaż została zorgani
zowana w  roku 1957, należy 
do najliczniejszych i najpręż
niejszych parafii. Powstała w  
wyniku zatargu ludu bolesław- 
skiego z biskupem rzymsko
katolickim  Kaczmarkiem w  
Kielcach. Poszło o powszech
nie łubianego i szanowanego 
młodego w ikarego ks. Zacha
riasza, którego biskup zabrał 
z Bolesławia za jego prawdzi
w ie kapłańskie serce i zbyt
nie zbliżenie się do górników

„cuchnących pirytem ” , jak na
zwał biskup bolesławian.

Parafianie starali się o po
wrót łubianego księdza, ale da
remnie. N ie pomogły zebram 
podpisy, nie pomogły równiei 
pieniądze dane biskupowi.

Oburzeni wówczas bolesła- 
wianie zamknęli kościół i nk 
wpuścili do niego i do plebani: 
żadnego księdza. Dniem^' 
pilnowano świątynią 
aby nie nastąp^
Przez długi 
grzebali zr 
i ślubamij
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W  tej walce i „rew olu cyj
nym  katolicyźm ie”  dojrzała 
świadomość chrześcijańska.
Bolesławianie zrozumieli, że do 
Boga prowadzi droga nie ty l
ko przez Rzym, czy Kielce.
Zw rócili się w ięc do Kościoła 
Polskokatolickiego z prośbą o 
przysłanie kapłana i o objęcie 
parafii.

Przez jakiś czas do Bolesła
w ia przyjeżdżał z Krakowa ks.
M ichał Samborski i odprawiał 
Mszę św. przy polowym  ołta
rzu.

W  dniu 1 września 1957 r. 
bolesławianie otw orzyli kościół 
i procesjonalnie do środka 
wprowadzili kapłanów polsko- 
katolickich, ogłaszając ich sw y
mi w iecznym i przywódcami 
duchowymi.

Długoletnim proboszczem był 
ks. kan. T. Gotówka.

Obecnym proboszczem w
Bolesławiu jest ks. Kazim ierz . . .  „  , ,_  J Koscioł parafialny w Bolesławiu.
B onczar.

R A D O M  

Parafia p. w. Św. Trójcy

Parafia polskokatolicka w  Maksymiliana Rodego dnia 15.
Radomiu przy ul. Słowackiego V.1963 r.
33 35 została erygowana przez Proboszczem parafii jest 
Księdza Biskupa Prymasa Dr ks. Benedykt Sęk.

S T U D Z I A N K I  

Parafia p. w. Świętych Bezimiennych Męczenników Polskich

Wieś Studzianki w  czasie os- zniszczona. N ie  pozostał ani
tatniej w ojny została zupełnie jeden budynek.
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Po wojn ie ludzie przez dłu
g i czas mieszkali w  ziemian
kach, odbudowując równocze
śnie z w ielkim  wysiłkiem  zni
szczone gospodarstwa.

M ieszkańcy Studzianek, cho
ciaż m ieli własny kościół, a 
po w ojn ie wybudowano na pla
cu kościelnym barak —  ka
plicę, nie mogli, mimo usilnych 
starań otrzym ać księdza.

W  r. 1951 delegacja ze Stu
dzianek udała się nie do San
domierza, lecz do Kurii Bisku
piej Kościoła Polskokatolickie- 
go z prośbą o przysłanie księ
dza. ' Kapłan polskokatolicki

przybył i rozpoczął pracę w  ta
kich warunkach, jakie zastał po 
wojennych zniszczeniach, miesz
kając i żyjąc tak jak żyli m ie
szkańcy Studzianek.

W  krótkim czasie na miejsce 
baraku-kaplicy wybudowano 
piękny, murowany kościół, 
szkołę, odbudowano spalone 
gospodarstwa.

Ks. Eugeniusz Wielachowski 
organizator parafii i dotych
czasowy jej proboszcz zasłynął 
w  Studziankach w  sposób 
szczególny pracą na polu spo
łecznym.

K I E L C E

Parafia p. w. Św. Piotra i Pawła

Parafia polskokatolicka w  Kielcach, ul. Sienkiewicza 3 istnieje 
od 1960 r. Erygował ją Ksiądz Biskup Prymas Dr Maksymilian 
Rode. Parafia posiada piękny, murowany, zabytkowy kościół. 

Obecnym proboszczem jest ks. Stanisław Kozal.

O S T R O W I E C  Ś W I Ę T O K R Z Y S K I  

Parafia p. w. Najświętszej Maryi Panny

Parafia Kościoła PoLskoka- 
tolickiego w  Ostrowcu Świę
tokrzyskim  została zorganizo
wana w  1931 roku. Przyczyną 
powstania parafii był w yzysk 
i nieludzkie traktowanie w ier
nych przez kler rzymskokato
licki. W  r. 1933 część parafian 
ostrowieckich wypowiedziała 
posłuszeństwo Kościołow i

Rzymskokatolickiemu i posta
nowiła stworzyć wolną i nie
zależną, narodową parafię.

Pierwszym  proboszczem pa
rafii był ks. Julian Pękala. Po
czątki by ły  jednak bardzo tru
dne, gdyż kler rzymskokatolic
ki wystąpił do czynnej walki, 
organizując tzw. „A k c ję  kato
licką” , która niszczyła przed-
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Grupa wiernych przed kościołem.
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mioty kultu Kościoła Polsko- 
katolickiego oraz przeszkadzała 
w  nabożeństwach. M imo to 
w yznawcy własnym wysiłkiem  
wybudowali kaplicę, w  której 
gromadzili się na nabożeństwa.

Rozwój parafii poważnie o- 
słabiła wojna. Po wyzwoleniu 
ówczesny proboszcz ks. Stani
sław Piekarz wszczął u W ładz 
Państwowych staranie o przy
dzielenie placu pod budowę 
kościoła. W ładze miejskie przy
dzieliły plac w  centrum miasta. 
W yznawcy przystąpili natych
miast do porządkowania tere
nu oraz gromadzenia materia
łów  budowlanych. Wspólnym

wysiłkiem  wybudowano pięk
ną kaplicę, którą w  r. 1948 po
święcił śp. Ks. Bp Józef Pa
dewski, ówczesny ordynariusz 
Kościoła.

Po wybudowaniu kaplicy 
przystawiono do budowy ple
banii, którą ukończono w  1950 
roku.

Obecnie parafia pod kierun
kiem proboszcza ks. Kazim ie
rza Dudka pięknie się rozwija 
i mimo różnych przeszkód ze 
strony Kościoła rzymskokato
lickiego . z każdym miesiącem 
staje się liczniejsza i aktyw
niejsza.

H U C I S K O

Parafia p. w. Wniebowzięcia NM P

Parafia w  Hucisku została 
zorganizowana w  1936 r. przez
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księży Alfonsa Pióra i Sta
nisława Nossalskiego.

Przez okres pięciu lat w ierni 
grom adzili się na nabożeństwa 
w  domu prywatnym . Potem  
wybudowano kaplicę, a następ
nie przystąpiono do budowy 
kościoła, który ukończono w  
roku 1960. Budowę kościoła 
poprowadził młody, nowo w y 
święcony kapłan ks. m gr W ła
dysław Malec. Pieniądze na bu
dowę dostarczyła Kuria A rcy 
biskupia; w  pracy dopomogli 
ofiarni wyznawcy, którzy od 
w ielu  lat czekali na tę miłą 
dla nich inwestycję.

Kościół parafialny w  Hucisku.



Ks. prób. mgr Wiktor Wysoczański.

Grupa wiernych przed kościołem.

Poświęcenia kościoła doko
nał Ks. Biskup Prymas Dr 
Maksymilian Rode.

Parafia posiada własny, do
brze utrzymany cmentarz grze
balny.

W  pamięci w iernych w  Hu
cisku dobrze się zapisali dusz
pasterze: ks. T. Elerowski i ks. 
mgr Malec.

Obecnie proboszczem w  Hu
cisku jest ks. m gr W iktor W y 
soczański.
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T A R Ł Ó W

Parafia p. w. Św. Ducha

Parafia w  Tarłow ie powsta
ła w  1929 r., a organizatorami 
je j by li ks. bp A . Jurgielewicz 
oraz ks. bp Julian Pękala.

W  Tarłow ie przez długi czas 
nie było stałego duszpasterza. 
Parafią opiekowali się księża 
z okolicznych miejscowości. 
Dopiero w  r. 1959 stałym pro

boszczem w  Tarłow ie został 
ks. Jerzy Dunin, który w yre
montował zniszczony kościół. 
Poświęcenia kościoła dokonał 
Ksiądz Biskup Prymas Dr M a
ksymilian Rode.

Obecnie proboszczem jest ks. 
mgr M ieczysław Sokołowski.

Poświęcenie kościoła w Tarłowie.

O K Ó Ł

Parafia p. w. Św. Franciszka z Asyżu

Parafia została założona w  Jak w  wielu miejscowościach
r. 1929. Pierwszym i je j orga- Polski, tak i w  Okolę kapłani
nizatorami byli: ks. Julian Pę- polskokatoliccy zostali przyjęci
kala i ks. Adam Jurgielewicz. z w ielk im  entuzjazmem. Na
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O S Ó W  K  A  

Parafia p. w. Serca Jezusowego

Osówka, piękna, nieduża katolickiego, który nieludzko
wioska, leży  w  powiecie L ip- traktował biednego chłopa. 
sko n. Wisłą. W ieś ta przeżv- Chłopi z Osówki choć Ibyli
wała różne koleje. W ięcej w  biedni, ale myślący. "Nie chcąc
niej było zła, niż dobra, a poddańczo, wprost niewolni-
często z w iny kleru rzymsko- czo, służyć plebanowi w  r. 1929
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pierwszym  nabożeństwie zgro
madziło się około czterech ty 
sięcy ludzi, którzy s ta n o w c z y  
opowiedzieli się za Kościołem 
Polskokatolickim.

W ierni z zapajfi-rffprzystąpili 
do budo\vy_-k6scioła i plebanii 
oraz ,j?yiasńego cmentarza grze
balnego.

Do księży, którzy wnieśli

Grupa w  Okolę.

większy wkład w  rozwój okol- 
skiej parafii należą: ks. Marcin 
Tymczak, ks. Salamon, ks. K i- 
siewicz, ks. Leopold Nowak. 
Obecnym proboszczem w  Oko
lę jest p. o. ks. dziek. Franci
szek Baranowski.



Grupa wiernych w  Osowce.

Ks. prob. Jan fcosielecki.

na zebraniu zadeklarowali swą 
wolę sprowadzenia do siebie 

- księdza Kościoła Polskokatolic- 
ki-ągo. Na życzenie ludu ka
płan Jiarodowy przyjechał, 
zorganizcwsAjparafię i pozostał 
z nimi. P ierw szym  probosz
czem w  Osowce był kc. Czes
ław Skibiński.

Parafia pięknie się rozw ija
ła. Lud własnym wysiłkiem , 
materiałem i pracą wybudował 
sobie w  1931 r. świątynię.

Z przyczyn od nikogo nieza
leżnych parafia w  Osowce od 
1937 do 1952 roku nie miała 
swego stałego duszpasterza. Pa
rafią opiekowali się kapłani z 
sąsiedniej parafii w  Okolę. W  
roku 1952 przybył do Osówki 
ksT Jan" Posielecki i o fiarn ie 
oraz przykładnie duszpasterzu- 
je aż do chw ili obecnej.
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S K A D L A
Parafia p. w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

Parafia polskokatolicka w  
powiecie Busko-Zdrój powsta
ła w  1962 r. na skutek walki 
i zatargu m iędzy m iejscowym 
proboszczem ks. Stanisławem 
Skórczyńskim a w ikarym  ks. 
Stanisławem Rogozińskim. W  
walkę tę wmieszali się parafia
nie, którzy widząc, że w ikare
mu dzieje się krzywda, zw ró
cili się do biskupa Kaczmarka 
w  Kielcach z prośbą o opiekę 
nad wikarym . Biskup Kaczm a
rek zlekceważył interwencję 
parafian Skadli.

Wówczas ludność Skadli i 
okolicy postanowiła zwrócić się 
z prośbą o opiekę duszpaster
ską do Kościoła Polskokatolic- 
kiego, który natychmiast przy
szedł z pomocą. Ks. Bp. Rode 
erygow ał parafię.

Proboszczem parafii w  Ska
dli jest ks. Jan Jeleń.

Ks. prob. Jan Jeleń.

Grupa wiernych przed kościołem w  Skadli.



B A Ż A N Ó W K A  i P O S A D A  J A Ć M I E R S K A

Parafia p. w. Najświętszego Serca Jezusowego

Parafia polskokatolicka w  
Bażanówce i Posadzie Jaćmier
skiej powstała na skutek nie
porozumienia tamtejszego w i
karego z Jaćmierza ks. Grzysia 
z biskupem przemyskim ks. 
Pelczarem. Ks. Grzyś był po
wszechnie łubianym kapłanem. 
Gdy opowiedział się za parce
lacją źle gospodarujących fo l
warków, popadł w  niełaskę u 
biskupa i okolicznych dziedzi
ców. Biskup chciał przenieść 
postępowego wikarego, ale 
w iern i n ie dopuścili do tego, 
strzegąc plebanii dniem i nocą. 
Policja  siłą wprowadziła no
w ego duszpasterza na plebanię. 
Rozgoryczeni parafianie zw ró
cili się wówczas do Kurii Koś

cioła Narodowego z prośbą o 
opiekę duszpasterską. Do Ba- 
żanówki przybył ks. Ptaszek z 
Krakowa. Utworzono Kom itet 
Organizacyjny. Dnia 15 paź
dziernika 1922 r. została od
prawiona pierwsza Msza św. 
w  języku polskim.

W  r. 1924 przybył do Baża- 
nówki na stałe ks. Apolinary 
Filarski.

Ponieważ sala kółka rolni
czego, w  której odbywały się 
nabożeństwa nie mogła pomie
ścić wiernych, rozpoczęto bu
dowę kościoła, który ukończo
no w  1925 r.

Pomimo szykan i prześlado-

Grupa dzieci i młodzieży przed kościołem w  Bażanówce.
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wań przez policję granatową Proboszczem obecnym w  
i kler rzymskokatolicki, para- Bażanówce jest ks. kan. Jó- 
fia w  Bażanówce rozwijała się zef Janik, a w  Jaćmierzu ks. 
wspaniale. Franciszek Rumiński.

J A S T K O W I C E  

Parafia p. w. Przemienienia Pańskiego

Parafia polskokatolicka w  
Jastkowicach powstała w  1924 
roku.

Jastkcwice —  to duża wieś 
na prawym brzegu Sanu na
przeciw  Rozwadowa w  pow. 
tarnobrzeskim.

W  r. 1925 jastkowiczanie, 
mając wybudowany kościół, 
zw rócili się do Kurii Biskupiej 
w  Przemyślu z prośbą o ery
gowanie parafii i przysłanie Kościół parafialny w  Jastkowicach.
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Grupa wiernych przed kościołem.

księdza. Kuria Biskupia nie 
chciała spełnić próśb wiernych. 
W e wsi zapanowało rozgory
czenie. Ponawiano w  dalszym 
ciągu petycje, ale daremnie. 
Po wielokrotnych bezskutecz
nych staraniach w  Kurii Bis
kupiej o  przydzielenie do Jast
kowie księdza na stałe, jast- 
kowiczanie dnia 26 czerwca 
1925 r. zwołali zebranie całej 
wsi i postanowili wysłać do 
Krakowa prośbę o  przysłanie 
księdza narodowego i obję
cie wybudowanego kościoła. 
W krótce (28 czerwca) do Jast
kowie przybył ks. W ładysław 
Strynkowski wysłany przez 
ks. bpa Bończaka. Z jaw iła  się 
też wnet policja granatowa, 
która na żądanie kleru rzym 
skokatolickiego przeszkadzała
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w  organizowaniu parafii pol- 
skokatolickiej w  Jastkowicach. 
Zaczęły się aresztowania sym 
patyków i zwolenników  Koś
cioła Narodowego oraz jego ka
płanów. Ks. Strynkowski od
prawił Mszę św. wobec kilku 
członków Kom itetu Parafial
nego, gdyż policja nie wpuści
ła w ięcej ludzi do wnętrza. 
Następne nabożeństwo odpra
wiono dnia 7 lipca. Udział w  
nabożeństwie brał Ks. Bp. Leon 
Grochowski jako gość ze Sta
nów Zjednoczonych i współ
organizator Kościoła Narodo
wego.

Ks. Strynkowski wszedł do 
kościoła po zerwaniu pieczęci 
nałożonych przez policję i od
prawił Mszę św. W  krótkim  
czasie po M szy św. zmarł na



oczach Ks. Bpa Grochowskie
go. Śmierć nastąpiła prawdo
podobnie na skutek zatrucia 
w inem mszalnym.

Następcą po ks. Strynkow- 
skim był ks. Jaeger, który roz
winął w  Jastkowicach bardzo 
ożyw ioną działalność społecz
ną. Nabożeństwa odprawiano 
w  tym  okresie w  domu pry
watnym, potem w  naprędce 
pobudowanym pomieszczeniu, 
gdyż krw aw e starcie z policją, 
przysłaną do Jastkowie w  gru
dniu 1925 r. przez w ojewodę 
lwowskiego zakończyło się usu
nięciem „narodowców”  z koś
cioła. Policja  dotkliw ie pobiła 
i poraniła w ielu  jastkowiczan, 
a najbardziej aktywnych za
brała do więzienia. W yznawcy 
nie załamali się jednak, w y 
trw ali przy swej decyzji, po
budowali z czasem własny koś
ciół, plebanię, ofiarowali zie
mię na założenie cmentarza.

Dziś parafia w  Jastkowicach 
okrzepła w  ogniu cierpień i 
prześladowań, i jest placówką 
tętniącą pełnią życia duchowe
go i ideologicznego.

Długoletnim proboszczem w  
Jastkowicach był po w ojn ie ks. 
kan. Józef Janik, potem ks. 
Emil Kapralski, a obecnie jest 
nim ks. Jerzy Dunin.

Ł Ę K I  D U K I E L S K I E

Parafia p. w. Dobrego Pasterza

Łęk i Dukielskie leżą w  po
w iecie kraśnieńskim w  okolicy 
Przełęczy Dukielskiej. Jest to 
niewielka wioska, której miesz

kańcy przywiązani do pięknych 
pól i lasów, nie m ogli jednak 
przywyknąć do pana dziedzica
i proboszcza rzymskokatolickie-
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Ks. prob. Jerzy Dunin.



Grupa wiernych

Ks. prob. Roman Marszałek. 
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przed kościołem.

go, którzy dla chłopów byli 
jednakowo nieprzystępni. P ro
boszcz za posługi religijne, 
szczególnie za śluby i pogrze
by kazał sobie bardzo słono 
płacić. Jednak chłopi zbunto
wali się. Zwołali zebranie gro
madzkie, na którym  wybrano 
delegację, której zadaniem by
ło jechać do Bażanćwki celem 
zasięgnięcia inform acji doty
czących założenia parafii pol- 
skokatolickiej.

Delegacja powierzoną misję 
wypełniła pozytywnie. Po jej 
powrocie wybrano w  Łękach 
Kom itet Organizacyjny Kościo
ła Narodowego.

8 września 1925 roku przy
był do Łęk Dukielskich kapłan 
połskokatolicki, ks. Apolinary



Filarski z Bażanówki i odpra
w ił pierwsze nabożeństwo w  
języku ojczystym.

Proboszcz rzymskokatolicki 
w Kobylanach, do którego na
leżały również Łęk i Dukielskie, 
zorientował się, że źle sobie 
poczynał z chłopami, a korzy
stając z bezrobocia, za pienią
dze starał się odzyskać utra
conych parafian. Odzyskał ich 
jednak niewielu.

Kościół rzymskokatolicki, jak 
wszędzie tak i w  Łękach Du
kielskich wszelkim i sposobami 
starał się zniszczyć „zło  here
z ji". N ie pomogła policja, pro
cesy, więzienia, ani szykany w  
szkole, której nauczyciele dla
tego, że nie m iały stopnia z 
relig ii nie klasyfikowali dzieci 
narodowców. Chłopi w  Łękach 
Dukielskich w ytrw a li do dziś 
przy swym postanowieniu i są 
zadowoleni z dokonanego w y 
boru.

Parafianie w  Łękach szybko 
wybudowali skromny kośció
łek. Budowę rozpoczął ks. F i
larski, dokończył ks. Bronisław 
Ciśniewicz. Po ks. Ciśniewiczu 
proboszczami w  Łękach byli 
księża: Stanisław Brokarski,
Jan Madziarz, Jan Perkowski, 
Biernacki, Brosz. W  okre
sie okupacji opiekował się 
parafią ks. A lfons Piec, a od 
r. 1948 duszpasterstwo przejął 
ks. Teodor Elerowski i zapisał 
się pięknie w  pamięci parafian 
ożywioną pracą społeczną (m. 
innymi zorganizował P C K  oraz 
przychodnię lekarską, udziela
jącą pierwszej pomocy w  cho
robie). Obecnie, od dłuższego 
czasu, proboszczem jest ks. 
Roman Marszałek. Na konto 
ostatniego proboszcza zapisać 
należy m. in. wyremontowanie 
kościoła i budowę nowej p le
banii.

J A W O R Z E  G Ó R N E  

Parafia p. w. Św. Jana Chrzciciela

N ajp ierw  parafia polskokato- 
licka p. w. Zmartwychwstania 
Pańskiego powstała na terenie 
Dobrkowa w  1933 r. Organiza
torem parafii był ks. Tadeusz 
Zadembski.

Z braku odpowiedniego koś
cioła na nabożeństwa groma
dzono się w  mieszkaniu pry
watnym. W  międzyczasie pa
rafianie gromadzili materiał na 
•udowe kościoła, ale rząd sa

nacyjny do budowy nie dopuś
cił i materiał leżący bez za
bezpieczenia uległ zniszczeniu.

W  r. 1944 N iem cy spalili 
dom, gdzie znajdowała się ka
plica.

Po wyzwoleniu  wyznawcy 
Kościoła Polskokatolickiego za
kupili w  Jaworzu Górnym 3 
morgi ziem i w raz z zabudowa
niami. W  mieszkaniu prywat
nym w  Jaworzu Górnym urzą
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dzono kaplicę i tam gromadzą 
się na nabożeństwach.

Pierwszym  proboszczem w  
Jaworzu Górnym po w yzw ole

niu był ks. Andrzej Klusek, 
obecnie jest nim ks. Henryk 
Grochocki.

Poświęcenie krzyża w Jaworzu Górnym.

S A N O K
Parafia p. w. Matki Boskiej Różańcowej

Parafia polskokatolicka w  Erekcji i poświęcenia parafii 
Sanoku, ul. Szkolna 12, istnie- dokonał Ksiądz Biskup Prymas 
je od 1961 r. Jej organizatorem Dr Maksymilian Rode. 
i dotychczasowym proboszczem 
jest ks. Ryszard Rawicki.
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DIE C E ZJA  WROCŁAW SKA

W R O C Ł A W

Parafia p. w.
Św. Marii Magdaleny

Po  w yzw oleniu  Ziem  Zacho
dnich przybyli z  Małopolski do 
W rocławia i okolicznych miast 
liczn: wyznawcy Kościoła N a
rodowego. W yznaw cy ci zaprag
nęli m ieć własną, niezależną, 
pilską i katolicką parafię. To
też w  1948 r. zwrócili się do 
ówczesnego Ordynariusza Koś
cioła śp. ks. bpa J. Padewskie
go o erygowanie we Wrocławiu 
parafii narodowej. Ks. Biskup 
spełnił ich w olę i wydelegował 
do W rocławia ks. Józefa Os-

Kościół parafialny i katedralny we 
Wrocławiu, przy ul. Marii Magda

leny 5.

Ks. Bp Julian Pękala, Ordynariusz 
diecezji wrocławskiej.

mólskiego celem  zorganizowa
nia parafii. Praca organizacyj
na w  zniszczonym przez wojnę 
Wrocławiu nie była łatwa. N ie 
było też odpowiednich nie zn i
szczonych podczas działań w o
jennych, kościołów. Po dłuż
szym poszukiwaniu znaleziono 
ogromny, zabytkowy kościół 
poewangelicki i w  zakrystii te
go kościoła urządzono kaplicę.

Dnia 22 maja 1948 roku, w  
gotyckiej kaplicy tegoż kościo
ła ks. Józef Osmólski odpra
w ił pierwszą polską Mszę św.

9 grudnia 1949 r., decyzją 
ówczesnego Ministerstwa Ziem  
Odzyskanych, W ładze pań-
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Grupa wiernych ze swoim duszpa
sterzem

stwowe P R L  przekazały Kościo
łow i Połskokatołickiemu cały 
kościół p. w. M arii M agda
leny w  użytkowanie.

Ód 1952 roku parafia wro
cławska stała się siedzibą de
kanatu.

W  r. 1962, gdy Kościół Pol- 
skokatolicki powiększył znacz
nie liczbę parafii, Ks. Biskup 
Prymas Dr Maksymilian Rode, 
po uzyskaniu zgody Rady Koś
cioła erygow ał nowe diecezje.

Wśród nich W rocław  stał się 
siedzibą kurii biskupiej Koś
cioła Polskokatolickiego na 
Ziemiach Zachodnich.

Ks. dziek. mgr W ładysław Malec



Obecnym ordynariuszem die
cezji wrocławskiej jest ks. bp 
Julian Pękala. Proboszczem 
parafii, dziekanem dek. wroc
ławskiego jest ks. m gr W łady-

W R O

X a terenie W rocławia poza 
najstarszą parafią istnieje jesz
cze parafia p.w. Najświętszego 
Serca Jezusowego (W rocław —  
Leśnica, ul. Skoczylasa) która

B O G U  

Parafia p. w. Sw,

W  r. 1946 przybyli do Bogu
szowa wyznawcy Kościoła N a
rodowego z okolic Borysławia. 
Bardzo szybko nawiązali oni 
kontakt ze starokatolikami nie
mieckimi, którzy m ieli w  Bo
guszowie piękny kościół i sta
now ili dość liczną grupę w y 
znaniową. Duszpasterz staroka
tolicki ks. Wegener, żyw o zain
teresował się polskimi naro
dowcami i okazał im w iele ży 
czliwości.

