
Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. Cena zł. 7.—

TYGODNIK SPOŁECZNO-RELIGIJNY 
POŚWIĘCONY POLSKIEMU KATOLICYZMOWI

Rok XV- W arszawa, dn ia  31.V . 19 4 6  r. N r. 9 -1 0

GDY MAJOWE ŚWIECĄ ZORZE

Błogosław; Maltko, naszej: bi^Efetó tóenrUj 

Tej przebogatej w nPeslzicizięślcia i  łzy,

O, chroń jej idlzieci iidąjc. miziem a nliemii 

Przez wichry, bunze i! ptraez demlnie mgły.

Błogosław* .diicheij' plracy na!d ugorem,

By go iniie zabrał obcy, wr-ogi lud;

Nad) naszą- chatą i tym, cfeinmymi botem 

Wyciąga',; ręjce, ai zmaleje trud.

Nitach ci, co cflsiziy, ukojenia piragmą).

Zabaozą innych, lepsziych /cizasów blaskj,

Niech nigldly burze czoła j,clh nie naiglraą1 

Królowo święta, roadalwtczynfc łaisfc.

Błogosław mężowi, którzy srdlnje bronią 

Oj azylsltej' w^airy ii ogbziyistych słów.

Cb wśrlóditniieiszlazęścia, ziwiąitpŁeń łez nie ronią, 

A  gdy tupadną,, powlsffcaiwają zinów.

Błogosław dalej; i tle łany żytnio,

Mogiły,, sioła, cały polski kraj;

Niech wi wszystkich nasizydh strzechach zinów
iziafkwiitnie

Ten stary, cudny, wtelkieb ojców maj . . .
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MATKA PIĘKNEJ MIŁOŚCI
Jak w wiosnl amąj życia młodości, tak dziś i 

.po- wlsizie czasy każde seiricla żywiszem udeirtza tęt
nem w  miiesiąidu!, w  którym) cała natura pdblukJiza 
je  ku. miłości piękna naltury, biudizątctej sŁę w  ma
ju do nowego. żyicia.

Stwórca natury ii wszelakiego1 dobtra i  pi ęk
na — ■ Bóg —  chd-ał, aby ludzkość oszpecona n ie
prawością i grteerihemi, odnalazła siebie w e  wizo- 
nze doskonałej miłościi, dziystoaiclL d praw iły —  w 
Matiaa Jegoi Jedtaoirodzonego! Syna, Jaziusa Ch!ry- 
sltusą Matftii, k tóre j najpiękniejslzy miesiąc 
kw iecia ii woimi w  hołdlziie ozlci w iernych ozckiteli 
u stóp złożył. Wśród -zielonych pagórków1 łak, 
wairtkiloh isltrumylków —  ulliata m yśl ku B,oiga, 
wldizięclzmie Blkłoiniruai. przenikająca w  dizieiłach 
Bożych,,,, tworach cudownego piękna natury w 
głębiny naj!mlni'ej! wlrażPwych niekiedy serie ptro- 
fanjówi, budząca podniośle refleksjiei nad' celo
wością wtsizelkięgo' sittwoirzenlia. Refleksje; ta na
suwa nia[m ■ pięklnio natury, któire oznajmia 
wszystkim  najwyższe ipńiąklno — Boga., gdyż Bóg 
jest Twólrtaą! tego., .co W posltacii piękna oglądać 
i podziwiać j^dylniie mlogą nasze ziemlskie oiclzly1. 
Oazyma .dała podziwiam y woń klwiiatówi płody 
ziiami w. roEilicznydh odmianach, powietrze;, świe
żość 'z!'elen]i|, która 'nias wprost zalahwyca w  mf-e- 
>iią'c'u maju.

Oczlyma duslzy, popnziaz pryzmat piękna na
tury widzimy Boga nieskończenie, dobiregoi, któ
ry  nas Idarzy dfaiełatmt, odztwieridialdlającymi w 
naturze Jegoi Boskie piękno i Wzorem piękna, 
nieskalanej .czysltośiaii ii miłośdi<, wizotem żyda 
doskonałego —  Matlki, pilękneji miłości, która kró
lową mają we caci ptr.awdlzf.wej' lud boży w tym 
mliieiŝ ąau uiwiellbia: „Chwalicie łąki umajone.....

Mądrość .Przedwieczna izafeca rodzajowi 
liudzlkienm Tą1,, która p© wielkości idlo,skonał,ej 
Bożego Syna Jezusa 'jeisti najwięjkslzą i najgod
niejszą wszelkiej az:oi|, albowiem mówi:”

Ja Matka pięjknąj miłości bogobojiniośeii, poz
nania i naldztiea Święteji. W e m tfe łaska: drogi 
fi. prawdy, we mnie wszystka nadzieja żywota 
i  clmoty” .

„.Błagceławrieini-, którzy sforizegą podwoi drawi 
moich! Kto mię znajdzie —- znajdzie żywolt i wy- 
oztenpwe sobie .zbawienie od Pana!” (zi kls. Mąd
rości.)!.

Dla tych izalecań Bożej Mądrości —  narody, 
a ziwłasBcizia masa naród) czci Marię — Matkę 
Piękblaj.' Miłości.

Ciziclii Ją1 i mrłuije. Ta mfłość 1: cześć okazuje 
zbiorowym- hołdem serc tęskniących aa: wznio
słym życiem w  Bogm, seiric; poruszonych do głę- 
bti pięknem majowych porankow i wieczorów, 
śpiiewajjąa raidośtnie: .Bieśtni'ą wesela witamy o 
Mary o. miesiąc Twióij! M y cl z sęncia hołjd składa^ 
my, Ty  naim1 otlwólrizi Łaski izldrójl!” .

Płyniei echem pieśń majowa od przydroż
nych figur, kalpfljilc, koślciiiolów naszej ziem" tak 
w latach minionych, jaki i. teraiźniejlsizyicih, krze
piąc iziwątlome serca w  cizais:e  simiuitku pow,s;zech- 
negoi.—■ niewoliii a w niej, cierpień naszego naro
du. W  pieśniach ku czoii Matki, Chrystusowej 
wypowiada od wieków sw<e bóle, tęsknoty i ra-

doislci ryciertz polski z pól GruniwiaJduj, żołnierz, a 
woijny światowej!, wiiezteń i tułaciz powłStaniec. 
a izla dndi naszych skazaniec pod muiram,i War^ 
szawy,, zakładmiik obozowy,, oczekujący cuiau ziba- 
w&elniia, luibi śmierci, powBtaniiieic i  tiułaczi WairBiza- 
wiy. Hyjmin, „,Pold! Twioj^ą Obronę” ... grzmiał w  ta- 
kilm ogromie.* mocy c/erpień narodowych w  pi.©r- 
siach .ludui, jak dawniy ,„Z dymemi pożarów” . 
Cen&iallmą, po:sltaclią, ku której, kiteirowały się my
śli setek tysięcy seria poiisfckh —  była Matka 
Nadziei śtwliiętęj. Ona budlziła naidziieje owym 
pmzyzwan leimi: „Wei Minie wslzysltka nadzieja ży- 
wotta!”,. A  ponieważ każdy ezlłowiek wierziąjcy 
'dhciał i pr:agną|ł za wisizelką cienię żyć —  przeto 
nie zawiódł 'się,. g|diy Jej’ ufał i1 owemu zapewnie
niu Mądrości. Za toi teraz,, gdy przeżyjł koszmar
ne dlmi i lata wojlny —  doipieMia n:ejed«in 'śdtdbu 
•slweij wierimośaii, piragnie, żyć .wiedług wzoru Mat
ki, Pięknej Miłości’,. Kult Matki Najjświętezielj w 
Pofeae —  dziiiękli Bogu —  wfdhodfcii na nowia tory 
rozumneii aztoi BiOga-iRoda^cy.

