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Potrzeba odnowionego kościoła
Przed naszymi oczami rozpoczyna się właśnie 

nowa» karta ludzkich dziejów. Na rumowiskach, 

zgliszczach, na krwawych ugorach świata, siać 

będzie człowiek ziarna nowego życia, wiary, na

dziei i miłości, a gospodarzem, czyli kierownikiem 

tej zbawiennej pracy będzie z Bożego ramienia 

Chrystusowy Kościół, lecz odnowiony, odrodzony 

Kościół, dobrany i dostosowany do zmienionych 

warunków i potrzeb jednostki jako też narodów, 

państw i całej ludzkości.

Nie będzie ten kościół głosił nauki o Bogu, 

objawiającym się na podobieństwo człowieka: 

mściwym, kapryśnym, niesprawiedliwym, ale o 

Bogu-Ojcu, powołującym do bytu miliardy wszech 

istot, a nadewszystko człowieka, któremu prze

znacza doczesne znojne życie, pełne walk, pracy, 

cierpień, zmagań się ze swymi słabościami i twar

dym, niebezpiecznym otoczeniem, aby był mężny, 

wytrwały, energiczny, ustępliwy, a zniesie wszyst

ko, przezwycięży, zatriumfuje.

I będzie rósł człowiek pod miłościwą opieką 

Ojca - Stwórcy z dnia na dzień, z roku na 

rok, z pokolenia na pokolenie, w znajomości Boga 

Jego istoty, fizycznych, duchowych i moralnych 

praw świata, jakby warsztatu, w którym mu przy

pada działać, żyć i umierać, aż się zbliży do swe

go przeznaczenia, swego celu i szczęścia ostatecz

nego* Aż się stanie godnym świadomego współ

istnienia i spółdziałania z Bogiem.

Nie będzie straszył kościół takim piekłem, 

W które sam nie wierzy, nie będzie wyprowadzał 

na widownię ucieleśnionych szatanów, tworów wy

obraźni chaldejskich, żydowskich i rzymskich księ

ży,-ale będzie tłumaczył stosunek człowieka do 

Boga, oparty o nieubłagane moralne f lizy czne pra

wa, których spełnienie przynosi człowiekowi ko- 

rzyś4 siłą nową, pokarm duszy i ciała, pociechę.

rozkosz niewysłowioną, a lekceważenie tych 

praw albo ich zdeptanie pociąga za sobą osła

bienie, smutek, przygnębienie, trwogę, niepokój, 

rozpacz, oddalenie się od Boga i wreszcie^ star

ganie wewnętrznego związku, równającego się 

śmierci moralnej, a często i fizycznej człowieka.

Nie będzie się panoszył w tym Chrystusowym 

Kościele nowego czasu papież-król, wyrosły na 

średniowiecznym fanatyzmie, niewoli ducha i  cia

ła ludzkiego, ale będzie rządził Duch Boży i ta 

najlepsza, najświetniejsza i najpotężniejsza siła, 

która wyłoniła z siebie i wyłania ustawicznie 

wszelki byt, wszelkie życie i pragnienie, aby to 

życie doskonaliło się, rosło, potężniało i objawia

ła się w ten sposób Jego wola, moc, mądrość i nie

wypowiedziana dobroć. Duch Boży będzie pano

wał w tym nowożytnym kościele, nie tylko w nie

dzielę, w natchnionym kazaniu na ambonie 

i u ołtarza, nie tylko w rozmodleniu pobożnych, 

szlachetnych mas ludu, ale w każdym świado

mym, dobrowolnym akcie robotnika, wytwarza

jącego dla wspólnego dobra nowe bogactwa, 

w każdym nowym prawie, uchwalonym w  naro

dowym zgromadzeniu, w każdej czynności urzęd

nika - obywatela, współtwórcy i współwykonawćy 

w wielkim społecznym warsztacie.

Nowożytny Kościół Chrystusowy nie będzie 

błogosławił, ani tolerował kast i uprzywilejowa

nych stanów. Skruszy bałwany, przed którymi się 

kornie modlono i składano ofiary i godności 

i szczęścia-ludzkiego.

Biskupi, księża nie będą stanowili w Chrystu

sowym Kościele uprzywilejowanej, pasożytniczej 

klasy, obwarowanej prawem kościoła i państwa,
ale będą światłymi, pożytecznymi obywatelami

x ’ - i' '.
społeczeństwa, tłumaczami Chrystusowej ewan

gelii, moralnych praw, objawionych w istocie
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widzialnego świata i w szczególniejszym stosun

ku Boga do człowieka, wyrażonych tak często 

w mistycznych przejawach Stwórcy. Praca ich 

przyczyni się do uzdrowienia rasy ludzkiej, tak 

pod względem duchowym, moralnym, społecznym 

jak i fizycznym, bo życie człowieka, jego fazy, 

napięcia, stopnie, pozostają w ścisłym związku 

z Bożą istotą. Gdy nowożytny ksiądz będzie sam 

prowadził życie moralne, piękne, obywatelskie, 

pożyteczne, celowe, gdy zajmie się w szczegól

niejszy sposób wykonaniem programu nakreślone

go przez Chrystusa; będzie badał Prawdę i gło

sił ją ludowi, czerpał moc świętą z bezpośred

niego związku z Bogiem i wskazywał innym na 

ten mistyczny stosunek, leczył niedomagania ludz

kie, dźwigał, cieszył, umacniał, to któż nazwie 

wtedy takiego księdza, tego Bożego robotnika, 

chwastem, pijawką, pasożytem, albo przeklętym 

paskarzem narodu?

A tacy księża są pożądani, konieczni dla 

uzdrowienia chorej pod względem duchowym 

ludzkości. Taka praca da się pomyśleć i wykonać, 

bo w ciągu XIX-tu wieków istnienia Chrystusowe

go Kościoła żyli od czasu do czasu tacy księża 

i odbywała się sporadycznie taka święta i zbaw

cza praca, ile razy wyznawcy Chrystusowej re~ 

ligii przejęli się Jego duchem, zbliżyli się do 

Niego, brali z Niego moc, życie i tę moc to nad-

Na dzień
Kult zmarłych na ziemi jest tak stary, jak 

śmierć. Człowiek nosi zarodek śmierci w sobie 
od chwili poczęcia swego w łonie matki.

Jeden ze starych filozofów greckich powie
dział o życiu i zdefiniował je tak: „Życie jest su
mą sił, opierających się śmie.rci“.

Określenie to jest tak jasne i sprawdza się 
w życiu każdego z nas tak, że nie potrzebuje 
żadnego komentarza.

Człowiek naturalny sam z siebie jest suro
wym materiałem, z którego własnym wysiłkiem 
każde indywiduum człowiecze ma obowiązek wy
tworzyć człowieka szlachetnego wedle norm, ja- 
ki« wskazuje w pierwszym rzędzie rozum zdro
wy i czysty a następnie religia.

Wszyscy ludzie mają jeden i ten sam cel 
przeznaczenia tj. dążenie do doskonałości. Do 
cela tego zdążamy różnymi drogami wedle róż
nicy powołania. Jako wolni, możemy przyspie
szać* lub opóźniać nasz pochód, co widzimy na 
sobie i na drugich.

Nieraz tracimy czas, marnujemy niejedno 
przeżycie, dopiero cierpienie otrząsa nasze odrę
twienie i idziemy dalej. W  każdym razie, nie

zwyczajne życie duszy przelewali w drugich przez 

siebie przygotowanych. Wierzyli tak, jak On wie

rzył, czynili tak, jak On czynił, nawet cuda i zna

ki, bo Jego istota weszła w ich istotę i przeobra

ziła ich, przemieniła, udoskonaliła. Już nie byli 

sługami Jego, biernym narzędziem, ale przyjaciół

mi, współpracownikami Jego i Bożymi. I dlatego 

błogosławiły ich współczesne pokolenia, a następ

ne kładły często ich kości na ołtarze.

Dla nowożytnego świata tacy księża są po

trzebni i taki kościół. Dla zmartwychwstałej Pol

ski, ale wyczerpanej, wygłodzonej, znękanej, du

chem zwątpienia owianej, potrzebą takiej religii, 

z którejby tryskały: Prawda, Moc i Życie. Minę

ły czasy wspaniałych bazylik, złocistych kap, tro

nów, mitr i pastorałów, nie wskrzeszą umarłych 

na duchu srebrzyste kadzielnice, ani kwieciste ka

zania, nie nakarmią zgłodniałych rzesz odgrzewa

ne potrawy minionych wieków, ale zbawi świat 

cały i Polskę Chrystus i Jego Kościół, z którego 

tabernakulum rozetli się światło Boże, miłość, za

parcie się samego siebie, współpraca i współsłuż- 

ba, wielka wiara, śmiały społeczny czyn, gdy się 

skojarzy człowiek z Bogiem, a Bóg z narodem. 

Zacznie się ziszczać Chrystusowe Królestwo na 

ziemi.

Ks. Biskup Franciszek Hodur.

wszyscy idziemy jednymi krokami, a nawet iś6 
nie możemy spowodu różnic umysłowych i mo
ralnych. Mimo to zbliżamy się w szybkim tempie 
do celu, bo życie nasze stosunkowo jest krótkie- 
nawet bardzo krótkie.

„Co dalej“? — pytamy siebie samych w pew
nych odstępach na drodze życia naszego. Lec? 
to „dalej“ nie sięga w nieskończoność i sięgać 
nie może w życiu naszym doczesnym. I przycho
dzi chwila, kiedy człowiek, wyczerpawszy swe 
Odpowiedzi na pytania: co dalej? — zaczyna się 
dłużej namyślać, odpowiedzi są coraz mniej har
de, czupurny tupet coraz słabszy, człowiek czuje, 
że pełnia życia przeszła, nawet niewiadomo kie
dy, życie sączy się jeszcze kroplami, jak wypróż
niająca się beczka lub gasnąca lampą. Mimo woli 
myśl nawet twardego karku człowieka biegnie 
wtedy w zaświaty.

Nie czas tu, ni miejsc^, byśmy udowadniali 
podstawy wierzenia w życie przyszłe. I tak nie 
przekonamy wszystkich. Pewną jest rzeczą, że 
nie nazawsze dusza jest związana z ponurą zie
mią. Życie duszy naszej, odłączonej od ciała- 
jest dla nas żyjących jeszcze niezrozumiałe, błą
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dzimy we fantazji. Dlatego życie duszy po śmier
ci każde wierzenie w innych podaje obrazach, na 
jakie tylko fantazja ludzka zdobyć się może.

Już starzy poważniejsi filozofowie wierzyli 
a nawet naukowo udowadniali, że dusza ludzka 
jest substancją duchową, stąd niepodzielną, 
a w konsekwencji nie ulegającą rozkładowi, nie
zniszczalną i żyjącą po rozłące z ciałem. Jak zaś 
żyje, tego żadna filozofia nam nie określiła, bo 
tego wiedzieć nie możemy tu na ziemi, wiara zaś 
także nie wchodzi tu w szczegóły. Cała metem- 
psychoza i niezliczone jej objawy są tylko dowo
dem bujnej fantazji ludzkiej, szczególniej na 
Wschodzie.

Na fantazji jednak nie można budować tak 
poważnego problemu. Dusza ludzka jest świa
tem, gdzie pełno światła i cieni. W  miarę dosko
nalenia duszy wzrasta jej zakres pojęć.

Nie ulega wątpliwości, że cierpienia fizyczne 
czy moralne są niezbędnym czynnikiem ewolucji- 
Jestto tygiel, w którym topnieje egoizm. Dusza 
wprawdzie buntuje się w ponurych doświadcze
niach, bluźni przeciw Bogu i sprawiedliwości- 
Trudno nam przyznać, że ostatecznie przeciwno
ści są chociaż epizodami tylko przejściowymi, 
a przecież wielce wysubtelniaiącymi naszą du
szę, rzeźbią ją, uszlachetniają. Niedola jest najlep
szą szkołą mądrości.

Taki jest los większości. Zmienia się forma 
zewnętrzna a pozostaje pierwiastek życia, dusza 
w swej jedni niezniszczalnej i trwałej, wzbogaco
na w doświadczenia osobiście przeżyte i prze
chodzi w stan, o którym Ewangelia mówi, że 
rdza go nie przegryzie ani złodziej nie skradnie.

Ody nadejdzie wieczór żyda i ostatnia kar
ta księgi życia naszego sie odwróci, przechodzimy 
w pamięci swoje czyny. Szczęśliwy, kto w chwili 
takiej może powiedzieć: „dni swoich dobrze uży
łem, dobrym potykaniem potykałem się, oddałem 
Bogu, co Jego jest, a człowiekowi, co jego".

Tylko w tym wypadku śmierć człowieka ni© 
będzie żadnym ryzykownym skokiem w zaświa
ty! Jako motyl o cudnie zabarwionych skrzy
dłach rozwija się z kokonu, w którym zawarta 
jest odrażająca liszka, a potem fruwa w powie
trzu pełnym słońca i woni, taksamo człowiek jest 
kokonem, którego śmierć rozkłada. Przy śmierci 
ciało ludzkie wraca do olbrzymiego laboratorium 
żywej ziemi i natury, ale duch wznosi się do ży
cia wyższego, wznioślejszego.