Borysławianie zorganizowali 
parafię polskokatolicką. W  or
ganizowaniu parafii dopomógł 
ks. J- --'ózef Ctoyrrtggr i był jej

Kcściół parafialny w  Boguszowie.

sław Malec. Ks. Malec przejął 
parafię po ks. J. Osmólskim, 
jej organizatorze i długoletnim 
proboszczu.

Ł A W

została zorganizowana w  1958 
roku. Jej obecnym proboszczem 
jest ks. Zdzisław Janas.

Erygował ją Ks. Bp. Rode.

Z Ó  W

Pawła Apostoła

I
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proboszczem przez dwa lata. 
Po nim stanowisko proboszcza 
kolejno piastowali: ks. Teodor 
Elerowski, ks. m gr Józef Gab- 
rysz. Obecnie obowiązki pro
boszcza spełnia ks. Kazim ierz 
Pikulski.

Ks. prob. Kazimierz Pikulski

Grupa wiernych w Boguszowie.
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G O R C E

Parafia p. w. Św. Rodziny

Gorce to osiedle robotnicze 
w  powiecie wałbrzyskim  na 
Dolnym  Śląsku.

Parafia polskokatolicka ist
nieje w  Gorcach od 1962 r. 
Erygował ją  Ks. Biskup Pry- 

Dr Maksymilian Rode.
Parafia posiada piękny, mu- 

rowany i na w idocznym m ie j
scu zbudowany kościół.

Adm inistratorem  parafii jest 
ks. Herman Przypoliński.

Ks. prob. Herman Przypoliński.

Kościół parafialny w Gorcach.

Kalendarz — 3
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Ś W I E R Z A W A

-  '•

C I E P L I C  E - Z D R Ó J

Parafia p. w.
M. B. Nieustającej Pomocy

W  pięknej, uzdrowiskowej 
miejscowości, w  Cieplicach- 
Zdroju powstała w  r. 1952 pa
rafia polskokatolicka. Pracę na 
tym  terenie zapoczątkował i 
kontynuuje ją  ks. Edmund 
Wasielewski.

Fragment wnętrza kościoła w Cie
plicach Zdroju.

Parafia p. w. Chrystusa 
Arcykapłana

Nad rzeką Kaczawą, oto
czone górami Kaczawskim i le
ży  urocze osiedle, Świerzawa, 
liczące 2.500 mieszkańców.

Parafia Kościoła Polskoka- 
tolickiego w  Świerzaw ie ist
nieje od 1962 r., erygowana 
przez Ks. Biskupa Prymasa Dr 
Maksymiliana Rodego.

Proboszczem jest ks. Józef 
Nowak.

Kościół parafialny w  Świerzawie.



Ks. prob. Edmund Wasielewski

W A Ł B R Z Y C H  

Parafia p. w. Św. Ducha

Parafia polskokatolicka w  
Wałbrzychu została zorganizo
wana w  r. 1946 przez ks. J. J. 
Csmólskiego. Otwarcia i po
święcenia kościoła dokonał ks. 
bp Józef Padewski. Duszpas
terstwo w  parafii sprawowali: 
ks. J. J. Osmólski, ks. Bargaia, 
ks. E. Gajkoś, ks. dr Edward
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Grupa wiernych przed kościołem. Ks. prob. Edwin Filip.

Początki organizacyjne pa
ra fii wałbrzyskiej by ły  w y ją t
kowo łatwe. Z Małopolski, z 
okręgu borysławskiego, osied
lili się w  Wałbrzychu starzy

kościół poewangelicki przy ul. 
M ickiewicza 24 i sami utwo
rzyli piękną placówkę duszpas
terską na Ziemiach Zachod
nich.

Ś W I D N I C A

Parafia p. w.

Parafia w  Świdnicy została 
zorganizowana w  1953 roku. 
Posiada piękny, zabytkowy 
kościół z X V  wieku.

W yznaw cy rzymskokatoliccy 
usiłowali przeszkodzić w  roz-
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Św. Antoniego

woju parafii. W ybijano szyby 
w  kościele i plebanii, zniewa
żano obrazy, ołtarze, krzyże. 
Specjalne „bo jów k i”  przeszka
dzały w  nabożeństwach krzy
kiem i gwizdem. M imo gróźb,

Bałakier, ks. Janecki, ks. Jó
zef Kowalek, ks. Roman Krau
ze. Obecnie administratorem 
jest ks. Edwin Filip.

narodowcy, którzy w yjeżdża
jąc na Ziem ie Zachodnie za
brali ze sobą cały sprzęt litur
giczny. W  Wałbrzychu zajęli



klątw  i różnych szykan para
fia  rozw ijała się i rozw ija bar
dzo żyw o ogarniając coraz to 
w ięce j dusz i serc polskich.

Obecnym proboszczem w  
Świdnicy jest ks. Leon W al
czak.

Ż A R Y

Parafia p. w. Dobrego Pasterza

Parafia polskokatolicka w  
Żarach została erygowana 
przez Księdza Biskupa Prym a
sa Dr Maksymiliana Rodego 
dnia 12.11.1962 r.

Administratorem parafii jest 
ks. mgr Eugeniusz Elerowski.

Ks. mgr Eugeniusz Elerowski.

D U S Z N I K I -  Z D R Ó J

Parafia p. w. Matki Boskiej Różańcowej

Parafię polskokatolicką w  Proboszczem parafii jest ks. 
Dusznikach-Zdroju erygował W ojciech Bazamik.
Ks. Biskup Prym as Dr Maksy
milian Rode dnia 14.VI.1962 r.
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P O Z N A Ń

Parafia p. w. Św. Kazimierza 
i Chrystusa Arcykapłana

Parafia w  Poznaniu przy ul. 
Bydgoskiej 4 powstała w  1963 
roku. Erygował ją  ks. Bis
kup P iym as Dr Maksymilian 
Rode.

W ładze m iejskie m. Pozna
nia Kościołow i Polskokatolic- 
kiemu oddały do użytkowania 
kościół zbudowany w  X V II  
wieku.

Proboszczem parafii jest ks. 
dziekan kari. Józef Pracz.

M imo złośliwych i różnorod
nych ataków ze strony Koś
cioła rzymskokatolickiego pa
rafia polskokatolicka jest bar
dzo aktywną i liczną, chociaż 
nie jedyną parafią w  Poznaniu.

Parafianie pod kierunkiem 
duszpasterza dbają o swoją 
świątynię, remontują ją  i oz
dabiają wewnątrz i zewnątrz.

Ks. dziek. kan. Józef Pracz.

Wnętrze kościoła parafialnego w 
Poznaniu przy ul- Bydgoskiej 4.



Grupa wiernych przed kościołem w  Poznaniu

P O Z N A Ń  

Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny

Parafia polskokatolicka w  Poznaniu przy ul. Kościuszki 92/98 
istnieje od 1960 r. Jej organizatorem i pierwszym  proboszczem 
był ks. H. Górecki. Jej obecnym proboszczem jest ks. Fr. Skrzyp
czak.

S Z P R O T A W A  

Parafia p. w. Zbawiciela Świata

Szprotawa to miasteczko po
wiatowe w  w ojew ództw ie zie
lonogórskim.

Parafia polskokatolicka w  
Szprotawie powstała w  roku

1961. Erygował ją Ks. Biskup 
Prymas Dr Maksymilian Rode.

Administratorem parafii w 
Szprotawie, je j pierwszym or
ganizatorem był ks. mgr Euge-
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Kościół parafialny w Szprotawie.

Grupa wiernych w  Szprotawie,
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niusz Elerowski. M łody ka- pasterz. Obecnie obowiązki
plan zapisał się dobrze w  pa- duszpasterskie pełni ks. mgr
mięci parafian, jako zdolny, Czesław Grabski,
energiczny i pracowity dusz-

D Ą B I E  nad N E R E M  

Parafia p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Parafię polskokatolicką w  Dąbiu n/Nerem, woj. poznańskie 
erygow ał Ksiądz Biskup Prymas Dr Maksymilian Rode dn. 15.V III. 
1962 r.

Proboszczem parafii jest ks. Zdzisław Kuflewski.

Wnętrze kościoła w  Dąbiu n/Nerem.
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M U R O W A N A  G O Ś L I N A  

Parafia p. w. Św. Ducha.

Parafię polskokatolicką w  Murowanej Goślinie, pow. Oborniki 
erygow ał Ksiądz Biskup Prymas Dr Maksymilian Rode dnia 
29 listopada 1962 r.

Administratorem parafii jest ks. M ieczysław Syta.

L E S Z N O  W I E L K O P O L S K I E

Parafia p. w. Najświętszej Maryi Panny

Parafia polskokatolicka w  Lesznie istnieje od 1929 r. Organi
zatorem i je j pierwszym  proboszczem był ks. Franciszek Kacz
marczyk.

Obecnym proboszczem 'jest ks. mgr St. Kaczmarek.

K O Ś C I A N  

Parafia p. w. Św. Piotra i Pawła

Parafię polskokatolicką w  Kościanie woj. poznańskie erygow ał 
Ksiądz Biskup Prymas Dr Maksymilian Rode dnia 24 paździer
nika 1962 r.

Administratorem parafii jest ks. W iesław Skołucki.

S Z C Z E C I N  

Parafia p. w. Św. Piotra i Pawła

Parafia polskokatolicka w  Obecnym proboszczem, a za- 
Szczecinie została zorganizo- razem dziekanem szczecińsko-
wana zaraz po wyzwoleniu  i koszalińskim jest ks. kan. Wa-
odzyskaniu Ziem Zachodnich, lerian Kierzkowski, który przy
tj. w  1945 r. współudziale głównego konser-

Organizatorem parafii był watora zabytków w  Szczecinie,
ks. Tadeusz Gotówka. przy częściowej pomocy mate-
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Ks. dziek. kan. Walerian Kierz- Kościół parafialny w Szczecinie, 
kowski.

Grupa wiernych przed kościołem,
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rialnej Kurii Arcybiskupiej w  odnowił i uczynił jedną z naj-
Warszawie, ten najstarszy koś- piękniejszych, zabytkowych
ciół Szczecina odremontował, budowli Szczecina.

S T A R G A R D  S Z C Z E C I Ń S K I

Parafia p. w. Przemienienia Pańskiego

Parafia Kościoła Polskoka- 
tolickiego w  Stargardzie Szcze
cińskim powstała w  1960 r. 
Erygował ją Ks. Biskup P ry 
mas Dr Maksymilian Rode. 
Prezydium  W ojewódzkiej Rady 
Narodowej w  Szczecinie przy
dzieliło Kościołow i Polskoka- 
tolickiemu połowę kościoła 
zajmowanego przez Zjednoczo
ny Kościół Ewangeliczny. Po 
dokonaniu remontu, Ks. Bp 
Julian Pękala poświęcił koś

ciół i dnia 2 października 1960 r. 
kościół został oddany w iernym  
do użytku.

Proboszczem od początku aż 
dotąd jest ks. Franciszek R y- 
gusik. Praca jego zasługuje na 
szczególne uznanie. Ks. Rygu- 
sik zdobył sobie sympatię 
w ielu  mieszkańców Stargardu 
i w  krótkim stosunkowo czasie 
zorganizował dość liczną pa
rafię.

I Komunia św. w Stargardzie Szczecińskim.
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B U K O W O  M O R S K I E

Parafia p. w. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa

Parafia polskokatolicka w  
Bukowie Morskim, pow. Sław
no, woj. Koszalin została ery
gowana przez Ks. Biskupa 
Juliana Pękalę 14.IV .1964 r.

Administratorem parafii jest 
ks. Jan Materek.

Kościół parafialny w Bukowie 
Morskim.

Grupa wiernych przed kościołem.
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K O S Z A L I N

Parafia p. w. Sw. Marka

Parafia polskokatolicka w 
Koszalinie przy ul. M ickiew i
cza została erygowana przez

Ks. Biskupa Juliana Pękalę dn. 
9.IV .1964 r.

Administratorem parafii jest 
ks. Jan Materek.
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Ks. mgr T A D E U S Z  G O R G O L

O RUCHU EKUMENICZNYM

W  m odlitw ie arcykapłańskiej 
Chrystusa zawarta jest 

prośba do Boga Ojca: „aby 
wszyscy byli jedno" (ut omnes 
sint unum). M odlitwa Chrystu
sa wyraża pragnienie jedności 
wszystkich chrześcijan. Ludzie 
w ierzący świata pragną połą
czenia podzielonego Kościoła 
Chrystusowego. M isji tej pod
jęła się Ekumeniczna Rada 
Kościołów. Św iatowy Ruch 
Ekumeniczny jednoczy w  swej 
organizacji 200 Kościołów 
chrześcijańskich całego świata. 
Według statystyki do Kościoła 
rzymskokatolickiego należy 430 
m ilionów ludzi, chrześcijan 

w ierzących w  Jezusa Chrystu
sa poza Kościołem rzymskoka

tolickim jest ok. 465 milionów.

Symbol Ekumenii.

W  r. 1910 zorganizowano 
światową Konferencję M isyjną 
w  Edynburgu, od której datuje 
się akcja zmierzająca do zjedno
czenia chrześcijan. Następnie 
odbywały się konferencje w  
Sztokholmie (1925), w  Lozan
nie (1927), w  Jerozolim ie (1923),
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w  Oxfordzie i Edynburgu 
(1927), w  Utrechcie i Madrasie 
(1938). W  r. 1948 została zorga
nizowana Światowa Rada Koś
ciołów w  Amsterdamie. W  r. 
1954 odbyła się konferencja (so
bór) w  Evanston, a w  r. 1961 
konferencja w  N ew  Delhi.

W  Polsce Polska Rada Eku
meniczna zrzesza w  swych sze
regach Kościoły chrześcijańskie. 
Kościół Polskokatolicki jest 
członkiem Światowej Rady 
Kościołów Chrześcijańskich od 
1948 r. Kościół Polskokatolicki 
jest Kościołem ekumenicznym, 
naucza bowiem, że Kościół 
Powszechny to federacja Koś
ciołów  narodowych, dąży do je 
dności Kościoła, którego Gło
w ą jest Jezus Chrystus.

Reprezentantem Kościoła 
Polskokatolickiego w  P R L  jest 
Ks. Biskup Prof. Dr Maksymi
lian Rode, Prymas Kościoła.*)

W  ostatnich latach obserwo
waliśmy w  Polsce dwa wyda

rzenia mające w ielk ie znacze
nie dla Ruchu Ekumenicznego:

Sesję naukową zorganizowa
ną przez Chrześcijańską Aka
demię Teologiczną i Ogólnopol

skie Zgromadzenie Chrześcijań
skich Kościołów Ekumenicz
nych.

Bp Lesslie Newbigiin, dyrektor 
M isji i Ewangelizacji. Ur. w  r. 
1909. Odegrał poważną rolę w  
trzech zjazdach ekumenicznycn w  
Amsterdamie (1948), w  Ghanie 
(1957) oraz w  New  Delhi (1961). 
Jest biskupem Kościoła Południo- 
wo-Indyjskiego. Ma bogaty doro
bek pisarski, m in. jest autorem 
głośnej książki pt. „Czy Chrystus 
musi być podzielony?” (1961) .
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Dr Robert S. Bilheimer, dyrek
tor studiów Światowej Bady K o
ściołów. Ur. w  Denver, Colorado, 
USA w  r. 1917. Jest duchownym 
Kościoła Prezbiteriańskiego w  
USA. W  ruchu ekumenicznym pra
cuje od r. 1954. Jest niezwykle 
czynnym działaczem ekumenicznym 
-.v Ameryce, A z ji i Afryce. Ma na 
swym koncie kilka poważnych 
” =c w  zakresie zagadnień mię- 
czykościelnych i dydaktyczno-wy
chowawczych.

Dr Willem A. Vissert Hooft, Se
kretarz Generalny Światowej Ra
dy Kościołów, Ur. w  Haarlem ie w  
Holandii w  r. 1900. Jest pastorem 
Ewangelickiego Kościoła Reform o
wanego. W  ruchu ekumenicznym 
pracuje od r. 1924, a od r. 1948 tj. 
od zjazdu w  Amsterdamie był ge
neralnym sekretarzem Światowej 
Rady Kościołów. Dr Visser’t Hooft 
odegrał poważną rolę. w  dziedzinie 
organizacji pomocy dla bezdom
nych i poszkodow-anych podczas I I  
w ojny światowej.
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Dr Leslie E. Cooke, dyrektor do 
spraw stosunków międzykościel
nych i uchodźstwa. Ur. w  r. 1908 
w  Brighton w  W. Brytanii. O roz
miarach działalności resortu kie
rowanego przez Dr Cooka świad
czyć może chociażby fakt, że w  
czasie I I  w ojny światowej Świato
w a Rada Kościołów przyszła z do
raźną lub ciągłą pomocą 225.000 u- 
chodźców. Dr Cooke jest ducho
wnym Kościoła Kongregacjonali- 
stów.

Dr Fryderyk O. Nolde, dyrektor 
Kom isji do Spraw Międzynarodo
wych Kościołów. Ur. w  1899 r. w  
Filadelfii, USA. Jest duchownym 
luterańskim. Jest niezwykle akty
wnym i cenionym działaczem na 
polu w alk i o sprawiedliwość dla 
narodów ujarzmionych przez kolo
nializm oraz na polu walki o po
kój między narodami.
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Ks. Dr Andrzej Wantula, Biskup 
Kościoła Ewangelicko-Agsburskiego 
w PRL, Wiceprezydent Świato
wej Federacji Luterańskiej, Sekre
tarz Polskiej Rady Ekumenicznej.

Ks. Arcybiskup Stefan Rudyk (Pol
ski Autokefaliczny Kościół Prawo

sławny).

* Polska  Rada Ekum eniczna  w yda je  
w  jąz. angielskim  i n iem ieck im  ,,P rze 
gląd E k u m en iczn y” . Z  K ościoła  Po lsk o -  
katolickiego u> skład koleg ium  ? edak - 
c y jn eg o  ivchodzi ks. Tadeusz Corgo l.
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Ks. Mgr Jan Niewieczcrzał, pre
zes Polskiej Rady Ekumenicznej, 
superintendent Kościoła Ewange
licko-reformowanego w  Polsce, 
aktywny działacz Ruchu Ekumeni
cznego w  Polsce.

Ks. Prezes mgr St. Krakiewicz 
(Zjednoczony Kościół Ewangeliczny)

Ks. Arcybiskup P. Ramsey, Prymas 
Kościoła Anglikańskiego w  rozmowie 
z Księdzem Biskupem Rodem, Pry
masem Kościoła Polskokatolickiego' 

w PRL.
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Ks. Prof. Dr Wiktor NiemczyK, 
rektor ChAT.

Budynek Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w  Cbylicach k/Warsza-
wy, ul. Długa 43.



Fragment naukowej sesji ChAT w 1962 r,

134



W  lutym  1962 r. odbyła się 
sesja, o której wspomnieliśmy. 
Sesję otw orzył i przewodniczył 
jej rektor ChAT Ks. Prof. Dr 
W. Niemczyk. Referaty w yg ło 
sili: Ks. Bp Prof, Dr A. Wan- 
tuła na temat: „Współczesny 
Ruch Ekumeniczny Kościołów 
z aspektu teologicznego \ Ks. 
Bp Prof. Dr M. Rode „Kościoły 
chrześcijańskie (ekumeniczne) 
wobec spraw społeczno-gospo
darczych i politycznych- i Ks. 
Dr A . Znosko na temat: „P ro 
blematyka światowego Ruchu 
Ekumenicznego na Ile sytuacji 
Kościołów  Prawosławnych".

Wygłoszone referaty ukazały 
historyczny rozwój ruchu eku
menicznego, jego koncepcje te
ologiczne, oraz znaczenie spo
łeczne, ekonomiczne i politycz
ne.

W  kwietniu 1962 r. odbyło 
się Ogólnopolskie Zgromadze
nie Chrześcijańskich Kościołów, 
podczas którego prezes PRE 
Ks. M gr J. N iew ieczerzał w y 
głosił referat pt. „Polskie Koś

cio ły Ekumeniczne wobec aktu
alnych zagadnień chrześcijań
stwa” .

Zgromadzenie zorientowało 

uczestników o zagadnieniach 
będących treścią I I I  Zgroma
dzenia Światowej Rady Kościo

łów  w  N ew  Delhi, w  którym  w  
r. 1961 uczestniczył Ks. Biskup 
Prymas Dr M. Rode. W  refera
cie jak i w  wypowiedziach 
przedstawicieli kierownictwa 
Kościołów  i rektora ChAT dało 
się wyczuć, że jednym z g łów 
nych zadań chrześcijaństwa jest 
służba dla człowieka. Kościoły 
wzmogą wysiłek w  kierunku 
odwrócenia od świata groźby 

wojny.

Podsumowania dokonał P ry 
mas Kościoła Polskokatolickie- 
go Ks. Bp Prof. Dr M. Rode, 
wskazując na potrzebę zgodne

go współżycia w iernych z po
szczególnych Kościołów  chrze
ścijańskich w  oparciu o wspól

ną w iarę w  jednego Boga i w y 
kluczenie tendencji wyższości 
jednych wyznań chrześcijań
skich nad drugimi.

Polska Rada Ekumeniczna 
zrzesza w  swych szeregach na
stępujące Kościoły: Kościół

Ewangelicko-Augsburski, Auto
kefaliczny Kościół Prawosław
ny, Kościół Polskokatolicki, 
Kościół Ewangelicko-Reformo
wany, Kościół Chrześcijan 
Baptystów, Kościół Metodys- 
tyczny, Starokatolicki Kościół 

M ariawitów, Zjednoczony Koś

ciół Ewangeliczny.
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Ks. E. NARBUTT

U ŹRÓDŁA KOŚCIOŁA NARODOWEGO 
W USA

B óg w  naszej epoce nie ukazuje się w  gorej ącym krzaku jak 
za czasów Mojżesza, nie wręcza nowych tablic z przykaza

niami, nie żąda pierworodnego syna na całopalenie ani grom ów 
nie zsyła. A  przecież nie zrezygnował z rządów nad duchowym 
i materialnym światem i jego rozwojem , nie zrezygnował z inge
rencji w  życie poszczególnego człowieka, narodów i całej ludz
kości. N ic się nie dzieje poza wym iaram i Jego Opatrzności.

Wszystko, co ży je  i istnieje, ma swoją przyczynę. Istnienie K o 
ścioła Narodowego w  St. Zjednoczonych, w  Kanadzie i w  Po l
sce, jego byt, egzystencja i rozwój jest sprawą bezsporną. W ar
to na chwilę się zastanowić w  jakich warunkach Kościół pow
stał i jakie się na to złożyły  przyczyny.

W  ruchach i zjawiskach społecznych nie ma przypadków. Jest 
jakiś łańcuch przyczyn i skutków, które są sprawdzalne, chociaż 
nie wszyscy może je sobie uświadamiają.

N ie jest tajemnicą, że w  ciągu szeregu łat Kościół rzymskoka
tolicki starał się przyczyny powstania Kościoła Narodowego spro
wadzić do ambicji kapłana i buntu niezadowolonych emigrantów 
w  stosunku do hierarchii kościelnej. Pragnął obniżyć rangę i treść 
tego zjawiska, uczynić zeń sprawę ludzką, marginesową, mało 
znaczącą.
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Do dzisiaj jeszcze spotykamy się z takimi zarzutami, że Kościół 
Narodowy jest dziełem człowieka, a tylko rzymski jest założony 
przez Chrystusa.

N ie trzeba być teologiem, aby wiedzie, że Kościół założył Chry
stus, aby na ziem i realizował Jego naukę, głosił Dobrą Nowinę 
i prowadził ludzi do Boga. On też osobiście nie organizował ża
dnej w idzialnej społeczności, żadnego zboru, kościoła czy parafii. 
Apostołom i uczniom polecił nauczać wszystkie narody. Posłu
szni poleceniu swego Mistrza, nieśli Dobrą Now inę do wszystkich 
narodów zachowując w  obrzędach język  ojczysty, ten klucz do 
umysłu i serca każdego ludu, a obyczajom i tradycjom  dawali 
treść Chrystusowej Ewangelii. N ie  znamy Kościołów Pawłowych, 
Piotrowych, Andrzejowych, aczkolwiek oni byli organizatorami 
Kościoła i jego duchowymi przywódcami.

W  Rzymie, Koryncie, Damaszku, Jerozolimie, E fezie wszędzie 
był Kościół Chrystusa, który jako Jego Głowa Kościół jednoczył.

Idea Kościoła Narodowego nie jest sprawą nową ani ludzką. 
Już w  Wieczerniku w  dniu Zesłania Ducha Św., „m ówiono róż
nym i językam i wielmożne sprawy Boże“ .

Naród polski już w  okresie Złotego Wieku pragnął stargać pęta 
rzymskiej niewoli. Zabrakło jednak światłych przywódców du
chowych. aby tę w ielką ideę ucieleśnić w  realnych kształtach.

Upłynęło kilka wieków, zanim kapłan polski z gromadą skrzyw
dzonego ludu polskiego w  czyn wyprowadził to, o czym m arzyli 
najwybitniejsi m yśliciele i mężowie stanu.

M im o realnych przyczyn zaistniałych w  określonych warun
kach społecznych Kościół Narodowy —  to posłannictwo Pana do 
swego ludu. To głos Boży i czas nawiedzenia polskiego narodu, 
to Jego ingerencja w  nasze życie społeczne i narodowe.

A  oto ludzkie przyczyny powstania Kościoła. Życie polskich 
em igrantów w  drugiej połow ie X IX  w. nie było łatwe w  tym  
nowym  świecie. N ic w ięcej nie m ieli poza siłą mięśni do pracy. 
Toteż traktowano ich tylko jako siłę roboczą, którą należy w yko
rzystać do maksimum.