Polski Narodowy, Kościół Katolicki udzy 
c,z;cii:ć Matkę Najświętszą tiak, jak Ją cad'ł Koś- 
iciółl Ghlrysltusowy apoistbollskilclh" wieków i o/dtra- 
dzarjąicie silę wlspółiazieisnie Chirizieścijańtwo w? ka- 
tolliicylzimiiie!.

My clzidimy Matikę Zbawiciela — lecz. NaSza 
■cześć s’’ęga głębiej —  nie polega na czysto zte- 
wnęteznym hołldz;e dla NaiŚwi^ziej Dziiewćcy 
i Matki. Nie koronuj.emy wprawdzie figutr ani 
obrafziów. Nile uważamy, aby jeden obirazi był 
culdowńiejiszy od drugiego, a Matka Boiska z, Czę
stochowy była ważhiiiejisaa od Oisltrobiriamskiaji, a 
Leiżajiskai od M. B. ZebirzydoWslkiej. My wierzy
my, że wizerunki MatkU Naj:śiwtięitfe!zien wislzyteltkie 
tę samą niarn Najświętszą Matikę Zbawiciela 
wyoiblrażarją. ,,Bóig jest Duichi, a ci któtlzw go 
idziazią potrzeba,, aToy gk> azidiili w1 dulchu i. praw
dzie” . Czicić należy .i Matkę Najśw. pirzetz naśla
dowanie Jej1 cnót, pr&eizi miłość, pokoirę,, czystość. 
Ona j-ei~lt Matką pięknej mflościii,' bogobiojności i 
naldiziei świiętaj1. Niie(ch te pirizymioty .i clnoty 
Mairiii, 'znajdą oidbioie w Wielu dulszaich k«!toli'.c- 
kilcih, nialpoi, spogań.iałych i niestetczęśliiwychi! Bo 
jak mlóWi poeta: ,„Tu namiętność, -ówdzie męidlza 
falom żviciia szaleć każą. Matka Boża szal roźh 
pędizia miłoścdlwią Stwoją, tlwar,zą’’. (C. Notitwid1}.

A ż w  kbńiciu cizJytnena wyznają katotlilcy ową 
prawdę, ogłosizona pitadzi te:g|oż wieszicizia: ,,Ob
wieszona .sirebremi, ałotiem i suklniiami pięrłoiwe- 
mi. Lęcizi naj*$-oższiym Twym kleijnotem miłość 
całej! pollsikieii zfem1',. Jak szeroka* jest i  długa ĵ est 
poddanlka 'twa i sługa!” To też sausanie nasz 
Kościół) Poilskii, dążąc do odrodzenia tego- kulitu 
podzyna. wttnzyimiująlc pirawldizswą część Matki 
Boga, Człowieka w! kiośdiele i pomlnażająlo jią ro- 
ziumlną clzldią wlśróidi rzldsizl p-ollskiego łtildiu, ludu 
który sobie dziedzicltwami posiadła i w! któiry się 
wlkonzien ł̂a. Riozulmiemy tedy Zachwyt poety: 
,rAdh iluż to pokoleniom Ifekiemi jestt; rosa, man
ną! Iluż m̂iuttfkomi, illu dieiniiomi gwi^izdą sitaij!e®a 
się zaranną. Przez polslępny ciąg s!tuteciv Twótj, 
jak słońce obraz świeci” .

S. P.
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PRYMAT CHRZEŚCIJAŃSTWA
Idea wiary wśród ludów.
Wszystkie religie przeszłości wiążą się ze so

bą, opi-eirajiap s?>ę na .jedlnym i tym samym ele
mencie, przekazywanymi w ciągu, wiekólw dłu
giemu. szeregowi ludów Wszystkich nas i kultu
ry razem z  icth. mę|dlrciami! i myślicielami. Tym 
elementem zasadlrJiiclziym jest idea wiary, która 
prymitywnemu azdowiekowi zastępowała także 
wiedzę.

Cer^mo.nł' e ich kultów), iidh fo M j material
ną obliczone były na pobudzeni© wyobraźni lu
dów. Wszystkie religie wykazywały idlw,a obli
cza, widocznie i .ukryta; jedno uikaz.ywałk> formę, 
Merę rzeczy, w  drugim taił się duch. Pod sym
bolem! materialnym ukrywało się głębokie po
jęcie. BiramarJzimi w  Indiach, He>r(metyzm w 
Egipcie włelcbósjtwo Greków i Rzymian, nawet 
icihrześc3'jiąistw0 w swem zaraniu stosują zarów- 
nio te metodly.

Oaemiiająia je iweKffle pospolitej, istrony ze
wnętrznej', byłoibyto sanno, co cbcieć ocenić war
tość moraiUną azilowteka według odlzieży. Chleąc 
jc poznać, jtrizieba WgBfbi5ć '!ch myśl podlstawową, 
sikąld clzierlpią natlclhtaiieinią trzeba z kłębka multów
i dogmatów wysnuć pieirwiiaistelk twótczy, dają
cy im isiiłę i  życie. Wólwciz&s Znajdziemy doktry
nę j-eidtolą naljwyżtszą i niewzirufczomą, której; sła
bym i: przenikającym odzwierciedleniem,. zasto
sowanym db wymogów czasu ii ślroldowiska są 
rei'gis ludzkie. Przedmiotem teji doktryny jest 
'istorta1 najdoskonalsza —  Bóg, zarazem jedetn i 
trojaki|_ esencja i treść żyda i, prototyp ducha i 
materii.

Człowiek spaczył pierwotną ideą.
W  życiu wszechświata eąi dwa prądy:
1. Ińlwoluaja, Czyli znijście dluiciha w  materię 

przez twiołiZietaiie się indywfiduallnośclii.
2. Ewolucja aztyjti doskonalenie się i  ?ącz>- 

ność ostalteiazina z Bogiem.
Doi tej1 fiffioeoflii należała ciała grupa, nauk: 

nauka 1'ilclzlbi, Czyli matematyka,, teogonia, kos- 
mogonia_, psychologia li fizyka. Stosowano. w  nich 
mętodię inldulcciyjiną ii doświadczalną, które zle- 
waijiąc się i kontrolując wizajelmlnie, tworzyły 
imponującą ii harmonijną całość. Mogło to za- 
dhwiać umysły słabe, zaniepokoić widokiem nie- 
skońeziomośdii, ale Krzepiło- i roizwtijało siillnlylah. i 
odważnych. Nauczanie w  slwiątyniacih stworzy
ło ludzi nadzwycizajlnych O' podniosłych zapatry
waniach i zdolnych do1 wielkich dzieł. Historia 
wymienia! ich nazwiska, t)erj: elity myślicieli i 
dzliałaczy, rjtak Lao-Tse; w ChilnaClh, Buidldla, KrisZ- 
na z pod stólp HiimalajóKy, Zoro aster w Persji, 
Mojżiaslzi, Pitagoras,, Platon. Uczniowie ich jed
naki ;nie umieli zachować w całości dziedzictwa 
mistrzóiw i po ich śmierci wypaczyli do niepozma- 
nia przekazaną sobie naulkę. Większość ludzi nie 
zdolna była pojąć raełCzy ducha, (to też neligie 
straciły siwą czystość pierwotną ,i prostotę a 
wielkie ipiraMdy utonęły w  drobiazgach mate
rialnego objaśnienia. Nadhizyto symboli, mają
cych; dzliałać na imaginatję wiernych i wkrótce

symbol przesłonili ii zgłuszył ideę - matkę. Jak 
kropla .rosy błyszczy w slońtcu, jato brylant, ale 
spadiłslzy na lziemię mieisiza się z kuirizem, tak 
wiszystko, Co otrizymujiamy a g6ry|, wala. się w 
zetknięciu a iziemią. Swe namiętnoślci i nędzię 
moralną wnliólsił czlłowiefe nawet dio świątyni- dM- 
tego ,w ikażldleji religii zmiesizial oałowiek dar. rtie- 
bioisi zl błęjdem, Sjpiulścizną izliemi._

W tein sposób wytlworzyłio; się pogaństwo' ze 
swym wielobóstlweim i etykaj, oldipowiaidiajiącą 
wiięlobósltiwu. Nie wiszyiscy1 luidizie są zdolni 'Wzbić 
się db iSiZcizytóiw dluchowych, wiskuteik czego1 ̂ kro
jono ideę ablsolutu. do formy i miary pojęć ma
terii. Obniżono Boga do poZiomlu bożków z luidlz- 
kimi waldaimi i namiętnościami, przypisując Naj- 
wyżlsizeji Miocie .ułomności, jakie ciemnota luldz- 
ka, [patrząc przez, siwóij pryzmat, uważała za sto
sowne. Stąjd wiyroisły pnzipisąidy, zabobony, nad
użycia i praktyki bałwochK^alcfee, któtre; tylui lu
dzi odsltae|azySy od wiary. Nawet tak wyisoka iin- 
tpliganldja i kultura1 ja!ką miielli Grecy i Rzymia
nie, nic zidiołałly uisunąć iidleę wieloibbstwa, pirze- 
ciiwlnie, do urzeidbweji listy Swycih bogów wpilsy- 
Wali jeisziclziei imiona swiych wiellkichi, często m>- 
tyicizinych, bohateijpiw i cezarów.