W  wielkiej części starzy poganie i dzisiejsze po
gaństwo, nie znając lub nie przyjmując pojęć chrze
ścijańskich, uważali śmierć za moment uroczysty, 
nawet radosny np. Gallowie byli tak uczeni prze? 
kapłanów, że bez łez, bez jęków, bez strachu pa
trzyli w oblicze śmierci. Pogrzeby ich były świę
tem bez ponurych obrzędów i śpiewów, była ta 
uroczystość wyzwolin duszy z ciężarów ciała 
i ziemi.

Pierwsi chrześcijanie też mówili o swych 
zmarłych, że „zasnęli11 a nie „umarli", bo żyli 
w Panu. Oczywiście, trzeba tu wielkiej dozy wia

ry. Kto nie wierzy w życie pozagrobowe, dla te
go wszystko kończy się ze śmiercią jego. Wiara 
w życie pozagrobowe tkwi w duszy całej ludz
kości, wobec czego materializm absolutny i ate- 
izm są w tak drobnej mniejszości, że nad niewie
rzącymi w życie przyszłe przechodzimy do po
rządku dziennego.

Kult zmarłych był treścią myśli i obrzędów 
starego Egiptu. Ten kult bynajmniej nie był prze
siąknięty smutkiem i zwątpieniem, przeciwnie, 
obrzędy pogrzebowe były u nich radosnym zda
rzeniem i stwierdzeniem życia. Egipcjanie staro
żytni starali się błogosławieństwa tego doczesne
go życia, przez wysoką kulturę udoskonalonego, 
przenieść ze śmiercią w życie przyszłe. Właśni® 
na podstawie tej idei powstała bogata plastyka 
grobów starych Egipcjan, którzy groby zmarłego 
zdobili portretem zmarłego, jego rodziny, przyja
ciół, służby, jego czynów, posiadłości, jego ulu
bionego zajęcia a nawet jego trzody. Egipcjanie 
starali się zachować świeżość zmarłego ciała 
człowieka, utrzymać przez specjalne zabiegi che
miczne jak najdłużej. Niektóre ich mumie zacho
wały sie przez to przez tysiące lat w stosunkowo 
doskonałej świeżości, szczególnie zaś mumie fa
raonów ostatniej dynastii. Także na mocy wiary 
w przyszłe życie starzy Egipcjanie przemienili 
nazwę swego „Wielkiego Boga“ w „Dobrego 
Boga“.

A przecież to byli poganie.

TJ starych Słowian kult zmarłych także do
szedł do podobnych obiawów, iakto przedstawił 
Mickiewicz w swych „Dziadach”.

Jeżeli porównamy materializm, odrzucaiący 
wiarę w życie przyszłe, z ideą w'ary w życie po
zagrobowe, to spostrzeżemy odrazu, jak ponu
rym jest system pierwszy. Jeżeli niema mc poza 
obecnym żvciem. żadnei innei sprawiedliwości 
prócz ludzkiei me^nrawiedliwości, po cóż nam 
ciernipć i walczyć? Na co litość, odwaga i pra
wość? Czym są wobec tego ideały?

Jeżeli przechodzimy z niebytu i do mebytu 
wracamy, jeżeli ten sam los czeka sprawiedliwe
go i zbrodniarza, mędrca i samoluba, wtedy 
precz z nadzieją! Niema pociechy, niema spra
wiedliwości, niema prawa moralnego, ludzkość- 
gnana ruchem ziemi, gna bez celu.

Ale tak nie jest i być nie może!

Takie rozumowanie obraża logikę. Głos prze
mawiający do nas chrześcijan, to głos Tęgo. któ
ry umarł, ale żyje — Jezusa Chrystusa, który 
nam chrześcijanom jest Drogą, Prawdą i Żywo
tem. Nie śmierć, ale życie jest celem Jego misji* 
życia i śmierci.

Nie panowała Mu śmierć i nam panować ni» 
będzie. W  tym znaczeniu woła św, Paweł*,
o śmierci! — gdzie jest zwycięstwo twoje?

Pierwsi chrześcijanie szli z radością na 
śmierć, umierali po bohatersku w myśli i wierz© 
w życie przyszłe. Kto to chce zrozumieć, ten mu
si mieć ducha ich, przejąć się ideą Chrystusa i stać 
się chrześcijaninem z przekonania a nie z metryki
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chrztu. Dla. dobrego chrześcijanina Chrystus jest 
uosobieniem życia, o zewnętrznych zaś chrześci
janach mówi Pismo św.: „masz imię, że żyjesz, 
ale jesteś umarłym1*.

U grobu naszych zmarłych myśli nasze bie
gną wstecz do tych czasów, kiedyśmy razem żyli 
na tym świecie, myśl nasze jednak zwracają się 
także w przyszłość -nieznaną, marząc o powtór

nym zobaczeniu się z naszymi drogimi;. Kontakt ■- 
z umarłymi uważamy za usprawiedliwiony nar 
podstawie zasad ogólnej tradycji i Pisma św- 
i nie ma argumentu, który by nas z tej drogi wy
trącił.

Wierzymy, że — błogosławieni umarli, któ- , 
rzy w Panu umierają. . brw

Trzeba się uczyć. Wszyscy do sz^ół. Przez 
oświatę do wielkości Narodu. Przez szkołę do 
lepszej przyszłości; Takie hasła słyszymy co
dziennie.

Demokratyczna Polska zorganizowała gęstą 
sieć szkół, do których uczęszczają młodzi, dorośli 
i starzy. Wielka to praca ze strony Państwa, któ
re szkolnictwo prowadzi i znaczny trud wkładany 
przez uczących się. Jest on tym większy, że 
w dobie odbudowy we wszystkich dziedzinach 
wytwórczość potrzebuje jak najwięcej pracy od 
obywateli.

Czas i praca naucfe poświęcona, to wkład, 
który rezultaty ma dać w przyszłości. Planowa
nie takie jest słuszne — lecz trzeba umieć spoj
rzeć na nie krytycznie i nie przeceniać wartości 
nauki szkolnej. Szkoła daje uczniom wiadomości 
oraz ich wychowuje. Tak przynajmniej powinno 
być. Przyswajanie wiadomości można nieraz 
przyspieszyć, np. w ciągu jednego roku podać 
uczniowi dwukrotnie większy zasób wiadomości.

Tak postępują istniejące szkoły, które przez 
ów pośpiech nadrabiają w ten sposób czas stra
cony przez uczniów w czasie okupacji. Wpływ 
szkoły na ucznia winien być jednak i głębszy 
i szerszy. Najważniejsze jej zadanie to wyrobie
nie umiejętności odróżniania złego od dobrego.

Zaczyna się to od wpojenia dobrego koleżeń
stwa wobec współuczniów tej klasy i szkoły, a po
winno się rozszerzyć na ludzi poza szkołą — 
a także po jej ukończeniu. Czy taką postawę wo
bec ludzi może swym wychowankom nadać nau
czyciel w warunkach tak częstych obecnie w szko
łach przyspieszonych i w klasach przeładowa
nych? Umiejętności bądź wiadomości przyswaja 
sobie uczeń w czasie skróconym, gdy włoży wię
kszą pracę.

Pilnością zaoszczędzi czasu. Lecz osiągnięcie 
moralnej kultury, rozwinięcie sumienia wymaga 
swego, czasu. Tak, jak powoli rozwija się każdy 
nałóg, każde przyzwyczajenie, tak i nałóg dobro
ci, przyzwyczajenie uczynności, opanowanie ego
izmu postępuje woino. Szkoła, która tego nie 
osiągnie — da mało i może przynieść w przysz
łości zawód Państwu i rodzicom.

Bardzo liczne są przykłady tego, że nauka 
nie daje wartości człowiekowi. Wykształconym 
prawnikiem był H. Frank, gubernator G. G. — 
który kończy życie na szubienicy za swe potwor
ne zbrodnie; wykształconym jest również obecny

papież, który występuje w obronie Franka 
i drugiego niemieckiego bandyty Greisera — bro
niąc ich wbrew moralności i przeciwko najoczy
wistszej uczciwości.

W  szeregach tych licznych obywateli, którzy 
za pospolite oszustwa nieraz na wielką skałę po
ciągani są obecnie do odpowiedzialności- sądowej 
lub wśród tych, którzy w czasie ostatniej wiel
kiej katastrofy kolejowej w Łodzi kradli mieni© 
zabitych i rannych, nie brakło .ludzi wykształco
nych. Więcej można nawet powiedzieć. Sfałszo-  ̂
wać lekarstwo, podrobić pieniądze -potrafi tylko 
fachowiec i dobry specjalista. Są- to przykłady -te
go, że wiedza, wyszkolenie zawodowe daje szer
sze możliwości tak w kierunku dobrego, jak i złe
go, może zwiększać wydajność pracy, lecz rów
nież ułatwić sprytną od niej .ucieogkę. I w -tym 
sedno sprawy. ,

Z dawien dawna istnieje błędne mniemanie, 
że rodzice, posyłający dziecko do szkoły, zapew-. 
niają tym lepszą przyszłość^ źzn.? chronią- je przed 
„ciężką pracą“. Łudzą się,, że .praca, nauczyciela- 
doktora, urzędnika iest lekka i popłatna. Nic nad. 
to mylniejszego.. Ich mniemanie jest .trafne tylko 
wtedy, gdy ich syn wyrośnie na . kombinatora, 
spryciarza, żyjącego kosztem innyph. Lecz — dla 
takiego celu nie warto ani Państwu, ani rodzicom 
zdobywać się na wysiłek.

Ich praca na zagonie bądź w warsztacie bę
dzie kiedyś przez takiego wychowanka oceniona, 
jak dowód ich głupoty i będzie lekceważona.* ,

Oni sami również będą wtedy gorzko żało
wać, że chcieli dziecko swe wychować na 
„pana“. .

Przed takim złem można i trzeba się bronić* 
Rodzice muszą mieć świadomość tego niebezpie
czeństwa, nie mogą przeceniać szkoły, raczej od
wrotnie — muszą jej pomagać. A nadewszystko 
pamiętać, że człowiek dorosły, ■ który przepraco
wał życie, zawsze ma prawod obowiązek nadzoru 
wobec swego syna czy córki, .choćby posiadali oni 
wyższe wykształcenie szkolne. „Uniwersytet ży
cia" — suma doświadczeń-ypodziców daje im za
wsze prawo nadzoru*'.. bądź rady :wobec „wy
kształconych;1 książkowo, dzieci.

Dzisiejsza szkoła demokratyczna — jeśli a a  
zachować dobry sens tego słowa, winna wpoić 
kult, szacunek, uznanie dla każdej \ wy-tężonej, 
twardej pracy. Szczególnie takiej,—  jakst»#sfc 
np. praca na roli. Wmr^-j:aau©zy4«iniloŚQk.#a
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stwardniałych rąk, które ją pełnią. Jeśli wycho
wa niechęć, lekceważenie bądź pogardę — musi 
być najsilniej potępiona.

-? Wyznawcy Kościoła rzymskiego . przyzwy
czaili się do traktowania Kościoła, jako świątecz
nego przybytku. Życie codzienne -— zwłaszcza 
jeg<r smutki, nieszczęścia i żądze trzymali zdała 
poza progiem kościoła. Dziecko nie, szło do ko
ścioła, gdy rodzice nie mogli kupić mu butów. Na
bożeństwo niedzielne było uroczystością. Podob
nie układał stosunek do proboszcza i jego 
królestwa-r. plebanii.

:To był rzekomo wyższy świat, do którego 
nie należało przychodzić z troską, szukaniem po
mocy ;lub rady.

Polski Narodowy Kościół Katolicki zniósł 
wszelkie płoty między parafią a parafianami. 
Dąży do jak najściślejszego współżycia probosz
cza z...parafią. Komitet parafialny jest poto, by 
potrzeby, parafii i kościoła były traktowane wspól
nie, Współżycie parafian z proboszczem nie ma 
żadnych, przeszkód. Wzajemna pomoc i współ
praca winny. być. jak  najszersze i najżywsze.

Niedawno. zakończony wielki proees w No
rymberdze przeciwko głównym zbrodniarzom 
niemiecko-faszystowskim odkrył przed światem 
całą potworną machinę mąk i śmierci, którą Niem
cy zamierzali w imię swego „Lebensraumu" 
i swej wyższości wygładzić doszczętnie całe na
rody. Europy i częściowo już to wykonali. Proces 
trwał 1CL miesięcy w obecności świadków z ca
łego świata, Specjalni korespondenci i obserwa
torzy .zasypywali codziennie o przebiegu procesu 
wszystkie pisma świata. Prokuratorowie i obroń
cy wygłaszali, parogodzinne mowy. Liczni świad
kowi© opisywali, co widzieli, a wielu z nich to, 
co przeżyli.