N ie znali ani języka, ani zw yczajów  nowego kraju, który miał 
być ich nową ojczyzną. Przywiązani do rzymskiego katolicyzmu 
w idzieli w  nim duchową ostoję życia i zbawienia.
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Kościół był dla nich jedynym  przeżyciem  duchowym, kultural
nym  i jedynym  łącznikiem ze światem dzieciństwa, młodości —  
krajem ojczystym. Ż y li w  mniejszych lub większych skupiskach 
i tw orzy li narodowe wysepki i getta. A le  ten Kościół na 
obczyźnie nie był dla nich matką, lecz macochą, i  to oki utną. 
Mszy św. ani obrzędów wprawdzie i dawniej nie rozumieli, ale 
w  swoich wsiach i miasteczkach śpiewali przecież litanie po pol
sku, słuchali polskiego kazania i po polsku się spowiadali. Tu im 
wszystko zostało odjęte. Niem ieccy i irlandzcy biskupi nie trosz
czyli się przecież o stan duchowy czy kulturalny polskiej emigra
cji. Traktowali ich jak innych rzymskokatolików, którzy musieli 
płacić składki kościelne, opłacać miejsce w  kościele i słuchać 
irlandzkich duchownych, których nie rozumieli.

Tęsknota za krajem była tak w ielka u tych przywiązanych do 
języka ojczystego i tradycji ludzi, że kontakt i łączność z tym, 
co zostawili, były im konieczne do życia.

Łacińskie nabożeństwa i kazania w  języku angielskim przy
prawiały lud polski o rozpacz. Później zaistniały inne przyczyny 
goryczy i niezadowolenia.

Synod prowincjonalny Kościoła rzymskiego w  Baltimore po
wziął decyzję, aby majątki kościelne i kościoły zbudowane ze 
składek polskich emigrantów przeszły na własność hierarchii 
irlandzkich i niemieckich biskupów.

M iędzy obcą hierarchią kościelną a właścicielami kopalń i fa 
bryk został zawarty cichy sojusz. Właścicielom kopalń potrzebne 
były tylko mięśnie i mocne barki polskich robotników, a nie
mieckim i irlandzkim biskupom tylko —  rzymskokatolicy, któ
rzy pokornie ich słuchają i w ierzą w e wszystko, czego Kościół 
naucza.

Do kogóż miał się poskarżyć polski górnik w  kopalniach antra
cytu czy robotnik, któremu przy  sobotniej wypłacie w brew  jego 
w oli potrącano składkę na rzecz Kościoła rzymskiego.

Wszelkie prośby bardziej uświadomionej części Polonii am ery
kańskiej i petycje przedkładane tzw. Stolicy Apostolskiej o polski 
język  w  kościele, o polskich księży, o polskiego biskupa nie od
niosły żadnego skutku. Dla sentymentów skrzywdzonej polskiej
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em igracji Watykan nie chciał zrażać do siebie irlandzkich i n ie
mieckich dostojników kościelnych, którzy by li i są jego finansową 
podporą.

Gdy ludzi, którzy nie opłacili miejsca w  kościele, zaczęto siłą 
zeń wyrzucać, powstawały często na tym  tle konflikty i gorszące 
sceny. Interweniowała nieraz policja, która oczywiście stawała po 
stronie hierarchii kościelnej.

Na kanwie tej rzeczywisości wyłania się właśnie postać ks. 
Fr. Hodura, proboszcza rzymskokatolickiej parafii w  Nanticoke, 
Pa.

Zapotrzebowanie społeczne na Narodowy Kościół Katolicki jako 
akt samoobrony przed wynarodowieniem, krzywdą i w yzyskiem  
stworzyło samo życie.

Ks. Fr. Hodur stał się ucieleśnieniem tęsknoty za prawdą Chry
stusa, z której dostojnicy kościelni uczynili szyld do osłonięcia 
wyzysku i wygodnego życia. Stał się uosobieniem buntu prze
ciwko niesprawiedliwości, pogardzie dla polskiej godności naro
dowej, naszej polskiej kultury i tradycji. Stał się rzecznikiem 
apostolskiego katolicyzmu i obrońcą polskiego ludu w  tym  w ie l
kim zbiorowisku różnych narodowości. To nie ambicja zbunto
wanego księdza rzymskokatolickiego, jak twierdzą teolodzy rzym 
skokatoliccy, to nie nienawiść do papieża czy Kościoła rzymskiego
—  te uczucia były  Mu obce —  to miłość do czystej nauki Jezusa 
i do skrzywdzonego ludu polskiego na tle zaistniałych warunków 
stały się przyczyną organizowania Polskiego Narodowego K o 
ścioła Katolickiego.

Elementy narodowe i społeczne w  powstaniu Kościoła Naro
dowego odegrały poważną rolę. N ie był to jednak tylko ruch 
społeczny z pozycji ewangelicznej, jak twierdzą niektórzy domo
rośli teolodzy. Świadczy o tym  fakt, że Ks. Fr. Hodur sprawy 
zasad w iary traktował jak najbardziej poważnie i głęboko.

N ie pozostał On tylko trybunem i przywódcą pokrzywdzonego 
ludu.

Gdy na pierwszym  Synodzie został wybrany na biskupa, udał 
się do Holandii, do Utrechtu, aby tam z rąk biskupów starokato
lickich przyjąć ważną sakrę biskupią, aby w  Jego duszy, kapła-
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Sp. Ksiądz Biskup Franciszek Hodur.

nów i wiernych, którzy będą do sakramentów przystępować, nie 
powstała nigdy najmniejsza wątpliwość, że sakramenty są nie
ważne.

Zdawał sobie sprawę ze swego w ielkiego posłannictwa, zdawał 
sobie sprawę ze swego bogatego wyposażenia przez Boga w  zdol
ności wrodzone i w  charyzmaty. Pragnął jednak wykazać swój 
apostolski rodowód i dlatego właśnie przyjął sakrę biskupią z rąk 
biskupów, którzy posiadali bezsporną sukcesję apostolską.

Przez ten akt Polski Narodowy Kościół Katolicki został jakby 
włączony do organizmu Kościoła Katolickiego, do jego depozytu 
wiary, do jego życiodajnych łask i form  organizacyjnych.
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Ksiądz Biskup LEON GROCHOW SKI — o- 
becny Pierwszy Biskup Polskiego Narodo

wego Kościoła Katolickiego w  Ameryce.

Po 50-letniej ofiarnej pracy organizator Polskiego Kościoła 
Narodowego, ks. bp Franciszek Hodur, i jego współpraco
wnicy, biskupi, kapłani i świeccy, mogli mieć prawo do słusznej 
dumy nie tylko jako pionierzy polskości i kultury narodowej 
w  anglosaskim morzu, lecz jako szermierze najlepiej pojętej de
mokracji chrześcijańskiej w  Kościele katolickim.

W  tym  w ielkim  konglomeracie narodowościowym, jakim są 
Stany Zjednoczone, jedynie właśnie Polacy zorganizowali własny 
Kościół jako protest przeciwko wypaczeniu nauki Chrystusowej
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przez hierarchię rzymskiego Kościoła i jako akt samoobrony 
przed wynarodowieniem, Kościół Narodowy zespolił w  swym  pro
gram ie uniwersalizm chrześcijański z polskim patriotyzmem.

Konstytucja amerykańska —  znana w  świecie z wolności su
mienia i wyznania —  nie uchroniła szermierzy Kościoła Naro
dowego od szykan i prześladowań ze strony hierarchii Kościoła 
rzymskiego i je j bogatych sojuszników.

Ks. Bp Tadeusz Zieliński, Ordyna
riusz diecezji Buffalo-Pittsburg.

Język polski w  liturgii, praca patriotyczna Kościoła, zakłada
nie szkół polskich przy parafiach i dynamiczny rozwój Kościoła 
już w  pierwszym  okresie zmusił hierarchię rzymskokatolicką do 
szeregu ustępstw na rzecz Polaków. W  obawie o stratę wiernych 
zaczęli księża rzymskokatoliccy również organizować polskie 
szkółki parafialne, a hierarchia sprowadzała księży z Polski, któ-
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Kościół parafialny w  Toronto.
Ks. Biskup Franciszek Rowiński, 
Ordynariusz diecezji zachodniej.

Kościół parafialny w  Lackawanne, 
N. T.

Doroczny Zjazd Religijny w  Black- 
-Rock, N. Y.  z udziałem przedsta
w icieli z Polski, Ks. bpa Dr M. Ro- 
dego i Ks. inf. T. Majewskiego.
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Kościół parafialny w  Buffalo. Złożenie wieńca przed pomnikiem 
gen. K. Pułaskiego w  W aszyngto
nie przez Ambasadora PR L  w' USA.

Towarzystwo Niewiast Adoracji Najśw. Sakramentu w  Dickson City.
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G r-ps niewiast z Tow. Adoracji Najśw. Sakramentu (Ks. senior Słowa
kiewicz i ks. Fr. Banaś).

I  Komunia św. w  Dupont w  USA (Ks. prob. Antoni Rysz).



Ks. prob. Antoni Rysz w  otoczeniu parafian.



mam

Zjazd ekumeniczny w  Toronto (Kanada) z udziałem przedstawicieli PNRK,



rzy  kazania m ów ili już po polsku i często także prowadzili dzia
łalność patriotyczną.

W prawdzie u nas w  kraju w  okresie m iędzywojennym  nikt 
nie podnosił i  nie wspominał o w ielk iej roli Kościoła Narodowe
go, jaką odegrał wśród Polonii. Działacze i literaci, którzy odw ie
dzali Polonię, po powrocie do kraju najczęściej m ilczeli nie chcąc 
narazić się wszechwładnej wówczas hierarchii rzymskokatolickiej 
w  Polsce.

Jednak ta zmowa milczenia nie potrafi pomniejszyć roli K o 
ścioła Narodowego, jaką nawet w  ocenie obcych odegrał nie tylko 
w  zachowaniu języka i kultury polskiej na obczyźnie, ale rów 
nież w  podniesieniu poziomu umysłowego i duchowego Polaków.

K iedy w  1953 r. zamknął oczy P ierwszy Biskup, Ks. Franci
szek Hodur, organizator Kościoła, hołd składany czci Zmarłego 
w  listach, depeszach, artykuły w  całej prasie amerykańskiej 
św iadczyły o Jego wielkości, o  wartości pracy i dzieła, którego 
dokonał.

Po zgonie organizatora Kościoła osieroconą parafię, w  której 
w  ciągu 55 lat był proboszczem, diecezję i  kierownictwo całego 
Kościoła objął dotychczasowy ordynariusz diecezji zachodniej Ks. 
Biskup Leon Grochowski, którego już na 3 lata przedtem P ierw 
szy Biskup i Synod na Pierwszego Biskupa powołali.

Polski Narodowy Kościół Katolicki w  Am eryce od zarania swe
go istnienia stworzył szereg organizacji, które współpracując 
z Kościołem, biskupami i kapłanami przyczyn iły się do jego roz
woju i wzrostu. Do najpoważniejszych tego rodzaju organizacji 
należy Polska Narodowa Spójnia, która powstała w  1908 r. z in i
c ja tyw y  Ks. Bpa Fr. Hodura, a dzisiaj zrzesza ponad 30 tys. 
członków i posiada duży majątek. Jest to organizacja bratniej 
pomocy, która zabezpiecza spokojną starość swoim członkom oraz 
prowadzi działalność kulturalno-oświatową. W ydaje tygodnik 
,,Straż“ , prowadzi dom starców, schronisko dziecka i szereg in
nych instytucji.

Polski Narodowy Katolicki Kościół podzielony jest w  Stanach 
Zjednoczonych na cztery diecezje. Na czele centralnej diecezji 
Scranton stoi P ierw szy Ks. Biskup Leon Grochowski, diecezji 
wschodniej —  Ks. Bp Józef Sołtysiak, diecezji Buffalo-Pittsburg
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—  Ks. Bp Tadeusz Zieliński oraz diecezji zachodniej —  Ks. Bp 
Franciszek Rowiński.

Ze względu na zrozumiały i nieunikniony proces amerykaniza
cji Kościół nie ma już pierwotnej dynamiki rozwoju, gdyż zna
jomość języka polskiego —  mimo w ysiłków  kapłanów i świec
kich —  jest coraz mniejsza.

Niemniej —  jak wynika z pism, „S traży" i „R o li Boże:j“  pow 
stają gdzieniegdzie jeszcze parafie Kościoła Narodowego, a nie
które zaniedbane dźwigają się dzięki wysiłkom  ofiarnych ka
płanów.

Pierwszy Biskup Ks. Leon Grochowski powodowany apostolską 
troską o  rozwój Kościoła Narodowego w  Am eryce i zachowanie 
jego polskiego charakteru zwrócił się do Kościoła Polskokatolic- 
kiego w  Polsce z prośbą o młodych kapłanów do pracy m isyjnej.

Współpraca Kościoła Narodowego w  Am eryce i w  Polsce na 
pewno okaże się owocna i pożyteczna dla obu stron i przyczyni się 
do ożywienia polskości wśród Polaków, którzy miłość do starego 
kraju przekazują następnym pokoleniom.



K s. dr S. W ŁO D A R SK I

DZIEJE RUCHU STAROKATOLICKIEGO

G dybyśmy chcieli wiązać słowa: starokatolicki, starokatoli- 
cyzm czy starokatołicy z wartko płynącym życiem  kultu- 

ralno-cywilizacyjnym , m oglibyśm y popaść w  szereg nieporozu

mień. Każde nowe pokolenie niepowstrzymanie szuka dróg no
wych i lekceważy wszelką ,,starzyznę“ , a przynajmniej uważa 
rzeczy stare na niegodne uwagi.

1. IS T O T A  S T A R O K A TO L IC Y ZM U

W ięc już na wstępie musimy podkreślić z mocą, że starokato- 
licyzm  nie ma nic wspólnego ze zniedołężniałą starością, ze sko
stniałym i upartym konserwatyzmem i z tym  wszystkim, co za
gradza drogę do postępu i rozwoju  nawet w  życiu religijnym .

Przyznajem y, że starokatolicyzm to niezbyt zręczna nazwa na

dana ruchowi religijnemu broniącemu prawdy przeciw  uzurpacji. 
Ta nazwa powstała stosunkowo niedawno, bez żadnego wyboru, 
niejako samoi’zutnie. Po raz pierwszy padła w  toku rozmowy 
przeprowadzonej tuż po Pierwszym  Soborze Watykańskim, w  lip 
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cu 1870 r. w  Monachium pomiędzy arcybiskupem Scherrem, 
a ks. prof. Ignacym Doellingerem. Arcybiskup zwrócił się do roz
m ówcy ze słowami: „W ięc znowu zaczynamy pracować dla św. 
Matki Kościoła”  —  .,Tak —  odparł zagadnięty —  ale dla s t a r e 
g o  Kościoła" —  „Jest tylko jeden Kościół —  żyw o zaprotestował 
arcybiskup —  „N ie  ma nowego, nie ma też starego!“  —  „Lecz 
właśnie powstał Kościół n ow y !" —  Oświadczył spokojnie Doel- 
linger.

Z tej rozm owy wynika, że Kościół Starokatolicki to nie K o 
ściół zmurszały, niezdolny do w zlotów  i nadążania za życiem 
ludzkim na ziemskiej planecie, lecz Kościół Jezusa Chrystusa 
w  przeciwieństwie do Kościoła Piusa IX . To Kościół Katolicki 
w  przeciwieństwie do Kościoła Rzymskiego.

A żeby zrozumieć o co tu w łaściw ie chodzi, przypom nijm y 
naukę św. Pawła Ap. o  depozycie w iary: „O  Tymoteuszu, strzeż 
depozytu, unikając niezbożnych nowości słów i sprzeciwów fa ł
szywie nazwanej w iedzy, którą wyznając niektórzy, odpadli od 
wiary,, (1 Tym. 6, 20-21). Najlepsze wyjaśnienie tego zdania P i
sma św. dał żyjący w  V  wieku Ojciec Kościoła, św. W incenty 
z Lerynu. Oto jego słowa: „Cóż to jest depozyt? To jest to, co 
ci powierzono, a nie to, coś sam wynalazł; to —  coś otrzymał, 
a nie to, coś w ym yślił; to, czego nie jesteś twórcą, lecz stróżem... 
Strzeż depozytu —  to znaczy zachowaj talent w iary  katolickiej 
nienaruszony i nietknięty... Otrzymałeś srebro, oddaj srebro —  
a nie podrzucaj mi czegoś innego i nie podkładaj na miejsce sre
bra ołowiu, albo... śmieci“ .

Pisarz katolicki z V  wieku nie zaprzecza, że depozyt w iary 
czyli „dobra nowina*’ Chrystusowa musi się rozwijać, nie powia
da, że Ewangelii nie należy stale „czytać na nowo", czyli dosto
sowywać do nowych warunków życia z biegiem  lat i w ieków. 
A le  słusznie przy tym  się zastrzega, że wzrost „depozytu*' w inien 
się odbywać tylko na w zór wzrostu człowieka, a nie tak, jak 
wzrasta np. stos kamieni. Pisze: „W ielka to różnica m iędzy kw ia
tem dzieciństwa, a dojrzałością męskości, lecz ci sami są m ężczy
znami, którzy byli dziećmi*1. Gdyby wzrost człowieka miał pole
gać na dodawaniu czegoś z zewnątrz np. jeszcze jednej nogi czy
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głowy, dojrzały człowiek wyglądałby jak jakieś monstrum, nie 
byłby tym  samym człowiekiem, który jako dziecko posiadał dwie 
nogi i jedną głowę. Należy rozw ijać naukę złożoną w  depozycie 
w iary, ale bez dodawania swoich ludzkich wym ysłów. „N iechaj 
po twoim  wykładzie lepiej będzie zrozumiane to, w  co dotych
czas w ierzono niejasno —  lecz ucz tylko tego, czegoś się sam 
nauczył tak, abyś nie opowiadał nowości, gdy podajesz depozyt 
w  sposób now y“ . (Commonit 1, nr 22 i 23, Mignę, P I t, 50, 
kol. 667 n.).

Właśnie różnica pomiędzy starokatolicyzmem a katolicyzmem 
rzymskim polega na różnym traktowaniu depozytu w iary. Staro- 
katolicyzm przy wykładaniu depozytu dba wyłącznie o to, by 
naukę Jezusa Chrystusa podawać jaśniej, wszechstronniej, bar
dziej nowocześnie, lecz nigdy nie w aży się głosić własnych „no
wości” czyli czegoś, co nie znajduje potwierdzenia w  Piśmie św. 
i Apostolskiej Tradycji, czego po prostu nie ma w  depozycie 
w iary.

Rzymski katolicyzm natomiast pozornie tylko dba o nietykal
ność tego depozytu. Powołuje się owszem chętnie na Pismo św. 
i Tradycję, lecz przy tym  albo przemyca, albo wprost narzuca 
własne „nowości-'1. Gdy na ich potwierdzenie brak dowodów 
w  źródłach Objawienia, powiada, że tak uczył czy uczy ten czy 
ów  papież. Na I Soborze Watykańskim w  1870 r., podczas debaty 
nad projektem dogmatu papieskiej nieomylności, biskup fran
cuski Landrat, poprosił, by na poparcie tego dogmatu wyszukano 
wszystkie dowody z Tradycji Apostolskiej. Tego samego zażądał 
arcybiskup Bolonii, kardynał Guidi, ale w tedy papież Pius IX  
podrażnionym głosem przerwał te uwagi i zawołał: „Ja jestem 
Tradycją” ! Wniosek upadł, Pius IX  ogłosił się nieomylnym. (Por. 
J. Fr. von Schulte, Geschichte d. Altkatholic. Giessen 1887, s. 82).

Czy Sobór z 1870 r. i  pap. Pius IX  rozw inęli depozyt wiary? 
Owszem, ale przez dorzucenie do niego własnego wym ysłu nie
jako przez dodanie jednemu ludzkiemu organizmowi jeszcze je 
dnej głowy. Co w tedy powstało? Monstrum, zwane Kościołem 
Rzymskokatolickim —  monstrum zapewne nowe, now y Kościół. 
Na tle powyższych uwag w idzim y chyba już jasno różnicę pomię-
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dzy Kościołem tzw. Starokatolickim a Kościołem Rzymskokatolic
kim. Starokatolicyzm to wierność Chrystusowy rzymski katoli
cyzm to samowola papiestwa. Starokatolicyzm to po prostu kato
licyzm, a rzymski katolicyzm  to katolicyzm papieski.

2. K IE D Y  PO W S TA Ł  K A T O L IC Y Z M  P A P IE S K I?

N ie  byłoby ścisłe pod względem  naukowym twierdzenie, że 
starokatolicyzm w  swej istocie powyżej przedstawionej powstał 
dopiero po Pierwszym  Soborze Watykańskim i że w tedy też pow
stał katolicyzm  papieski.

Proces odrywania się rzymskiego papiestwa od rzetelnego ka
tolicyzmu trwał osiemset lat. To, co nastąpiło na I Soborze W aty
kańskim w  1870 r.. należy uważać ty lko za finał i ostateczne 
zamknięcie labiryntu, w  który Rzym  w kroczył w  X I  wieku.

Do połow y X I  wieku istniało jedno chrześcijaństwo katolickie, 
różniące się w  kilku nieistotnych sprawach i obejmujące swą 
jednością wielość form  liturgicznych czy porządkowych, w yb ija ją 
cych się zwłaszcza różnorodnością językową. Z grubsza rozróżniano 
w  V  wieku dwie grupy: c h r z e ś c i j a ń s t w o  w s c h o d n i e ,  
posługujące się greką, językiem  słowiańskim, czy innymi języka
mi bogatych pod względem  kulturalnym narodów —  oraz 
c h r z e ś c i j a ń s t w o  z a c h o d n i e  narzucające nawet siłą 
wszystkim nawróconym ludom rzymską łacinę .ale w  zasadzie nie 
szukające dróg poza wyznaczonym i przez Apostołów.

W  całym chrześcijaństwie —  tak wschodnim jak zachodnim —  
istniała zasada współpracy duchownych i świeckich, co się uw i
daczniało przy wyborach biskupów i na synodach i soborach. 
W  całym chrześcijaństwie synody m ogli zwoływać biskupi lub 
arcybiskupi, a sobory zw oływ ał cesarz. Do X I  w ieku nie znano 
doktryny o jurysdykcyjnym  prymacie nieomylnego papieża, nie 
znano też zasady wyższości papieża nad soborem. Oto przykład 
w zięty  z Kościoła Zachodniego. Synod w  Sutri (pod Rzymem) 
w  1046 r. usunął trzech równocześnie istniejących papieży i w y 
brał nowego, co uznano za rzecz całkiem naturalną i legalną.
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W  całym chrześcijaństwie celibat duchownych uważano za spra
w ę osobistą, dobrowolną, chociaż już od IV  wieku były  pod tym  
względem  fanatyczne w ysiłk i zarażonych manicheizmem zacho
dnich ascetów, by celibat był przymusowy. W  całym chrześcijań
stwie starano się utrzymać jedność poprzez „lis ty  synodalne" 
nowo wybranych patriarchów i m etropolitów  oraz przez w pisy
wanie im ion hierarchów na dyptychy (w ykazy osób. za które na
leży się modlić podczas Mszy św.).

Tę jednolitość zburzyli fanatyczni „reform atorzy" rzymscy 
w  X I w ieku wśród których w yb ili się dawni mnisi a późniejsi 
kardynałowie Kurii rzym skiej: Humbert de Silva Candida, H ilde- 
brand i P io tr Damiani. Za przełomową, rewolucyjną datę w  tym 
w zględzie uważa się rok 1058, w  którym  Humbert ogłosił swój 
traktat pt. „T rzy  księgi przeciw  świętokupstwu1’. Najważniejsze 
tezy fanatycznego kardynała brzm iały następująco: 1) Precz ze 
współpracą laików w  Kościele. 2) Pom iędzy klerem a ludźmi 
świeckim i istnieje nieprzebyta otchłań. 3) Biskupi i arcybiskupi 
nie mają żadnej władzy, są tylko reprezentantami papieża w  kra
jach i miastach i wyłącznie od niego zależą. 4) Biskupów w szy
stkich mianuje papież. 5) Papież jest najwyższym  zwierzchni
kiem całego chrześcijaństwa, on jest nad soborami a nie odwrot
nie. 6) Papież jest też zwierzchnikiem  wszystkich królów  i ce
sarzy.

Hildebrand nie był teoretykiem  jak Humbert. Był praktykiem 
i organizatorem, w ięc usiłował wprowadzić tezy Humberta w  ży 
cie. Rozpoczął już w  1059 r. na sławnym synodzie rzymskim, pod
czas którego papieża Mikołaja I I  ukoronował podwójną koroną, 

przy czym na koronie dolnej był napis: „Korona królewska z rąk 
Boga" —  a na górnej: „diadem cesarski z  rąk św. Piotra A po

stoła". Do tez Humberta dodał swoje jak np. tezę, że „dzięki 
zasługom św. P iotra" każdy papież już przez samą elekcję „staje 
się bez wątpienia św ięty i bezgrzeszny", że „Kościół rzymski nigdy 
się nie m ylił ani też na w ieki nie pobłądzi", że „wszyscy władcy 
mają całować nogi tylko papieża" i że papież „m oże zwolnić pod
danych od przysięgi wierności dla ich panów". (Karl Mirbt,
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Quellen zur Geschichte des Papsttums —  wyd. 3, Tuebingen, 
1911, s. 127).

Kard. P iotr Damiani specjalizował się w  walce z księżmi żona
tymi, zwłaszcza na terenie Lombardii, gdzie Kościół cieszył się 
dotychczas znaczną niezależnością od Kurii rzymskiej. Gdy księ
ża żonaci zwracali uwagę, że prawosławni popi się żenią i nikt 
im  nie robi z tego powodu zarzutów, Damiani ogłosił, że wszyscy 
duchowni prawosławni są heretykami.

Program  tych trzech reform atorów  nazwano r e f o r m ą  
g r e g o r i a ń s k ą  dlatego, że z  całą energią i fanatyzmem wpro
wadzać go począł w  życie pap. Grzegorz V I I  (1073— 1086) —  zna
ny dotychczas pod im ieniem osławionego Hildebranda. Osobiście 
pap. Grzegorz poniósł klęskę i umarł na wygnaniu, lecz jego pla
ny realizowali papieże następni jak Urban I I  (1088— 1099), Pas
chalis I I  (1099— 1118) i Kalikst I I  (1119— 1124). Temu ostatnie
mu udało się odnieść znaczne zwycięstwo nad starokatolicyzmem 
Kościoła Zachodniego przez zawarcie znanego konkordatu wor- 
macłriego w  1122 r. z  ces. Henrykiem. V. Owoce tego zwycięstwa 
zebrał ostatecznie i w  całej pełni pap. Innocenty I I I  (1198— 1216), 
który wprowadził w  życie to wszystko, o czym m arzyli reforma
torzy X I  wieku.