Z pierwotnej ’dei jadinobósltwa zatrzymali 
poganie w  iswym .wielolbó t̂iwi© 'charakter jddr 
inegoi najpotężnreijiszęgo' bożka, któremu wszysicy 
blogowie i luldzie podlegali. Wlsziyscy zaś bogo
wie podlegali; predestynacji tij. pirizeiznaczenm « 
lo®owi, których nikt ii nic .zmienić me możę, a u 
.starych Germanów ich bogowie ulegli w  walce 
z przeznaczeniem. Są to imagiinacjie czysto l(udz- 
kie. i mity religijne.

Reformatorzy.
Wielcy myśElciele i szlachetni wodzowie du

cha starali się refoirlmować .wierzienia swych cza
sów tj. wyrzucić z nich element ludziki. WŁelu 
z nich oiddało życic za siwe przekonania. Jeżeli- 
wslzelki fanatyizlm jestisizlkoidliwy, ito najzgublniej1- 
srynoi 'jeslt fanatyzm religijny. Co> nie uldało się 
wielkim filozofom, tęgo dokonał wisród nadiziwy- 
azaj itruldinych warunlków JdzUs Chrystus, który 
przez gwojią ideologię zmienfł oiblicze ziemii, sam 
jeidinak padli ofiarą-wylblujałego fanatyizimu swych 
ziomlkćlw, którzy mieli inne idee o Mesjasizu.

Każdy kulturalny naróld w' siwej, historii wy
dał wielkich, liuldzi w  różlnych dlziedziniaich żyiciia 
spiołcoznego. Konfuiajluisz; i Lao-Tsię, Buldldą, gło
sili gwiój światopoglajdi jeiszcizei w VI. wiekn przed 
Chrystusem Jedtnia1 trizieci a ludności ziemi wy
znaj© ijesiziaze dziisiaj ibiuldidyzm. „Nirwana” Bud
dy nie jest utratą indywidualności i zaglubie,- 
n’ em. się islttoty w  niebycie, jak to nieifctónzyi fi- 
iozofowiie i teologowi^ fałlslzywic wykłaldająl, ale 
jest Zdobyciem pirzeiz dusze doslkonatości, jest 
ostatnimi wyzwoleniem się z węidlrówki dusz i od
rodzeniem na łonie ludzkości. Wedle Buddy każ
dy .czloKwielk tiworzy isami Swloję przeznaczieniei, 
nrenawiść ptr*en:lka tylko dlo umyslłu nierozważ
nego1 ,i nigdy1 nienawiść n'e uicfezy nienawiści. 
Człowiek pow!naca, aby zbierać plon tego co .za
siał; jego piekło, to wyrzuty sumienia i brak
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miłości. Ekstaza i egzaltacja tworzą podłoże 
buddyzmu. Znalazł on nawet wielu apostołów 
w!ś!róid angielskiej sizladhty, może 'bardziej1 dla 
reklamy, aniżeli zi prizekionaniiia. Faktem jest 
jednak, że po pierwszej' wojnie śWiatowej 11 ty
sięcy misjonarzy buddyjskich wyznaczono, któ
rzy pod wodzą pewnego oficera wSbskiego:, wyz^ 
nawicy Budldyi, mieli udać się db Europy celem 
jej1 nawracania ma buddyzm. Doi skutku jedinak 
nie doslziłp, bo powojenny chaos europejski od
straszył ascetów buddyjskich od tego ekspery
mentu. Nie ulega: wątpliwości, żiei buddyzm mi
mo, wiad i cieni zawiera w sobie wielkie pojecie 
religijnie. Prawo miłosierdzia; jakie głosi jest 
potężnym wezwaniem* ku dbbru. prawo- to jed
nak dcihe i puisite, .nie mająjcie1 nie w  założeniu, 
pozostało niepojętym dla większości ludów; bo 
WiZintieca1 pragnienie, a nie pirzyrzeka żadnej za
płaty. W wiei>u punktach jedlnak buddyzm* zbli
ża się wyraźnie do ewangelii, JezuSa Chrystusa.

Ponieważ) buiddyzmi wyrzeka, isię wszelkiego 
egoizmu, niek;tó!rz,y idealiści czynią .poważmy za
rzut innym religiom], a szczególnie chrześcijań
stwu!, że zalecają diobto ze względu na nagród'®, 
co jlest pobudką samolubną i kramarską. Taki 
jedinak zarzut opiera siąi na fałszywej psycho- 
logiii i! hipokryzji, bb zdrowe zasady psycholo
giczne popierająi umiarkowany egoizm. jako zu- 
piełhiie naturalny i, moralny, altruizm 'zaś abso
lutny 'fen. życie tylko dlia drugiego wyklPciza 
naturę wfesnelgo- „ja” , dlatego jest absurdem.

Ideologia: reformatorów religijnych Zaratu
stry. Kriszny i Buldidy zawierają w Sobie wznio
słe idee: o Bogu i o; powrolcie /do Niego po upadku 
człowieka drogą odrodzenia i metempsychozy, tj1. 
węjdrótwjki dluazi. Mają iWielle wspóllnego1 z; filozo
fią Pliattona o istnieniu dulszi i o wielokrotnych 
narodlziiinach, jiednegoi ii tego saimego człowieka. 
JeisHl to probileto trudiny do przyjęcia,, bo nawet 
apostołowie teji iidiei nie dają żadnego dowodu 
celem uidowodnSenia tyldh Zjawisk i żadba filio— 
zofia tego łjSdbtwbdlmić 'nie może, przeciwnie, 
wszystko mólwi za tymi że urodziliśmy się. tylko 
razi i tb wedle daty masizelj' metryki;. Do włas- 
mośdi istoty duicha należy pamięć. Nikt z nas nie 
przypomina sobole, żebyśmy kiedyś żyli lub prze
chodzili w  zwierzęta i. rośliny albo błądziilii w 
przestworzu a po wielu reibkairmacjlaclh wracali 
znowu na ziemię. Jest to wytiwólr btufnej fan
tazji 'Wschodu i wyttwór chorobliwego' mistycyz- 
mui, sipirytualizimui, okultyzmu I pokrewnych im 
Meom. Pod tymi wizględiem zdrowy ii prosty re
alizm Arystotelesa ii idea chrześcijańska o po
chodzeniu cizUbWiieka i powStanita duszy jego 
przewyższa o całe niebto 'ideałiztmi wSdhodlnio- 
azjatydkich myślicieli.

Nawiasowo- wspominamy), że fanatyzm, zwo
lenników reinkarnacji jesit powodem niesamoi- 
witych Ścieni i argumentów, których żadne pira- 
wo nie przewiduje ani wie uwzględnia. Kilka 
lat temiui pewien amerykański byznestman wy
toczył proicies rozwodowy przed! sądem amery
kańskim. Sędzia, badając szczegóły afery mał- 
żeńiskieii, pyta: gdzie lii kiedy pan poznał swoją 
żonę? ByZneSmain odpowiada z całą powagą: — 
pod piramidami w Egiplcie przed pięd!u tysiąca
mi lat.