^Gdybyezebrać z - książki to wszystko, co po
wiedziano i napisano z okazji procesu Norym
berskiego, toby powstała spora biblioteka. A jed
nak —̂ rzecz charakterystyczna — wśród tych 
wszystkich, którzy mówili lub pisali o hitlerow
skie^ zbrodniach# zarówno prawników, jak i dzien- 
nikarzy. jak świadków, jak wreszcie polityków, 
nie.-znalazł :;ię nikt, ktoby przypomniał, że to 
wszystko już byłow Bo tak zwana inkwizycja pa
pieska, która szalała w Europie przez parą wie
ków, miała zadziwiające podobieństwo do hitle
rowsko -*■ niemieckiego systemu niszczenia naro
dów, podobieństwo zarówno w celach, jak w środ- 
kach^-jak i pod względem -masowości popełnio
nych zbrodni.. Miała inkwizycja papieska swojo 
Gestapo, swoje krematoria, swoje lochy śmierci. 
.Zjiamionuje .mkwizycj^ papieską ta sama pogarda 
•godności człowieczej i. to . samo potworne okru
cieństwo, któr^nas.Bderaają tt ludzi z ,Gestapo, 
iSS#?SA.

Sprawa uzupełnienia wpływu szkoły staje 
się w ten sposób dostępna inicjatywie parafii, 
jej komitetu i księży. Ten, kto po skończeniu 
szkoły wróci pracować obok rodziców, winien 
znaleźć pole do podzielenia się z członkami pa
rafii tym, co wyniósł ze szkoły w ramach .wszel
kich zebrań gromadzkich, jako czynny członek 
komitetu. Współpraca z komitetem nie ma na 
celu osobistej korzyści, lecz całej parafii. Przed
miotem jej może być zarówno omówienie ostat
nio przeczytanej książki, bądź politycznego wy
darzenia, jak szarwarku, melioracji bądź współ- 
działań. Jeśli szkoła poda teorie współpracy, po
czątkową fazę współżycia koleżeńskiego — to ko
mitet parafialny będzie tej szkoły uzupełnie
niem -— dając teren praktycznego współdziałania. 
Im więcej ugruntuje się współżycie gromady pa
rafialnej, tym lepiej dla każdego.

Solidarność grupy w pokonywaniu życiowych 
trudności, pochodzących z zewnątrz i z wewnątrz, 
ułatwi jej nie jeden sukces. A już dużym . byłoby 
utrwalenie przeświadczenia, że wartość cziowie- 
ka polega na uspołecznieniu jego charakteru.

J.

Inkwizycja od słowa łacińskiego inąuirere — 
badać, śledzić, oznacza tyle, co śledztwo. Uchwalił 
ją sobór prałatów i księży rzymskich w Latera- 
nie w r. 1215, a zatwierdził papież Innocenty III. 
W  tym czasie powstało w Rzymie przy rządzie 
papieskim formalne ministerstwo, zwane Offi- 
ciiim Sanctae Inquisitionis — Urzędem Świętej 
Inkwizycji. Było to jednak tylko formalnym zała
twieniem sprawy. Faktycznie bowiem praktyki 
inkwizycyjne istniały oddawna. Początki ich się
gają do VIII wieku i dalej. Kronikarz ówczesny 
Glaber Raoul opowiada o spaleniu na rozkaz bi
skupa Rayenny niejakiego Ludgardusa za to, że 
przestawał z „diabłami11 Vergilim, Juwenalisem, 
co na nasz język znaczy, że rozczytywał się 
w tych poetach rzymskich i mówił o nich. Tenże 
kronikarz mówi o tym samym biskupie, że wielu 
innych heretyków w Ravennie i okolicy „potępił 
i spalił“.

Czasy największego inkwizycyjnego szału 
przypadają na wiek XIII, XIV, XV i XVI. Kra
jem, któremu najbardziej dał się on we znaki* by
ła Hiszpania, gdzie - z rąk inkwizycji zginęło 
w męczarniach 350.000 ludzi, nie licząc tych, któ
rzy umierali w więzieniach, skazani, na dożywo
cie. Potym z kolei idą Francja, Niemcy, Włochy. 
Najmniej ucierpiała od inkwizycji. Anglia i.P o l
ska, Anglia dlatego, że już w połowie XIII wieku 
po uchwaleniu słynnej Wielkiej -Karty, swobód 
obywatelskich umiała ograniczyć u siebie pano
wanie papieża i jego agentów. Polska dlatego, że 
aż do XVI wieku była dość luźno związana- 
z Rzymem." Nasilenie działalności inkwizycji 
w Polsce wzrasta z chwila przybycia do, kraju
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jezuickiej gwardii papieskiej. Ale nie ma ona wie
le do roboty, ponieważ naród polski posłuszni© 
i potulnie opuścił reformację i zaprzedał się Rzy
mowi.

Jakie cele miała ta instytucja? Że nie była 
ona chrześcijańska, to nie ulega wątpliwości. A1& 
w takim razie jaki duch ją zrodził i przez tyle 
wieków podtrzymywał? Papieże i ich agenci mó
wią, że szło o ochronę czystości wiary, ładu spo
łecznego it.p. Wiele, wiele zbrodni popełnili pa
pieże, zasłaniając się wiarą, religią, ładem spo
łecznym. Inkwizycja jest największą z nich. Że 
nie o wiarę tu chodziło, ani o ład społeczny, 
świadczą o tym wymownie choćby Albigenzi 
i Waldenzi w południowej Francji. Ci ludzie po
bożni i skromni, zadziwiająco uspołecznieni, nad
zwyczajnie pracowici, czyści i trzeźwi przedsta
wiali wzór chrześcijańskiego ewangelicznego ży
cia i mogli być ozdobą każdego społeczeństwa. 
A przecież ginęli oni dwukrotnie tysiącami z rąk 
inkwizycji i patetycznie zostali wytępieni. Wytę
pieni tylko dlatego, że nie uznawali panowania 
papieża. Jeśli prosta kobieta w czasie, gdy Hus 
ginął na stosie, przyniosła parę brewion do ognia- 
to można wierzyć, że zrobiła to z gorliwości reli
gijnej w przekonaniu, że ten czeski „heretyk11 
naprawdę zagraża wierze. Tak ją wyuczyli agen
ci rzymscy. I Hus miał na myśli te jej intencje, 
gdy się zwrócił do niej ze słowami: „o sancta 
simplicitas11 (o święta prostoto). Ale nie zwrócił 
się z tym usprawiedliwieniem do swoich morder
ców. Ci wyzyskiwacze, cudzołożnicy, udający 
świętoszków, i opilcy i żarłocy ze swoim papie
żem na czele, zdawali sobie doskonale sprawę- 
z tego, że jeżeli idzie o czystość wiary, to oni 
powinniby dostać się na stos, a nie Hus, znany 
w całej Europie jako płomienny obrońca w sło
wie i czynie ideałów ewangelicznych.

Całe dzieje ludzkie nie znają większej hipo
kryzji nad tę, którą była działalność papieskiej 
inkwizycji. Oto ludzie często bez wiary a zwy
czajnie obrażający tę wiarę całym swym życiem- 
mordowali w imię wiary najlepszych jej wy
znawców.

Inkwizycja była dziełem tego samego ducha, 
który pchał papieży do podjudzania podwładnych 
przeciw panującym i na odwrót, do rozniecania 
wojen między narodami. Rozwinęła się ona 
w późniejszym średniowieczu, gdy rosnące w si
ły mieszczaństwo ^rozpoczęło walkę z uciskiem 
feudalnych- możnowładców. Wszystkie siły po
stępowe opowiedziały się po stronie mieszczań
stwa. Zagrażały one również papieżowi, który 
był pierwszym feudalnym możnowładcą w Euro
pie i obrońcą starych zacofanych stosunków- 
Przeciwko tym siłom została ustanowiona inkwi
zycja. Tępiła ona nie tylko tak zwanych herety
ków, t.j. ludzi, którzy nie godzili się na dziesięci
ny, handel odpustami, nadużywanie kościołów do 
celów, nie mających nic wspólnego z religią, ale 
także uczonych, myślicieli i wynalazców. Z tej 
ręki zginął w Rzymie, spalony żywcem, znako
mity filozof Giordano Bruno. Od śmierci na 
stosie uratowało Gallileusza tylko to, że wy

czerpany wiekiem i ciężkim więzieniem sta
rzec odwołał to, co napisał. Później, kiedy 
w rzymsko - katolickich krajach zostało zdła
wione wszelkie postępowe życie, zabrała się 
inkwizycja do t.zw. czarownic. Były to ko
biety, leczące chorych ziołami i hypnotyzo- 
waniem, które oskarżano o to, że mają kontak
ty z diabłem. Tysiące Bogu ducha winnych ko
biet zginęło wtedy w różnych krajach na stosach 
lub wśród tortur.

Procedura, którą stosowała inkwizycja wobec 
oskarżonych a nawet lekko tylko podejrza
nych, urągała wszelkim wymaganiom słuszność' 
i bezstronności Procedura sądowa normalna ma 
na celu wykrycie i ukaranie winnego, a- ocalenie 
niewinnego. Tymczasem inkwizycyjna procedura 
była tak skonstruowana, by za cenę umęczenia 
setek niewinnych nie przepuścić jednego winne
go. Każdy może denuncjować każdego, lecz nazwi
sko denuncjatora jest trzymane w tajemnicy i po
dejrzany nie może się bronić. Radca inkwizycji 
sycylijskiej w XVI wieku, Antoni Diana, pisze 
w swoich „Resolutiones morales“r „W sprawach 
wiary każdy może być przesłuchany w charakte
rze świadka: wyklęci, przestępcy, ludzie pozba
wieni czci, krzywoprzysiężcy, Żydzi, domowni
cy, krewni, małżonkowie, dzieci poniżej lat czter
nastu". Wedle tej procedury wskazówka, podana 
przez jednego jakiejkolwiek wartości świadka- 
wystarczyła, żeby pójść na szubienicę. Najbłah
sze doniesienie dziecka lub idioty wystarczyło, 
aby niewinnego zaplątać w proces. A kto się raz- 
dostał w szpony inkwizycji, ten już z nich cało 
nie wychodził. Trzymała się ona zasady, że de- 
nuncjowany, obojętne przez kogo, jest winny, 
tylko nie chce się przyznać. Aby go do tego zmu
sić, stosowano najwymyślniejsze męczarnie. In
kwizytor Peyna wymienia pięć rodzajów tortur, 
ale inny, Marselius, podaje aż piętnaście. We 
wskazówkach dla inkwizytorów są nawet ryciny, 
aby można dobrze zaznaczyć, jak należy postępo
wać. Na wystawie narzędzi tortur inkwizycyi- 
nych w Paryżu, urządzonej w zeszłym wieku, 
były wypadki, że widzowie samym ich wido
kiem tak się przejmowali, że mdleli i wychodzili, 
nie kończąc oglądu. Podejrzanego dręczono tak 
długo, aż wreszcie potępiał samego siebie.

Kiedy oskarżony wśród mąk przyznał się do 
winy, prowadzono go przed sąd. Dostawał on 
obrońcę, ale jakby na -urągowisko. Obrońca bo
wiem, któryby się odważył wystąpić przeciw 
świętemu trybunałowi, byłby sam oskarżony
o przestępstwo i zginąłby na stosie. A gdyby na
wet obrońca zaryzykował własne życie, to nie 
mógł nic zrobić, bo nie wolno mu było zaglądać 
do aktów procesu, nie znał denuncjatorów i nie 
mógł na osobności rozmawiać z oskarżonym- 
W  tych warunkach skazanie było z góry przesą
dzone.

Skazańca, a raczej skazańców — bo zazwy- 
’ czaj było ich wielu — wyprowadzano ha główny 
plac miasta, gdzie był urządzony wielki stos 
z drzewa i drewniane lub żelazne słupy, do któ
rych przywiązywano nieszczęśliwych. Na mie
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siąc przed egzekucją zawiadomiono o niej lud, 
który też przybywał chętnie na widowisko, gdyż- 
za uczestniczenie były przewidziane odpusty- 
Przed stosem były trybuny, na których zasiadał 
wielki inkwizytor ze swoim otoczeniem, a obok 
niego reprezentant miejscowej władzy. Inkwizy
tor odbierał od niego przysięgę posłuszeństwa 
dla świętej inkwizycji i odczytywał wyroki, po 
czym zapalano stos. Ponieważ budowa stosów 
wymagała czasu i była dość kosztowna, w Se~ 
villi zbudowano stałe piece, do których zamyka
no skazańców.