Ich marzeniem było stworzenie nowego Kościoła, Kościoła 
Rzymskokatolickiego i tak się stało. W tedy powstał po dziś dzień 
istniejący katolicyzm papieski, który w  X I I I  wieku ogarnął 
i wchłonął całe chrześcijaństwo zachodnie, czego nie dokonał bez 
ostrej walki.

3. PR O TE STY  PR ZE C IW  K A T O L IC Y Z M O W I PA P IE SK IE M U

W  całym okresie osiem w ieków  trwającym  trwała ostra walka. 
O dzywały się w  chrześcijaństwie zachodnim głośne protesty prze- 
ciw  tworzeniu nowego Kościoła, lekceważącego depozyt w iary 
a zapatrzonego w  papiestwo, które szło naprzód zwycięsko. Na 
zwycięstwo złożyło się w iele przyczyn. Jedną z nich było roz
bicie .'Togów na dwa obozy, m ianowicie na obóz przyjmujący 
Tradycję Apostolską za źródło w iary oraz na zwolenników odrzu-
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cenią tej Tradycji dlatego, że papiestwo je j zbyt łatwo naduży
wało.

Wiadomo, że według starochrześcijańskiej doktryny źródłem 
w iary  jest Pismo św. i Tradycja Apostolska. Otóż Kościół Rzym 
skokatolicki po prostu zabraniał w iernym  czytać Pismo św., 
a Tradycję Apostolską zniekształcił tak, że trudno się było zorien
tować, co jest w  niej depozytem  wiary, a co wym ysłem  lub zw y 
czajem  Kościoła rzymskiego. Ludzie zwalczający now y Kościół 
papieski, pragnąc się uwolnić od fałszywych argumentów z rze
komej Tradycji, przeważnie ową Tradycję odrzucali. W prawdzie 
w ylew a li dziecko z kąpielą, ale w  ostrej walce często się to zdarza.

Według ustosunkowania się do Tradycji Apostolskiej owych 
w rogów  papiestwa można by podzielić na dw ie grupy: na rady
kałów i umiarkowanych. R a d y k a ł a m i  —  dalekimi od sta- 
rokatolicyzmu —  byli m.in. A l b i g e n s i  tępieni przez kruc
jaty pap. Innocentego I I I  od 1209 r. —  W a l d e n s i  istniejący 
od 1176 r. po dzień dzisiejszy; W ik lific i —  założeni przez Jana 
W i k l i f a  (-1- 1384) w  Anglii w  1365 r., którego trupa w  1427 r. 
wyciągnięto z grobu i spalono; H u s  y  c i, których ojcem  ducho
w ym  był narodowy bohater Czech, Jan Hus (1370— 1415) spa
lony na stosie na polecenie soboru w  Konstancji; Luteranie i cały 
ruch e w a n g e l i c k i ,  który w  X V I wieku oderwał od papie
stwa połowę krajów Europy.

D o  g r u p y  u m i a r k o w a n y c h  przeciwników Kościoła 
papieskiego w  chrześcijaństwie zachodnim zaliczamy najpierw  
trzy sławne postacie z  X IV  w ieku: Anglika, W ilhelma Occama 
( +  1349), franciszkanina, autora traktatu „D ialog o w ładzy cesarzy 
i papieży"; profesorów paryskiej Sorbony: Marsyliusza z Padwy 
( +  ok. 1342 r.) i Jana Janduna ( +  1328), którzy w  publikacji pt. 
„Obrońca pokoju", głosili m.in., że prymat papieski jest tylko 
honorowy i nie pochodzi od Chrystusa, że papież nie jest następ
cą św. Piotra, że sobór w yższy jest od papieża, że źródłem w ła
dzy na ziemi nie jest papież, lecz społeczeństwo, że Kościół nie 
może być państwem w  państwie itd. Pap. Jan X I I  rzucił na oby
dwu autorów uroczystą klątwę i polecił spalić w  1327 r. „Obroń
cę pokoju” .
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Najw ięcj starokatolików w  znaczeniu średniowiecznym było 
w  X V  wieku, gdy znowu —  jak w  X I  wieku —  było na raz trzech 
papieży. Dla usunięcia ich —  i wybrania nowego papieża —  
Sobór w  Konstancji (1414— 1418) przywrócił uroczyście staroda
wną zasadę wyższości soboru nad papieżem. Jej zwolennikami 
byli znowu przede wszystkim profesorowie paryskiej Sorbony, 
jak P iotr d ’A łly  ( +  1420), Jan Gerson ( +  1429), Mikołaj z  Cla- 
manges ( — ok. 1437). Sekundowali im  dzielnie polscy teologowie 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak św. Jan Kanty ( +  1473), 
Pav\'eł W łodkowic ( +  1435), bp Andrzej Laskarz z Poznania 
( — 1426). Jakub z Paradyża ( — 1465) czy Sądziwój z Czechła 
i — 147-5 . który wszelkie opłaty dawane Rzym ow i nazywał sy- 
monią. Wśród teologów niemieckich na uwagę zasługują: Dietrich 
z N ieheim  ( — 1418). awinioński kurialista papieski, który w  trak
tacie pt. ..O sposobach zjednoczenia i zreformowania Kościoła" 
wyraźnie polecał przyznać papieżowi tylko te prawa, jakie miał 
przed X I  wiekiem . K a r d y n a ł  M i k o ł a j  z K u z y  
i Krebs), zm arły w  1464 r. przedstawił na soborze bazylejskim 

1433 r. traktat pt. „Concordantia catholica'’, w  którym  m.in. 
pisał: ,,W iemy, że P iotr od Jezusa Chrystusa wcale w iększej w ła
dzy nie otrzymał niż inni Apostołowie, ponieważ nic nie pow ie
dziano Piotrow i, czego by nie powiedziano innym... A  chociaż 
powiedziano Piotrow i: „Tyś jest Piotr, a na tej opoce zbuduję 
Kościół m ój" itd. —  to jednak przez opokę rozumiemy Jezusa 
Chrystusa, którego P iotr wyznał. A  jeśliby przez opokę należało 
rozumieć Piotra, jako kamień fundamentu Kościoła, to jednak 
według św. Hieronima również inni Apostołow ie byli kamie
niami, o  których Apokalipsa m ówi w  ostatnich wierszach, gdzie 

przez 12 kamieni fundamentu miasta Jerozolimy należy rozumieć 
12 Apostołów. D latego słusznie mówimy, że co do w ładzy w szy
scy Apostołow ie równi byli P io trow i" (De concor, cath. 1. 2. c. 13).

Formą umiarkowanego protestu i nieuznawania „reform  grego- 

riańskichr w  X V II  wieku był na terenie Francji gallikanizm  a na 
terenie N iem iec w  X V II I  w. febronianizm. Zasady g a 11 i k a- 

n i z m  u ogłosiło „Nadzwyczajne zgromadzenie przedstawicieli 
kleru francuskiego" w  1632 r. Brzm iały one następująco: 1) Sw.
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Piotr i jego następcy otrzym ali od Chrystusa władzę jedynie nad 
sprawami duchowymi, dlatego królowie są niezależni od władz 
kościelnych, które nie mają prawa ich detronizować lub zw a l
niać poddanych od przysięgi wierności. 2) W ładzę papieską ogra
niczają sobory. 3) W ładzę Kurii rzymskiej ograniczają kanony 
kościelne oraz zwyczaje Kościołów  narodowych. 4) Dekrety pa
pieskie tylko w tedy są nieomylne, gdy je  potw ierdzi cały Kościół.

Przygotowaniem  do f e b r o n i a n i z m u  w  Niemczech było 
przesłanie w  1673 r. do Rzymu „Oskarżeń" zredagowanych przez 
trzech arcybiskupów niemieckich: kolońskiego, mogunckiego i tre- 
wirskiego. W  tym  memoriale zagrożono papieżowi zwołaniem 
soboru narodowego w  Niemczech, jeżeli nie ograniczy swoich 
pretensji do w ładzy jaką m iał przed X I  wiekiem.

Teoretyczną podbudowę febronianizmu dał biskup sufragan 
Trewiru, Jan Mikołaj von Hontheim ( +  1790), który w  1763 r. 
ogłosił pod pseudonimem Justyna F e b r o n i u s z a  traktat pt. 
„O  stanie Kościoła i o prawowitej w ładzy biskupa rzym skiego". 
Tezy febronianizmu były  następujące: 1) Wszyscy biskupi są so
bie równi i otrzymują jurysdykcję od Boga a nie od papieża. 
2) Papież jest tylko primus inter pares czyli ma pierwszeństwo, 
lecz tylko honorowe. 3) W szelkie przyw ile je  czy prawa papieży 
należy zredukować do tych, jakie posiadali w  pierwszych w ie
kach. Dzieło bpa Hontheima stało się podręcznikiem w  niemiec

kich seminariach teologicznych Kościoła Rzymskokatolickiego. 
Poparli je  zwłaszcza arcybiskupi: Kolonii, Trewiru, Moguncji 
oraz Salzburga, którzy w  mieście Ems w  1786 r. ogłosili sławne 
punkty (punktacja emska) swoich żądań. A  żądali m .in.: 1) ogra
niczenia w ładzy papieskiej do granic z pierwszych trzech w ieków  
chrześcijaństwa; 2) zniesienie zwyczaju dawania biskupom co
5 lat specjalnych uprawnień (facultates ąuinguennales), gdyż 
jurysdykcja biskupia równa jest papieskiej; 3) zmiany przysięgi 
przy obejmowaniu urzędów biskupich; 4) podjęcia ogólnej refor
m y Kościoła.

Nad reformą Kościoła od strony duchowej i teologicznej pra
cował wówczas ruch nazwany j a n s e n i z m e m .
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A żeby zrozumieć- źródło powstania jansenizmu, należy sobie 
przypomnieć coś niecoś o jezuitach.

Jak wiadomo, zakon jezu itów  powstał w  1540 r. W  swych ide
ologicznych założeniach pomyślany był jako nowocześniejsza fo r
ma średniowiecznych zakonów rycerskich. Jak tamte, składały 
oprócz zwykłych trzech ślubów jeszcze czwarty ślub w alk i z „n ie
w iernym i", tak i jezuici m ieli czwarty ślub „bezwzględnego po
słuszeństwa i wierności dla papieża". Jak dla zakonów krzyżo
wych (np. K rzyżaków ) głównym  wrogiem  byli poganie, tak dla 
jezuitów  —  wszyscy w rogow ie papiestwa, zwłaszcza protestanci.

Wiadomo, że protestanci w  nauce o usprawiedliwieniu i łasce 
opierali się na wcześniejszych pismach św. Augustyna, który całe 
•zzLelo zbawienia człowieka uzależniał od w oli Bożej. Dla przeciw 
stawienia się tej doktrynie jezuici w ynaleźli teorię zwaną moli- 
nizmem. Jego twórcą był hiszpański teolog, jezuita Ludwik de 
Molina ( +  1600), który twierdził, że zbawienie człowieka zależy 
raczej od niego samego, a od Boga —  niewiele.

Jego poglądom sprzeciw ił się profesor w  Lowanium (obecna 
Belgia), Michał Baius ( +  1589) a następnie uczeń Baiusa, biskup 
z Y p em  (Belgia), Korneliusz J a n s s e n s  (4- 1638), którego 
dzielnie wspierał zdeklarowany wróg jezuitów, opat francuski 
Jan Duvergier ( +  1643). Ten ostatni w  dziele pt. „P io tr Aureliusz 
c hierarchii kościelnej” wydanym  w  1631 r. tw ierdził, że sobory 
są nad papieżami, że wszyscy biskupi są pod względem  jurys
dykcyjnym  równi papieżowi itd. Jeżeli natomiast chodzi o moli- 
nizm, tak biskup Janssens, jak i opat Duvergier sądzili, że jezuici 
całkiem niesłusznie kładą nacisk na znaczenie wolnej w oli czło
wieka w  dziele zbawienia, a czynią tak na przekór protestantom, 
których nie zamierzają zjednać lecz zniszczyć.

W  1640 roku ukazało się ogromne dzieło bpa Janssensa pt. 

..Augustyn czyli nauka św. Augustyna o zdrowiu i chorobie ludz
kie; natury, lekarstwo przeciw  pelagianom i semipelagianom". 

Cel dzieła był niewątpliw ie szlachetny, a jego argumenty w  za
sadzie słuszne, lecz tu i ówdzie autor przesadził, jak to bywa we 
wszelkiej walce.
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W  odpowiedzi na to jezuici poruszyli wszystkie sprężyny, by 
potępiono Janssensa i Duvergiera. Jeszcze przed ukazaniem się 
dzieła pt. „Augustyn " nakłonili wszechwładnego we Francji 
kard. Richelieu ( +  1642), by uwięził Duvergiera (1638 r.) 
a w  1642 r. zmusili pap. Urbana V II I  do potępienia książki bpa 
Janssensa, jako heretyckiej.

W  tym  okresie jansenizm znajdował najw ięcej zwolenników na 
terenie Francji. Jezuici w ięc w płynęli na autokratycznego króla 
Ludwika X IV  (1643— 1715) —  który osobiście objął rządy we 
Francji dopiero od 1661 r. —  ażeby wypędził precz jansenistów, 
bo to nowa odmiana kalwinizmu. Wówczas zwolennicy Janssensa 
schronili się przeważnie do Holandii. Najw ybitn iejszym i przedsta
w icielam i tego ruchu na terenie Holandii byli Francuzi ks. Antoni 
Am auld ( f  1694 r.) i uczony historyk z Zakonu Oratorianów, 
Paschazy Quesnel (| 1719). Na terenie Francji jansenistów bro
n ili: słynny filo zo f Błażej Pascal (| 1662), arcybiskup Paryża, 
Noalles (t  1729) oraz większość episkopatu.

4. N IE Z A L E Ż N Y  KO ŚCIÓ Ł U TRECH CKI

Holandia w  V I wieku nosiła nazwę Fryzji. Część zachodnią pod
bili Frankowie i tutaj w  690 r. wylądował z 12 towarzyszami an
gielski mnich W illibrord, który pięć lat później udał się do R zy
mu i z rąk pap. Sergiusza I otrzym ał sakrę biskupią i tytu ł bisku
pa Utrechtu. Zmarł w  739 r. w  klasztorze Echtemach na terenie 
dzisiejszego księstwa Luksemburg. Ostateczną chrystianizację ca
łej F ryz ji przeprowadziły wojska Karola W ielkiego ( f  814).

Wcześniej, bo w  755 r. emisariusz papieski, Bonifacy, stworzył 
w  Utrechcie arcybiskupstwo zależne wprost od Rzymu.

P r a w o  w y b o r u  n o w e g o  a r c y b i s k u p a  U t 
r e c h t u  początkowo należało do cesarza frankońskiego, lecz 

w  dyplom ie z 18 października 1145 cesarz niemiecki Konrad II I  
zrzekł się tego prawa na rzecz d w ó c h  k a p i t u ł  u t r e c h -  
c k  i c h, a to przy kościele św. Marcina i przy kościele św. Zba
wiciela. Zatw ierdził to pap. Eugeniusz I I I  w  1146 r. Zatem od tej
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daty arcybiskup Utrechtu nie był mianowany ani przez cesarza, ani 
przez papieża, lecz wybierany przez dw ie m iejscowe kapituły, 
które zawiadamiały Rzym  o dokonanym wyborze.

Archidiecezja utrechcka obejmowała całą Holandię tzn. że nie 
było innych diecezji, w ięc cesarz Karol V  postanowił ją podzielić 
na kilka sufraganii. Przeprowadziła to w  1559 r. bulla pap. Pa
wła IV  „Super universas orbis Ecclesias“ . Powstały w tedy biskup
stwa w  Haarlemie, Deventer, Leuwerde, Groningen i w  M iddel- 
burg.

W  1566 r. na terenie siedmiu niderlandzkich prow incji północ
nych wybuchło p o w s t a n i e  przeciw  obcemu panowaniu. 
Mianowicie, syn cesarza Karola V , F ilip  II, król hiszpański 
•:z : : sił. że całe tzw. N iderlandy należą bezpośrednio do Hiszpanii. 
Filip I I  był główną ostoją papieskiego katolicyzmu, w ięc naro
dowi bojownicy o  wolność Niderlandów przerzucili się na stronę 
protestantyzmu. Walka z okupantem trwała 15 lat. Siedem pół
nocnych prow incji w  1581 r. ostatecznie zdetronizowało Filipa II, 
•:głosiło niepodległość a kalwinizm  religią panującą. Hiszpania 
została zmuszona uznać niepodległe państwo Holandii —  chociaż 
uczyniła to dopiero w  1648 r. (Kongres Wersalski).

W  warunkach ' całkowitej protestantyzacji Holandii, katolicy 
znaleźli się w  nieznacznej mniejszości, tworząc Kościół m isyjny, 
bezpośrednio zależny od Rzymu, rządzony przez wikariusza apo
stolskiego noszącego tytuł arcybiskupa jakiegoś miasta „in parti- 
bus infidelium “ czyli w  państwach zajętych przez Turków lub 
Arabów. Kapitu ły wprawdzie istniały, lecz nie m iały wpływu na 
w ybór takiego czy innego wikariusza apostolskiego.

W  dniu 9 października 1688 r. pap. Innocenty X I wyznaczył na 
wikariusza apostolskiego (z siedzibą w  Utrechcie) ks. Piotra Kodde 
i nadał mu tytu ł arcybiskupa Sebasty (miasto w  Armenii).

Po dziesięciu latach owocnej pracy arcybiskupa Koddego 
w  Holandii jezuici oskarżyli go o sprzyjanie jansenizmowi, gdyż 
podobno nie podpisał formułki w iary ułożonej przeciw  janseni- 
stom przez jezu itów  a zaaprobowanej przez pap. Aleksandra V II 
(1655— 1667). Celem wyjaśnienia sprawy papież w ezwał arcybpa 
Kodde do Rzymu w  1699 r. a na jego miejsce wyznaczył Teodora

Kalendarz — 11
161



de Cock, protegowanego jezuitów. Tak niesłusznie oskarżonego, 
jak i narzucenie jezu ity oburzyło katolików Utrechtu i od tego 
czasu rozpoczęła się ich walka z jezuitami i z Rzymem.

W yjeżdżając do Rzymu, arcybp Kodde wyznaczył czterech 
swoich prowikariuszy. N ow y wikariusz apostolski, Teodor de 
Cock, zgłosił się do nich, lecz ci nie chcieli z  nim pertraktować, 
gdyż czekali na powrót arcybpa Koddego. W  Rzym ie papieska 
inkw izycja —  kierowana przez jezu itów  —  uznała arcybpa Kodde
go za nieprawomyślnego, w ięc pap. Klemens X I zawiesił go 
w  funkcjach kapłańskich (13 maja 1702 r.). W  odpowiedzi na to 
rząd holenderski —  poinformowany przez prowikariuszy Koddego
o stanie rzeczy —  zabronił T. de Cookowi 17 sierpnia 1702 r. w y 
konywania jurysdykcji nad katolikami holenderskimi.

Na początku stycznia 1703 r. francuski historyk i patrolog, Pas- 
chazy Quesnel przypomniał kapitułom utrechekim starodawne 
prawo do wyboru biskupów. Problem  ten podchwyciło i rozwinęło 
kilku kanonistów belgijskich i francuskich, aż po dwudziestu la
tach dojrzała myśl skorzystania przez utrechcką kapitułę z trady
cyjnego prawa.

W  czerwcu 1703 r. wrócił z Rzymu arcybp Kodde i początko
w o względnie, a następnie otwarcie począł występować przeciw  
jezuitom i niesłusznym decyzjom papiestwa, za co nuncjusz papie
ski w  Kolon ii rzucił (w  styczniu 1704 r.) klątwę na arcybiskupa, 
a gdy ten zmarł 18 grudnia 1710 r., zabronił pogrzebać go po ka
tolicku. W  odpowiedzi na to rząd holenderski wypędził Teodora 
de Cock z kraju i od tego czasu nie wpuścił żadnego wysłannika 
z Rzymu.

Walka pomiędzy niezależnym Kościołem holenderskim a pa
piestwem zaostrzyła się, gdy pap. Klemens X I bullą „Unigenitus 
Dei Filius“ 28 września 1713 r. potępił 101 zdań z traktatu Pascha- 
zego Quesnela pt. „M oralne refleksje z Nowego- Testamentu". 
Dzieło to napisane ze szczerym namaszczeniem i pobożnością 
a wydane za aprobatą arcybiskupa Paryża, Noailles, zasługiwało- 
na poważne potraktowanie i nie byłoby potępione, gdyby nie gw ał
towne żądanie starego Ludwika X IV , dającego się zawsze kiero
wać przez zręczną dyplomację jezuicką.
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Zacytujemy tylko trzy potępione przez bullę zdania Quesnela: 
zd. 80. „W szyscy mogą czytać Pismo św;

zd. 82. Chrześcijanie powinni święcić niedzielę pobożnym czyta
niem Pisma św. Jest rzeczą szkodliwą odciąganie chrześcijan 
od tej lektury;.

zd. 83. Jest złudzeniem tłumaczyć, że kobiet nie powinno się na
uczać tajemnic re lig ii przez czytanie ksiąg świętych. Naduży
cie Pisma św. i herezje nie powstały z prostoty niewiast, lecz 
z pysznej w iedzy mężczyzn".

Bulla rozpętała prawdziwą w ojnę w  całej zachodniej Europie, 
a zwłaszcza w e Francji. Podzieliła katolików na tzw. a k c e p- 
t a n t ó w. czyli przyjmujących bullę i a p e 1 a n t ów, czyli 
odrzucających ją i apelujących do soboru powszechnego. Apelanci 
tw ierdzili, że bulla jest dziełem diabelskim, że potępione zdania 
nie stanowią prawdy w iary katolickiej, że potępiają, czego uczył 
Chrystus, a uczą. co Chrystus potępił. Podpisu pod bullą odmó
w iło  kilkunastu biskupów francuskich łącznie z biskupem Pary
ża, Noailles, oraz 54 najbardziej znanych opatów klasztornych.

Oczywiście bulli „Unigenitus“  nie przy ję li katolicy holender
scy przez co bałamutnie zaliczono ich do jansenistów. A  sytuacja 
Kościoła holenderskiego była coraz gorsza. Lata upływały, a tam
tejsi katolicy nie m ieli biskupa, nie m ieli własnej hierarchii.

Teologow ie i kanoniści francuscy i belgijscy, jak Van Espen, 
Witasse, E. du Pin, Noal Aleksander, d ’Asfeld, Boursler i in. tw ier
dzili, że prowikariusze wyznaczeni przez arcybpa Koddego 
w  1699 r. oraz kapituła Utrechtu mogą dawać tzw. „litterae dimis- 
soriae“ (polecenia) na wyświęcanie nowych księży. Przygotowano 
w ięc nowe seminarium duchowne w  Amersfort, a Van Espen opu
blikował „Rozprawę o opłakanym stanie Kościoła Utrechckiego“ , 
którą rozesłał do wszystkich uniwersytetów i biskupów francus
kich. Najpoważniejsze uniwersytety katolickie w e Francji, jak 
Sorbona, Uniwersytet w  Reirns i w  Nantes zgodziły się na to, że 
kapituła utrechcka posiada prawo wyboru biskupa a sakra udzie
lona elektow i będzie ważna i godziwa nawet bez potwierdzenia 
papieskiego.
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Zanim przystąpiono do wyboru biskupa, przygotowano kilka 
święceń nowych kapłanów. I tak arcybp Dublina (Irlandia), Łu
kasz Fagan, w yśw ięcił w  1716 r. 12 księży, biskup z Senez (Fran
cja), Soanen, w yśw ięcił 4 księży (1718) a bp z Bayeux, de Lor- 
raine, 3 kapłanów.

Wreszcie nadszedł decydujący moment w y b o r u  własnego 
biskupa. W  dniu 27 kwietnia 1723 r. ośmiu kanoników kapituły 
utrechckiej pod przewodnictwem protowikariusza van Erckela 
(wyznaczonego jeszcze przez arcybpa Koddego) wybrało na bisku
pa Utrechtu ks. dr Korneliusza Steehovena, absolwenta Kolegium  
Propagandy w  Rzym ie i pięciokrotnego wysłannika Utrechtu do 
papieskich nuncjuszów w  Kolonii w  Brukseli. Po elekcji kapituła 
wystosowała do papieża Innocentego X I I I  pismo informacyjne
o wyborze, prosząc o potwierdzenie oraz o dyspensę od potrzeby 
asysty jeszcze dwóch biskupów przy udzielaniu sakry. Sam ks. 
Steehoven 18 maja 1723 r. wysłał do Rzymu odpis aktu elekcyj

nego i formułę wyznania w iary. Obydwa pisma pozostały bez 
odpowiedzi, podobnie jak i dwa następne (z l.Y IIL , 23 i 29.X II. 
1723 r.). Widocznie papież z jezuitami przygotow ywał jakiś po
tężny cios, lecz zmarł 7 marca 1724* r. Z okazji pogrzebu i kon
klawe Utrecht wysłał do Rzymu delegację, która miała przedsta
w ić sytuację Kościoła holenderskiego i prosić o zatwierdzenie 
wyboru.

W ysiłek był daremny. Kolegium  kardynalskie nie chciało w  ogó
le na ten temat dyskutować. Czekano na nowego papieża. Został 
nim teologiczny przeciwnik jezuitów, biskup Orsini z Benewentu, 
lecz na gratulacje i wyjaśnienia Utrechtu nie odpowiedział.

Kanoniści francuscy doradzili, by m ilczenie uznać za zgodę, 
w ięc 6 października 1724 r. kapituła utrechcka zwróciła się do 
biskupów w  Arras, Saint-Omer, Anvers, i Ruremonde z prośbą, 
by przybyli udzielić elektowi sakry biskupiej lecz żaden z nich nie 
odpowiedział, chociaż było wiadomo, że popierali Utrecht przeciw 
Rzym owi. Wobec tego 13 października 1724 r. kapituła zwróciła 
się do przebywającego w  Amsterdamie biskupa misyjnego, Domi
nika Marii Yarlet ,który się zgodził.
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S a k r a  b i s k u p i a  o d b y ł a  s i ę  15 p a ź d z i e r 
n i k a  1 7 2 4  r. w  asyście dwóch kapłanów. Zaaprobowało ją 13 
biskupów francuskich oraz liczni teolodzy i kanoniści rzymskoka
toliccy zachodniej Europy.