Huragan śmiechu na sali. Jest to jeden z do
wodów na to, czy reinkarnację można brać po
ważnie.

Wszystkie sytstemy religijne, głoszone ludlz- 
ko.ści na przestrzeni czasu, mię wyłączając! na
wet miozaizlmu, mają, sWe więkSzie lub mniejsze 
wady i usterki'. Żyldlzi żyli hermetycznie izam- 
kpięci w swej teokracijli i nie prowadzili żadnej 
mfSji wśród, pogan. Poganom tieiżi na tym, nie za
leżała O misji na całym: świecie- nikt nie my
ślał. Chrystus jesit tym jedynym wielkim Misjo
narzem i Reformator emt który pierwszy przy- 
nlióisł na ziemię jldeę jeidlmeji powszechnej' reKgul 
dla wSzyStfcicih ludów na zielml'1 bez różnicy ras, 
cywilizacji, kultury i pochodzenia,. Ta, powszech
na oropaganidla leży w  naturze ewanjgellii i .z1 tieij; 
okoliczności także wynika rozkaz szerzenia 
ewangelii po wszystkich zakątkach ziatnii. Po
równując i|dleę Chrysitasa z, innymi religijnymi 
systemami'. Które jeszcze dziś 2/3 ludności wy
znaje. dochodzimy dc wniosku, że WsizyStfcie te 
pojlęda. rałigijine .są 'ttWoramii, wielkich ludzś!, ide
alnych oddanych swemu; Bogu, na swój sposób, 
lecz, nie wykluczaj®. błędów;. Dlatego nie są do
skonałe.

Doigkonailość idei Jezusa CWrystuSa, jako 
prawzoru i prototypu prawdy i etyki doskona
łej,. oparta jieat na autorytecie Jego* właislnymi, na 
majestacie, powadze i mocy. Jego kult jest kul
tem wewnętrznymi, godnym jedynie dbsiz pod
niosłych, kult Boga w duchu i1 prawdzie. Jego 
kazanie na górze' (Mat. V. 1 —  12) wystarczy, 
aby świat poszedł za Jego programem, choćby 
nie znał nawet dalszych części ewangelii. Miło
wać, to dla JezuSa cała rleligia i cała filozofia. 
Miłuje ludzi z ich: wadami, ale srodze łaje hipo
krytów, którzy stanowią jedyną kastę, jaką On. 
,zi ,całej: Siwej szlachetnej dulsizy nienawidził:- dla 
wszystkich miał słowa pociechy, dla Magdale
ny, celników, marnotrawnych synów, dla pogan 
itid., ale dla wyzyskiwaczy i bogaczy tego> świa
ta z faryzeuszami na dziele — miiał tylko' słowa 
potępienia.

Skarby duchowe, udzielane przez skąpych 
adeptów a wielką ostrożnością, jak tio byflb u ka
płanowi i!ndyj!sfc!iicjhi, egipskich i żydowskich, 
Chrystes sieje hojną ręką na całą rodzinę kndiŁ- 
kai, ,raa tysialce schylony,dh do ziiemii istot* które 
niie wiedziaiły dotychlczas nic o swym pnzezna- 
ezeniti ,i oazekiwały w  nietpiewlności i bólu na od
żywcze i pocieszające słowa. W nauce Swiej1, 
uldlzóeliane1] bez rachuiby, ChrystuB, przydał świę
tości moCąi Swej mięki i krzyża. Krzyż, tera sta
rożytny sytoboil wftajemnrcizonychi, który: odnaj
dujemy we WSziysitfeidh śtwiątyniach Eg’’ptU
ii Tinidii,, przez ofiarę Chrystusa Stał! sfę znakem 
podniesienia ludlzkośidit wyrwanej' a mroków i 
niskich żądlą, kiierujiący srę Wreszcie do1 życia 
Wiedznego iduSz, od,rodzonych. Prawo mloralllne 
Występuje ze wszystkimi skutkami, ludzfe uczą 
się szukać szlczęiśeia ii podinSesfenia 'swego nie vY 
błyszczących p-ozoraiclh, ale w  ukrytych, c/otach: 
pokorze, mliłosierldziu i dobroci.

KróleSttwa Bo żęgo każe szukać wewnąftirfe 
nas i każldy zdobyć je może przez opanowania 
zmysłów, przebaczenie urazi i mi'łość bliźniego.

Wrogie nastawienie Chrystusa względem
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kasty, kapłańskiej miało swój' powód w tym, że 
ona w siwych rękach, dizi’erżyiła mon-opol całego 
prawa, i usitaw|, monlopoł1 władzy, grabiąc diofora 
i mamony, objadając domy biednych wdów i 
sierót,, tłumacząc pirzewtrlolinliie Pisano ii proroków. 
Nauka Chlrysltiusa przeznaczona dla maluczkich, 
głosi także ideę, w; której: doktryna tajiumma wy- 
Sitępuje w( pełnym świetle, tylklo dla wtajemini- 
czonych. a. wiięc dlla apoistołow, do innych z.aś 
móhyił w1 przypowieściach, bo nie wszyscy mo
gli1 się wznieść do tyich wyżyn. Tylfco odrodzony 
duich słyszy głos Ducha, który tlchniie,, kiiedy 
chloe,, chociaż nie więsiz, skąd i dokąd idziie.

Wprawdzie filozofowie greccy jak Pitagoras, 
Slokrates, Plato, i inni głosili wspaniale idee, 
których je|d|niak; mała tyłlko część rozumiała,, bo 
idiee te nie przemawiały do umysłu; z; taką ener
gią i przenikliwością, jak idee Chrystusa. Sitąd 
wyższość naukii chrtoeiści1. fańskiej'. Szkoła Jezusa 
nie jas!t tak uciążliwa, jak slzikoły w  świątyniach 
Egipltu i Girectjili gdzie musiano prfzieichodzić róż
ne stoplnie witajlemlnicizienlia. Chrystus przemień'! 
dluicha- ludfeikiego momentalnie, np. zbrodniarza 
w&półufcrizyjżoiwanego % Nimi na Kalwarii ałlbb 
Sizawia w drodze do Damaszku.

Myśl Jeziuisa żyje jluż <tylko w diuszy Mdtu,. W 
wiysiłkach ludlu do podniesienia się w jego, nie
ustannymi dążeniu do przemiany społeczlnejl na 
piodlsjtawie sprawiedliwości i braiterslttwa —  znać 
wielki prajd! humanitarny, którego źródłem jest 
Ka,ltwaria, a którego faille niosą nas ku promien
niej1 pr,zy|szłości, nie znającej nęd.zyj, ciemnoty i 
wojen.

KRÓLESTWO BOŻE A
Gdy kię, 'zasltanaiwiamy nad posłannictwem 

Jezusa Chfrysitlusai, to' widzimy, że głównymi ce
lem] Jego życia było urzeczywistnienie Króle
stwa Bożego na ziemi. Zasaldly tego Królestwa 
Gin głois|ił|, życiem, Swoimi jie stwarzał, dlla jego 
zaite(tjnienia cierpiał i poniósł; śmierć mięjdzęńską. 
W pienwisizym swoim p!ubiLiczln.y|m wystąpieniu 
zaznaczył, że ,„siię przybliżyło; Królestwo' Nie
bieskie” , ai na klr^yżu1, dodałi, że się ^wykonało” 
Jego dzieło ziemskie, a Królestwo to zatriumfo
wało.