Inną była działalność inkwizycji, kiedy za- 
pomocą normalnej procedury nie można było 
uchwycić „winnych”, a wiadomo było mniej wię
cej, gdzie oni się znajdują. Wówczas organizowa
no wyprawy zbrojne i masowe pogromy. Taks- 
była słynna wyprawa na Albigenzów w Prowan
sji, przeciwko którym wysłano krzyżowców Szy
mona de Montfort. W  jednym tylko miasteczku 
Besiers wyrżnięto wtedy 20.000 ludzi. Nie ocalił 
nieszczęśliwych i kościół, do którego schronili 
się przed rzezią. Podpalono go wraz z nimi. Ca
łą tą masakrą kierował specjalny legat papieski, 
przysłany przez papieża. Kiedy jeden z uczciw
szych krzyżowców zwrócił mu uwagę, że wśród 
mnóstwa hurtem i bez sądu mordowanych sa 
także niewinni, legat odpowiedział: „Zabijajcie 
wszystkich, Pan Bóg swoich pozna“. W  trzy wie
ki później zabiegi jezuity la Chaise doprowadziły 
we Francji do potwornej nocy świętego Bartło
mieja. W ciągu jednej nocy wymordowano wte
dy 30.000 ludzi, których jedyną, winą było, ż© 
chcieli czcić Boga wedle ewangelii, nie naciągnię
tej przez zbrodnicze machinacje załganych i ze
psutych biskupów rzymskich. Na wiadomość o tej 
rzezi ówczesny papież kazał odśpiewać uroczy
ste „Te Deum“ i wybić pamiątkowy medal.

Nie należy przypuszczać, że papieże i upeł
nomocnieni przez nich sędziowie inkwizytorscy, 
zazwyczaj ojcowie z zakonu Dominikanów, byli 
wszyscy sadystami, okrutnikami, którym jęki tor
turowanych i swąd żywcem palonych ciał spra
wiały specjalną przyjemność. Zapewne byli wśród 
nich i sadyści. Ale okropne tortury i najdotkliw
sza ze wszystkich kara ognia nie były wymyślone 
dla połaskotania sadystów. Był to system, obmy
ślony na zimno, oparty na przesłance psycholo
gicznej. Chodziło o szerzenie postrachu. Na tym 
punkcie inkwizycja — jak i na wielu innych — 
przypomina dobrze nam znane metody Gestapo-

Ogólna liczba zamęczonych przez inkwizycje 
w lochach, na stosach i w masowych rzeziach 
lub też skazanych na tułaczkę wygnania wynosi- 
zdaniem specjalistów historyków okrągło biorąc- 
20 milionów ludzi, t.j. tyle, ile zgładziła straszli
wa machina hitlerowskich ludobójców. Byłoby 
ich znacznie więcej, gdyby nie to, że od począt
ku XVI wieku odpadłe od Rzymu kraje prote
stanckie zlikwidowały na swym obszarze inkwi- 
zycyjne trybunały. Podana cyfra stanie się jesz
cze wymowniejsza, gdy zważymy, że ówczesna- 
Europa liczyła ledwie jedną piątą mieszkańców 
dzisiejszej Europy. Ile cennych żywych wartości

ludzkich przepadło dla ludzkości wskutek działa
nia inkwizycji, tego obliczyć niepodobna. Naj
większe straty poniosła Hiszpania i Francja- 
W  Hiszpanii zgładzono lub wygnano najbardziej 
kulturalną i twórczą część ludności, Maurów.
0 Francji już wspominałem. Po dwóch wiekach 
działalności inkwizycji, piękna, ludna i zamożna 
Langwedocja zamieniła się w pustynię.

Inkwizycja i jej parowiekowa działalność mó
wi najlepiej o tym, co warte są zapewnienia pro
pagandy rzymskiej, jakoby papiestwo było wy
chowawcą narodów europejskich. W  świetle wy
roków, stosów i lochów inkwizycji okazuje się, 
że było ono ubranym we wzniosłe frazesy demo
ralizatorem i mordercą narodów europejskich. Aż 
zgroza zbiera na myśl, coby się stało z Europą
1 jej narodami, gdyby reformacja XVI wieku nio 
odebrała papiestwu połowy krajów, nad którymi 
roztaczało ono swoją całkiem nie ojcowską opie- 
m  Zacofanie gospodarcze i kulturalne krajów, 
które nadal pozostały w tej opiece, mówi o tym 
najlepiej.

Ale propaganda rzymska jest bezwstydna. 
Ucząc na ludzką ciemnotę, którą podtrzymywała- 
i podtrzymuje, głosi ona dzisiaj, że ludobójczy 
system hitlerowski wypłynął z ducha protestanc
kiego. Tę jeszcze jedną kalumnię przecnv leioi- 
macji propaguje się nie we Francji na przykład, 
bo tam ludzie parsknęliby na to śmi-jchem, .tle 
v/ Polsce, której historycy i socjologowie nie 
mieli dotychczas czasu, aby zająć się problemem 
papieskiej inkwizycji. Woleli oni rozprawiać na 
beznadziejny temat dobroczynnych skutków wy
chowania narodów europejskich przez paiestwo 
i kościół rzymski. Czas już,- aby ta zabawa się 
skończyła, aby naród polski dowiedział się 
piawdy.

Prawda jest taka, że po pierwsze, pomysł 
inkwizycji tak bardzo podobnej do systemu na
zistowskiego, wyszedł z rzymsko papieskich 
ośrodków, że papiestwo rzymskie firmowało ją 
i osłaniało, że działalność jej jemu wychodziła na 
pożytek, a zwracała się przeciwko wszystkiemu, 
co zmierzało do zreformowania zabagnionych sto
sunków religijnych.

Po wtóre, zawieszenie działalności inkwizy
cji nastąpiło dopiero po wybuchu francuskiej re
wolucji, która i na tym odcinku dobroczynny 
swój wpływ wywarła. Tu zaznaczyć należy, że 
ostatni wyrok inkwizycji padł w r. 1804 na pro
boszcza w Esso we Francji, ale już nie został wy
konany.

Po trzecie' zawieszona została działalność 
inkwizycji dlatego, że przy rządach demokratycz
nych nie można już było porywać ludzi i palie na- 
stosach za podawanie w wątpliwość papieskich 
uroszczeń. Nie było tu dobrej woli kościoła rzym
skiego, był to mus, spowodowany przez okolicz
ności zewnętrzne i od kościoła niezależne.

Po czwarte, było to tylko zawieszenie dzia
łalności, ale nie zniesienie inkwizycji, ani tym 
bardziej jej potępienie. W  istocie kościół rzymski 
dotychczas nie tylko nie zdobył się na potępienie 
inkwizycji, ale w dalszym ciągu podtrzymuje ją
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formalnie i doktrynalnie. Dotychczas istnieje 
w Watykanie „Urząd Świętej Inkwizycji". Do
tychczas rzymskie podręczniki moralno-teologicz- 
ne podtrzymują zasadnicze tezy Inkwizycji- 
W  wydanej w r. 1904 „Theologie de Clermont“ 
(Teologia Klermoncka), zaopatrzonej w aprobaty 
rzymskie, czytamy na stronie 401—404 m. in.-- 
„Kościół otrzymał od Boga władzę powściągania 
tych, co się odsuwają od prawdy, nie tylko kara
mi duchowymi, ale także karami cielesnymi... Ka
ry te są następujące: więzienie, biczowanie, oka
leczenie, śmierć". A w r. 1867 pisał jezuita Dehne- 
mann: „Zawsze kościół rościć będzie prawo do 
wymierzania kar doczesnych i do wykonywania 
ich w razie potrzeby w drodze przymusu, ponie
waż Bóg na zawsze przekazał mu to prawo“- 
Owego Jezuitę cytuje aktualny renomowany pi
sarz katolicki, Karol Adam, w pracy p.t. „Istota- 
katolicyzmu*1 (tłumaczenie polskie, str. 124). Ten
że na stronie 75 daje z tej dziedziny jeszcze 4eden 
kwiatuszek, który przygważdża rozsiewane obec
nie w wiadomych celach kłamstwa rzymskiej 
propagandy. W  cytowanym przez niego ustępie 
watykańskiego pisma, autor, będący prałatem do
mowym papieża, pisząc o inkwizycji, wybucha 
entuzjazmem: „O wy błogosławione płomienie 
stosów! Przez was po wytępieniu nielicznych 
(? przypisek mój), zepsutych do szpiku kości jed
nostek, tysiące i. dziesiątki tysięcy dusz uratowa
ne zostały z otchłani błędu i wiekuistego potę
pienia... O. przezacna i czcigodna pamięci Toma
sza Torquemady“.

Narodowy Kościół
Ośm dni spędzonych w Pradze Czeskiej 

i w Czechosłowacji poświęciłem zbadaniu stosun
ków wyznaniowych i religijnych w republice Cze
chosłowackiej

Miałem możność stwierdzić, że religia-chry- 
stjanizm tam to nie martwe słowo, ani przyzwy
czajenie, lecz żywa treść, konkret, z których czer
pią siły i moc tak wychowawcy narodu, jak też 
wychowywani — tak ci, którzy rządzą państwem, 
jak i ci, którzy są rządzeni.

Już w wieku poprzednim wielcy wychowaw
cy narodu na miarę Masaryka widzieli, że 
w chrześcijaństwie na miarę naszego tu w Polsce 
częstochowskiego czy z Niepokalanowa leży nie
bezpieczeństwo dla przyszłych losów powstają
cego Państwa. DJatego już na wstępie otoczyli 
opieką prawną i materialną powstający po woj
nie Narodowy Czechosłowacki Kościół, organizo
wany przez księdza dra Farskiego w duchu ewan
gelii i wskazań proroków narodowych tej miary, 
jak Hus, który swe życie złożył w obronie praw
dy, Komeński i inni.

Dziś Narodowy Kościół Czechosłowacki, który 
liczbą swoją dosięga już półtora miliona wyznaw
ców i wciąż zdobywa nowe pozycje, a w samej

Czy za mało? Podręcznik teologii, jezuita, 
świecki rzymsko-katolicki pisarz i prałat domo
wy papieża nawołują zgodnie do wznowienia 
działalności inkwizycji. Tu trzeba dodać, że po 
ułożeniu się stosunków między Mussolinim a pa
pieżem w układzie z r. 1932 nadzieje zwolenników 
inkwizycji wzrosły tak bardzo, a dobre ich chęci 
przybrały o tyle na sile, że nie wahali się oni 
wystąpić z projektem, aby Mussolini zaprowadził 
w całym państwie trybunały inkwizycyjne na 
wzór dawniejszych. Sprawa była traktowana cał
kiem otwarcie na łamach pism rzymsko-katolic
kich. Trudno wiedzieć, coby się stało, gdyby 
Mussolini nie został powieszony. Wobec szybkie
go postępu barbarzyństwa należy przypuszczać, 
że oferta papieża zostałaby w końcu przyjęta.

Dziś, kiedy jeszcze ciągle odkrywa się nowe 
mogiły pomordowanych przez nazistów, gdy świat 
nie może ochłonąć ze zgrozy i pyta się, gdzie źró
dła nieprawdopodobnego zdziczenia, trzeba, aby 
ludzie dobrej woli zwrócili uwagę na inkwizycje 
papieską i na niedawne zabiegi w kościele rzym
skim o jej wznowienie Żleby też było, gdyby de>- 
nazyfikację ograniczono tylko do Niemiec. Duch 
nazi siedzi także w Watykanie i w jego ko
mórkach, w różnych krajach łączyły papieża 
przyjacielskie stosunki nie tylko z Mussolinim, ale 
także z Niemcami Hitlera.

W  następnym numerze: Indeks papieski.

Lugo Sławski

w Czechosłowacji
Pradze liczy 12 parafii z pięknymi kościołami, 
stał się nieodłączną własnością najbardziej uświa
domionej części narodu czechosłowackiego.

Dla państwa stał się pomocą w kształtowa
niu charakteru obywatela i w przeprowadzeniu 
różnych reform społecznych, zgodnych z duchem 
ewangelii Chrystusowej To też uroczystość 
kościelna, jaka miała miejsce przed kilku tygo
dniami, nabrała znaczenia niemal państwowego. 
W  uroczystości tej tj. w instalacji biskupa praskie
go księdza dra Nowaka wzięli udział przedsta
wiciele rządu z ministrem oświaty, obrony na
rodowej, informacji i sprawiedliwości na czele.

Niezliczone rzesze wiernych, biorących udział 
oraz przedstawiciele nauki i organizacji społecz
nych, politycznych są wymownym dowodem, jak 
żywym i czynnym jest ten kościół. Nie ulega 
wątpliwości, że wywiera ten kościół wielki wpływ 
na kształtowanie się warunków życia powojenne
go i czechosłowackiej rzeczywistości.

Jakże inny stosunek jest władz państwowych 
w Czechosłowacji do Kościoła Narodowego, niż 
u nas. A gdy gdzieś już ktuś pomoże, to zaraz 
patrzy, czy to się nie spotka z jakimś sprzeciwem 
ze strony rozwielmożnionego w Polsce rzymsko - 
katolickiego kleru, -
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czy to się nie spotka z jakimś sprzeciwem ze stro
ny rozwielmożnionego w Polsce rzymsko-katolic- 
kiego kleru.

Pragnę zaznaczyć, że jako przedstawiciel 
Polskiego Narodowego Kościoła, byłem nadzwy
czaj mile przyjmowany tak przez duchownych, jak 
i świeckich wyznawców Narodowego Kościoła 
Czechosłowacji.

Pytaniom ich o stosunkach naszych w Polsce,
o naszym życiu, a o Kościele Narodowym 
w szczególności, nie było końca.