Konsekrator, biskup Dominik M. Varlet, od którego Kościół 
Utrechcki otrzymał sukcesję apostolską był jakiś czas wikariuszem 
generalnym w  Kanadzie, a sakrę biskupią o trzym ał' w  Paryżu 
19 stycznia 1719 r. w  kaplicy M isji Zagranicznych —  z rąk arcy
biskupa Noailles. Jeszcze przed otrzymaniem sakry pap., Klemens 
X I w  dn. 17 września 1718 r. nadał ks. Varlet tytuł biskupa Aska- 
lonu i koadiutora biskupa Babilonu. Gdy zmarł biskup Babilon i, 
ks. Yarle : m iał wyjechać do Persji, w ięc udał się do Amsterdamu, 
gdzie czekając na statek udzielał sakramentu bierzmowania w  k il
ku miastach holenderskich bez pytania o zgodę Rzymu. Ten akt 
..litości" ściągnął na bpa Varlet suspensę już 7 marca 1719 r. Ener
gicznie przeciw  temu zaprotestował, gdyż działał dla dobra du
chowego zaniedbanego przez Rzym  Kościoła holenderskiego. Tak 
samo potraktował udzielenie sakry biskupiej ks. Steehovenowi.

Fo uroczystości konsekracyjnej bp Varlet pisał do Rzymu nie
zliczoną ilość wyjaśnień i próśb, powołując się na prawa boskie 
i ludzkie —  lecz wszystko zostało bez odpowiedzi. Rzym  uznał go 
za w yklętego już od pięciu lat i nie chciał z nim rozmawiać.

Natomiast co do biskupa Steehovena, to pap. Benedykt X I I I  
zabrał głos w  dniu 23 lutego 1725 r. Ogłosił elekcję za nieważną 
a sakrę biskupią za „niegodziwą i świętokradzką“ . Zasuspendował 
arcybpa Utrechtu i zagroził klątwą ,jeżeli będzie w ykonyw ał funk
cje biskupie.

Równocześnie z tym  pismem Steehoven otrzymał gratulacje od 
francuskich biskupów z Montpellier, Auxerre, Bayeux, Magon, 
Pamiers, Rodez i in.

W  od po w ę d z i na papieskie groźby kanonista Van Espen w yka
zał, że sakra była nie tylko ważna (w  co nie wątpił nawet papież), 
lecz i godziwa. Arcybp Steehoven zaapelował do wszystkich bi
skupów katolickiego świata i oczywiście wykonywał wszystkie 
funkcje biskupie. Zmarł 3 kwietnia 1725 r. W tedy kapituła w y 
znaczyła dwóch wikariuszy generalnych: Gilberta van Dycka
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i Korneliusza Jana Barchmana. W  dniu 15 maja 1725 r. wybrano 
ks. Barchmana na arcybiskupa Utrechtu. Powtórzono pisma do 
Rzymu, na co przyszła odpowiedź podobna jak w  lutym tegoż roku.

Powtórna sakra odbyła się 30 września 1725 r. w  Hadze. 
U dzielił je j znowu bp Yarlet. Gratulacje nowemu arcybiskupowi 
Utrechtu nadesłało ponad trzydziestu biskupów katolickich. Gdy
6 grudnia 1725 pap. rzucił na arcybpa Barchmana klątwę, ten za
apelował do soboru i k lątw y nie uznał.

N ow y arcybiskup był bardzo aktywny. Nawiązał bliskie kon
takty z  Kościołami katolickimi na całym świecie oraz z Kościo
łem Wschodnim, zwłaszcza rosyjskim prawosławiem, czemu sprzy
ja ł car P io tr II. Była to w ięc godna pochwały in icjatywa ekume
niczna.

Arcybp Barchman zmarł w  opinii świętości i w ielkiego męża K o 
ścioła w  dn. 13 maja 1733 r. 22 lipca 1733 kapituła wybrała na arcy
biskupa Utrechtu Teodora van der Croon, kanonika utrechckiego. 
Sakry udzielił mu znowu bp Varlet w  dn. 28 października 1734 r. 
K lątwa rzymska padła 17 lutego 1735 r. i historia się powtórzyła.

Arcybiskup van Croon zmarł 9 czerwca 1739 r. W ybory następ
cy odbyły się 2 lipca 1739 r. Został nim ksiądz z Haarlem, Piotr 
Jan Meindaertz, jeden z 12 prezbiterów  wyświęconych w  1716 r. 
przez arcybpa Dublina. Biskup Varlet udzielił sakry po raz czwar
ty  w  dn. 18 października 1739 r. lecz zmarł 14 maja 1742 r.

Celem zachowania episkopatu holenderskiego należało podjąć 
pewne kroki zabezpieczające byt Kościoła od strony sukcesji apo
stolskiej.

Od 1587 r. biskupia stolica w  Haarlemie wakowała, lecz tam
tejsza kapituła stale twierdziła, że nie ma prawa wyboru biskupa. 
W  1729 r. uczony van Espen przekonał kanoników Haarlemu, że 
takie prawo mają, lecz nadal się wahali, bojąc się klątw rzym 
skich. W tedy 11 proboszczów oraz przewodniczący kapituły 
w  Haarlemie, P iotr Meganck, zażądali stanowczo wznowienia sto
licy  biskupiej i wysłali w  tej sprawie prośbę do Rzymu, oczyw i
ście bez efektu. Trzynaście lat później udało się ten projekt zre
alizować, ale bez zgody Rzymu. Dla zapewnienia sukcesji episko
patu holenderskiego arcybp Meindaertz, poparty przez swą kapi
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tułę i większość kleru Haarlemu zorganizował tam wybór biskupa 
w  dn. 26 czerwca 1742 r. Został nim Hieronim de Boeck, konse
krowany przez arcybpa Meindaertza 2 września 1742 r. Gdy bi
skup de Boeck zmarł, wybrano 25 stycznia 1745 r. Jana van Stip- 
hout, konsekrowanego 11 lipca 1745 r.

Trzynaście lat później powstało trzecie biskupstwo w  Deventer. 
Biskupem został kanonik utrechcki, Bartłomiej Jan Beyvelt. Sakrę 
otrzym ał od arcybpa Meindaertza 25 stycznia 1758 r. W  ten spo
sób utrwalono hierarchię Kościoła Utrechckiego przez posiadanie 
trzech biskupów. Gdy arcybp Meindaertz zmarł (31.X .1767). g ło
wą Kościoła został Gauthier Michał van Nieuwenhnisen, pro- 
bcszcz z Dordrechtu. Cztery lata przed śmiercią arcybp Meindaertz 
zwołał Synod Kościoła Utrechckiego, który się odbył w  katedrze 
św. Gertrudy. Obecnych było trzech biskupów, sześciu kanoni
ków. dziewięciu proboszczów i pięciu teologów. Synod ustalił linię 
ideologiczną Kościoła Utrechckiego i postanowił w  ramach eku- 
menii współpracować nadal z Kościołem Wschodnim, jako z tym  
Kościołem, który pozostał w iem y  depozytowi Jezusa Chrystusa 
bez żadnych zastrzeżeń.

Dodajmy, że Kościół Utrechcki m ylnie został zaliczony do gru
py jansenistowskiej. Rzym  w znow ił w  Utrechcie własne arcybi- 
skupstwo dopiero w  1853 r., po zawarciu porozumienia z rządem 
holenderskim.

5. S T A R O K A T O L IC Y ZM  PO 1S70 R.

Podobnie jak i nowy, gregoriański, papieski Kościół coraz bar
dziej precyzował swoją doktrynę o ustroju monarchicznym K o 
ścioła, o jurysdykcyjnym  prymacie i nieomylności papieża, aż 
postawił kropkę nad i dekretem pap. Piusa IX  „Pastor aetemus 
z 16 lipca 1870 r. —  tak i protest przeciw  tym  nadużyciom przy
bierał coraz konkretniejsze kształty i stał się powodem powstania 
właściwego Kościoła Starokatolickiego w  1873 r.

H istorycy rzymskokatoliccy głów ny nacisk w  tej sprawie kładą 
na jednostkę, mianowicie na osobę ks. dr Ignacego Doellingera 
(1799— 1890), dziekana fakultetu teologicznego na uniwersytecie
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monachijskim i doskonałego znawcę historii papiestwa. Robią to 
celowo, by wprowadzić w  błąd zwolenników sugestią, że nowocze
sny ruch starokatolicki ma swe źródło w  urażonej ambicji jedno
stki. Przeciw  tej m istyfikacji przemawia jednak ten prosty fakt. 
że Doellinger nigdy nie był starokatolikiem w  nowoczesnym tego 
słowa znaczeniu i nie przyczynił się do zorganizowania istnieją
cego obecnie Kościoła Starokatolickiego. Jedyną jego zasługą 
w  tym  względzie jest dostarczenie solidnych argumentów histo
rycznych. W  dziele pt. „Papież i Sobór”  wykazał niezbicie, że.
1) nieomylność papieska nie była znana w  starożytności chrześci
jańskiej, w ięc nie jest wzięta z depozytu w iary; 2) nieomylność 
pap. przeczy w ielu  faktom ,jako że w ielu  papieży błądziło i m yl
nie nauczało prawd w iary  czy zasad moralności; 3) dogmat nie
omylności będzie szkodliwy dla Kościoła Rzymskokatolickiego, 
a jeszcze bardziej dla jedności chrześcijaństwa. Od tego czasu 
wszelkie „dialogi ekumeniczne1' będą fikcją.

W  rzeczywistości starokatolikami na I Soborze Watykańskim 
w  1870 r. było przeszło 130 „o jców  soboru“ a wśród nich najsław
niejsi biskupi, jak wiedeński kard. Rauscher, monachijski kard. 
Hohenlohe, francuski kard. Mathieu, prymas Francji, arcybp Dar- 
boy, arcybiskup Lionu, J. Ginoulliac, arcybiskup Monachium, 
G. von Scherr, prymas Niemiec, Tarnoczy, prymas Węgier, arcy
biskup Simor, arcybiskup Kolonii, Melchers, arcybiskup Medio
lanu, Calabiana, arcybiskup Lwowa, W ierzchlejski —  pomijając 
w ielu biskupów słynnych z w iedzy teologicznej i cieszących się 
w ielk im  autorytetem, jak biskup Orleanu, Dupanloup, lub biskup 
Rottenburga, K.J. H efele lub biskup tytu larny H.L. Maret, dzie
kan fakultetu teologicznego Sorbohy.

W  traktacie pt. „O  soborze powszechnym i pokoju relig ijnym 11 
bp Maret uzasadnił, że dwa dogmaty papieskie są: a) opinią 
w  chrześcijaństwie nową, nieznaną Ojcom Kościoła i teologom przez 

pierwszych dziesięć wieków, wyraźnie odrzuconą i gwałconą przez 
wszystkie prawdziw ie ekumeniczne sobory, b) opinią niosącą ra
dykalną i istotną rewolucję w  organizacji Kościoła Powszechnego; 
c) opinią sprzeczną z nauką Pisma św., O jców Kościoła, Soborów 

i z dokumentami historycznymi.
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Biskup K.J. Hefele, uczony historyk, autor czterotomowego, 
dzieła pt. ..Historia soborów" opublikował podczas Soboru 
w  1870 r. broszurę wykazującą, że pap. Honoriusz I (625— 638) 
bez żadnej wątpliwości uczył „ex  cathedra" herezji monotele- 
tyzmu.

A  w ięc nie ks. prof. J. Doełlinger był twórcą starokatolicyzmu 
nowoczesnego, lecz najpoważniejsi biskupi i uczeni rzymskoka
toliccy.

To prawda, że żaden z biskupów przeciwnych na soborze 
w  1870 r. papieskim dogmatom nie w ytrw ał w  swych poglądach
—  przynajmniej na zewnątrz, lecz tak się stało z dwóch powodów: 
a) z powodu papiesko-jezuickiego terroru, b) z powodu 
tchórzostwa i obawy o intratne stanowiska. Taki np. biskup Dya- 
kowaru w  Bośni, J.G. Strossmayer ( f  1905 r.), nie uznawał papies
kich dogmatów przeszło dziesięć lat. Ugiął się (4.11.1881), gdy ce
sarz austriacki, Franz Joseph, w  porozumieniu z pap. Leonem X I I I  
zagroził mu odjęciem dochodów w  wysokości 5 m ilionów  gulde
nów rocznie. Uczony biskup H efele poddał się papieżowi znacznie 
wcześniej, bo 10 kwietnia 1871 r. —  mając —  jak się w yraził —  
nóż na gardle. Owym  nożem była groźba utraty biskupstwa i strach 
przed klątwą. Pisał 11 marca 1871 r. do Doellingera, że musi się 
poddać, gdyż już krążą pogłoski, jakoby był w yklęty, chociaż je 
szcze to nie jest prawdą. ,,A myśl, że się jest wyklętym , wydaje 
mi się tak straszną, że nie mogę je j znieść".

Sam Doełlinger nie był tchórzem, k lątwy się nie bał. 28 marca 
1871 r. odmówił podpisania bulli „Pastor aetem us" i został w y 
klęty. Posłusznie zastosował się do rzymskokatolickich kanonów 
i do końca długiego życia (zmarł w  1890 r. mając 91 lat) nie od
prawiał nabożeństw i nie przystępował do sakramentów św., lecz 
do Kościoła Starokatolickiego również nie przystąpił. Dlaczego? 
Z braku w iary  w  jego przyszłość. Podzielał zdanie tych biskupów- 
tchórzów, którzy tw ierdzili gołosłownie, że „Schizma nie może 
mieć w idoków  powodzenia, gdyż świat jest zbyt obojętny, a dy
sydenci zbyt rozproszeni". (Patrz włoską historię Soboru ks. Emila 
Campana —  II  Concilio Vaticano, Lugano —  Bellinzona 1926, t. I, 
s. 232 n).
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Ks. prof. Ignacy Bollinger.

Przeciw  papieskim dcgmatom śmiało stanęli ci, co się nie oba
w iali o  utratę bogatych dochodów i m ieli w iarę w  zespołowe dzia
łanie. B yli to teolodzy rzymskokatoliccy —  nie prałaci lecz zw ykli 
księża. 25 sierpnia 1370 r. zjechało się do Norym bergi 12 teolo
gów  (3 z Monachium, 3 z Bonn, 2 z Wrocławia. 2 z Brunsbergi 
i 2 z Pragi), którzy ogłosih „Deklarację" odrzucającą papieskie 
dogmaty. Poza teologami podpisało ją 32 uczonych świeckich. Spa
dła wówczas na nich klątwa biskupów zgromadzonych w  Fuldzie 
30 sierpnia 1870 r., lecz wyklęci się nie przerazili i działali dalej.

Najw ięcej aktywności wykazał wówczas profesor historii K o 
ścioła na uniwersytecie wrocławskim, ks. dr Józef H. Reinkens, 
który swemu bojaźliwemu biskupowi, Doesterowi (przeciwnikowi 
papieskich dogmatów) powiedział w  oczy: „Jest czas, by ludzie 
mający odwagę, stali się ofiarami prawdy i sprawiedliwości". B i
skup Foester przyznawał mu rację, ale rzucił nań klątwę, bo 
musiał.

Ks. Bp Józef Strossmayer.
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1 . ;  anizatorzy Kościoła Starokatolickiego (już wszyscy wyklęci) 
zebrali się w  ilości 300 w  Monachium w  dniach 22— 24 września 
1:7L r. B yli wśród nich —  oprócz uczonych niemieckich —  kato
licy z  Anglii, Francji, Holandii, Szwajcarii, Hiszpanii, Brazylii, 
Irlandii i ziem będących pod panowaniem carskim. Obecny tam 
ks. dr Doellinger odwodził zgromadzonych od organizowania K o
ścioła twierdząc, że powstanie jeszcze jedna sekta w ięcej, lecz 
wypow iedź jego potępiono, jako. defetystyczną. Właśnie dlatego 
starokatolicyzm mógł się stać sektą, że większość przeciwników 
papiestwa myślała jak Doellinger —  człowiek już starszy, nie
chętny i niezdolny do walki.

N iestety na tej konferencji n ie doszło do żadnych konkretnych 
postanowień, bo jeszcze nie wykrystalizował się profil organiza
cy jny starokatolieyzmu. W ybrano ty lko Centralny Kom itet Orga
nizacyjny.

Drugi zjazd odbył się w  Kolonii w e wrześniu (20— 22) 1872 r. 
Zjechało się 350 delegatów. Wybrano tam m.in. komisje organi
zacyjną, liturgiczną, mającą się zająć najpierw  wyborem  biskupa 
a następnie pewnym i reformami zwłaszcza co do sakramentu po
kuty, bierzmowania i ustosunkować się do życia zakonnego. Jeden 
z uczestników, prof. Friedrich, poruszył problem przymusowego 
celibatu duchownych. Jego zdaniem celibat przymusowy nie jest 
w ykw item  prawdziwego ducha chrześcijaństwa. Tematu tego je 
dnak wówczas nie rozwinięto.

Biskupa dla Kościoła Starokatolickiego w  Niemczech miała 
wybrać 77 osobowa Reprezentacja Synodalna zwana „Kom isją 

Biskupią" wyznaczona przez zjazd koloński. W ybory odbyły się 
4 czerwca 1873 r. w  kościele św. Pantaleona w  Kolonii pod prze
wodnictwem ks. prof. Jana Fryderyka von Schultego. W ynik gło
sowania był następujący: ks. prof. Józef Hebert Reinkens z Wro
cławia otrzymał 69 głosów, ks. prof. Reusch z Bonn —  5, ks. 

prof. Michelis z Brumsbergi —  1, ks. prof. Landen 1 głos. Jedna 
kartka wyborcza była pusta. Elektem w ięc został ks. prof. Rein
kens. Jednym z wyborców  był Polak, ks. P iotr Kamiński z K a
towic.
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Sakry biskupiej m iał udzielić arcybiskup 'Jtrechtu, Loos. któ
ry  przed rokiem odwiedził starokatolików niemieckich i udzielił 
im bierzmowania. Na nieszczęście jednak arcybiskup Loos zmarł 
4 czerwca 1873 r., w ięc elekt oraz reprezentacja Synodalna zw ró
ciła się z prośbą o udzielenie sakry do biskupa holenderskiego 
w  Deventer, Hermana Heykampa. Uroczystość konsekracyjna od
była się w  Rotterdamie w  kościele św. W awrzyńca w  dniu 11- sier
pnia 1873 r. Głównemu konsekratorowi asystował biskup z Haarle- 
mu, Kacper Jan Rinkel.

Biskup Reinkens, urodził się 1 marca 1821 r., święcenia kapłań
skie otrzym ał w  Kolonii, posiadał doktorat teologii i filozofii. 
Zmarł w  1906 r. Jego następcą został Teodor Weber. Siedzibą 
starokatolickich biskupów Niem iec zostało miasto Bonn.

Bp Reinkens zwołał do Konstancji synod, który się odbył 
w  dniach 12— 14 września 1873 r. Tutaj rozpoczęto stabilizować 
teologię i całą dyscyplinę kościelną Kościoła Starokatolickiego. 
Zasadnicze ,,nowości“ wprowadzone wówczas to zniesienie obo
wiązku usznej spowiedzi (na synodzie w  Bonn 1874 r.) w prow a
dzenie języka narodowego do liturgii (1880 r.), zniesienie przy
musowego celibatu (Synod w  Bonn 1878), położenie większego 
nacisku na studia Pisma św. i patrologii, dopuszczenie laików do 
zarządu majątkiem kościelnym, szukanie przyjaźni z  Kościołem 
Wschodnim i Anglikańskim, współpraca z władzami państwowy
m i według Chrystusowej zasady: „Oddajcie, co jest cesarskiego, 
cesarzowi” . Jak widać nie były to „nowości11 w  duchu rzymskim
—  lecz zasady zawarte w  starym, Chrystusowym i Apostolskim 

depozycie wiary.

Na terenie c e s a r s t w a  n i e m i e c k i e g o  w  1878 r. 

istniały 122 parafie starokatolickie liczące ponad 52 tysiące w y 
znawców. Dodajmy, że starokatolickie kościoły w  ówczesnych 
Niemczech wybudowano też w  kilku miastach należących obecnie 
do Polski, jak w e Wrocławiu, Katowicach, Gliwicach, Boguszowie, 
Strzelcach Wielkich, Jeleniej Górze, Nysie, Żaganiu i Braniewie.

Poza Niemcami powstały Kościoły starokatolickie w  Szwajcarii, 
Austrii i Ameryce.
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W  Szwajcarii na Synodzie Narodowym  14 czerwca 1875 r. ogło
szono powstanie ...Chrześcijańskiego Kościoła Szwajcarii". 7 czer
wca 1876 r. Synod tego Kościoła wybi’ał na biskupa ks. Edwarda 
Herzoga ( j  1924), proboszcza z Ilten, któremu sakry udzielił 
w  Rheinfelden (kant. Argovia ) ks. bp Reinkens w  dniu 18 wrze
śnia 1876 r. Kościół szwajcarski znalazł pełne poparcie ze strony 
rządu federalnego, który dekretem z 20 lipea 1874 r. erygował 
w  Bem ie fakultet teologii starokatolickiej. W  roku akademickim 
1874/75 było pięciu studentów starokatolickich. W  1877 r. 
w  Szwajcarii istniało 46 parafii starokatolickich liczących 73 ty 
siące wyznawców.

W  Austrii starokatolicyzm znalazł się w  trudnych warunkach 
ze względu na wrogość cesarskiego dworu. 20 maja 1874 r. zale
dw ie zezwolono starokatolikom na publiczne organizowanie nabo
żeństw. N ie zgodzono się na zwołanie synodu i w ybór biskupa. 
Sakramentu bierzmowania udzielał tu starokatolicki biskup 
z Bonn, a studenci teologii z Austrii uczyli się również na uniwer
sytecie bońskim i tu otrzym ywali święcenia kapłańskie. W  1910 r. 
na terenie cesarstwa austriackiego było podobno tylko 15 tysięcy 
starokatolików, zwłaszcza spośród Czechów i mieszkańców Styrii.

Kościół Utrechcki po 1870 r. począł szukać porozumienia ze sta
rokatolikami całej Europy, a zwłaszcza z niemieckimi i szwajcar
skimi. Już na Kongresie Monachijskim w  1871 r. obecni byli trzej 
delegaci Utrechtu: van Vlooten, von Beek i von Thiel. Na Kon
gresie Kolońskim  brał udział arcybiskup Loos, kanonik K. Rinkel 
oraz trzej w yżej wym ienieni dostojnicy. Na Kongresie w  Kon
stancji byli proboszczowie von Vlooten i von Roli oraz subdiakon 
von San ter. Drobne nieporozumienie nastąpiło w  1875 r. zwłaszcza 
na tle  stosunku do przymusowego celibatu przestrzeganego przez 

Kościół Utrechcki. Zmiana na lepsze nastąpiła znowu w  1884 r., 
tak że na Kongres do Crefeld przybyli dwaj holenderscy probosz
czowie, a arcybiskup Heykamp przesłał swe życzenia.

Całkowite porozumienie pomiędzy Utrechtem a starokatolikami 
nastąpiło w  1889 r., gdy wszystkie Kościoły starokatolickie za
w arły ze sobą ścisłą imię, zwaną U n i ą  U t r e c h c k ą  K o 
ś c i o ł ó w  S t a r o k a t o l i c k i c h .
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Na teren S t a n ó w  Z j e d n o c z o n y c h  A m e r y k i  
P  ó ł n. starokatolicyzm przeniósł Polak ks. Antoni Kozłowski, 
k:5ry w  styczniu 1895 r. w  Chicago wypow iedział posłuszeństwo 
biskupowi Irlandczykowi i założył polską niezależną parafię ka- 
tolicą liczącą ok. 10 tysięcy dusz. Grupa ta przyjęła nazwę „K oś- 
cicła. Polskokatolickiego”  i na swym  synodzie obrała ks. Kozło
wskiego na pierwszego biskupa Polaka w  USA. Sakrę biskupią 
elekt otrzym ał w  Bem ie 21 listopada 1897 r. z rąk starokatolic
kiego biskupa Edwarda Herzoga. Współkonsekratorami byli: ks. 
arcybiskup Utrechtu, Gerard Gul oraz biskup Bonn, Teodor W e
ber.

Ks. Bp Jakub van Der Oord w Ks. Bp P. J. Jans
Haarlem.

Tutaj należy wyjaśnić, że ze starokatolicyzmem nie miał. nic 
wspólnego ks. Rene Y ilatte, Belg, który z Kościoła rzymskokatol. 
przeszedł do anglikańskiego, następnie u prawosławnych na A las
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ce pracował jako pop, u syryjskich jakobitów na Cejlonie otrzy
mał sakrę biskupią i osiadł w  USA, używając bezprawnie tytułu 
„starokatolickiego biskupa Am eryk i i Kanady (przed śmiercią w  
1928 r. wrócił „na łono” Kościoła Rzymskokatolickiego). Tego sa
mego autoramentu „starokatolików”  było  wielu. Wiadomo, np. że 
w  1946 r. niejaki ks. Szypold założył we Wrocławiu „Kościół 
Starokatolicki” lecz zmarł w  lutym 1964 r. jako rzymski katolik.

4. PN K K  I KOŚCIÓŁ POLSKO KATOLICK I

Fakt nawiązania przez ks. Antoniego Kozłowskiego bezpośre
dniego kontaktu z poważną grupą Kościołów  „U nii U trechckiej” , 
wpłynął znacznie na podniesienie znaczenia ruchu niezależnictwa 

wśród Polonii amerykańskiej.
Najsilniejszą grupę niezależnych katolików polskich w  USA 

stanowili Polacy związani z parafią w  Scranton, kierowaną przez 
w ybitnego organizatora, ks. Franciszka Hodura.

Gdy więc 14 stycznia 1907 r. zmarł w  Chicago ks. bp A. K o 
złowski, ks. Fr. Hodur, wybrany na biskupa przed trzema laty, 
udał się po sakrę biskupią do samego centrum starokatolicyzmu, 
do Utrechtu. Uroczystość konsekracyjna odbyła się 29 września 
191)7 r. w  katedrze św. Gertrudy w  Utrechcie. G łównym  konse- 
kratorem był ks. arcybiskup Gerard Gul (| 1920) a współkonse- 
kratorami biskupi: Jakub Jan von Th iel z Haarlem i Mikołaj 
Bartłom iej Spit z  Deventer.