Ale clzy w rzeczywistości przybliżyło się to 
Krlólesltiwo Boże, ito społeczeństwo, które miał 
Chlrysltus w Siwiej duszy i pragnął, aby się stało 
ideałem człowieka? Bardzo mało..,. Przybliżyło 
się ido poszcziególlkiych jedmostek. albo gjrup nie
wielkich, ale l)ud:zkość jako taka nie przejęła 
się tymi zasaldaimi i nie żyje1 podług nich,

Jedlną z głównych zasad Chrystusowego 
Królestwa, wstięipem ido nego1 jest dluch pokutni
czy, to jiest stała skłonność człowieka do po
wabnego 'tealktoiwlania życia, walka ze zwierzę
cymi skłonnościami: „Pokutujcie, albowiem 
przybliżyło się, Królesltlwo Niebieskie!” .

Chrystus łączył te dwa pojęcia: Królesftwo 
Boże i pokutę, ale chrześćijaństlwo dzisiejsze nie 
chce o tylm myśllleć. Bierze z Chrystusowego 
świaitopoglląjdlu to., co j-essfcb wygodne, łatwe, a od-

Staramy się bezstronnie mówić o Kościele, 
nie zapominaj,ąo, że wiara ojców naszych wyko- 
łysała, niî zlilcizione pokolenia. Alle' powściągliwość 
w- .siąldiziie nie wyklucza samego sąjdiu. Otóż po 
poważnym badaniu — sąd wypada taki: Kościół 
nie /jest; abstrakcją, ale tworem konkretnym i 
widzialnymi, bo* złożony zi ludzi i dla luidizi.

Kościoły jako taki, nie ziginie. Z biegiem, cza
su, jiejdnaik db Czystej; nauki Jezusa wniesiono 
wiele elementu ludzkiego z: jego wadami. Stąd 
powtarzały się. irefonmy Kościoła. Konflikt ż wie
dzą i fifporyi w  łon,:e siamiego Kościoła w k|w«esttji 
tłumaczenia niektórych dogmatów;, mieszanie 
się Kościoła wi problemy czysto polityczne, to 
wszystko ntie wySlato na jego korzyść. Skorizystał 
z tego materializm i zapuścił głęlhokf e korzenie. 
Mimo, wszystko ideologia Chrystusa pozoslta,je 
ta sama, i pozostanie taka dlo skończenia; dni. Z 
drugiej jednak srtrony trzeba też rozważyć, że 
Kościół miał i ma potężhych nieplrizyjaiciółl, a 
walka (toczy się między obu stronami. Dla kul
tury i cywilizacji Kościół-,zrobił wiele & ma, ab&o- 
lulttóie s|we wielkie zasługi bezpośrednio tam, 
gldzie rzeczywiście* isthiiejjei, ale i pośrednio1 wlsizę- 
dizie., g|d!z|;e chrześcijańska kufcria europejska 
przeniknęła do wszystkich lludów na ziemi.

Jakiekolwiek przysżłyby czasy, mamy tę 
pewlność niezłomną, że Sidea clhirześlcijańska, nie 
zaginie, a wiiielka postać Ukrzyżowanego, zawsizie 
panować bięidzie naidi wiekami; jako* wyraz -ptnaw- 
dy wiekulislteji, zawartej1 w1 jećtnlości Boga, mae- 
śm^ertfelności duislzy i, btraterstlwa naroidów.

al.,

KOŚGIÓŁ NARODOWY
rzuica to, co poważne, tlruid|n,e, co tchnie duchem 
pokulty i odrodzenia wewnięltrznieigO'.

Zewnęltlrzne, idiogmatyczne chriześcijańsitwo 
rozwinęło się i rozrosło barjdzo po świecie, ale 
'to pirawdziiwe, wewnętrznie zaludiwie daje nikłe 
ślady życia. I dilatego łudlzlkość ciała jeslti chora.

Wyznawcy ubogiego Mistrza z Naząreitiu malr- 
nująs miriony krwawo zapracowanych pieniędzy 
na wielkie lkate!d!ry, marmurowe1 ołtanzie, na in
fuły, pastorały, pałace dila papieży, biskiupów 
i innych nSIby sSug Chrystusa, a jakże mało ro
bi się, aby1 Chrysitus Pan w ludzkich zamieszkał 
sercach.

Bo jak dotąd llwią czę|ść diziejiów, swoich plrze- 
żyła ludzkość w poigooi za paragrafami paraw, za 
teksliami pięknie brzmiących ustaw’ —  którymi 
^knępowaną, allboi s(taraj!ąca się krepować nie po
myślała o tym', aby prizejąiwszy prawdy ewange
liczne podJug nich żyć.

A  jedlnak jeśli chcemy przybliżyć KróiliestWo 
Boże na ziemię, je'ś|li chcemy być jegO' icząs>tką, 
jieślli icihicemy zejlść ,z, tego ślwialta 'w przeświad
czeniu!, żeśmlj' byli prawdziwymi chrzęści jama
mi —  musimy je plriziyjąć i czynem, własnego ży
cia jie potiwierdizie- Mamy iść za Chrysitiuisem!. A  
cóż to, znaczy iść za. Chrystusem1,?

Alfred Wishart tak te sprawę wyjiaśnia: „Iść 
za Chrystulsiem tlo, znaczy więcej, niż Go ze-
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wnię|t|rznie naśladować, niż spełniać !t;e■ czyny, 
które On Spełniał i szukać pokoju duszy pirzez 
opanowanie W sobie zwierzęcych, niskich popę
dowi. Nie wystarczy tylko wierzyć, że jesit pra
wdą to-, co Chrystus powiedział!. Jego słowa i 
czyny Ibyły wyrazem Jego myślij,, Jego stosunku 
do Boga i, takiego także- ułożenia naszego do Bo
ga i dio -Chlryslfcusa potrizebujiemy. Szczerego, pro
stego, opartego o wiaflę i miłość i o czyny wyni
kające z głębokiego pirzelślwiaidlcizeniai. Prawdzi
wa wiara 'to przejecie sięi dultihem Chrystusa do 
tego isttopnia, iże- j!ego iisltiota ogarnia nasi zupełnie 
i nie napotykamy, jiulżi żadnych trudności w1 speł-

O N I
J. Kochanowski: „Cieszy mnie ten rym: 

Polak mądry po szkodzie. . 1
B [Prus: „  . . .  smutek mnie ogarnia, ile 

razy 'moi ziomkowie 'lekceważą ich. Od 
Niemców 1 przedewszystkiem musimy się 
uczyć i uczyć, ehoć szkolą, to bardzo |nie
przyjemna; inaczej jnie tylko i nie zwycię
żymy ich, ale sami możemy dostać okrop
ne cięgi. —  Nai nieszczęście czy szczęście 
wśród /Niemców naszej epoki, obok. potęż
nego .rozwoju /pracy, instynktów- państwo
wych i społecznych mocno Zachwiała się 
filozofia, religijność —  i wszechludzk&e u - 
czucia, których brak nikomu (nie pozwoli 
się wysunąć Ina czoło ludzkości”.

Pogarda i, odrazai do Nliemidów, jalką przepoili 
onlł wszystkie narody okupowane, jest dla roz,- 
wojjui świata czynnli kiera dodatnimi i ujemnym. 
Stworzyli otali bowiem niezwykle bogaty mate
riał IdowOdlowy 'dla tez;yi„ że poniilżiąi pewnej1 pła- 
slzclzyizny mbtialnej] dzł-owiek przestaje być sobą 
i staje wi sprzeczności nńe tylko zi dorobkiem 
IkuMuiriaillnlyim Ihidzkośdii,, leiczi !zi przyrodzonymi 
prawami śłwnaita. Zapominajiąc o tym; patriota 
niemiecki, pirzyjlmiujiący beiz zastrizeżeń h-asłb 
„jisialuS reipiublicae suprema ltex” — 'sitawa® się 
ptrizeisitępcą nie tylko' wiobeld lludizkości!, lecz ii wo
bec własnej1 oSjidzyzny. Qdiyb!y wojha prlziytóo^a 
iinne rozls-tlr|z|yglnlî cii!ei, byłoby onO k!ię|ską ludlzfco- 
sdd o niedajjlącyoh sflię obj^ć kolnlseiktwelnicjjachi.