W  niedzielę dnia 13 października rb. brałem 
udział w nabożeństwie uroczystym podczas wi
zytacji pasterskiej w Czeskich Budziejowicach. 
gdzie do kilkutysięcznej rzeszy głosiłem Sło
wo Boże.

Witali mnie najstarsi i młodzi kwiatami i ze 
łzami w,oczach, prosząc abym pozdrowił mę
czeński i bohaterski lud polski. Dali też wyraz 
swej radości,, że Polacy także tworzą swój wła
sny Narodowy Kościół.

Miło sierdzie
8

W początkach IV wieku naszej ery żył cesarz 
rzymski imieniem Konstantyn. Oficjalna hi
storia nazwała go Wielkim; związała z nim le
gendę o znaku ognistego krzyża, pod którym 
zwyciężał swych wrogów; przyznała mii zasługę 
wysunięcia chrześcijaństwa na stanowisko religii 
państwowej (edykt mediolański). Bez wątpienia 
kościół, który i przed Konstantynem zyskiwał 
wpływ w cesarstwie rzymskim, od Konstantyna 
stał się czynnikiem dominującym. Poprzez wiele 
różnych perypetii kościół znalazł z czasem swój 
„miecz świecki11 — często zresztą kapryśny — 
w instytucji Cesarstwa Rzymskiego Narodu Nie
mieckiego.

Plotka historyczna nie mówi jednak za do
brze o Konstantynie Wielkim. Żywot, który 
wiódł, nie był podobno żywotem wzorowego 
chrześcijaństwa. Zrozumiał wprawdzie, że so
jusz z Kościołem może mu dać określone korzy
ści i dlatego zapewnił Kościołowi wielkie możli
wości pozyskiwania wiernych w cesarstwie 
rzymskim. Ale sam wolał na wszelki wypadek 
przyjąć Chrześcijaństwo dopiero na łożu śmier
ci — po życiu obfitującym w grzech.

* * *
Wisiał nad nieszczęsną ziemią polską przez 

przeszło 5 lat katowski miecz groźnego satrapy 
hitlerowskiego, Franka. Nie tylko wisiał. Spadał. 

r\ niszczył, i mordował. Miliony Polaków ginęły 
w obozach koncentracyjnych, w łapankach, w ka
towniach Gestapo, na ulicach miast i wsi. Pbnad 
3 miliony Żydów zakatowano na śmierć. Ginęli 
księża polscy.

Nie mamy najmniejszej wątpliwości co do te
go, że papież Pius XII modlił się co dzień za nie
szczęsne ofiary Franka w Polsce. Tego wyma
gało miłosierdzie. Ale polityka zabroniła Piuso
wi XII podnosić głos publicznie w obronie ofiar;

Zapraszali mnie także okoliczni księża, abym 
odwiedził ich parafie.

Widzę, że kościoły nasze mają tu odegrać 
poważr,ą rolę w zbliżeniu tych dwu bratnich na
rodów słowiańskich, polskiego i czesko-słowac- 
kiego.

Widzę, że co innego jest przejściowa polity
ka Becka, a co innego krew i wspólnota duszy 
słowiańskiej. Musimy także zrozumieć, że w tym 
bratnim stosunku kościołów słowiańskich leży 
siła i moc wobec wpływów polityki watykańskiej, 
której szef wciąż jeszcze marzy o panowaniu nad 
światem.

Wróciłem do Warszawy umocniony na du
chu, że w idei naszej nie jesteśmy osamotnieni,- 
że wszystkie cywilizowane, narody świata już 
dawno zrozumiały tę prawdę, że wolność naro
dowej duszy jest zaczątkiem i podstawą wszelkiej 
wolności.

E. Montwiłl.

czy polityka?
zabroniła mu odważnie wystąpić przeciw lu
dziom, których zbrodnie nie miały równych w hi
storii, zabroniła mu pójść śladami jego poprzed
nika na stolcu apostolskim, Piusa XI, który nie 
wahał się potępiać skrajnie nacjonalistyczne 
ruchy.

Spełniły się dni Franka. Stanął — za wszyst
kie swoje zbrodnie — przed widmem szubienicy. 
Ten zbrodniarz w godzinie śmierci przypomniał 
sobie o Bogu. O Bogu — czy o swoim życiu?
O Bogu — czy o germańskiej polityce?

I oto — jak doniosły depesze — Pius XII, 
który poskąpił politycznego wyrazu swego pa
sterskiego miłosierdzia milionom ofiar Franka — 
nie poskąpił go Frankowi. Miał zażądać dla nie
go łaski — choć nie żądał jej dla mordowanych 
Polaków. Miał zakwestionować kompetencje 
Trybunału Norymberskiego — choć nie kwestio
nował praw hitlerowskich oprawców w Polsce.

I dlatego nie możemy się oprzeć przeświad
czeniu, że nie byłoby to miłosierdzie, lecz polity
ka. Polityka, którą Pius XII nie od dziś prowa
dzi. Polityka groźna dla sprawy postępu i wol
ności ludó,w. Polityka groźna dla Polski. I po
lityka groźna dla chrystianizmu.

Socjalizm nie występuje przeciw religii, jako 
takiej. Są wśród naszych oddanych i aktywnych 
towarzyszy wierzący głęboko i praktykujący 
katolicy. Nowa Pąlska jest uważająca — aż do 
przesady — na punkcie uprawnień i nawet przy
wilejów Kościoła. Ale nie wolno nam z oczu 
tracić nigdy interesów ludu, interesów sprawie
dliwości i wolności. Są to zarazem prawdziwe 
interesy chrystianizmu.

I dlatego wolno nam powiedzieć, że lud pol
ski nigdy nie pogodzi się z reakcyjną polityką, 
choćby znalazła ona tak możnych popleczników, 
jak papież Pius XII. .. .
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Synod Kościoła Polskiego
W  dniach 15, 16, 17 i 18 października b.t\ 

odbył się w Scranton, PA — kolebce ruchu Wol
nego Katolickiego Kościoła Synod Powszechny* 
który — jak wiadomo — jest najwyższą Władzą 
Ustawodawczą Narodowego Kościoła.

Synodowi przewodniczył Pierwszy Biskup 
Kościoła Narodowego ks. Franciszek Hodur, któ
ry mimo podeszłego wieku i wątłego zdrowia 
swą młodzieńczą duszą i genialnym umysłem 
wciąż kieruje losami Kościoła i żywo interesuje 
się każdym zagadnieniem z życiem Kościoła 
związanym.

Udział w Synodzie wzięli oprócz licznych 
delegatów Kościoła Narodowego duchownych 
i świeckich także przedstawiciele władz pań
stwowych, jak też reprezentanci bratnich Kościo
łów, z którymi nasz Kościół w ramach Puchu 
Ekumenicznego współpracuje.

Kościół nasz, tak w Polsce, jak też w Amery
ce stanowi jedną i nierozerwalną całość, tak, 
jak Polacy rozprószeni po świecie tworzą jeden 
Naród Polski.

Uchwały powzięte na Synodzie będą nie
wątpliwie miały wielkie znaczenie dla rozwoju 
i pizyszłości Kościoła tak w Ameryce, jak 
i w Polsce.

W  następnym numerze podamy bliższe wia
domości o uchwałach, zapadłych na Scrantońskim 
Synodzie.

Z PRACY M ISYJNEJ BISKUPA ORDYNA

RIUSZA KS. JOZEFA PADEWSKIEGO

W niedzielę dnia 13 października br. J. E. ks. 
biskup Józef Padewski w asyście okolicznego 
duchowieństwa i licznie zgromadzonych wier
nych dokonał poświęcenia poniemieckiego ko
ścioła w Koszalinie na świątynię Polskiego Na
rodowego Kościoła Katolickiego.

W  niedzielę dnia 20 października br. ks. bp. 
Padewski odprawił uroczystą sumę i wygłosił 
podniosłą naukę w kościele św. Piotra i Pawła 
w Szczecinie — ^popołudniowe nabożeństwo od
prawił w Szczecinie-Niemierzynie, gdzie ostat
nio został administratorem jeden z nowo przyję
tych księży.

W  niedzielę dnia 20 października ks. biskup 
odwiedził parafię w Skarżysku-Kamiennej, gdzie 
odprawił sumę i wygłosił naukę, podnosząc na 
duchu osieroconą parafię, która od dłuższego 
czasu jest pozbawiona opieki duszpasterskiej 
z powodu braku kapłanów. Po sumie udzielił ks. 
biskup ślubu jednemu z najbardziej zasłużonych 
parafian, p. Kazimierzowi Ciokowi, poczym, 
żegnany rzewnie przez wszystkich, powrócił do 
Krakowa.

W  dniu Wszystkich Świętych odwiedził ks. 
biskup parafię w Kosarzewie w woj. lubelskim, 
w niedzielę zaś 3 listopada — parafię w Macie
jowie.

Na zaproszenie ks. Obary w dniu 17 listopa
da odwiedzi ks. biskup parafię w Tolkmicku—Świ- 
tezi oraz inne parafie sąsiednie na terenie daw
nych Prus Wschodnich, które niedawno zostały 
zorganizowane.

Praca misyjna i niewygodne podróże kolejo
we po obszarze całej Rzeczypospolitej przera
stają siły jednego człowieka i pochłaniają całko- 
wiły czas i energię Najprzewielebniejszego Księ
dza Biskupa. Niech więc Bóg Wszechmogący 
łaską Swoją wspiera Najczcigodniejszego Paste
rza i niechaj Mu udzieli mocy i siły, aby mógł 
nadal służyć owocnie Sprawie Bożej i Narodowej.

Warszawa, dnia 17 października 1946 r.

Do

Najprzewielebniejszego Księdza Biskupa 

Ord. Józefa Padewskiego i Rady Kościoła 

P. N. K. K. w Warszawie.

W  związku z pismem złożonym na ręęe Naj
przewielebniejszego Ks. Biskupa Franci szkaFfó^ 
dura w sprawie przyjęcia mnie w poczet czyn
nych kapłanów Polskiego Narodowego Kościoła 
Katolickiego — niniejszym oświadczam, że zdaję 
sobie sprawę, iż w swoim czasie uczyniłem 
krzywdę Polskiemu Narodowemu Kościołowi 
w Polsce oraz jego Władzom na czele z Naj- 
przewiełebniejszym Księdzem Biskupem Fran
ciszkiem- Hodurem, który mi tak dużo zaufał.

Oświadczam, że \v*czasie prześladowań i róż
nych szykan przez rządy sanacyjne uległem wpły
wom ludzi małych i złej woli i dlatego zaszko
dziłem sprawie Bożej i Narodowej. Dzisiaj, gdy 
nowa Polska budzi się do życia, gdy kosztem 
ofiar, cierpienia i walki tworzy się nowa r-ilska 
rzeczywistość — chcę także w tej lepszej Polsce, 
która już bagnetem policyjnym nie kontroluje 
sumienia swych obywateli, pracować, walczyć 
i budować ten wolny Narodowy Kościół w Odro
dzonej Ojczyźnie.

Dlatego swoją pracą, na jaką stać mnie bę
dzie, pracą kapłana, oficera i bojownika o wol
ność sumienia w Polsce będę starać się zmazać 
swe winy i krzywdy wyrządzone naprawić. Wie
rzę, że Bóg mi przebaczy, że mi- przebaczy Lud 
polski, jako też Ty, Najprzewieleniejszy Księże 
Biskupie, bo Polski Narodowy Kościół Katolicki 
był moim Kościołem, jest i w tym Kościele chcę 
żyć, pracować i w nim życie zakończyć.

Ks. Adam Jurgielewicz.

Życzymy szczerze ks. A. Jurgielewiczowi, 
aby praca Jego w Wyzwolonej Ojczyźnie przy
niosła dla Kościoła Narodowego jak najwięcej 
pożytku, a Jemu dała zadowolenie i radość życia. 
Szczęść Boże!

Redakcja.
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Z e  Ś  ww i u  t  a
Ślepiec woła: „ia widzą!"...

Reporter dziennika „The People** — S. Bu
chanan, podaje następujące zdarzenie w niedziel
nym numerze: Ludzie kiwali głowami i smutnie 
się uśmiechali, kiedy widzieli małego, łachmanami 
okrytego z ciemnymi szkłami na oczach człowie
ka, który swym białym kijem torował sobie dro
gę do katedry w Londynie. Przez całe lata wi
dziano go klęczącego u stóp ołtarza, ślepy wcho
dził do kościoła i ślepym też odchodził. Mówio
no — „on jest winien sam, nie ma cudów. Czegóż 
on się spodziewa*1?

Ale Henryk Wood, ślepiec z Brixton, ubogi 
materialnie, ale bogaty w wiarę, nigdy nie zanie
dbał godziny swych modlitw w kościele. Aż pew
nego dnia wśród modlitwy i rozważań o odzyska
niu wzroku i pracy na utrzymanie rodziny śle
piec nagle odzyskał wzrok.