Ten akt miał doniosłe następstwa dla Polskiego Narodowego 
Katolickiego Kościoła w  Am eryce a następnie i dla Kościoła Pol- 
skokatolickiego w  Polsce. Najp ierw  dzięki temu P N K K  zdobył 
sukcesję apostolską, a następnie wydostał się z sekciarskiego eks- 
kluzywizmu i w łączył w  szeroki, starokatolicki a w ięc rzetelnie 
katolicki nurt życia chrześcijańskiego.

W  dniu 16 czerwca 1959 r. Synod Kościoła Polskokatolickiego 
w ybrał w  W arszawie na biskupa ks. prof. dr Maksymiliana Ro- 
dego, który również swoją sakrę biskupią otrzym ał w  dniu 5 lip- 
ca 1959 r. w  katedrze św. Gertrudy w  Utrechcie. Konsekratorami 
byli: ks. bp dr Leon Grochowski ze Scranton, ks. arcybp dr An
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drzej Rinkel z  Utrechtu i ks. bp dr Urs K u ry z Berna. Asysto
w ali ponadto starokatoliccy biskupi Holandii: J. van Oort i Jans.

Dzięki te j konsekracji Kościół Polskokatolicki posiada niewąt
p liw ie ważną sukcesję apostolską i jest j e d y n y m  c z ł o n 
k i e m  Unii Utrechckiej Kościołów  Starokatolickich spośród 
wszystkich katolicyzujących wyznań w  Polsce.

Przystąpienie P N K K  i Kościoła Polskokatolickiego do ruchu 
starokatolickiego wzmocniło ten ruch tak ilościowo jak i jakoś
ciowo.

O ile w ierzyć informacjom polskiego poselstwa w  Eernie 
Szwajc. nadesłanym w  czerwcu 1920 r. do Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych, to w  tym  okresie starokatolików w  Szwajcarii 
było (w  1920 r.) 40 tysięcy, w  Niemczech —  30 tysięcy, w  Austrii
—  25 tysięcy, a w  Holandii —  11 tysięcy. Natomiast starokatoli
ków  polskich zgrupowanych w  P N K K  w  Am eryce było już w ów 
czas 60 tysięcy i dlatego biskup Herzog w  rozmowie z posłem 
polskim miał powiedzieć, że „klejnotem  Kościoła Starokatolic
kiego są amerykańscy Polacy”  (Archiwum  A k t Nowych, Min. 
Wyzn. Rei. i Ośw. Publiczn. —  teczka z sygn. 1381).

W  ciągu ubiegłych czterdziestu lat sytuacja nowoczesnego sta- 
rokatolicyzmu na pewno się polepszyła. Przemawia za tym  cho
ciażby fakt powstania i rozwoju od 1922 r. w  Polsce Kościoła 
Polskokatolickiego, liczącego obecnie ponad 80 parafii, 120 ka
płanów i ok. 100 tysięcy wyznawców.

ZAKO ŃCZENIE
I

Podsumowując wszystkie fakty z dziejów  starokatolicyzmu tak 
tego dawnego, jak i współczesnego, w yjaśn ijm y krótko jeszcze 
dwa uderzające zjawiska:

1) Szczupłość liczebna starokatolików wobec olbrzym iej masy 
katolicyzmu papieskiego;

2) Naśladowanie przez starokatolików obrzędów i pewnych 
instytucji Kościoła Rzymskokatolickiego.

Obydwa zjawiska tylko pozornie przemawiają na korzyść Koś
cioła Rzymskokatolickiego. Najp ierw  bowiem nie ilość zwolen-
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ników decyduje o wartości jakiejś idei. Wszak z pewnością 
świecie obecnie trzy czwarte ludzkości nie zna chrześcijaństwa, 
a przecież to nie dyskredytuje re lig ii Chrystusa jako takiej. A  b y 
ły  przed wiekam i takie momenty, gdy Kościół Rzymskokatolicki 
stanowił zaledwie dziesiątą część Kościoła Powszechnego.

Poza tym  Kościół Rzymskokatolicki zdobył swą liczebną prze
wagę przy pomocy różnych środków, których Kościół Starokato
licki nie chce używać jako, że uważa je  za niegodziwe. Dodajmy, 
że Kościół papieski za swych zwolenników uznaje wszystkich, 
którzy p rzy ję li łaciński chrzest —  chociaż jako ludzie dorośli nie 
chcą mieć z tym  Kościołem  nic wspólnego. Wiadomo, że np. na 
50 m ilionów Włochów, aż 20 m ilionów przyznaje się do ateizmu, 
a przecież tego faktu Watykan nie przyjm uje do wiadomości. 
W  Polsce zaś powstała bałamutna teoria, że każdy Polak to rzym 
ski katolik i nie ma dyskusji.

Jeżeli mowa o rzekomym naśladownictwie urządzeń rzymsko
katolickich przez Kościoły starokatolickie, to przypomnijmy, że 
owe urządzenia (jak obrządek mszalny, szaty i księgi liturgiczne), 
n ie są wynalazkiem  opatentowanym przez Rzym . Powstały w  
pierwszym  tysiącleciu i są własnością Kościoła Zachodniego, 
a nie Kościoła Rzymskokatolickiego. Kościoły starokatolickie są 
cząstką Kościoła Zachodniego i mają prawo korzystać z liturgicz
nego i kościelnego dorobku katolików Zachodu, nawet ze słusz
nych nowości, które powstały w  drugim tysiącleciu, lecz jedynie 
w  celu wyjaśniania i lepszego podawania depozytu w iary, a nie 
w  celu zmiany jego treści.

Kościoły starokatolickie bowiem  to Kościoły postępowe, re for
matorskie, czujące tętno nowoczesnego życia, lecz nieustępliwe 
w  tym, czego ruszyć nie wolno. —  N ie jest to sprzeczność, lecz 
jak najpełniejsza „Dobra Now ina”  Jezusa Chrystusa.
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Kościoły Starokatolickie Unii Utrechckiej

W ŁADZE NACZELNE U N II UTRECHCKIEJ

1. Międzynarodowa Konferencja Biskupów Starokatolickich (co cztery 
lata; najbliższa sesja w  1965 r. w  Wiedniu).

2. Międzynarodowy Kongres Starokatolików.

3. Przewodniczący — ks. arcybiskup dr Andrzej Rir.kel —  Utrecht.

4. Sekretarz —  ks. bp. dr Urs Kury — Berno Szwajc.

I. Holandia (marzec 1964 r.)

1. Kierownictwo: — ks arcybp dr Andrzej Rinkel —  Utrecht,
ks. bp Jakub van Oord — Haariem,
ks. bp Piotr Józef Jans — Deventer,
ks. H.J.W. Werhey, sekretarz Rady Synodalnej.

2. Seminarium Duch. —  w  Amersfoort.
Rektor —  ks. prof. Dirk Nicalaas de Rijk
profesorzy —  ks. bp P. J. Jans ,

ks. archiprezb. M. Kok 
ks. kan. dr P. J. Maan 
ks. kan. M. A. Zwart 
ks. C. Tol

3. Księży — 35, w  tym czynnych duszpasterzy 25.

4. Parafia —  28.

5. Wiernych —  ok. 11 tysięcy.

II. Niemcy (grudzień 1962 r.)

Kierownictwo: ks. bp Jan Józef Demmel —  ordynariusz —  Bonn 
ks. bp dr Otto Steinwachs — sufragan — Neckargemund 
ks. dr Henryk Huetwohl —  wikariusz generał. —  Bonn
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2. Semin. Duch. —  Wydział Teologii Starokatol. na Uniwersytecie w  Bonn
Profesorzy: ks. dr W. Kueppers (regens) 

ks. dr H. Huetwohl 
ks. dr P. Pfister 
ks. mgr K. Pursch

3. Księży —  52 (czynnych duszpasterzy 46)
W  tym 3 księży rezyduje w  NRD (Berlin, Blankenburg i Lipsk).

4. Parafii oraz filii —  218 (w  NRD — 32).

III. Szwajcaria (grudzień 1962 r.)

1. K ierownictwo — ks. bp dr Urs Kury — ordynariusz — Berno
ks. prob. L»eo-n Gauthier —  wikariusz generalny.

2. Semin. Duch. —  Wydział Teologii Chrześcijańskokatolickiej na Uni
wersytecie w  Bernie.

Profesorzy: ks. bp dr Urs Kury 
ks. dr A. E. Ruethy 
ks. dr K. Stalder 
ks. dr W. Frei 
dr A. G ilg

3. Księży — 47 (czynnych duszpasterzy 34)
4. Parafii —  42.

IV. Austria (grudzień 1962 r.)

1. Kierownictwo — ks. bp dr Stefan Toeroek — ordynariusz —  Wiedeń
ks. bp Henryk Bernauer —  koadiutor
ks. dr Józef Werner — wikariusz generalny.

2. Semin. Duch. -— Wydział Teologii Starokatol. w  Bonn
3. Księży — 13

4. Parafii —  13.

V. Stany Zjednocz. Am. Póln. i Kanada (P.N.K.K.)

1. Kierownictwo —  Prymas — ks. bp Leon Grochowski -— Scranton
ks. bp. Józef Sołtysiak —• Manchester N.H. 
ks. bp Tadeusz Zieliński —  Buffalo,* N. Y. 
ks. bp Franciszek Rowiński —  Chicago 
ks. bp Edward Magyar —  Scranton 
ks. bp Franciszek Bończak —  emeryt 
ks. bp Jan Misiaszek •— emeryt.
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2. Seminarium Duch. —  w  Scranton
profesorów — 8

3. Księży — ok. 130.
4. Parafii -— 150.

VI. Polska (Kościół Polskokatolicki)

1. Prymas Kościoła, Przewodniczący Rady Kościoła, ordynariusz archi
diecezji warszawskiej i diecezji krakowskiej —  ks. bp. dr. Maksy
m ilian Rode

ordynariusz diec. wrocł. ks. bp J. Pękala 
wikariusz gen. diec. krak. ks. T. Majewski 
sekretarz Rady Kościoła ks. kan. dr E. Bałakier.

2. Seminarium Duch. w  Warszawie —  profesorów 6.
Chrzęść. Akad. Teolog, w  Chylicach —  profesorów 4.

3. Księży (stan z sierpnia 1964) —  115
4. Parafii (stan z sierpnia 1964) —  84.

V II. Jugosławia (Starokatolicki Narodowy Kościół Chorwacji)

1. Kierownik —  ks. bp Vilim  Huzjak —  Zagrzeb.
2. Księży — 8.
3. Parafii —  3.

V III. Czechosłowacja (1962 r.)

1. Kierownik — ks. M. J. Vochoc — Jablonec
2. Księży — 3.
3. Parafii —  3.

I X  Francja (Misja starokatolicka)

Kierownik —  ks. A. H. Bekkens —  Paryż.
Zastępca — ks. P. Marre.
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Dwadzieścia lał Polski Ludowej
1964 rok obfitował w  w ielk ie wydarzenia narodowe. Był 

to bowiem rok obchodów X X -lec ia  Polski Ludowej, wzmożone 
prace na wszystkich szańcach naszego życia narodowego, rok 
sukcesów w  każdej dziedzinie, rok, w  którym  podsumowaliś
m y dorobek minionego dwudziestolecia i rok, w  którym  na
kreślone zostały kierunki rozw ojow e naszej o jczyzny na naj
bliższe lata.

Niepodobna w  krótkim  artykule zestawić wszystkie ele
menty, które złożyły się na całość naszych osiągnięć. Są one 
w ielokierunkowe i stanowią wym owne świadectwo rzetelności 
w ysiłków  całego społeczeństwa polskiego, czynnie tworzącego 
naszą coraz bardziej doskonalącą się rzeczywistość, społeczno- 
polityczno-gospodarczą.

Bezspornie najważniejszym  wydarzeniem  w  ub. roku był 
IV  Zjazd PZPR , który ustalił i w ykreślił najskuteczniejsze 
drogi wszechstronnego rozwoju Polski, na bazie dotychczaso
wych osiągnięć, które obiektywnie są imponujące. Odbudo
wana z ruin okaleczona śm iertelnie w  1944 r. Warszawa po
wstała jak Feniks z popiołów i lśni pięknymi budowlami, 
szerokimi przejrzystym i ulicami. Miasto bohaterskie tętni ży
ciem, jest dumą całego społeczeństwa i w idom ym  znakiem 
naszej upartej walki o tworzenie nowych, nieprzem ijających 
wartości. W yrazem  tego są m.in.- rurociąg naftow y i kombinat 
petrochemiczny w  Płocku, kombinaty paliwowo-energetyczne 
w  Turoszowie, Koninie, kombinat siarkowy w  Tarnobrzegu, 
i w iele innych. Zaawansowano poważnie budowę kopalni m ie
dzi w  rejonie Lubina, nowej huty aluminium w  rejonie Kon i
na oraz huty cynku w  Miasteczku Śląskim. Nastąpiła też po
tężna rozbudowa przemysłu maszynowego, którego produkcja 
w  stosunku do lat minionych wzrosła o 120%, podwojona zo
stała produkcja przemysłu chemicznego. Industrializacja kraju
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staje się zjaw iskiem  codziennym i wkroczyła na w iele terenów 
naszej gospodarki.

N ie ma rozwoju  ekonomicznego bez rozwoju  energii elek
trycznej. Produkujem y i zużywam y dla potrzeb naszego ży
cia w e wszystkich jego formach w ielokrotnie w ięcej energii 
niż przed 1939 r. W  w yraźnej poprawie sytuacji energetycz
nej, jaką odczuliśmy po raz pierwszy od w ielu  lat w  ubiegłym 
roku, zasadniczą rolę odegrało uruchomienie w ielkich elektro
wni pracujących na bazie węgla kamiennego.

M am y wszystkie warunki ku temu, aby nasza gospodarka 
narodowa rozw ijała się nadal szybko na wszystkich odcinkach. 
Przem ysł nasz w ytw arza obecnie 9 razy w ięcej niż przed w o j
ną. A  maszyn i urządzeń produkujemy trzydzieści razy w ię
cej. Liczba robotników, zatrudnionych w  przem yśle pokaźnie 
wzrosła w  stosunku do okresu przedwojennego i w  chwili 
obecnej wynosi 3,4 min. osób. N ie jest to tylko wzrost iloś
ciowy. Zwiększeniu stanu zatrudnienia towarzyszy równoległe 
podnoszenie kw alifikacji zawodowych pracowników. W yrazem  
tego jest zwiększenie udziału personelu technicznego w  ogól
nej liczbie zatrudnionych. Na tysiąc zatrudnionych w  1961 
w  przemyśle przypadało 46 inżynierów  i techników, oodczas 
gdy w  angielskim przem yśle w  1959 r. przypadało 22 inżynie
rów  i techników a w  amerykańskim 57. To zestawienie mówi 
samo za siebie i stanowi dowód wysokiej narodowej prężno
ści.

W zm ocniliśm y również poważnie naszą bazę produkcyjną 
rolnictwa. Dzięki lepszemu wyposażeniu technicznemu, zw ięk
szonemu wydatnie stosowaniu nawozów sztii.czno-mineralnych 
i bardziej postępowym metodom wytwarzania przeciętne plo
ny czterech zbóż z hektara w zrosły z 11,4 q w  ostatnim czte- 
roleciu sprzed w ojny na 17,2 q., w  latach 1961— 64. Stanowi 
to 51% przyrostu. Cała produkcja rolna (w  przeliczeniu na 
1 ha użytków  rolnych) wzrosła w  jeszcze w iększym  stopniu —  
bo ponad 65%.

Osiągnięty w  dwudziestoleciu stan sił w ytwórczych w  prze
m yśle i w  rolnictwie, oraz w zajem ny ich układ wyznaczają 
wraz z warunkami działania handlu zagranicznego, możliwości 
rozwoju naszej gospodarki w  końcowej fazie obecnej pięcio
latki. IM  LE P IE J  W Y K O N A M Y  T E . Z A D A N IA , T Y M  M OC
N IE JS ZA  Z O S TA N IE  STW O R ZO N A  P O D S T A W A  i B A Z A  
W Y JŚ C IO W A  do pomvślnej realizacji zamierzeń planowanych 
na lata 1966— 1970.

Program  działania ekonomicznego nie byłby pełny, gdybyś
m y nie podkreślili n iezwykle ofiarnej pracy załóg zakładów,
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fabryk, PG R -ów  i przedsiębiorstw drobnej wytwórczości. 
Przez cały niemal rok byliśm y świadkami czynów społecznych, 
których treść polegała na zwiększeniu masy produkcyjnej, do
skonaleniu warunków pracy na odcinku bezpieczeństwa i hi
gieny pracy. Wartość tych prac jest ogromna. Ich miarą jest 
np. wkład załóg hut, które dały w  ub. roku ponad plan 161 
tys. ton stali, 32.000 ton w yrobów  walcowanych, 1.200 ton 
cynku, 615 ton m iedzi i 100 ton aluminium. Załoga huty 
„W arszawa” postanowiła przyspieszyć budowę walcowni taś
m y zimnej o trzy  miesiące. Pozwoliło to na uzyskanie 1.000 
ton taśmy importowanej przeważnie z krajów  kapitalistycz
nych. Oddanie do eksploatacji o trzy  miesiące przed terminem 
fabryki eternitu pozwoliło na uzyskanie 50 min zł. oszczęd
ności i poprawiło zaopatrzenie rynku w iejskiego w  ten poszu
kiwany towar.

W  rozważaniach publicystów w  ub. roku dużo miejsca za
jęło pojęcie tzw. „w yżu  demograficznego” . W  latach 1966— 70 
w ejdzie w  w iek produkcyjny młodzież w  ilości 3,2 m in osób. 
Jednocześnie wzrośnie liczba emerytów. W  ogólnym  rachun
ku, p rzy  uwzględnieniu ubytku naturalnego, trzeba zabezpie
czyć i zapewnić zatrudnienie dla półtora m iliona osób, tj.
o 100.000 w ięcej niż w  ciągu ubiegłych ośmiu lat. To zjaw i
sko, które dojrzało w  rozeznaniu społecznym i państwowym 
stanowi problem złożony. Trzeba bowiem  stworzyć w iele sta
nowisk pracy, skoordynować podaż pracy ludzkiej z m ożliwo
ściami produkcyjnym i zakładów pracy. Niemała to krzyżówka. 
Zostanie ona jednak rozwiązana w  oparciu o zasadę planowej 
gospodarki, której cechą generalną jest umiejętność perspek
tyw icznego myślenia i perspektywicznego wnioskowania.

Rozwój gospodarczy naszego kraju jest związany integralnie 
ze współpracą w  ramach R W PG  ze wszystkim i krajam i obo
zu socjalistycznego z ZSRR na czele. Rozw ój m iędzynarodowy 
kooperacji i specjalizacja produkcyjna poszczególnych członów 
państwowych, składających się na RW PG , rzutuje dodatnio 
na nasze perspektywy i kierunki produkcji przem ysłowej. 
Pogłęb iający się podział prac specjalistycznych w  R W PG  .zwal
nia częściowo Polskę od konieczności uruchamiania niektórych 
rodzajów produkcji i podnoszenia związanych z tym  nakładów 
inwestycyjnych. Jednocześnie ten stan rzeczy stwarza obiek
tywne możliwości uruchamiania niektórych rodzajów  produk
cji i podnoszenia związanych z tym i nakładami specjalnych 
kwot o charakterze inwestycyjnym . U łatw ia to rozwinięcie 
bardziej opłacalnej i w ieloseryjnej produkcji na potrzeby 
własne i całego obozu socjalistycznego.
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Polskie plany rozw ojow e muszą uwzględniać możliwości 
ściślejszej współpracy gospodarczej i zwiększenie wym iany 
handlowej z nowo w yzw olonym i krajam i A z ji i A fryk i a także 
z krajam i Am eryk i Łacińskiej.

Zwiększone zasoby sił ludzkich stwarzają przesłankę szyb
kiego wzrostu w  przyszłości dochodu narodowego, stanowią 
w ięc potencjalne bogactwo kraju. Jest ono tym  większe, że 
połowa m łodzieży, która zgłosi się do pracy w  latach 1966— 70 
będzie posiadać kw alifikacje zawodowe. 1.650 tys. w ykw a li
fikowanej m łodzieży w ejdzie w  życie w  najbliższych latach. 
W  tej liczbie ponad 100 tys. absolwentów szkół wyższych, 400 
tys. absolwentów techników zawodowych, około 940 tys. absol
wentów  zasadniczych szkół zawodowych, 210 tys. absolwen
tów  szkół zawodowych, w  których nauka odbywa się w  go
dzinach w ieczorowych. N igdy  jeszcze nie stawały u nas do 
pracy tak liczne zaste^v młodych ludzi, posiadających wstęp
ne przygotowanie do pracy zawodowej. Przeważająca część 
zgłaszających się do pracy znajdzie zatrudnienie w  zakładach 
przetwórczych i bezpośrednio w  zakładach produkcyjnych. 
D latego na te odcinki zostaje zwrócona szczególna uwaga w  za
kresie tworzenia nowych stanowisk pracy.

Centralnym problemem decydującym o prawidłowości go
spodarki jest zagadnienie inwestycji. Sprawa ta w  ub. roku 
znalazła swój w łaściwy w yraz w  postaci skupienia dużej uwa
gi na problem m ożliw ie racjonalnie wykorzystanych kwot 
przeznaczonych na cele inwestycyjne. Konieczność stworzenia 
wspomnianych półtora m iliona nowych stanowisk pracy dla 
wchodzącej w  życie młodzieży, a także wydatne zwiększenie 
nakładów finansowych i rzeczowych na rolnictwo i przemysł 
rolnictwo obsługujący, zaspokojenie nieodzownych potrzeb 
handlu zagranicznego w  dziedzinie eksportu rentownych asor
tym entów  towarowych wym aga zwiększenia kwot na inwe
stycje wewnętrzne, z których w iele ma charakter długofalo
w y. K red y ty  na rolnictwo podniesione zostały o 60% co w  su
m ie wyraża się astronomiczną kwotą 170 m iliardów  zł.

Plan dalszego uprzemysłowienia kraju posiada charakter 
naprawdę w ielki. Zwiększenie produkcji globalnej o 45— 47% 
w  najbliższym pięcioleciu wym aga dalekosiężnych przew idy
wań i w n ik liw ych dogłębnie przepracowanych planów bieżą
cych. Jeśli plan ten zostanie wykonany, a wszystko wskazuje 
na to, że jest on absolutnie realny, średnie roczne tempo w zro
stu produkcji wynosić będzie około 8%  rocznie na każdego 
obywatela. Oznacza to z górą piętnastokrotnie zwiększoną pro
dukcję w  stosunku do okresu przedwojennego. I to jest w ielki
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plus naszej, współczesnej, planowej gospodarki z ducha i tre
ści społecznej, w  całym tego słowa znaczeniu. Racjonalna gos
podarka w  przem yśle jest zagadnieniem wysoce skompliko
wanym. Istnieje jednak świadomość konieczności pewnych 
posunięć o charakterze rygorystycznym  z uwagi na docelowe 
zadania, jakie postawione zostały przed uspołecznioną gospo
darką. Produkować więcej, taniej, dawać na rynek jakościowo 
lepsze asortymenty produkcyjne —  oto hasło, które rozbrzm ie
wało przez cały ubiegły rok i stało się treścią codziennego 
życia m ilionowych rzesz załóg pracowniczych przemysłu, ro l
nictwa i sektora usługowego.

Nasze perspektywy rozw ojow e ujęte cyfrowo dają obraz 
naszej prężności gospodarczej i naszych możliwości. W  ub. 
roku zaplanowano start do wydobycia 129 min ton węgla ka
miennego i 38 min ton węgla brunatnego. Rozbudowany zo
stanie kombinat turoszowski, wybudowana zostanie kopalnia 
w  Adamowie, zw iększy się wydobycie Konina.

Nowoczesna technika nie może obyć się bez ropv naftowej 
i artykułów pochodnych. Na poszukiwania geologiczne ropy 
i gazów ziemnych przeznaczyliśmy olbrzym ie kwoty. N ie była 
to inwestycja chybiona. Nasi pracowici geologowie w  różnych 
rejonach Polski odkryli złoża naftowe i w ielk ie zbiorniki ga
zów  ziemnych. W  oparciu o dotychczasową znajomość zaso
bów krajowych, co jest wynikiem  zeszłorocznych rozpraco- 
wań, wzrost wydobycia ropy naftow ej na ziemiach polskich 
osiągnie pułap 600 tys. ton. Gazu ziemnego będziem y m ieli 
4 m ld m3. I to zjawisko nakazuje wybudowanie gazociągów, 
które obsłużą miasta i osiedla, znajdujące się w  pobliżu źró
deł gazu i wzdłuż tras gazociągów. Nasze rodzime zasoby nie 
pokrywają zapotrzebowania wewnętrznego. Jeśli nie odkry
jem y nowych źródeł złóż naftowych, ciągle przed nami bę
dzie stała konieczność importowania rocznie około 7 m in ton 
ropy. A  to kosztuje. Nasi geologowie pracowicie kaleczą w nę
trze ziemi, licząc na to, że natrafią na pokłady w ie lk ie j ropy, 
dzięki czemu wzrośnie nasza moc produkcyjna i bogactwo na
rodowe. Oby te ich zamiary spełniły się jak najszybciej.

Przejdźm y kolejno do prezentacji i innych ogniw  naszej 
gospodarki narodowej. Ruch, po jęty jako obiektywne zjawisko 
jest integralną funkcją współczesnego państwa. Ruch -— to 
transport, to sieć rozbudowanych trakcji o różnych napędach 
mechanicznych. Jesteśmy świadkami w  Polsce odwrotu od 
parowej lokom otywy, którą w ypiera ciągnik spalinowy albo 
elektryczny. Dzięki elektryfikacji można na naszych liniach 
transportu kolejowego uzyskać zwiększenie możliwości prze
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lotowych o 30%. Dlatego w  dalszym planie rozw ojow ym  jest 
przewidziane zelektryfikowanie 1700 km linii kolejowych.