Ziaiciytowane na początku zdanie napisał ar- 
cymiąjdlry B. Prus, pinzed czterdizf-estu pi-ęcliu liaity. 
Zdumiewająca w 'Siwiojlei.i trafności jielsit J-eglo opi
nia o zjaniilku wlsiaechiuldzikildh: uczuć u Niemców. 
POpirizqd;ziai ją uwaiga O' potrzebie; uczenf.a się Po
laków o!d: Niemiaójw. Czy i, w tymi wypadku przy
znamy Mu słuszność?

Jeden; z najlwF-̂ kislzycih' slzo walni stów- niemiec- 
kSiclh, dloiść 'zineisiz'tą- ograniczony umysłowo- ma- 
Ilarizi-dekoiratoTf,, wyralziiffl silę. kiedyś publiiazlniei, 
że błądziliby- Niemcyi gld-yby za przyczynię trWia- 
hlia i potięgli Imperium Brytyjskiego' -chcieli uwa
żać ujemnie eedhy charakteru AtaglosalsóW. Ku 
podobnemu błędowi sugeruje naisi powszedhlna 
dzisiaj! poisitlawia wOblec ,,heirirenlvo'lku’’.

Gdy niemioy przegrali pierwszą wojnę euro
pejską — potracili wyginać pokój —  nfte całko
wicie- wprawdzie —bo -nie odzyskali kolonii Na- 
stępny kilfcoletini okres przygotowywania się do 
-zamierzonej wo-jlny zwycięskiej wystlarclzyłi im

niarniu zadań chrześcijańskiego żywota. Wola 
Bo-ża sitajie się wollą kadizką, cel Boiży sitaje się 
celem Dudzk:m’”.

Gdly więc kapłani nasi i Łuld zgromadzony 
w Narodowymi Kościele należycie zrozumie- du
cha Ewangelii Chrystusowej i według niej, unor
muje swe 'życie —  to- będziemy pewni, że Ko
ściół nasiz spełinji Swoje zadanie i w1 myśl wiska- 
zań Chrystu-sa przyczyni się do budowy Króle
stwa Bożego na ziemi w duszach i sercach Pol
skiego Narodu, któryi jesit cząstką iiudzkości.

Ch. C....

A M Y
do nagromadzeni5 a ogromnego kapitału mate
rialnego- i' psychicznego!, któr? pirzez. lat ki'3ka 
dawał' im przewagę1 siły nad światem.

Dość mało- znanymi nam j-eist ten okres wyEŚł- 
kówt i  pracy Miemcótw. A  winieriby budzić na- 
slzia ziaiinlteresiowanie oi tylq, że -przygotowanie db 
zwycięskiej; wojlniy, co umieli onii osilągnąć w wy
sokim stopniu, ma wiele analogiiii tz pracą nad 

. zwydiięskiim pokojem, coi jestl naisizym za-mti-erzie- 
niem. To, co -podpadła pod zakreśl ekonomii, cze
ka na ispecjalfiistólw. Oni wyjaśnią w jia-M sposób 
w krótkim, czasie III RJzeistza stlała się najwięk- 
sfcym ilmfpoift-erem db Stainiów Zjeidnoczoinycih. 
Podobnie, jak według słów Focha, żle w  wojnie 
dnęlżhiejl izdecydluje ostatecznie -nlie sprzęt ,a czło- 
wfiek —  tiak i1 ta supremacja efconomitazinai Nie
miec genezą siwą tkwiła w iiicifa możliwość: ach 
wirioldizionychi, błądź nabytych, Utrwalonych w ich 
charakterze narodowym, (ustalonym1 już w  epo
ce B. Pfrusa-.

Nieraz Wbrew1 w-oli czynnfkóW państwowych 
naród niemiecki odiclhodî ił od pra.cy rolnej- dlo 
prziemysłu t'zn. do pracy o wyżisizeij rentowność
— poizostaw®aijąc! innym- funkcje wyżywienfla. 
Prada przemysłowa wychowujle człowieka; o 
wąskim zakresie zainteresowań ii odczuwania i 
wdraża go w ścrślle wytknięty zakres działanuai— 
do całkowitej mechanfizactii włlącznie, nadając 
mu oistateicizlnii-e sipecjalinią zfdolność podtponząd- 
kowaniai się, tak, sprzeclzneii ;zs ilndywi^uaUżifliemi. 
Wariszltaty pracy tego właśnie ustroju jak np. 
Zeiiigs — wytwarlzialły dz-i ŝiiątki tysięcy nie ityl̂ - 
ko ap-araltów, -precyzyjnych,, lecz, i wsipółipjracow- 
nlikóu związanych isizcizerąi solidairnośrfą. Już w 
latach, poprzedzających ręgilme Hitlera, w wielu 
ośnodkach przemysiłu powstała konieczność 
znadznych o-grainSicizeń pofradb życiowych pra
cowników, W wallce o eksport brał również 
u|dlzliiał człowiek ^zary„ godziący islę ze Swlą trud
ną egzyistleniaĵ - materialną, aa) którą diawa? 
zwtęksizone ą-uan-tufm plrateiy. Wreszcie —  gdy na
rodowy socializtm obljąił wftadzięi, praca nad pom
szczeniem W-einsalu! obljięlai nie tylko- 5'stniąjące 
dotąd be-zlroboicie, lefclz; -rów:ni;.eż If-cizlne rzesze ko
biet. Mo-żtaa mówłć' o' kulicie pirlacy wiytwótezlej,, 
który w  -tycE latach objął Niemcy ńepoidzielmlie. 
Tym; łaltwii-eij-:, że dokładńość ky! pracy niemliec- 
kifego rzemiieśiyika i  robotnika były im właści
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we od lalt dawnych, odkąjd wiarunlkiem egzysten
cji! Rizeszy atiał się reikls|piorrit przemysłowy.

W  tych okolicznościach społeicize:ńStwoi nie- 
mfeckie orsita ttnii ego piętnastolecia, kształtowało 
Bf'ę coraz blalrdlziiej jednostronnie. Z solidarności 
wylrÓBł szowinizm, z, nacjonalizmu, — zanfk mo- 
ralnoiści, ,zi ku,Mu pracy wiytlwióTcizią-j; —  brak izdlol- 
nościii wolnego myślenia .i krjjftrtcyzmui, które zo
stały zastąproine wymownym symbolem — ło
patą. Plrizediętlniy Niemiec) staj s:ę fachowcem,,

specjjaliisltą, wiyjkionawicią — poza. tylmi człowie
kiem ograniczonym) i  jesit niż doi dlziiś.

Talki jest wylniik braku umiaru i jieidiaoSttron- 
nościi Bi. Pruisowi jeszcze uf© znamy. Lecz) by 
optymizmowi J. Kochanowskiego sitało 'się za- 
dość., możinlaby nfi e;co zyskać mai prziypatlrtzieniu slię 
Niermcom. Możemy się nie obalwiać, że zaprowa
dzi mas Itio' zbyt dlalletool Zbyt różnym jest naszi 
dotychczasowy charakter narodowy^

J. J.

LOLLARDOWIE XIX I XX WIEKU
Stan religii i Kościoła europejskiego 

chi*ieści j aństwa.
Religijna i kościelna sytuacja nowożytnego 

chrześcijaństwa w X:IX w. w  znaclzneji cizęści by
ła smiultnai, w. XX. zialś isztozegółnieji, diziś po ostat
niej! wojnie jest uważana za krytyczną. Stan ten, 
wykazuje cechy ogólnego upadku religijmegoi i 
wipływu chrześcijaństwa na życ&e kulturalne 
społacizeństlwia europejlskiego. Juiżl z. końcem śred
nio wieidzai i z podząitkiem czasówi nowożytnych 
miożlna było zauważyć pirlzJeisilemia ahreeściijań- 
•stwa i Kościoła; w ich osłabieniu!. Tworzyła siię 
Jfluifturai, fctólra omfcjiałai religiią coraz bardziej a 
■nawet ulsiuwała j-ąi.