„Zacząłem wszystko widzieć, — opowiada śle
piec — ołtarz, kościoły i wszystkie szczegóły. 
Zbladłem i drżałem, zdenerwowany, wypadłem 
z kościoła, odrzuciłem z oczu me ciemne okula
ry, odrzuciłem laskę i śpieszyłem do domu. Przy
witałem się z moją żoną, Marią i synami**.

Reporter dodaje, że były ślepiec zaczął roz
różniać doskonale przedmioty, umiał nawlec nici 
do igły itd.

ŚlepieG udał się do specjalistów chorób oczu 
w szpitalu. Lekarze orzekli, że wprawdzie siła 
wzroku ślepca dochodziła do zera, jeżeli zaś wy
raźnie widzi, to należy poprawę jego wzroku przy
pisać tylko pewnego rodzaju silnej sugestii, gwał
townemu wstrząsowi, bo takie wypadki się zda
rzają. Tak twierdzą lekarze, ślepiec zaś, Henryk 
Wood, twierdzi z całą emfazą, że to cud, to wiara 
go uzdrowiła.

Genewa siedzibą „Organizacji Narodów 
Zjednoczonych"

„Times** z Londynu donosi: „Wydaje się pew
nym, że Genewa w Szwajcarii zostanie centralną 
siedzibą „Obozu Zjednoczonych Narodów** na

Mela f  izy
Całość naszego życia wymaga poznania głę

bokiej, gruntownej rzeczywistości i możliwości 
przyswojenia sobie tego poznania ze strony czło
wieka. Przez taki proces staje się nam świat nas 
otaczający innym, aniżeli ten, jaki sobie wyobra
żaliśmy przed tym poznaniem głębokiej rzeczy
wistości. Świat, instynktownie tylko poznany bez 
refleksji, który dotychczas zajmował w naszej 
istocie pierwsze miejsce, po poznaniu rzeczywi
stości musi automatycznie zająć drugie, defini
tywne miejsce, jako suma ewolucji, rozwoju- 
zmian i zjawisk, bo tylko w ten sposób osiągnie
my nowe pojęcie o świecie, z którego wyrobioną 
ogólnie ideą przejdziemy na tamten świat, w za
światy... ;

Na takiej idei o świecie, która powinna być 
rezultatem dojrzałego przemyślenia i poważnych 
refleksji, polega metafizyka życia. Żaden poważny

skutek pertraktacji między sekretarzem tej świa
towej organizacji Trygve Lie, a pełnomocnikami 
Szwajcarii w New Yorku.

Szwajcarskie Ministerstwo Spraw Zagranicz
nych stwierdza, że sekretarz Trygve Lie będzie 
polecał Zgromadzeniu Generalnemu, by Genewa 
była użyta jako centrala Narodów Zjednoczo
nych, równocześnie uznając, że w razie zbrojnego 
konfliktu gdziekolwiek na ziemi, operacje wojsko
we nie będą wywodzić się z Genewy.**

Ten warunek o mało nie doprowadził do zer
wania rokowań o siedzibę w Genewie. Rząd szwaj
carski postanowił zachować ścisłą neutralność, 
nie wstąpi nawet do Obozu Zjednoczonych Naro
dów tak długo, jak długo wojskowe klauzule na 
programie Obozu nie zostaną zmienione; a nadto 
wojskowe decyzje nie mogą być przez Obóz Na
rodów Zjednoczonych na terytorium Szwajcarii 
powzięte. Generalny sekretarz tej organizacji zgo
dził się na te warunki.
Nowy Arcybiskup Kościoła Prawosł. w Czechach

Dnia 31 sierpnia 1946 r. odbył się Synod Cze- 
sko-Prawosławnego Kościoła w Ołomuńcu w Cze
chach, na Synodzie tym został wybrany na Arcy
biskupa Kościoła prawosławnego Biskup Jelefe- 
rij. Poprzednik Jego świętej pamięci Arcybiskup 
Gorazd został zamordowany przez okupanta hi
tlerowskiego w Czechosłowacji. Kościół ten cie
szy się dobrą frekwencją, uznaje jurysdykcje me
tropolity w Moskwie. W  uroczystości synodalnej 
udział brali przedstawiciele Rządów Czechosło
wacji i Związku Radzieckiego.

Przyjęci do Kościoła Prawosławnego
Dnia 20 lutego 1946 r. przybyła do Metropoli

ty Kijowskiego, Jana, delegacja mnichów, którzy 
przedstawili dwóch kandydatów na biskupów Ko
ścioła prawosławnego na Ukrainie. Metropolita 
Kijowski, Jan, konsekrował dwóch mnichów An
toniego i Michała. Wyżej wymienieni oświadczyli, 
że zerwali z niewolą papieską i powracają na ło
no wiary ojców swoich.

ka  ż y c i a
człowiek nie zaprzecza istnieniu tego abstrakcyj
nego obrazu w dojrzałej duszy człowieczej, któ
ra z natury swej pragnie poznania, czem jest 
i dokąd zdąża życie każdego człowieka, a dopie
ro po poznaniu tego pyta, jaki jest cel wszech
świata, który nie jest martwotą, ale życiem, któ
rego atomem jest żywy człowiek. Metafizyka ży
cia jest punktem zwrotnym i roztrzygającym
0 stanowisku ducha ludzkiego a nadto jest czyn
nikiem decydującym, który łączy lub rozdziela 
duchy ludzkie.

Rozmaitość poglądów na wszystkie dziedzi
ny życia ludzkiego praktycznego, spory o teorie
1 abstrakcje z wyjątkiem elementarnych zasad, 
których spowodu ich jasności udowodnić się nie 
da, (np. 1 =  1), — są dowodem rozprószenia du
chów ludzkich. Rozmaitość poglądów na rzeczy
wistość życia trwa od czasu pojawienia się czło
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wieka na ziemi a wiecznie niespokojny duch ludz
ki jest dowodem, że filozoficzne teorie o rozwią
zaniu rzeczywistości i celowości wszechświata 
wraz z człowiekiem nie tylko nie rozwiązują tego 
problemu, ale nawet wprowadziły coraz to wię
kszy chaos. W  ten sposób, na rozum, ludzki tak 
ważny i żywotny problem, pozostaje nierozwiąza
ny. Człowiek przechodzi nad tą kwestią do po
rządku dziennego. Skutki zaś tego są nieuniknio
ne, bo bez rozwiązania kwestii o • rzeczywistości 
życia niemożliwem jest postawienie życia na no
gach, nie można rozróżnić prawdziwej kultury 
ducha od elementarnej kultury prymitywnego 
człowieka, nie jesteśmy w stanie opanować chao
su ani machinacji niezliczonych, jakie w życiu 
spotkać musimy.

Wtedy życie jest stracone i traci swój sens.

Nie cieszy człowieka to, co jest mu obce 
i ciemne, co jest poza lub ponad nim, bo cała tro
ska jego polega tylko na treści samodzielnego ży
cia. Metafizyka życia człowieka, jak z powyższe
go wynika, różni się od metafizyki szkolnei- 
Pierwsza uzupełnia naszą subjektywną ideę, cho
ciaż świata zmienić nie może, pomaga nam jed
nak przez refleksje do poznania rzeczywistości 
świata, daje nam stały standart życia, jego praw
dziwą teraźniejszość i trwanie w sobie. Bytowa
nie elementarne zaś odzwierciadla nam tylko po
zory rzeczywistości, która -rozpływa się, jak 
„Fata Morgana11 i to w chwili, kiedy usiłujemy ją 
utrwalić. Tylko duchowa praca ukazuje nam 
świat takim, jakim on jest w rzeczywistości.

Taki jednak szkic życia musi oprzeć się na 
etyce. Każdy człowiek ma obowiązek rozwiąza
nia rzeczywistości życiowej, bo od tego zależy, 
czy człowiek zda maturę życia czy nie. Co w ży
ciu człowieka się dzieje w czasie, nie jest śle
pym przypadkiem. Inicjatywa poznania życia nie* 
pochodzi z zewnątrz, lecz z wewnątrz.

Sam* wewnętrzny element duchowy jest 
przedmiotem etyki, która wymaga czegoś więcej, 
aniżeli zwierzęca natura człowieka dać może.

Dlatego potencjał moralny nie może być 
uważany za jarzmo lub za stetryczały szablon, 
jak to czynią ci, którzy, zamiast wiązania Wew
nętrznych pierwiastków, zadawalniają się tylko 
zewnętrznymi zjawiskami życia i wyciągają ka
rykaturalne wnioski. Tą drogą szła ludzkość 
w-przeszłości i idzie dziś z tą tylko różnicą, że 
dziś traktuje się z jeszcze większem lekceważe
niem tak ważną kwestię, nie uwzględniając po
trzeb żywotnych i wymogów, jakie to życie ludz
kie niesie ze sobą. Bo na co się zdadzą prawo 
i ciężary wobec ciężkich sprzeciwów i ospałości 
ducha ludzkiego, jeżeli te normy i prawa-stawia
ne są ludziom, jako zdania, lecz prądowi życia nie 
sprzyjają i wykonanie praw czynią niemożliwem? 
Życie popłynie swym prądem i łożyskiem tylko 
wtedy, jeżeli rzeczywistość życia powszechnego 
będzie przez człowieka uznana i jeżeli mu da 
energię do działania dla całości. Wtedy -także 
normy moralne będą miały nie tylko charakter re
gulatora, ale także cechę produkty wną,, t.zn. w ■

poddaniu się człowieka ustanowionemu porząd
kowi społecznemu. '

Państwo, naród i życie międzynarodowe nie 
mogą mieć stałych podstaw Ł egzystencji bez ele
mentu duchowego. Tylko na  ̂takich podwalinach 
moralnych może nastąpić odrodzenie życia mo
ralnego, indywidualnego i społecznego.-Bez tego 
królestwa ducha tworzy się; automatycznie zgni
lizna moralna- a żadne prawa nawet drakońskie, 
ani policja, ani żandarmeria, ani sądy,- ani krymi
nały nie sprowadzą królestwa ducha wśród oby
wateli, bo wszystkie powyższe czynniki nie s& 
i nie mają pretensji być instytucjami wychowaw
czymi. Jeżeli obywatel nie będzie miał wewnętrz
nego przekonania o wyższości normy moralnej 
w swym życiu prywatnym i społecznym, ipso 
facto staje się grabarzem swego narodu i -swej 
państwowości. Dowodowi tego daję nam historia 
powszechna aż za dużo.

Tak upadło stare 1 cesarstwo rzymskie, tak 
upadło w  18 w. stare państwo polskie , spowodu 
dekompozycji i anarchii wewnętrznej. Łatwiej 
jest czynić .dobrze, aniżeli źle,' łatwiej jest szano
wać i wykonać prawo, aniżeli je łamać. Teza ta 
wygłąda na pierwszy rzut oka na paradoks, . po 
dojrzałej-- jednak rozwadze okazuje się prawdą. 
Te same przyczyny, które powodują upadek naro
du, powodują także upadek indywiduum człowie
czego, bo człowiek indywidualny jest miniatura 
narodu i państwa. Stąd niektórzy myśliciele twier
dzą, że np. Apokalipsa św. Jana jest filmem tego 
wszystkiego, co się ma stać z matematyczną pew
nością w dziejach ludzkości, lecz równocześnie 
jest ta Apokalipsa historią iuż gotową od wieków 
każdego indywidualnego człowieka. Życie czło
wieka jest dramatem, historia zaś ogólnoludzka 
jest sumą świetności i zmierzchu narodów, prze
platana obrazami tragedii, które stworzyć może 
tylko rzeczywistość, *ale nie fantazja,-■choćby naj
bujniejsza!

Prawda sama nie przychodzi, trzeba o ńia 
walczyć, szukać jej w pocie czoła, aby zwalczyć 
ciasnotę intelektualną i moralną. Natura działa 
celowo, dlatego niemożliwą jest rzeczą, by czło
wiek, obdarzony rozumem nie mógł przecież zna
leźć prawdy, lecz tu należy także zachować pew
ną dozę dobrej woli, bo wiemy, że człowiek jest 
mistrzem w wyczynach niszczenia. Za nędzą mo
ralną naszych-czasów idzie nędza materialna i na 
odwrót.. Aby człowieka nowoczesnego przekształ
cić, trzeba, zacząć pracę nad wychowaniem du
cha jego.

.Nowemu pokoleniu trzeba dać nie tylko wie
dzę, lecz także broń moralną do walki; żydowei- 
Sztuka wychowania młodzieży, badanie jej- talen
tów i skłonności, wymaga wytrawnych i sumien
nych wychowawców, którzy by nie tylko teorią, 
lecz także życiem przykładnem przewodniczyli 
młodzieży. -Człowiek ^wykształcony i dobrze ,wy- 
trenowany w etyce zawsze zrobić musi . dobre 
wrażenie nawet na uprzedzone pod tym wzglę
dem ipdywidua. Młodzież musi mieć* pewne dy

rektywy-życia zanim w to życie wejdzie; Pierw- 
^uszymi,wychowawcami,- są. xQdzice,.- następnie-szko-



dzieży do wychowania. W  zakładach religijnych 
wychowanie też ma swe wielkie niedomagania 
i wiemy z życia, że w zamknięciu trzymana mło
dzież, skoro dorwie się wolności, jest często da
leko gorsza,, .niż młodzież wyszła z zakładów 
świeckich.