A le  transport ko lejow y to nie wszystko. Współczesna tech
nika wprowadziła do transportu —  pojazdy samochodowe. 
A b y  polskie „pekaesy” m ogły skutecznie wykonać swoje za
dania —  potrzebne są dobre szosy. Łącznie z budową i prze
budową nowych szos trzeba objąć w  najbliższej przyszłości 
10.000 km dróg.

Stale wzrasta znaczenie naszej flo ty  handlowej. Potencjał 
przeładunkowy naszych portów  idzie w  parze z obrotami to
w arow ym i handlu zagranicznego. Postawiona w  1964 r. roz
budowa tonażu morskiego przew iduje wzrost możliwości zała
dunkowych o 450.000 DW T, co przyniesie 100 m in dolarów 
zysku.

H A N D E L  Z A G R A N IC Z N Y

Na 1 mieszkańca Polski przypadają tylko 52 dolary z tytułu 
obrotów handlu zagranicznego. Czechosłowacja legitym uje się 
kwotą 158 dolarów, NRD  —  reprezentuje na 1 mieszkańca 
eksport wartości 100 dolarów. W ytyczne naszej gospodarki 
narodowej zakładają poważne zwiększenie obrotów handlo
wych z zagranicą. Planowana kwota wzrostu naszego eksportu 
wynosi ponad 50%. Rzecz prosta, że będziemy musieli wwozić 
do kraju różne asortymenty towarowe. Jednakże wzajem ny 
stosunek m iędzy eksportem a importem zostanie ustawiony na 
płaszczyźnie zapewniającej równowagę płatniczą. P rzy  tak 
postawionej koncepcji handlu zagranicznego —  w ydaje się, 
że osiągniemy niebawem dodatni bilans obrotów, co będzie 
zjaw iskiem  unikalnym w  stosunkach międzynarodowych.

W zrost w yw ozu  gotowych w yrobów  przemysłowych, a zw ła
szcza maszyn i urządzeń —  to klucz otw ierający drogę rozw o
jow ą naszej gospodarki. Dlatego w  ub. roku został postawiony 
przed przemysłem naszym i przed handlem zagranicznym po
stulat dwukrotnego zwiększenia eksportu maszyn i urządzeń.

Przeważna część naszych obrotów towarowych zagranicz
nych przypada w  dalszym ciągu na kraje obozu socjalistycz
nego, należące do Rady W zajem nej Pomocy Gospodarczej 
(R W PG ), co chroni naszą gospodarkę od zmienności koniunk
tur na rynkach kapitalistycznych i od różnego rodzaju ko
niunkturalnych presji. W  naszych obrotach zagranicznych po
ważną rolę odgrywają obroty z krajami Am eryk i Łacińskiej, 
przeżartych prowokacjami administracji i monopolistów USA,
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którzy w  zamian za grosze dorabiają się m iliardów dolarów, 
uprawiając neokolonizatorskie m etody działania.

Oświata —  nauka i kultura.
Szkolnictwo wszystkich typów  charakteryzuje dynamiczny 

rozwój. Wzrasta liczba szkół, uczelni i kadr nauczycielskich. 
Analfabetyzm  na wsi i w  mieście, ta tragiczna spuścizna lat 
przedwojennych został całkowicie wypleniony. K ra j cały po
kryty  jest siecią szkół. W e wszystkich większych miastach 
działają uczelnie akademickie. Rozwinął się system studiów 
zaocznych, zarówno w  zakresie szkolnictwa zawodowego 
jak i wyższego. Stale rosnący poziom techniki oraz 
w yższy poziom kandydatów po ukończeniu 8-letniej szkoły 
podstawowej wym aga opracowania n o w y c h  form  i no
wych programów szkolenia zawodowego. Praca nad tym  za
gadnieniem znajduje się w  pełnym  toku. Spośród absolwentów 
szkół zawodowych tylko 15% ubiega się o przyjęcie na wyższe 
studia dzienne. Reszta podejm uje pracę zawodową, ęzęść te j 
m łodzieży kontynuuje później naukę na studiach w ieczoro
wych i zaocznych.

A b y  zwiększyć liczbę pracowników z w yższym  wykształce
niem, a jest to przecież pilna potrzeba społeczna, musimy stwo
rzyć warunki dla 135.000 absolwentów, studiujących na stu
diach dziennych i w ieczorowych.

W  Polsce Ludowej, jak nigdy, tętni bujne życie naukowe. 
Stworzony został nowoczesny potencjał naukowo-badawczy. 
W  szkołach wyższych i w  specjalnie powołanych instytucjach 
oraz zakładach badań i doświadczeń, których liczba z roku na 
rok powiększa się, w  w ielu  instytucjach, a także na dużą ska
lę w  szkolnictwie wyższym  podjęto i częściowo opanowano 
nowe kierunki badawcze. Poziom  naszej elektroniki jest naj
lepszym tego dowodem. Polscy matematycy, rozw ija jący zło
żone problem y teoretyczne cieszą się opinią najtęższych umy
słów. W yrazem  tego było światowe uznanie dla dorobku nau
kowego seniora naszych matematyków prof. Wacława Sier
pińskiego, który w  ub. roku obchodził 60-lecie swych odkryw 
czych prac.

600-lecie najstarszej polskiej akademii, Uniwersytetu Ja
giellońskiego stało się w ielk im  świętem polskiej nauki i kultury. 
Zjazd uczonych, przedstawicieli ponad 70 wyższych uczelni 
europejskich, udział w ielu  wybitnych uczonych o światowej 
sławie, tysiące b. słuchaczy tego uniwersytetu, cała 
bez w yjątku rzesza m łodzieży akademickiej defilującą podczas 
obchodów krakowskich urosła do symbolu, świadczącego
o w ielkim  wkładzie i jeszcze w iększym  dziejowym  dorobku

188



Wszechnicy Jagiellońskiej, której 600-letnia historia to prze
cież dwie trzecie naszego bytu państwowego.

W  Polsce konsekwentnie przestrzega się zasady rozdziału 
Kościoła od państwa i wolności sumienia. W yrazem  tego są 
czynne świątynie, pełna swoboda wykonywania praktyk re
ligijnych. Dzieci rodziców, którzy sobie tego życzą uczą się 
re lig ii w  specjalnych punktach katechetycznych pod kierun
kiem  odpowiednio wykwalifikowanego personelu. Rola pań
stwa ogranicza się do czuwania, żeby punkty te nie były  w y 
korzystywane dla celów, nie mających nic wspólnego z nauką 
religii.

Podstawą w ładzy ludowej w  Polsce jest sojusz robotniczo- 
chłopski. Ścisła współpraca P Z P R  ze Zjednoczonym Stronnic
twem  Ludowym  i Stronnictwem Demokratycznym jest fun
damentem wszelkiej działalności. Obok tych sił społecznych 
działają silne zw iązki zawodowe, czuwające wspólnie z radami 
robotniczym i nad wykonaniem planów i realizacją planów 
gospodarczych, przestrzegając jednocześnie interesów świata 
pracy w  Polsce. Działają też społeczne i re lig ijne instytucje, 
które bez przeszkód rozw ija ją  swe akcje określone przepisa
mi zatwierdzonych przez w ładze statutów.

Ogrom ny nacisk kładzie się w  Polsce na przestrzeganie pra
worządności i ochrony interesów państwa, praw obywatela, 
rozszerzenia udziału mas pracujących w  rządzeniu krajem. 
W  nieustannej trosce o obronność kraju umacniane są siły 
zbrojne, nasze wojsko, ważne ogniwo w ładzy ludowej i obron
nego Układu Warszawskiego.

Jesteśmy narodem i państwem jednolitym  narodowo i jed
nolitym  w  zakresie celów, do których zmierzamy. Pracujem y 
i chcemy pracować dla dobra naszego, całego obozu socjalis
tycznego, całej ludzkości. Współzawodnictwo dwóch systemów
—  socjalistycznego i kapitalistycznego —  stanowi główną treść 
naszych czasów. Układ sił w  skali m iędzynarodowej coraz w y 
raźniej przesuwa sie na rzecz tych sił. które nieugięcie bronią po
koju i wolności narodów. Groźny cień w ojny totalnej wciąż jesz
cze nie opuszcza świata. Najw iększym  osiągnięciem lat m inio
nych jest fakt, że glob ziemski, na którym  w  toku wyścigu zbro
jeń nagromadzono tak w ielką ilość środków masowego zniszcze
nia —  nie został w trącony w  katastrofę. Jest to bezsporna 
zasługa ZSRR i całej socjalistycznej wspólnoty, które zwarcie 
w  jednolitym  szeregu stoją na straży pokoju światowego.

Pokój na świecie to fundamentalny element rozwoju eko- 
r.rmicznego i kulturalnego wszystkich narodów i państw. Pod
czas kiedy kraje obozu socjalistycznego rozw ija ją  swój poten-
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cjał gospodarczy i biologiczny, kraje kapitalistyczne przezy
wają w yraźny kryzys i znajdują się w  stanie pełnej dekom
pozycji, pogłębiane w  dodatku wzajemną rywalizacją ekono
miczną. - Sprzeczności wewnętrzne szarpią obóz atlantycki. 
Trw a tam walka o przywództwo i walka o największe zyski 
czerpane z nadwartości. Polityka mocarstw zachodnich znala
zła się w  „ślepym  zaułku” . Mimo to państwa te nie chcą po
rzucić zbankrutowanej polityki „zim nej w c jn y ” . N ie chciałyby 
się je j wyrzec siły imperializmu zwłaszcza m ilitarystyczne ko
ła U SA  i w  NRF, które mimo wszystko nie zrezygnow ały 
z perspektywy „gorącej”  w ojny z obozem socjalistycznym, nie 
zrezygnow ały też i z w ojny jako środka powstrzymującego ży
w io łow y rozwój ruchów narodowowyzwoleńczych na całym 
świecie.

N ie chciały również porzucić polityki „zim nej w o jn y ” i si
ły  umiarkowane ' i świadome bankructwa tej polityki. Ponad 
100 m iliardów  dolarów zamrożono w  zbrojenia atomowe. Temu 
szaleńczemu wyścigow i zbrojeń Polska i kraje pokój miłujące 
przeciwstawiają program powszechnego i całkowitego rozbro
jenia, politykę pokojowego współistnienia i pokojowego współ
zawodnictwa systemów społecznych o wyższe tempo wzrostu 
ekonomicznego, o w yższy poziom życia narodów. W  świato
w ym  ruchu pokoju —  Polska jest czołowym  oddziałem kon
sekwentnie dążącym do trium fu pokojowych idei nad ten
dencjami podżegaczy wojennych.

Najw iększą przeszkodą na drodze do m iędzynarodowego od
prężenia i pokojowego ułożenia stosunków m iędzynarodowych 
jest problem niemiecki. Tu, na styku dwóch św iatów socjali
stycznego i kapitalistycznego, na styku państw Układu W ar
szawskiego i państw Bloku Atlantyckiego, na styku dwóch 
państw niemieckich —  tli się wciąż zarzewie nowej w ojny 
światowej. Problem  niemiecki nie polega, jak tw ierdzą to boń- 
scy politycy —  na samym fakcie podziału N iem iec na dwa 
państwa. Źródłem  napięcia w  Europie jest przede wszystkim 
polityka mocarstw zachodnich a zwłaszcza N R F  i ich zimno- 
wojenna agresywna polityka.

Naród niemiecki, podobnie jak i inne narody ma niezaprze
czone prawo do jedności i samostanowienia. A le  nigdy Polska, 
ZSRR i państwa Układu Warszawskiego nie zgodzą sie na to, 
aby imperialiści zachodnioniemieccy, na których ciąży odpo
wiedzialność za najbardziej krwawe i brutalne podeptanie 
praw  do samostanowienia tylu  narodów Europy —  m ogli 
nadużywać tego prawa w  celu usprawiedliwienia aneksji NRD 
i odwetu w  celu przekreślenia rezultatów zwycięstwa nad nie-
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mieckim faszyzmem, za które dziesiątki m ilionów ludzi od
dało życie.

W szystkie propozycje Polski i ZSRR oraz kra jów  obozu 
socjalistycznego dotyczące uregulowania problemu niemiec
kiego spotkały się z kategoryczną odmową rządu bońskiego 
i odmową państw zachodnich. Tak w ięc problem niemiecki 
utknął na m artwym  punkcie. Tymczasem odbywa się proces 
rem ilitaryzacji N R F  jawnie popierany przez USA.

W  sprzyjającej atmosferze w ytw orzonej przez zawarcie 
Układu Moskiewskiego w  sprawie częściowego zakazu prób 
jądrowych Polska wystąpiła z nową propozycją mającą na ce
lu zahamowanie wyścigu zbrojeń jądrowych w  krajach Europy 
środkowej na terenie obu państw niemieckich, Polski i Cze
chosłowacji. Realizacja takiego posunięcia, pod odpowiednią 
kontrolą międzynarodową, powstrzym ałaby wzrost potencjału 
nuklearnego w  ob jętej zamrożeniem strefie napiętych kontak
tów  politycznych. Nasza propozycja, dzięki je j jasności i rea
lizm owi została przychynie przyjęta w  tych wszystkich kołach, 
które poszukują poprawy sytuacji politycznej w  Europie. N ie
dopuszczenie do uzbrojenia N R F  w  broń nuklearną to zasad
niczy warunek odprężenia w  Europie. I tutaj tkw i geneza pol
skiej in icjatywy.

Sumując nasz roczny dorobek, roku X X -lee ia  Polski Ludo
wej, z dumą patrzym y w  przyszłość. Jasno rysu je się przed 
nami w izja  nowej, młodej Polski Ludowej, która budowana 
;est w  dużym stopniu pracowitym i rękami młodego pokolenia. 
W  najbliższych latach trzonem naszych budowniczych będą 
roczniki urodzone już w  Polsce Ludowej. Pokolenie, które 
tragedię wojny, męczeństwo obozów koncentracyjnych zna 
z opowiadań swych o jców  i matek. Jest w ielka kadra naszych 
spadkobierców, wychowanych w  wierności dla Polski, czują
cych i rozum iejących dziejow y sens przemian dokonywanych 
r.a naszej ziemi.

*

sierpnia 1964 r. przestało bić serce Aleksandra Zawadzkiego, 
PrzE^">Lniczącego Rady Państwa, Przewodniczącego Ogólnopol- 
śkz-rs: r l :~ ; :e :u  Frontu Jedności Narodu, członka Biura Politycz-

- .  7177.

p P T it-  'x była strata dla naszej ojczyzny, dla nas Polaków, 
fea ę  A2=ksar.dra Zawadzkiego związało się na zawsze z historią 
r~~ ir.:re  rzeźbiły row y  kształt Polski. Ku takiej Polsce —
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Ojczyźnie ludu pracującego — kierował On myśli jeszcze wtedy, 
gdy pracował w  kopalni, ucząc się jednocześnie rewolucyjnego 
hartu, ukrywając się przed śledzącą Go policją i nie ustając 
w  żarliwej pracy i działalności rewolucyjnej.

A leksander Zawadzki był wśród tych, którzy tw orzy li Związek 
Patriotów  Polskich. Był współorganizatorem Ludowego Wojska 
Polskiego. Jako zastępca Naczelnego Dowódcy tego Wojska, które 
idąc aż znad Oki —  wraz z Arm ią Radziecką przyniosło wolność 
ojczyźnie. Jeden z pierwszych z ludnością Chełma i Lublina dzielił 
szczęście wyzwolenia.

Aleksander Zawadzki należał do czołowych aktyw istów i bu
downiczych naszego życia w e wszystkich jego formach. Jeszcze 
w  mundurze wojskowym  obejmuje urząd robotniczego w ojew ody 
śląskiego. Uruchamia kopalnie, fabryki, rozw ija bogatą sieć skle
pów  i placówek spółdzielczych, uruchamia szkoły, jest pionierem, 
torującym drogę wyższym  szkołom, które powstają na Ziem i Ślą
skiej.

Powołany na najwyższe stanowiska państwowe, polityczne i spo
łeczne, wszędzie bez reszty oddaje się sprawie budowy Polski 
sprawiedliwości społecznej, mocnej, w  której każdemu dobrze 
będzie. B ył zawsze przez całe swoje życie na najbardziej wysu
niętych szańcach walki o Polskę — a po w yzw oleniu  naszej ojczyz
ny spod jarzma hitlerowskiego tw orzył zręby i fundamenty pań
stwa ludowego. Powalony ciężką chorobą odszedł przedwcześnie, 
pozostawiwszy w ielki, cenny, niezniszczalny dorobek swej żar
liw e j pracy.

*

Po śmierci Aleksandra Zawadzkiego, nazajutrz po Jego pogrze
bie Sejm  P R L  na nadzwyczajnym posiedzeniu, po uczczeniu pa
mięci Zmarłego, powołał jednomyślnie na stanowisko Przewodni
czącego Rady Państwa posła na Sejm Edwarda Ochaba. Jego 
35 letnia służba w  szeregach rewolucyjnej klasy robotniczej, ofiar
na praca w  Polsce Ludowej na eksponowanych i odpowiedzialnych 
stanowiskach stanowiła wystarczającą legitym ację do zajęcia naj
wyższego urzędu w  Polsce. Serdeczne powszechne życzenia jak 
najpomyślniejszego sterowania statkiem, któremu na im ię: Polska 
Rzeczypospolita Ludowa — towarzyszą nowemu Przewodniczą
cemu Rady Państwa E dw ardów  Ochabowi ze strony całego na
rodu.

*

192



X X V  rocznica wybuchu drugiej w ojny światowej i X X  rocznica 
tragicznego a tak bohaterskiego Powstania Warszawskiego były 
obchodzone szczególnie uroczyście w  całym kraju i we wszyst
kich skupiskach Polonii zagranicznej. Składając hołd pamięci ofiar 
zbrodni hitlerowskich przez cały kraj przebiegał jeden w ielk i 
okrzyk: N igdy w ięcej w ojny! W  okolicznościowych przem ówie
niach m ówcy zwracali uwagę na niebezpieczeństwo odradzającego 
się m ilitaryzmu niemieckiego, który coraz zuchwałej podnosi gło
wę, grożąc odwetem.

Jakiekolwiek manewry, zmierzające do naruszenia istniejących 
granic państw obozu Pokoju, do którego należy i Polska, spotka 
się ze zdecydowanym odporem ze strony całego narodu, ze stro
ny całego obozu socjalistycznego. Silę i potęgę naszej A rm ii Lu
dowej m ieliśmy okazję oglądać w  wycinkowych fragmentach, 
czas historycznej rew ii naszych Sił Zbrojnych na Placu Defilad 
w  Warszawie w  dniu 22 lipca. Była ona imponującym świadec
twem  mocy naszego zbrojnego ramienia. Ludowe W ojsko Polskie 
czuwa na straży naszych granic: na ziemi, na wodach i w  po
w ietrzu !

*

Miesiąc wrzesień jest tradycyjnym  miesiącem odbudowy War
szawy. Cała Polska w  tym  miesiącu spieszy z ofiarami, aby osta
tecznie zaleczyć ciężkie wojenne rany naszej ukochanej stolicy, 
która przed 20 laty była jednym  w ielkim  pogorzeliskiem, rumowi
skiem i tragicznym obrazem zniszczeń wojennych. Tak było i we 
wrześniu 1964 r. A le  ten wrzesień był inny niż wrześnie powo
jenne, niż wrześnie lat okupacji i okresu międzywojennego.

Bohaterska Warszawa odradza się, odbudowuje, staje się pięk
ną metropolią, która ściąga uwagę całego narodu i w ielu ludzi 
z zagranicy. Wspaniałe nowe osiedla, o niebywałym  rozmachu 
ruch budowlany, w ielopiętrowe wieżowce, całe nowe arterie 
i dzielnice, nowe linie tramwajowe, autobusowe i trolejbusowe, 
niezliczona ilość pojazdów mechanicznych, a przede wszystkim 
nowoczesna oprawa urbanistyczna czyni z W arszawy ważne cen
trum: polityczne, gospodarcze, narodowe i kulturalne.

I właśnie we wrześniu 1964 roku, tak obfitującym w  bolesne 
tragiczne rocznice, Warszawa stała się w ielkim  centrum m iędzy
narodowym, promieniującym na obie półkule. W  murach naszej 
stolicy odbyły się doniosłe międzynarodowe im prezy:
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1. Kongres Miast Bliźniaczych,
2. X V  Kongres M iędzynarodowy Astronautyczny i
3. Kongres M iędzynarodowy Chemików, oraz
4. M iędzynarodowe Seminarium Młodzieży.

B yły  to im prezy w ielk ie o św iatowym  znaczeniu. Kongres Astro
nautyczny odbywający się pod znakiem Księżyca zgromadził 
700 uczonych z 26 krajów. Zagadnienie związane z lotami na 
Księżyc, konfrontacja poglądów na ten temat stanowiły trzon dys
kusji, które przebiegały w  przyjaznej atmosferze.

Dwa tysiące uczonych z 40 krajów, z trzech kontynentów, obra
dowało w  Warszawie w  okresie od 16 do 19 września na 
X X V  Kongresie M iędzynarodowym  Chemików. Szeroki wachlarz 
obrad obejmował zagadnienia w ielk iej chemii, problem y_chem ii 
przemysłowej, technologii i fizykochem ii surowców w ielk ie j syn
tezy organicznej, technologię przemysłu organicznego, zagadnie
nia aparatury przemysłowej, dla zakładów chemicznych itd. 
W  Kongresie tym  brali żyw y  udział polscy uczeni, którzy w yg ło
sili w  różnych sekcjach ponad 140 referatów. Jest to najlepszy do
wód prężności naszej myśli naukowej na odcinku chemii.

400 delegatów z 27 państw wzięło udział w  V  Kongresie Świa
towej Federacji Miast Bliźniaczych. Zacieśniła się w ięc w ięź m ię
dzy przedstawicielami miast świata i zacieśnienie to obejmuje 
coraz szerszy krąg. Dał temu w yraz mer miasta Dijon (Francja), 
sędziwy kanonik K ir, który powiedział:

,,Realizujem y najpiękniejsze z naszych marzeń, by ludzie mo
g li się zjednoczyć ponad granicami". A  burmistrz zburzonego przed 
rokiem, na skutek trzęsienia ziemi, miasta jugosłowiańskiego Sko- 
pje serdecznie dziękował miastom Federacji za pomoc. Szczegól
nie gorąco burmistrz Skopje podziękował Warszawie za solidar
ność i pomoc w  odbudowie miasta.

Międzynarodowe Seminarium M łodzieży zgromadziło przedsta
w icie li 62 organizacji akademickich z 22 krajów  Europy. Zakoń
czyło się ono jednomyślnym przyjęciem  rezolucji, stwierdzającej, 
że:

1. zachodzi konieczność walki z odradzającym się faszyzmem,

i. należy dążyć do pokojowego rozwiązywania wszystkich pro
blem : '.v spornych, zakłócających normalne współżycie narodów 
i  państw.



3. in icjatywy pokojowe, jak projekty wysunięte przez W łady
sława Gomułkę, Adama Rapackiego, Kekkonena, Chruszczowa, 
Wilsona i inne propozycje mające na celu ustanowienie stref bez
atomowych na Bałkanach, w  rejonie Bałtyku, Europy Środkowej 
i Morza Śródziemnego są niezmiernie pożyteczne;

4. wszelkie problemy międzynarodowe, a zwłaszcza problem 
niemiecki w inny być rozwiązane drogami pokojowym i i bez dal
szej niepotrzebnej zwłoki.

W idzim y więc, że Warszawa nasza stała się w e wrześniu 1964 r. 
jakby stolicą świata. Ten fakt obowiązuje nas. Zobowiązuje on do 
dalszej, jeszcze intensywniejszej pracy dla naszego narodu, dla 
naszego państwa, a tym  samym dla całej Ludzkości

A D A M  K ŁO S



EDWARD MONTWIŁŁ

JAŚKOWE WESELE

Lato w  tym  roku było upalne, a sierpniowe słońce wciskało się 
w  każdy kąt, w  każde wgłębienie i  najmniejszą szczelinę.

Zakratowane okna czwartego pawilonu były  małe i  zakurzone. 
A le  już od wschodu słońca różow y promyk przedostawszy się przez 
małe szybki rozgościł się w  celi na białej ścianie, jakby sobie przy
pomniał, że tu też ludzie mieszkają.

Było nas pięciu, wszyscy Bogu meldowani, ale każdy z „innej 
wsi"' i  każdego inne w iatry kołysały. Wszystkich nas jednak łączy
ła wspólna niedola i  wspólne pragnienia wolności. „Jak pragnę 
w olności: było największym  zaklęciem i  przysięgą.

Świadomość własnej bezsilności w  obliczu krat, murów i  pilnu
jących nocą i dniem strażników obniżała loty każdego, zacierała 
różnice społeczne i zbliżała do towarzyszy, do ich trosk i kłopotów 
dnia codziennego.

Do pobudki było jeszcze daleko, ale mój sąsiad Janek Skrzyp
czak, który leżał obok na sienniku, dawno już nie spał. Przewracał 
się z boku na bok, obserwował słoneczne harce na ścianie, to zno
wu oczy zamykał i  wzdychał cichutko. Znałem jego krótką bio
grafię.

Pochodził ze wsi z Hrubieszowskiego, m iał 26 lat i  —  jak się mó
w iło  w  w ięziennym  żargonie —  9 lat „żachachmęcił‘:.

W  ostatnich miesiącach miał trochę sercowych kłopotów, jako że 
nieszczęścia chodzą zawsze w  parze.

196



Po  zatwierdzeniu wyroku Zośka Solicka, córka zamożnego go
spodarza z tej samej wsi, z którą był już „po słow iei!, napisała w y 
raźnie: ..Kochany Jaśku, T y  9 lat masz tam przebywać, a ja sobie 
przez Ciebie życie zmarnuję. Byłam u adwokata i on mi pow ie 
dział, że możesz ze mną ślub zawrzeć i w  tym  więzieniu, abym ja 
była pewna. Bo może jak wyjdziesz z tego więzienia, pójdziesz do 
innej, a ja co? Teraz m i się trafia galanty chłopak, wiesz, ten P io 
trek od Szymczaków, ale ja  mu powiedziałam, że z Tobą jestem po 
słowie. On się śmiał, a ojciec też chce, abym za niego wyszła. Na
pisz, co ja mam zrobić“ .