Zeświecclzemie nowocześniej kultury piosltjępo- 
wiałb wprawdzie powoli;, ale1 peWmfei NajpćerW 
pioieiząjł, się rozluźinliać stosunek Kościoła do pań- 
sitJwa i rozdział teologili odl fiiloziof® Mówiono' o 
dtwu prawdach, teologicznej, i flilozoficlzmej1. Było 
to w okresie bumami zirmu i  reneisansui. Już w 
XVIII. wiekiu atakowano relig!ię nadipnzyrodfeo- 
ną, którą miał zasitąpić racjonalizmu. Była to do
ba deizirrau i ralcijlonalJzimiu;., W  XIX. w. ptrowa- 
cLztoirio bó*ii plrzec&w każidej. religii i wogóle parlze- 
tfiw idei Boga; była to epoka zlmiagania się wza- 
jeminąwo' wiedzy z objawieniem. Naturalna! wie
dza i idea ewolucji owładnęła wszystkie1 dzie
dziny DuidlzIkiegO' żyici a„ św;alt i .cizłowiekai, Wlsizyst- 
kie problemy świata,, życia, i śimfelrci,, wszystkie 
zaigadikii dluchą, kultury i religii były brane tyl
ko z punktu widzenia naturalllnego fi. ewolucji 
czylii rozwoju.

Teoria ewofluąji w sobie ma rzedziywiście 
pewne uprawnianie i swojąi wagę zi wyjąjtkiem 
ptzylzniania pierwiastka duchowego. materii;, ja
ko jietj' własności. Pogląld wiedzy XIX. wieku 
streszczał slię, w  te|j idei,, że po za materią! niema 
dluciha, niem,a duszy, niema Boga.

Religie ii .chrześcijaństwo uważano: tylko' za 
tymldziaisową) fazę ludzkości, któlria będ!zie usu- 
riięta, skoro sltoisowlny czas naidlejdiziie. Ich miej
sce zajmie; wiedzą, ześwieciazenie dotknie! nie 
tyllko .zewnętrzną' pirzewagę Kościoła,, ale także 
i iliudzlkiość całą priziez uśunlięlcie cihirzieścijaństlwa 
i Kościoła a wpirowadiZienia dteizmiu.

Nie; roizlchodzliło ,s|ię tu o tlen: -cizy inny Kościół, 
ani O1 tafcie clzy innie wieir,zenie, ale: O' wiarę w 
Boga wogóile i władzą Je^o ruad kwiatem i, luldz- 
kością.i. W teji epoice mateirializimiaj, pożytylwizmu, 
istni ejie tylko przyroda, która, wytiwamza przez 
mechanikę ewolucjli wszf Ikie życie. Zdetronizo
wano Boga,, pozbawiono Go is;t!nienia. Ponieważ

jednak mimo wszystko eziowiek musi: coś ‘dzlcić, 
komuś się kłaniać, w; cloś wierzyć, więc nai osie
rocony tron Boży wsadzono człowieka, pańsltiwo 
li niairódi. Panteizm XIX. wieku, konicentiruje nie>- 
śiwiadlomy .alblsiollut natury, w' świadomym azło- 
wliiekui, który jieslt naijlwyiżlsizlymi objawem Boga. 
Pozytywizm ustanowił człowieka .,„Najwyżlslz:ym 
Bytem” (le1 Grainldi Eifce). Wytworzono świato
pogląd bez Boga tiranHcewdentalhegoi. Nadleislzła 
doba nowolciZieismego: tytani and, Jak wedile s,ta- 
regoi miitu grecki ego1 zbuntowali się, olfonziymi 
Huldlztey Tyltani,, przeciw biô glomi Olimpu, tak cizło- 
wiek' w  XIX. wiekui ztrzUciił z troniu Boga, i sam 
się na Jegoi mliieijlsicu posadiził. Tytani,zm poje- 
dyńtazy ,i zbiorowy sftał się ideałem, wie filozofii 
w X IX  wieku we wiedzy' i literaitlurze. To hasło 
wyraża najlepej pioetai i filozof Nietzsche w 
slweji ksiiiążlce: „Tak rzieoze Zaratustira,” : umarli 
wlsizysicy bogowie, teraz ichlcemy aby nadcizio- 
wiiek żył (1 112). Nielwiara triumfowała w1 imie
niu! wi:iedi7A7j, Kościół stracił wpływ ,ria, wiedzę. 
Obok siebie i pirzeciiw1 sjobiê  stanęły dlwa świa
topoglądy:

1. świeclkii z wiedz,ą antyrełigijiny i
2i. kościelny zi wi-airą.
Swiatoooefed koŚr''el!n,y oo:ierał: się na sta

rych ideach i- r*tiz,ekon,ainiach w: nrzeciiwieńs+iw^ 
dio' nowytch prajdólw i wynalazków, a chociaż Ko
ściół usgaćflnił pod pewnym w;zislędiemi nowo
czesną niaiukę z.e swymi dogmatami, mimiO' to 
naukbwcy stamlglr plriz^ciw rslijgiii i Kośdiołoiwi, 
szczególlnie 'zaś przieciw! chrześcijańskiej idieolo- 
gii. Rozchoidlziło siie o pytanie: wierzyć icizy nie 
wierzyć? Odbowiaidianoi, nie wietzyć. Na tym 
tle, że stare Kościoły chrześcijańskie1 jakieitkol- 
wiek denomlilnladii opierały się nia ideacn śrleid- 
niowieciza, nastafoiiło prziesile/nie relieijbie now'o- 
czesmeeo człowieka a dlolszło w‘ XIX. w ;eku do 
sacizyltu,. RaCjonaliî tyicizJny poglądl iediniak ni e 'z;ar- 
dlowolinił lludlzkośjdi,, iśreldnńowieicizny także nie. 
Stary śriedhioiwiecizmy poejiadi nie utirlzymał się 
wobeti nowych rrtraldlówi wiedżiy. dilateoo, oowisltał 
chaô ,. zamęit1 i niepokój w życ"u reiiigitnym i ko
ści elmyimi.

Szufean!’e wyjścia .z chaosu.
Ani kryzysu mateirialnega ani morallniego 

ożłowiek na dłulżiśzy czas nie wytrzyma, dlatego 
wysila się i Szuka sposobu pozbycia się ich. Tak
że ehlrześctijaińłi w XIX. wieku chciał się z, tego 
przesilenia wydostać. Ale jak?

Przyczyny kryzysiu były różjnę, głębsze i po-
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wielrzeholwne. Rczehodiziło- s ę  o ogólmy świato
pogląd nowoczesnego człowieka ima różlne dzie- 
dateyi jego życia, przedewisZiysitkimi zaś o wy
świetleń) e celu życia i wiary w Boga. Jeżeli .zaś 
wierzyć, to- jak?

W pieflwazyim rzędzie- należało usunąć kon
flikt imiędży wiarą a wiedzą nowoczesną,. Dla 
jeldlaych było to beznadziejne;, zostali .pirzy wie
dzy przeciw raligii, co jedsnaik kwestii nie roz
wiązało, jako że duch i serce pozostały próżlne-.

Inni nJajbairdzo cDowierz-ali wiedzy, odwrócili 
się' odi materializmu, ale wpaidlli w idealizm filo
zoficzny^ i utworzył- pozytywizm: ktfóry umoiżli- 
wd pawi en kontakt wiedzy -z religią i odrzucił 
ateizn* absolutny. Jeszcze inni szukali namiastki 
w; miejsce sltarego Kościoła i wiary, szukając 
obcych poglądowi, powstałych na. obcych miej
scach i starali sie swe egzotyczne myśli sttaUo- 
wać z. dotychczasowymi, ideami.