Kto ma młodzież, ma przyszłość. Z upadkiem 
rodziny.-, ł  młodzieży"-upada także naród i pań
stwo. Młodzież dzisiejsza jest bez swej winy 
ofiarą epoki wojennej,, wzrosła wśród chaosu wo
jennego, upośledzona materialnie i moralnie szu
ka wskazówek na drogi życia; przerwy 5-letniej 
szkół najprawdopodobniej nie da się już nadro
bić, pozostanie więc znaczna luka w życiu mło
dego człowieka; państwo potrzebuje sił pracują
cych w każdej dziedzinie życia społecznego, mło
dzież wstępuje do szkół wyższych, które wyma
gają wstępnych wiadomości a których bez-swe* 
winy młodzież mieć nie może, profesorowie tych 
wyższych szkół nie wiedzą, co zrobić z takim 
materiałem, muszą mieć wzgląd na wiele niedo- 
magaĄ intelektualnych swych studentów; młodzież 
wyjść, musi ze swego okresu; szkolnego w życie 
okaleczona.

„Inter arma.silent Musae“ — mówili już-sta- 
rzy Rzymianie, wśród szczęku broni nauki i sztu
ki milczą. Takie spustoszenie moralne wśród mło
dzieży sprawiła już ,pierwsza wojna światowa, 
lecz bez porównania większe spowodowała woi- 
na ostatnia..

Stan szkół przedwojennej Polski:, dawał tak
że wiele do życzenia. Przeprowadzano wiecznie 
jakieś.reformy, szkolne, które sprowadziły po
ziom wykształcenia uczniów do .minimum. Za cza- 
sób. braci JędrzejowiczGw:> katastrofalne reformy 
wszelkich szkół osiągnęły rekord. Chciano har
tować młodzież na sposób starych Spartan; z Ame
ryki przejęto system sportowy* wycieczki pod 
płaszczykiem poznania krają rozleniwiły mło
dzież.;. „Zostawmy młodzieży wolność, zobaczy
my, co ona potrafi1.'.— tak mawiali w przedwo
jennej Polsce. „wytrawni" pedagogowie. Skutek 
tych generalnych reform, był taki, źe młodzież ku 
wielkiej swej uciesze , wyrwała się . z rąk rodzi
com..i nauczycielom „ i poszła swymi drogami, 
z których już w przedwojennej Polsce nawrót był 
wprost niemożliwym, a cóż dopiero mówić o cza
sach dzisiejszych?

uspakajają takie wrażenia, jak np. stan szkół dzi
siejszych, szczególnie zaś średnich jest zły, zresz
tą nigdy w nich nie było dobrze. Młodzież poszła 
swymi drogami, jak „Kiplingowski kot“, który sie 
wymknął i nie chce wrócić. Okaleczona moralnie 
młodzież przez swoich i obcych, zeszła na ma
nowce, ucieka przed starszymi i przy pomocy 
milicji też jej nie złapiesz. — Pedagogowie zostali 
w salach szkolnych wśród jakiejś niesamowite! 
atmosfery, wśród jakiegoś wykoszlawionego ele
mentu studenckiego i nie poznają dziwologą, ja
kiego, sami stworzyli przez fatalne wprost refor
my braci Jędrzejewiczów. Broń Boże przeciążać 
mózgi ukochanych głów młodzieży!... Stare wy
próbowane metody zachowane we wszystkich 
szkołach europejskich rzucono do starego żelaza, 
a do monstrum, jakie powstało z karygodnych 
reform, nikt nie chce się przyznać. W  samym 
nawet gronie nauczycielskim powstały babiloń
skie stosunki, kolega koledze psuję robotę.

Rząd sanacyjny nie przyczynił się do utrzy
mania starego wypróbowanego ładu, wprowadził 
politykę do czcigodnych murów uniwersyteckich, 
zwijał katedry niektóre celem pozbycia się nie
sympatycznego profesora, zniósł starą historycz
ną autonomię, jaka istnieje do dziś na wszystkich 
uniwersytetach świata. Prasa naszych dni dono
si, że prawdopodobnie łacina ma ulec w szkołach 
naszych konfiskacie.

Aby dziwoląg reform szkolnych sanacyjnych 
czasów był kompletnym, dobrano sobie w szko
łach średnich do pomocy tzw. komitety ro
dzicielskie, których celem było współpracować 
z nauczycielstwem w wychowaniu kochanej wiel
ce młodzieży. Czcigodni ojcowie, uczciwe ma- 
tuchny, ciotki, groźne teściowe i innego rodzaju 
krewni i powinowaci linii prostej i bocznej bez 
względu na stopień brały udział w tych wielce 
szanownych- zebraniach, radząc, odradzając, pro
testując, głosując, tłukąc pustą słomę, ot tylko 
tak. aby jakoś czas zleciał na miłych ploteczkach, 
zabierając pedagogom drogi czas; zażądano, by 
„cacusia“ szkolnego, nie obciążać zbytnio a py
tania nauczyciel ma tak stawiać, by równocze
śnie w nich była już odpowiedź. Oczywiście, przy 
takich wygodnych reformach „cacuś“ rósł zdro
wo i wygodnie a komisja zdrowotna szkolna, któ
rej każdy student jak do asenterunku był dopro
wadzany, orzekała po zbadaniu go: silny, zdrowy,

W  onych czasach prasa uderzała wprawdzie - ale głupi!... 
na alarm, ale było za późno. Pamiętamy czasy Dziś prasa bije na alarm: „help! ratunku*
owe, w których ukończony akademik nie znał szkoła jest nie dobra, reforma sanacyjna sama
grąnic Polski, nie wiedział, kto był Foch, Cle- potrzebuje sanacji i to natychmiast, w przeciw-
menceau, ̂ Poincare, Wilson itd., za to młodzież nym razie młodzież nasza, ten najdroższy nasz
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ła. Ciężkie warunki życiowe naszych czasów-nie 
dają, rodzicom możności, zajęcia się swem poko
leniem w należyty sposób, młodzież wychowuj© 
się po największej części sama. Nauczyciel dziś 
także; borykać się musi z trudnościami material
nego bytu, ucieka od szkoły, nie rozbudzi w dziec
ku porywów ku dobru. Praca nad młodzieżą'wy
maga wytrwałości i dużo serdeczności, które je
dynie ojciec i matka są w stanie dać. Jeżeli, zaś- 
rodzice tego nie spełnią, to nie zrobią tego ludzi© 
obcy, nauczyciele;’ którzy mają większą ilość mło-

znała wszystkie gwiazdy filmowe w najdrobniej
szych szczegółach. Uczelnie najwyższe stały sie 
areną polityki, endecka młodzież wybijała szyby 
w sklepach żydowskich a samym Żydom łamała 
kręgosłupy.

Tak wyglądała młodzież w przedwojennei 
Polsce. ~

Czytając dzisiejszą prasę z okazji rozpoczę
cia roku szkolnego, mamy wrażenie nieomylne- 
że prasa ogólifre bije na alarm, bo przecież nie
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klejnot nieoszacowany, z którego mamy wszelkie 
prawa być dumnymi, zejdzie na psy!...

Jeżeli do reform zabiera się partacz i niefa
chowiec, to można by jeszcze uwzględnić nie
szczęśliwy rezultat: ale reformatorami szkół byli 
przecież mistrzowie życia szkolnego i właśnie ich 
„fachowe reformy11 doprowadziły szkoły do sta
nu tragikomedii.

Na szczęście nie wszystkie miasta w Polsce 
są ruinami, jak Warszawa; jest w Polsce dosyć 
budynków szkolnych, gdzie studenci mogą się 
uczyć; lecz odczuwać się daje brak nauczycieli 
i podręczników. Nigdy nie jest za późno. Wiemy - 
że władze rządowe borykają się w tytanicznych

wysiłkach z trudnościami wszelkiego rodzaju na 
każdym odcinku życia, lecz wierzymy, że osta
tecznie da się pokonać wszystkie trudności, aby 
przede wszystkim wychować młodzież. Wycho
wanie, _ oparte na dokładnej znajomości życia, 
zmieni oblicze Polski.

Wychowanie należy do największych sztuk 
i wymaga znajomości psychiki człowieka i wiele 
doświadczenia życiowego. Hasło, że życie jest 
szkołą i że życie nauczy każdego, jak żyć nale
ży, ma wiele racji w sobie, ale nie należy zapomi
nać, że iść w życie bez przygotowania jest lekko- 
myślnośsią i wiele upłynie czasu, zanim człowiek 
nabierze doświadczenia.

D laczego jesrem w y z n a w c a  
Pol. Naród. Kościoła Katolickiego

W odpowiedzi na to pytanie przytoczę do
słownie rozmowę z rzymskim księdzem F. W. 
W  toku dialogu wyjaśni się, dlaczego rozmówcę 
nazywam Watykańczykiem. Rozmawialiśmy swo
bodnie, jak starzy, dobrzy znajomi, a już w moim 
jest stylu, że w sprawach, dotyczących Narodu, 
nie umiem zachować manier salonowych.

Watykańczyk: Jak widzę, sympatyzujesz obec
nie z tak zwanym Kościołem Narodowym. Czy 
można wiedzieć dlaczego?

Elgo: Co do głębszych przyczyn"" podzielam 
w zupełności wywody, zawarte w artykułach „Po
słannictwa11 p. t. „Co to jest papiestwo11, zwłaszcza 
w pierwszym numerze z lipca.

Watykańczyk: Nie znam ich. Wiesz jednak, 
sam to kiedyś przyznałeś, że prawda jest w ko
ściele rzymskim i jego głowie, papieżu.

Ełgo: Przyznawałem. Są jednak okresy w dzie
jach, które jak błyskawica oświetlają pewne spra
wy tak, że wyglądaią one zupełnie inaczej, niż 
w zwyczajnym półmroku. W  świetle wojny, jej 
przyczyn i mąk, które ona nam zadała, ujrzałem 
nagle kościół rzymski i jego paoieża od strony, 
która przed tym nie była mi tak jasna. By moie 
obecne stanowisko stało się jasne, pozwolę sobie 
na pewne pytanie: Czy Chrystus miłował swoją 
ojczyznę ziemską?

Watykańczyk: Tak. Ale co to ma wspólnego 
z kościołem?

Elgo: Dużo. Jak ja mogę należeć do kościoła 
rzymskiego, gdy wiem, że jego głowa, papież, 
jest wrogiem moiej ojczyzny, mego narodu?

Watykańczyk: Nie ma większego przyjaciela 
Polski, niż papież.

Elgo: Tak wy mówicie, bo nie macie odwagi 
powiedzieć sobie prawdę, powiedzieć sobie, żeście

się pomylili i wyciągnąć stąd konsekwencje, któ- 
reby najczęściej były przykre dla was. Wiecie 
równie dobrze, jak ja, że w czasie wojny papież 
szedł całkiem na rękę Niemcom, współpracował 
z nimi przeciwko Narodowi Polskiemu. Zaprzeczy
cie temu?

Watykańczyk: Nie. Ale to była polityka, do 
której papieża zmuszono groźbą ciężkich na
stępstw dla kościoła.

Elgo: Ale czy Chrystus w podobnym wypad
ku poszedł na ustępstwa, na podeptanie słuszności 
czy na męczeństwo? Wasz papież nie miał ocho
ty narazić się, a wy jego tchórzostwo usprawie
dliwiacie względami na dobro kościoła. Mmniej- 
sza zresztą o to. Chcę zaznaczyć, że nie macie 
racji, tłumacząc postępowanie papieża konieczno- 
ściatni, jakie stwarzała wojna. Bo po wojnie pa
pież zachował tę samą linię, ten sam stosunek do 
Niemców, choć już nie potrzebował obawiać sie 
ich. I po wojnie nie zdobył się na potępienie ich 
straszlfwych zbrodni, owszem stanął w ich obro
nie jako „narodu pracowitego i skromnego11. Czy 
to wam nic nie mówi?

Watykańczyk: Papież patrzy daleko naprzód. 
On nie może i nie powinien dopuścić, aby po Eu
ropie rozlało się bolszewickie bezbożnictwo. Pa
pież zda?e sobie sprawę z tego, że Niemcy są 
jedyna zaporą przeciwko niemu.