Treścią tego listu Jasiek był przygnębiony. Uczucie w  jego sercu 
nie rozrosło się zbytnio, ale gdy się jest pozbawionym ciepła ludz
kiego, wszelkich przeżyć i doznań, wówczas jakaś nawet idealna 
koncentracja uczuciowa jest konieczna. Z daleka w  samotności w y 
idealizował Zośkę i każdy je j uśmiech, każde proste zapamiętane 
serdeczne słowo, które mówiła do niego, m ieniło mu się kolorem 
tęczy i  pieściło muzyką. Myślę, że do duszy każdego więźnia na 
całym świecie wpełza takie ciche, lecz niepokojące pytanie: „C zy 
tam na świecie, za którąś bramą, za którymś murem jest ktoś je 
szcze, kto mnie naprawdę kocha".

Jasiek Skrzypczak na takie pytania nie umiał sobie odpowie
dzieć, choć tego bardzo pragnął. Rozumowanie jego było realistycz
ne. Ci, którzy m ieli „kogoś“  za bramą, otrzym yw ali paczki, bie
liznę, jakieś lekarstwa. On nigdy nic nie otrzymał. Biedni rodzice 
pisali ty lko czasem do syna i  zapewniali o  m odlitw ie i  pamięci. 
A  on, partyzant, też chciałby swym  współkolegom pokazać, że nie 
jest sam i że coś na świecie znaczy... Dotąd w  jego odczuciu on nic 
nie znaczył.

Starania Jaśka na ślub w  więzieniu trwały kilka miesięcy. Po
zwolenie, metryki, zaświadczenia przysporzyły mu Wiele kłopo
tów.

Przed kilku dniami wezwano go do naczelnika więzienia, który 
mu oświadczył, że w e w torek 18 sierpnia o godz. 9 rano przybędzie 
tu ;ego narzeczona Zosia Solecka wraz ze swoim ojcem i on, tzn. 
naczelnik, skorzysta z przysługujących mu uprawnień i sporządzi 
akt ślubu w  zastępstwie urzędnika Stanu Cywilnego.
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Wiadomość tę przyjął Janek z radością i w rócił do celi z w y 
piekami na twarzy.

Los Jaśka nie był nam obojętny, zresztą lubiliśmy wszyscy, jak 
coś się działo. Toteż gwarzyliśm y o Jaśkowym ślubie godzinami.

Dominiak, b. o ficer brygady Maczka, żartował sobie wesoło.
—  Jak to będzie z  waszą nocą poślubną —  m ówił zwracając się 

do Jaśka. Myślę, że ciebie naczelnik każe zamknąć z Zośką w  osob
nej celi. Małżeństwo ma być nie ty lko zawarte, ale i spełnione.

A le  Jasiek Skrzypczak nie rozumiał, co znaczy „spełnione", ty l
ko wciąż się czerwienił.

Osiemnasty sierpnia był dla wszystkich dniem podobnym do in
nych. Ty lko  Jaśkowi noc się dłużyła, a gdy słońce już wzeszło, po
budki nie mógł się doczekać.

Zadzwonił wreszcie znany nam dzwonek i wszyscy zerwa
liśm y się na nogi. Układanie sienników, sprzątanie, m ycie się 
i przygotowanie do apelu, a potem śniadanie. Jaśkowi dziś wszyst
ko z rąk leciało, nawet kawę rozlał, której nam wciąż było za mało.

Patrzyliśm y na siebie porozumiewawczo nic nie mówiąc, aby 
n ie peszyć naszego roztargnionego młodzieńca.

Apetytu też n ie miał przy śniadaniu. Porcję chleba, którą nor
m alnie rozryw ał na kilka sporych kęsów i mlaskając szybko spo
żyw ał popijając kawą, dziś żuł powoli i  jadł jakby przymuszony.

—  Oszczędzaj się z wyżerką —  m ów ił do Jaśka przedwojenny 
przodownik policji, Milczarek, którego jednomyślnie wybraliśmy 
na przełożonego celi —  bo jak ci teść przytaszczy paczkę na we
sele, n ie będziesz miał apetytu.

—  Spokojna głowa —  odezwał się Lichniak —  chętnie mu po
możemy.

—  Cholerny świat —  ciągnął dalej —  już dwa lata i  trzy  m ie
siące, jak człowiek jakiejś ludzkiej kiełbasy kawałka nie miał 
w  zębach czy boczku, nie mówiąc już o szynce.

Zjadłoby się kawałek kie’ basy pachnącej jeszcze jałowcem  z do
brą ćwikłą, co?

I w  całej celi zapachniało jałowcem i szynką, gruczoły w ydzie
la ły obficiej ślinę, a wyobraźnia pracowała.

—  A  jednak człowiek jest ssakiem —  myślałem.
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Zazgrzytał klucz w  zamku, drzw i się o tw orzyły i do celi wszedł 
fryzjer.

—  K tóry  to jest Skrzypczak? —  zapytał. Mam go ogolić.
Janek usiadł na taborecie. Posypały się dowcipy, pogaduszki

krótkie. F ryzjer mówił, że amnestia w  tym  roku murowana... no 
i w  ogóle idzie ku dobremu.

Golenie nie trwało długo. F ryzjerow i za golenie Janka daliśmy 
pięć „fa jek “ , co w  w ięziennym  języku znaczy papierosów. O trzy
mawszy zapłatę zapukał do drzwi, które otworzył mu zaraz oddzia
łowy.

Janek odświeżony, w  dobrych drelichach i  prawie nowych drew
niakach czekał na swoją uroczystość. Dawaliśmy mu różne wska
zówki i instrukcje, a on n iby słuchał, ale myślami odrywał się od 
nas i  błądził gdzieś daleko. W  naszych rozmowach było coś z po
żegnania z rodziną i  coś z ojcowskiego błogosławieństwa. K iedy  
również skorzystałem z głosu, zwracając się do niego mówiłem, że 
ani ksiądz stułą, ani naczelnik aktem urzędowym, nie potrafią 
związać serc ludzkich, jeśli Bóg ich nie zwiąże. —  Niech ci, Jan
ku, Bóg błogosławi —  kończyłem.

Słuchając bardzo ożyw ił się i  oczy mu zwilgotniały.
N iedługo drzw i się otworzyły, stanął w  nich strażnik z kartą 

w  ręku i zapytał:
—  Jan Skrzypczak, syn Walentego, jest?
—  Jest —  odrzekł Janek.
—  Chodźcie ze mną —  powiedział strażnik —  i  drzw i się za n i

mi zamknęły.
Nam również udzieliło się lekkie podniecenie.
Więzienie, małżeństwo, ślub i  mglista przyszłość nie układały 

się nam jakoś prosto i klarownie. Tłumaczyliśmy sobie, że życie
i tak jest skomplikowane i pełne sprzeczności.

Gabinet naczelnika mieścił się na parterze.
Strażnik lekko zapukał i na słowo ,,tak“ wszedł sam. Po  chwili 

drzw i się otworzyły, a strażnik gestem wskazał Skrzypczakowi, że 
ma wejść do gabinetu.

Z prawdziwym  żołnierskim trzaskiem w  drewniane obcasy w ię
zień kam y zameldował sw oje przybycie naczelnikowi. Stanął •wy
prężony, równiutko. W idział przed sobą naczelnika w  zielonym
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mundurze siedzącego za biurkiem obok oficera wychowawczego. 
Tuż z lew ej strony siedział stary Solecki w  wyczyszczonych do 
połysku butach. Czerwieniły mu się policzki, wąsy miał zakręcone. 
Obok niego siedziała jego starsza córka, Małgosia, a le Zośki nie 
było.

Jaśkowi pociemniało w  oczach, zakręciło się w  głowie, ale stał 
nieruchomo i czekał na polecenie.

—  Siadajcie, Skrzypczak —  powiedział spokojnie naczelnik
i wskazał mu krzesło przy biurku. A  przedtem przyw itajcie s;ę 
z narzeczoną i z teściem —• dodał. Korzystajcie z przysługującego 
wam dzisiaj przywileju.

Janek się zmieszał, przez chwilę zawahał się, a potem podszedł 
do Małgosi, którą znał przecież dobrze, podał je j rękę, po czym  
przyw itał się z Soleckim. Usiadł na krześle i chciał zapytać, gdzie 
jest jego Zosia, lecz naczelnik przystąpił do urzędowania.

—  Panie naczelniku —  wykrztusił —  to jest jakieś nieporozu
mienie. To  nie jest moja narzeczona, Zosia Solecka, to  je j starsza 
siostra, Małgorzata.

Naczelnik brw i ściągnął, a na tw arzy jego  pojaw ił się grymas 
niezadowolenia.

—  Co to ma znaczyć? —  zwrócił się do Soleckiego.
Czy chcecie mnie w  błąd wprowadzić?
Solecki wstał, przygładził w łosy i zaczął mówić powoli śpiew

nym, kresowym akcentem.
—  Panie naczelniku, ja tam nikogo n igdy do błędu prowadzać 

nie będę, ale m oje córki to n ie rzepki na grzędzie, które można 
wyrywać, jak się chce, ot co! Można wyrywać, ale po kolei, ot co!' 
Jestem gospodarzem poważnym i m oje córki muszą być szanowa
ne. Ja tam przeciwko Skrzypczakowi nic n ie mam, choć nie po
wiem, wolałbym  ja i matka, aby ślub odbył się w  kościele, jak 
Bóg przykazał. A le  skoro czasy są niespokojne, a prawo tak prze
widuje, to niech tam! Ty lko dziewczyny —  nie rzepki i przebierać 
nie dam. Małgośce też niczego nie brakuje, a lat ma 24, to w  sam 
raz dla niego. Tu nie może być żadnej poruty. Zresztą jak on tam 
chce.

Twarz Jaśka mieniła się różnym i kolorami, a przez głowę płynął 
jakiś niesamowity film . W idział rozwichrzoną blond-włosą głowę
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Zośki, je j czerwone usta i  roześmiane oczy. Czuł nawet na war
gach smak ostatniego pocałunku, gdy z jarmarku z Hrubieszowa 
wracali.

W zrokiem  błądził po ścianach i  sprzętach w  gabinecie i  zatrzy
mał się na taborecie żelaznym, na którym  leżała ogromna paczka. 
A  że przy rew izji zgodnie z przepisami musiała być otwarta, toteż 
zapach wiejskich wędlin i pączków dotarł do wyjałow ionych Jaś
kowych nozdrzy.

—  Mój Boże —  pomyślał —  toć to jest ta dziesięciokilogramo- 
wa paczka z okazji ślubu, o której m ów ił naczelnik. Moja weselna 
paczka.

M igały w  oczkach Jaśka różne ogniki, a w  głow ie szumiało.
—  No cóż, Skrzypczak, czy się decydujecie na zawarcie zw iąz

ku małżeńskiego z Małgorzatą Solecką —  usłyszał słowa naczel
nika.

Zapadła śmiertelna cisza, która wszystkich męczyła. Małgosia 
podniosła nieśmiało oczy i zdawała się szukać w  jego twarzy po
twierdzenia. Naczelnik bębnił palcami w  biurko, a asystujący o fi
cer uśmiechał się pobłażliwie.

Woń kiełbasy wędzonej jałowcem  pieściła Jaśkowe powonienie, 
a w  głow ie powstawał chaos.

—  Tak. decyduję się. panie naczelniku —  wyrzekł nieśmiałym
i  drżącym głosem.

Naczelnik zwrócił się w  stronę Małgorzaty, która miała pąsowe 
policzki, i wskazał je j m iejsce przy biurku naprzeciw Skrzypcza
ka. Usiadła podniecona i jakby zażenowana tą nową sytuacją, na 
którą chyba była przygotowana.

Czynności urzędowe nie trw ały  długo. Personalia, kilkakrotne 
,,tak“ , że są .świadomi i piagną zawrzeć małżeństwo i akt został 
przez nowożeńców podpisany. Solecki i  m ilczący dotąd oficer w y 
chowawczy podpisali jako świadkowie.

Naczelnik świadomy swej ważnej społecznej roli wygłosił prze
mówienie. M ów ił o małżeństwie jako komórce społecznej, o  jego 
ro li w  życiu państwa itd. Ostatnie zdania poświęcił Skrzypcza
kowi.

—  Kara w  naszym Państwie n ie jest zemstą społeczną, lecz środ
kiem wychowawczym  —  ciągnął naczelnik —  i w y, Skrzypczak,

201



po odbyciu kary w yjdziecie na wolność i  w łączycie się w  nurt pra
cy przy budowie sprawiedliwego ustroju społecznego. M oże i ten 
dzień dzisiejszy sobie przypomnicie i będziecie radzi, żeście 
w  tych może nieprzyjemnych warunkach zawarli to małżeństwo 
z waszą żoną.

Skrzypczak miał twarz zastygłą i bladą. Wzrokiem gdzieś błą
dził daleko i  słowa naczelnika zagubiły się po drodze i n ie doszły 
do niego. Małgorzata była przejęta, praw ie wzruszona. Zdawało 
się w  pewnej chwili, że chce naczelnika w  rękę pocałować tak jak 
proboszcza w  swojej parafii. Po przemówieniu naczelnik złożył 
życzenia, podał rękę Małgorzacie i  do Skrzypczaka się zbliżył, ale 
w  ostatniej chw ili przypomniał chyba sobie, że ma do czynienia 
z w ięźniem  i dlatego tylko protekcjonalnie poklepał go po ra
mieniu.

—  No cóż, Skrzypczak, macie przyjem ną żonę, gospodarną na 
pewno, w yjdziecie na wolność, będzie się wam i opiekowała i  na 
pewno ułożycie sobie dobrze warunki życiowe.

Solecki przytakiwał milcząco i  uśmiechał się do nowożeńców 
z miną zadowolonego człowieka.

Po skończonej ceremonii naczelnik opuścił gabinet. Zapadła mę
cząca cisza, którą przerwał oficer wychowawczy. Najp ierw  
uśmiechnął się, odchrząknął z  lekka, a potem zwracając się do 
Skrzypczaka powiedział.

—  W y wiecie, Skrzypczak, że zgodnie z regulaminem w ięzien
nym w ięźniowi, który zawiera związek małżeński w  zakładzie 
karnym, przysługuje nie ty lko  paczka żywnościowa z domu do 
dziesięciu kilogramów, lecz także godzinne w idzenie z żoną bez 
asysty strażnika. Wam, Skrzypczak, którzy jesteście zdyscyplino
wanym więźniem, żadnej przeszkody robić n ie będziemy. Ot, co 
chciałem powiedzieć. Jesteście zadowoleni, Skrzypczak?

—  Tak jest, panie poruczniku —  wyrzucił z  siebie i  oczy wbił 
w  ziemię.

W  Jaśkowej chłopskiej, nieobłudnej duszy toczyła się walka. 
Zdawał sobie sprawę, że stało się coś nieodwracalnego, czego zmie
nić nie można, ale on chciałby siebie zachować i ludziom pokazać 
się na oczy, chciałby, aby w  jego  duszy było jakoś czysto. Przy p i
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sywał sobie jakąś w ielką winę, której n ie umiał sobie wyjaśnić 
an i pozbyć się je j ciężaru.

Gdy oczy znowu spotkały się z  paczką, poczuł, jak ślina napływa 
mu do ust, a gdzieś tam w  dołku mdło się zrobiło. Otrząsnął się 
jednak i spojrzał na porucznika, który by ł zdziw iony jego powol
ną reakcją na perspektywę ,,widzenia“ .

—  Obywatelu Solecki, zaczekajcie na córkę w  poczekalni —  mó
w ił porucznik zwracając się do ojca Małgorzaty. A  wy, zaślubieni, 
pozwólcie ze mną... M iał już drzw i otwoi’zyć, gdy Solecki uczynił 
gest ręką, jakby chciał coś ważnego powiedzieć.

—  Słucham was —  rzekł porucznik i zb liżył się do niego.
—  Panie poruczniku —  m ów ił Solecki przestępując z nogi na 

nogę —  ja  tam rolnik, człowiek prosty, ale chciałem wam  to z ser
ca powiedzieć. Ja tu przyw iozłem  z sobą flaszynę —  dobra —  nie 
można powiedzieć —  miodówka. N o  i  jest boczek wędzony i  goto
wany, jest kiełbasa —  sam wędziłem  na jałowcu. Może byśmy 
tak w yp ili po kapeczce z okazji tego ślubu. Im  byłoby przyjem 
niej, no i  nam też, cośmy tym i tu świadkami byli.

Porucznik uśmiechnął się, na paczkę spojrzał, potem na Solec
kiego i  oświadczył spokojnie, że z propozycji skorzystać nie może, 
bo regulamin stanowczo zabrania. W esele radził odłożyć po w y j
ściu zięcia, na które chętnie przybędzie.

D rzw i się otw orzyły i porucznik wyszedł pierwszy, a za nim 
tro je  ludzi związanych z sobą dość dziwnym losem. Solecki po
żegnał się z  Jankiem serdecznie i zapewnił, że odtąd traktuje go 
jak syna i  w  czasie jego  pobytu w  więzieniu będzie o nim pamię
tał. M ilczący dotąd Janek ożyw ił się nieco i zapewnienie o pamię
c i przyjął z zadowoleniem.

Porucznik szedł długim korytarzem, a za nim nowożeńcy, wresz
c ie otw orzył jakąś wolną celę i młodzi ludzie znaleźli się sami. 
Usiedli na taboretach wyszorowanych do bieli i  siedzieli tłamsze- 
n i jakąś bolesną ciszą.

—  N ie  gniewaj się na mnie, Jaśku, i n ie m iej złego serca —  
odezwała się pierwsza Małgosia. T y  chyba wiesz, że ja  to nie z sie
bie i, dalibóg, n ie chciałam, bo przecież wiem. żeście słowo sobie 
dali już dwa lata temu. ale ojciec się uparł —  a ty  znasz trochę 
m ego ojca —  i co miałam robić.
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Mój Boże, ty  tutaj w  tym  więzieniu, a ja  przecież też mam teraz 
życie związane. U nas tam w e wsi mówili, że taki ślub nieważny,, 
ale czy ja wiem. Czego to ludzie nie mówią!

M nie chodzi tylko o  to, żebyś ty  nie myślał, że ja ci na zdradzie 
stoję i że nie po twoim  sercu chcę się do ciebie przylepić.

—  Nie, Małgoś —  przerwał jej Janek —  ja  wiem, że ty  nie od 
siebie i na zdradzie mi nie stoisz, tylko wiesz, że m i Zośka miła
i jak ją kiedyś zobaczę, to chyba się zapadnę pod ziemię.

Siedem lat mam jeszcze do „odsiadki" —  to prawda, ale mó
w ią adwokaty, że amnestia będzie, to by człowiek stąd wyszedł, 
no i  jak wtenczas pokażę się i  co powiem.

—  Tak, Jasiek, tak —  mówiła bezładnie Małgosia patrząc na 
żółtawą twarz swego męża i  chciała bryznąć całą prawdę, że Zoś
ka już od paru miesięcy zaręczona z Szymkowiakiem, że na W ie l
kanoc szykuje się wesele, że prawie już o nim zapomniała... lecz 
sił je j zabrakło i żal je j było  Janka. I tak cierpi —  myślała. Po 
cóż obnażać rany, które nie palą i są niewidoczne.

W izjerka się poruszyła —  to ciekawy strażnik zajrzał, co robią 
ci nowożeńcy, ale dostrzegł to tylko Janek.

M ilczenie znowu trwało dłuższą chwilę, aż Janek z kolei zaczął 
w ypytyw ać o dom, wieś, rodziców, o wszystko, co mu było bliskie, 
a co stracił, co mu życie wyrwało, jak się w yryw a  jakąś roślinkę 
z w ilgotnej, pulchnej ziemi.

Małgosia na wszystko odpowiadała. K to  umarł, kto się ożenił, 
kto wieś opuścił i wyjechał na Odzyskane Ziem ie —  wszystko. M ó
wiła, że przed przyjazdem  do niego była u jego matuli, i chciała 
je j wszystko powiedzieć, ale jej odwagi zabrakło i jakcwyś lęk ją  
ogarnął. Powiedziała tylko, że się z nim zobaczy, na co się matka 
rozpłakała i mówiła, że nijak z jego dolą pogcdzić się nie może, że 
ojciec na zdrowiu zapada i n ie ma komu gospodarzyć, że prośbę 
do samego prezydenta pisała, aby Janka wypuszczono.

Na wspomnienie domu i matki Janek głowę opuścił, nos zaczął 
zżółkłą chustką wycierać, a oczy jego nabrały szklistego wyrazu.

—  Mnie też szkoda matki, ona się biedna tak męczy, a ja nie 
mogę je j ulżyć —  m ówił Janek —- jakby w  celi nikogo nie było. 
A le  to się jakoś ułoży prawda. Małgosiu, i  spojrzał na n ią  a ona
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uśmiechnęła się, pokraśniała i wydawało je j się przez chwilę, że 
cząsteczkę Jaśkowego serca pozyskała.

—  Pomogę twoim, pomogę, zajrzę do nich i  będzie im  raźniej, 
ty lko ty  im  sam napisz jakoś, żeby było dobrze. Czy to, żeśmy po 
ślubie cyw ilnym , a kościelny będzie, jak powrócisz, czy żeśmy po 
słowie, w  każdym razie napisz. Ja do ciebie co miesiąc przyjadę
i  do twego powrotu ani cię myślą nie opuszczę, a jak wyjdziesz, 
no, to już postanowisz, co będzie dalej, prawda, Janku.

Fala Małgosinej dobroci i serdeczności płynęła, łamała lody Jaś
kowego serca. Popatrzył na w izjerkę i chciał ją pocałować, ale 
obraz tamtej, o  której nic już nie wiedział, zjaw ił się przed jego 
oczami, obraz uśmiechnięty, żyw y  i  zmroził Jaśkowe najbardziej 
ludzkie odruchy.

Strażnik otw orzył drzw i i  dał znać, że czas „w idzen ia" się skoń
czył. Nowożeńcy wstali. Janek prosił, aby pozdrowiła jego rodzi
ców, znajomych ze wsi, chciał czułe słowo powiedzieć dla Zośki, 
ale zabrakło mu odwagi i  słowa zastygły na ustach. Może będzie 
jej przykro —  pomyślał i zamilkł.

Pożegnanie nie było czułe ani serdeczne. Uścisnął jej rękę, po
całował w  policzek, choć ona tak bardzo chciała ogarnąć szyję i po
całować jak prawdziwego swego męża.

Kraty, mury i czujne oczy strażnika onieśm ieliły ją i zmroziły 
budzące się uczucia.

—  Na przyszły miesiąc przyjadę do ciebie —  mówiła na po
żegnanie. Bądź zdrów, mój kochany.

Odchodząc obejrzała się jeszcze raz i drugi, aż znikła za dużą 
bramą z kraty, która szczęknęła z łoskotem.

Janek Skrzypczak pozostał sam z myślami, które cisnęły się do 
głow y jak sępy.

—  Na kogo tu czekacie? —  zapytał go przechodzący strażnik.
—  Chcę już iść do swojej celi na IV  oddziale, tylko w  gabinecie 

naczelnika jest m oja paczka, którą chcę zabrać.
Strażnik wskazał gestem, że ma iść za nim i  Janek poszedł po

słusznie klapiąc głośno drewnianymi podeszwami.
Gabinet naczelnika był pusty, a paczka nie tknięta czekała na 

?wego właściciela. W ziął ją na ręce przed siebie —  była dość cięż
ka  —  i  niósł powoli jak coś bardzo drogiego.
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Na trzecim  piętrze drzw i się od celi otworzyły, wszyscy pow
stali, a Janek zmęczony przeżyciem i dźwiganiem paczki położył 
ją na stole.

—  Panowie, proszę was, jedzcie, ile  kto chce i co chce, ja będę 
jadł, jak odpocznę.

—  Pozwól, Janek, że ci złożym y życzenia —  m ówił kapitan 
z d yw iz ji Maczka i zaczęli po kolei ściskać mu ręce, a każdy miał 
coś do powiedzenia i starał się być dowcipny. On przyjm ował to 
mechanicznie, uśmiechał się smutno i  starał się uciekać od tego 
tematu.

—  Kiedyśm y złożyli życzenia, możemy przystąpić do przy ję
cia —  m ów ił były  przodownik i podszedł do paczki. Oczy mu się 
świeciły, nozdrza lekko rozdym ały i ręce leciutko drżały jakby ze  
wzruszenia.

Na dużej skibie chleba ułożył kawał tłustego gotowanego boczku. 
Tłuszcz spływał mu po palcach, a on jadł jakby w  radosnej 
ekstazie.

Po  nim inni zabrali się do jedzenia, tylko —  bardziej opanowa
ni —  rob ili to z w iększym  umiarem i namaszczeniem. Zapach 
wiejskiej jałowcem  wędzonej kiełbasy unosił się w  celi i pieścił 
w yja łow ione już podniebienia.

Żułem kawałek kiełbasy z dużym kęsem w iejsk iego chleba 
z przypieczoną chrupką i było m i błogo i przyjemnie.

—  No cóż, organizm ludzki na białko zwierzęce w  przyjem nej 
postaci ma zapotrzebowanie i tego żadna filozofia  nie zmieni —  
myślałem.

—  Janek, dlaczego ty  nie jesz? —  zapytałem Skrzypczaka. 
Przecież to tw o je  dziś święto. T y  tu jesteś gospodarzem.

Janek machnął ręką z jakąś rezygnacją i zamilkł. W idząc jego 
ismutną twarz, pytałem  dalej.

—  Mów, co się stało? Czy z domu masz jakieś niedobre wieści.

—  N ie —  rzekł przeciągle —  tylko ja się ożeniłem nie z tą 
dziewczyną, z którą chciałem. Po czym wszystko po kolei opo
wiedział.

Czułem, że smaczna kiełbasa, którą jeszcze jadłem, rosła mi 
w  ustach, jakbym jadł własne ciało. Inni też odłożyli swe kęsy7, bo
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cena tej uczty wydała się za wysoka. Tylko były przodownik brał 
się do placka i oświadczył, że Janek nie ma co się przejmować, bo 
po pierwszym  dziecku każda żona jest taka sama, a on się do niej 
przyzw yczai i będzie dobrze.

Janek miał twarz mizerną, smutną, załzawionymi oczami o nie
ruchomym spojrzeniu zawisł na okratowanym okienku, skąd znikł 
już wesoły poranny promyk słoneczny.
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