Elgo: Niemcy? W  większości protestanckie? 
A w bardzo znacznej części niewierzące, ateistycz
ne? One miałyby być podporą wiary, religii, 
chrześcijaństwa? W  swoim czasie wy sami la
mentowaliście, że nikt tak, jak Niemcy nie bił 
taranem we wszystkie wasze wierzenia. Przy
pomnijcie sobie Straussa, Haeckla, Vogta, Buchne
ra, Bauera, Yirchowa... A czym lepszym od nich,

Numer październikowy nie ukazał się z przyczyn 
od nas niezależnych
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jeżeli idzie o stosunek do nauki chrześcijańskiej, 
jest Rosenberg? To z pewnością o inne sprawy 
chodzi we flircie papieża z Niemcami. Tak samo, 
jak nie o religię idzie papieżowi, kiedy z taką po
gardą i z tak źle ukrywaną pasją mówi o bolsze- 
wizmie. Bolszewizm, owszem, w f dobie re
wolucji nie mało popów utrącił, ale prze
cie nie dla tego, że byli popami, ale dlatego, 
że uparli się popierać despotyzm carski, ucisk 
i wyzysk starego reżimu. To ich wina, nie poszli 
z ludem, jak powinni byli, ale przeciwko niemu. 
Wy mówicie o bolszewickim bezbożnictwie. Sko
ro to jest bezbożnictwo, jak to się dzieje, że po 
dziś dzień w cerkwiach rosyjskich i ukraińskich 
odprawiają się swobodne obrządki religijne, a bi
skupi prawosławni żyją w dobrej zgodzie z wła
dzami cywilnymi?

Watykańczyk: Nie mogę temu zaprzeczyć. 
Ale nie mogę przypuścić, aby w akcji przeciw- 
bolszewickiej grały rolę jakieś inne motywy, niż 
obrony wiary i nauki chrześcijańskiej. Jakieżby 
to mogły być motywy?

Elgo: Te same, którymi powoduje się papież 
w swej niechęci do obecnej Polski i w swej po
lityce antypolskiej.

Watykańczyk: Nego suppositum. Papież nie 
prowadzi polityki antypolskiej. Kto zerwał kon
kordat?

Elgo: Formalnie rząd polski, w rzeczy
wistości papież. Zerwał go papież wtedy, gdy 
wbrew konkordatowi z Polską mianował na ży
czenie Hitlera biskupami na terytorium Polski 
Niemców i to jeszcze takich opryszków, jak osła-̂ - 
wiony Splett, dalej, gdy zgodził się na rugowa
nie języka polskiego z kościołów, gdy nawet już 
po wojnie mianował w obrębie terytorium Polski 
swoich administratorów, nie pytając wcale o zgo
dę Rządu Polskiego, jak tego wymagał konkordat. 
Papież ostentacyjnie po wojnie nie uznawał Rzą
du Polskiego, uznanego przez wszystkie państwa
i wy mówicie, że to rząd zerwał konkordat!

Watykańczyk: Papież nie może popierać rzą
du, który nie daje gwarancji, że pełne prawa ko
ścioła rzymsko-katolickiego będą zachowane.

Elgo: A czym Rząd Polski zasłużył sobie na 
to, lby go posądzać, że chce uszczuplić prawa ko
ścioła rzymskiego? Czy tym, że przyznaje równe 
prawa innym wyznaniom? Ale jak chcecie, żeby 
postępował rząd demokratyczny? Toż demokra
cja wszędzie na całym świecie gwarantuje rów
ność i swobodę wyznań. Jest to jeden z kanonów 
demokracji. Czemuż nie wyklinacie rządu Stanów 
Zjednoczonych za to, że surowo przestrzega swo
body sumienia i wyznań? Dlaczego te szczególne 
pretensje tylko do Polski? Więc chyba idzie wam
o przywileje,, o supremację kościoła rzymskiego 
w Polsce, o możność prześladowania i dyskrymi
nowania innych wyznań, jak to czyniliście za sa
nacji i przy jej pomocy? Bo nie możecie powie
dzieć, że doznajecie w Polsce jakichkolwiek prze
szkód w praktykowaniu swej wiary. O ćo wam 
idzie? Powiedzcie. i

Watykańczyk: . . . . . . .
Sławski: Zamilkłeś? Pozwól, że ja ci wytłu

maczę, o co chodzi. Papież od wieków prowadzi 
politykę przeciwnarodową, gdyż jako kościół mię
dzynarodowy nie może uwzględnić ducha, ani 
charakteru poszczególnego narodu. Chce przy 
jednym ołtarzu zgromadzić wszystkich. Chce mu
rzynów, buszmanów, Włochów, Francuzów, Niem
ców, Żydów, Polaków określić jednym mianem 
„rzymsko-katolicy“. Widzimy, że przez wieki na
sze interesy polskie, narodowe, były zawsze w ra
żącej sprzeczności z polityką Watykanu i zawsze 
Naród Polski był ofiarą tej międzynarodowej po
lityki watykańskiej. Czy chcesz, żebym ci wspo
mniał o sprawie Społecznej? Że papież tak przed 
wiekami, jak i dziś jest wrogiem wszystkich re
form społecznych. Że wszędzie i zawsze był wier
nym sprzymierzeńcem cesarzy, gubernatorów
i wszystkich ciemięzców ludu, że tolerował i po
pierał niewolnictwo, pańszczyznę i różne formy 
tyranii, głosząc i nauczając, że taki porządek sam 
Pan Bóg stworzył.

Państwo kościelne może służyć za przykład.
Tak bezwstydnego ucisku i wyzysku szero

kich mas, takiej samowoli żandarmerii papieskiej, 
takich gwałtów wykonawczych na ludziach za to 
tylko, że mieli inne przekonania, jak w Państwie 
Kościelnym, nie widzimy nigdzie poza państwem 
Hitlera.

Mówisz, że wśród waszych księży są demo
kraci.

Czy nie za dużo palców u xąk, gdybyśmy 
chcieli ich policzyć. Poza tym jak wy się odno
sicie do waszych księży-deniokratów? Przypom
nijcie sobie, jaki był stosunek biskupów do księ
ży: Stojałowskiego, Okonia, Oraczewskiego, a 
ostatnio Borowca?

Jest rzeczą znamienną i wiele jest w tym je
zuickiego ducha, obłudy i cynizmu, że przyciśnięci 
do muru, zasłaniacie się tymi samymi ludźmi, któ
rych sami prześladujecie.

Watykańczyk: My mamy siódme przykazanie
i jesteśmy jego stróżami. Reforma i socjalizacja 
to kradzież.

Elgo: Kradzież? Wy wiecie, ,że chłop na tel 
ziemi, którą otrzymał z reformy, pracował od 
pokoleń, ona już dawno była jego ziemią. Wy 
wiecie, że kapitalista dochód z fabryki, którą mu 
odebrano, wywoził zagranicę często na to, aby 
służył naszym wrogom. Kradzież? A co o tym 
mówił Chrystus? Powrozem pędził przekupniów
i rozrzucił ich monetę; bogaczów, których wy 
bronicie, odsądził od królestwa niebieskiego
i w końcu zginął z rąk tych, których zdzierstwa
i wyzysk piętnował. W  tym wasza słabość naj
większa, że na Chrystusa nie możecie się powo
łać bez bluźnierstwa. Pozwólcie sobie powiedzieć, 
że nie o 7 przykazanie wam idzie, ani ewangelię, 
ale o te folwarki, które macie, o kamienice i ak
cje, które wasi jezuici masowo skupują. Bronicie 
swego stanu posiadania, nie chcecie być jak Chry
stus, którego sługami się mienicie i dlatego papież 
wasz łączy się z wszystkimi ciemnymi siłami, 
z wrogami Polski katolickiej także, aby wygrać



16% POSŁANNICTWO Nr 19 —  20

własną sprawę. Oto są źródła i motywy polityki 
papieskiej, do której wciąga on i was, niestety, 
na ogól z powodzeniem. Gdyby Chrystus przy
szedł znowu* nie mówiłby nic, tylko milcząc z bo
skim gniewem w oczach chwyciłby powróz i bił. 
Także — i w pierwszym rzędzie papieża.

I oto dlaczego stałem się wyznawcą Narodo- 
wego Polskiego Katolickiego Kościoła, bo Kościół 
ten z jerozolimskiego wieczernika, gdzie było ze
słanie Dticha Świętego, bierze swój rodowód, nie

zaś z Rzymu, gdzie nigdy Chrystus nie przeby
wał, .że nauka jego jest zgodna z duchem Ewan
gelii Mistrza z Nazaretu.

Że w duszy polskiej powstał, dla Polski jest 
przeznaczony. Że jego księża lud najbiedniejszy 
biorą w obronę. Dola ludzi nigdy nie była im obo
jętna.

To są te znamiona, które mi mówią, że Ko
ściół ten jest Kościołem Chrystusowym.

Elgo

P. Stefan Kłossbwski Gdańsk:

Wszystkie-uwagi są słuszne i przedmiotowe. Ocenia

my je należycie, Niestety są przeszkody, które trudne są 

do przezwyciężenia. Między innymi i  kwestia materialna. 

Wyznawcy nasi to najbiedniejszy lud polski. Kupcy, do

robkiewicze i bogatsze drobnomieszczaństwo wypełnia 

rzymskie kościoły — tam bowiem zbawienie uzależnione 

jest nie od codziennego życia, postawy "wobec Boga, bliź

nich i społeczeństwa, lecz od metryki i wysokości ofiary 

złożonej na kościół. O pomoc ze strony Państwa się nie 

zwracamy, wiemy bowiem z jakimi trudnościami dziś 

Państwo się spotyka, tym bardziej, że petenci o subwencje 

w Ministerstwie Administracji Publicznej pozytywnie za

łatwieni to są ci najbiedniejsi księża rzymsko-katoliccy, 

któryełu dotąd ani reforma rolna, ani iadna inna „plaga 

egipska" nie dosięgła. Mamy jednak nadzieję, że te prace 

wykonywać będziemy coraz lepiej.

Prosimy o współpracę i łączymy pozdrowienia.

P. J. S. tv Skarzysku-Kamicnna.
Co kto woli, obywatelu? Jedni się leczą wodą z Lur- 

des i cudownym medalikiem z Niepokalanowa, inni wy

jeżdżają do Karlsbadu, Szczawnicy czy Ciechocinka. Jedni 

o kradzieży meldują w najbliższym Komisariacie Milicji, 

inni zaś dają na nowennę do świętego Antoniego. Osobiś

cie nie spotkaliśmy ani jednego biskupa ani księdza, któ

ryby używał tych cudownych środków lub jechał na ku

rację do Częstochowy. Polecają to tylko Panu i podobnym 

„ubogim duchem" te cudowne lekarstwa i na waszej głu

pocie i naiwności budują sobie doczesne królestwo. Jeżeli 

więc Pan woli czytać „Rycerza Niepokalanej" zamiast „Po

słannictwo", nie mamy ku temu żadnych zastrzeżeń, wie

my bowiem, że nie można mówić ślepcowi o siedmiobarwT 

nej tęczy.

P. M. K. w Łodzi:

Na świecie zasadniczo nie dużo się zmieniło, uległy 

zmianom tylko formy życia na ziemi. Gestapo z nowoczes

nym -urządzeniem krematorium, to tylko dalsze przedłuże

nie i udoskonalenie stosów świętej Inkwizycji, za którymi 

wzdychają wciąż jeszcze do dzisiaj rzymsko-katoliccy bi

skupi. A pan Himmler to tylko duchowy spadkobierca 

Torąuemady, który palił na stosie żywcem swoje „ofiary— 

najszlachetniejszych ludzi przy śpiewie „Miserere-mei- 

Deus" na polecenie. także swego fiihrera z nad Tybru. Ta 

maleńka różnica, że Himmler to czynił w najlepszym prze

świadczeniu, że buduje nową Europę, a jego poprzednik 

w imię panowania fiihrera rzymskiego nad światem pod 

osłoną ubogiego Chrystusa w przeświadczeniu, że czyni 

przez to przyjemność samemu Bogu.

W. P. J. M. w Lublinie:,
Istota magizmu i obrzędowości, tak ctęsto poruszana 

W „Pielgrzymie Polskim", organie bratniego nam Kościo

ła, ma dla nas podwójne znaczenie.

Nie mamy nic przeciwko temu, że ktoś woli dobrjre- 

skrojone angielskie ubranie i krawat z dobrego magazynu, 

niż piękny ornat. I  wiemy o tem, że Bóg jest Duch, a ci, 

którzy Go czczą, winni Go czcić w duchu i w prawdzie.; 

Tylko człowiek; niestety -nie jest duchem i wlecze . przez- 

wieki ciało mniej *lub więcej -skłonne do grzechu. I  dla

tego forma jego kultu mniej lub więcej musi podpadać 

pod zmysły, gdyż człowiek to synteza ducha i materii.

Błędem byłoby twierdzić, że forma kultu kościoła ka

tolickiego jest ostateczna i niezmienna;

Tak, jak błędem jest twierdzić, że forma ta, która 

przetrwała tyle czasu i zawiera tyle piękna, poezji i cza

ru, nie zbliża wrażliwej duszy -słowiańskiej do Boga łub 

tegoż Boga od duszy ludzkiej oddala. Chodzi tylko o to, 

aby forma nie wzięła góry nad treścią i aby forma nie 

stała się esencją religii i jej namiastką tak, jak to wi

dzimy w kościele papieskim.

Trzeba bowiem zrozumieć, źe inaczej przeżywają 

clirystjanizm Anglosasi i inne narody zachodu i  północy! 

a inaczej Słowianie, którycli Bóg powołał celowo i świa- 

domia, i o tem każdy reformator każdego wieku powi

nien wiedzieć.
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