Tak przenoszono buddyzm ido Europy, two
rzono teozofię, anltropozoifię, spirytyzm i okulr 
tyzmi. Wielu z. tych, fctónź-y opuścili Kościół,, 
wróciło- spowrotem, uło- n*||pfl bp- nowoczesna 
wiedza nie dawała im tego, czego szukali, wo
lało- wrócić dio sitarych idei. W ten, sposób Ko
ścioły każdej d enomiriąefli przechodziły swój 
renesans, odiro'd!ze(ni.e„ zaczęły izy-sikiwać. Ci, któ
rzy wracali do starego Kościoła i wielu, z (tych,, 
którzy przeczekali czas krytyczny Kościoła mie
li nadzieję, że Kościół w  międzyczasie przepro
wadzi reformę swej isitoty;, lecz zawiedli siei śro
dzie. Wszystkie Kościoły przeszły operację re- 
■formy, ale1 ta tyczyła się tylko- rzeczy,., bez któ
rych iwiarai i Kościół istnieć mogą,. W drugiej 
połowie XIX. w-iefcu wiele mi&wioaiio’ i pisano o 
nowo-kaitoBcyźmiei, »  nowo-chrześciijaństlwie tzn.
0 reformowanym chriześcij.ańsitlwie. To odlbdło 
się u pisarzy i poetów we Frantcjj|ii, w- Italii, w 
AnlglFj, w Niemczech i Rosji. W rozumowaniach 
pewnych narodów zmiany były tyliko zewnętrz
ne, ale w Niemczech i, Rosji reforma, chrześci
jaństwa doszła radykalnie głęboko we f ;l;ozo.fii. 
Filozof i pisarz rosyjski, Lew ToMoj, zwany 
trizynaistymi apostołem- Chrystusai, pisał swe. dzie
ła na tle ideologii chrześcijańskiej'. i  ewangelii;, 
sam, j-ddlnak budował system ideowy 'nowoczes
nego religijnego1 pamteizmu. Literatura. rosyj
ska wywarła w1 XIX. wieku wielki wpływ na li- 
tónalkrrę, Europy zachodniej.

Modernizm.
JeMym z największych objawów -reformy 

zewnętrznej: wszystkich Kościołów nie tylko 
rzymskiego Ibył w  X IX  wieku tzw1., modernizm. 
Moderniści, szukali przyczyny kryzysu reiiigii i 
wiairyi i znaleźli ją w; konflikcie między w'iarą
1 wiedzą. Oni to- starali! się pojednać Kościół z 
nowoezesiną wiedzą. Modernizm nie był jedno
litym systemem wypracowanym, lec./ szerokim 
chrześcijańskim dążeniem db- wypełnienia prze
paści .mię(diz.y starożytnymi i średniowiecznym 
światopoglądem, chrzęścij.ańsltwai ai człowiekiem 
nowoczesnym. Inlny był modiernizm w rzymskim 
Kościele, inny. w1 nierzymiskiich Kościołach. W 
krajiach, gdizie przeważał rzymski kaitol-cyzm 
jak w Italii, we Francji itd, tama modernizm był 
więftefj radykalny, an;żel'i w krajach,' gdzie

rzymski katolicyzm był w- kontakcie z protes
tantyzmem. !nip. w Niemczech; nawet, -w1 Cze
chach jiuiżi był silalbisizy a to- z powodu. radykal
nych prądów jakie nurtowały wśród; fclenu czes,- 
kiegoi, .a także apowoflw braku, głębiszeg-o- filozio- 
fczlnego i teologicznego, pogfliąidlu- w  czasach przed 
pierwszą wojną, światową, kiedy napięcie poli
tyczne między radykalnymi Czechami a kato
lickim rządem aulsitriackim; dochodził do- zenitiu. 
Mcdenniisitycizm.a mentalność w  Czechach ukaza
ła sę  w całej pełni dopiero po pierwszej: wojnie 
światowaj, gdzie czeski kiler isltworzył swój. włas
ny Kościół Narodowy-.

Mo.derni.zm! rzymsko-katolicki uczył się od 
protestanckich teologów,, od: Kainta i inlnych ide- 
ailtytycizmycb filozofów. TyCZyił się wszystkich 
dziedzin teologii- i szerzył się tylko- -wśród świa
ta inteligencji, lud: zaś nie miał żadnego- pojęcia
o nńm.

Pius X. potępił modernizm w> .r. 1907 a od te
go. czasu kler r.zymisfci składa prizy święceniach 
ni egzaminach teologicznych przysięgę przeciw 
modernizmowi. Dlatego modernizm Rzymowi 
niewiele- przyniósł szkody, bo- n.a rzymski sposób 
został sitłumiony w zarodku. Dlatego, rzymski 
Kościół pozostał na sitairyich zasadach, chociaż 
konflikt międlzy wiarą ai wiedzą przez pewne 
usfelpstwa, złagodiził.

Naiiwiększy wpływ wywarł modernizm na 
Kościół Anglikański,, gdz'0 jeszcze dzisiaj: trzy
ma- się mocno. Przy tymi wiślróid1 Anglosasów nie 
są wykluczone komiczing paradioksy, np. jeszcze 
nieidawno' temu pewien pastor w1 Ameryce udo
wadniał z. całym- (przękonian-iem. że ziemia jest 
płaska. Jeden z biskupów anglikańskich został 
przywołany do, porządku za swe- wywiody, jako
by Adami i Ewa nie byli pierwszymi ludźmi na 
ziemi.

Chrześcijaństwo bez dogmatu.
Z powyższych uwag wynika, że główną, przy

czyną rozdziału między Kośteiołaimi a nowoczesr 
ną dobą jesit różnica -między nauka. Kościołów 
a ideologią nowoczesnej epoki. Chciano także 
stworzyć tzw!. bezdogmatyczne chrześcijaństwo 
bo -dogmat zraża wielu nowoczesnych ludzi do 
Kościoła chrzęścijańrkiego. Chcą oni Boga, a na
wet ewangelii, ,a.le bez dogmatu. Jesit, to główna 
pnzyczyna niewiary, choć oi-e iiedlyna. Odrzu
ciwszy dogmat, zgadzalj.ą się na etykę Je.zu.sai, 
ale bez kościelnej nauki. W ten sposób zawiązało 
się „Stowarzyszenie Etycznej Kultury” (Soeie- 
tiesi for the ethical cullture) w Ameryce, Anglii 
j Niemczech i w wielu innych kflajaeh, co miało 
dać początek tzwi. moralności świeckiej bez Bo
ga i- bez sankcji i-eligijneji.

Tak chciano ratować zasadę: moralności prze
ciw materializmowi i jego pojęciu o- etyce-, sa
ma. jednak etyka świecka miała orientacją po
zytywizmu, i aglnios!t;y|cyzmni.

Nie bir.akło myślicieli, filozofów' i teologów 
nowoczesnych), (którzy -usiłowali- zjednoczyć 
W a zy  sitki e ilsitlni eij'ące wierzieinia we wiedzy i reli- 
gii now-eji, nie -objawioniej, nie kościelnej,., a więc 
sltwOirzyć element- religijny czysto ludziki. To 
się jednak nie udało tylko, z tej: racji, że wierze- 
nfe musi zawierać w sobie cechy nadnaturalne
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:niadllu|d!zlkie. Wysiłki jednak nowoczesnych apo
stołów1 naturalnej ireligii nie zostały bez; skut
ków,, bo wszystkie poważniejsze zrzeszenia 
ehirześcijańlslkie stanęły tymbairdziej w obronie 
nadhiaturafltaości wiary..

Apostołowie nowoczesnej'; religii nie byli do
brymi psychologami,, bo .nie uiwizglęidlnili czy za
pomnieli uwzględnić, że religia i aklty religijne 
mlusizą znaleźć echo w zbiorowości ludzkiej., w 
reiligijirJê  społeczności, a więc1 -wi Kościele.

Kościół pierwotny i narodowy.
Refotfma jednak Kościoła doprowadziła db

pierwotnej' formy jego-,, a więc db .zorgalnizowa- 
nia Kości-oła narodowego w duchu potrżeib i wy
mogów1 każldiego' narodu na zasadach pierwotne" 
go dhr2,eśc’jiąń)S|twa z wł;asn,yim. językiem, i z wiłas  ̂
nyimi obrzę|dami. W ten sposób pierwszym Ko
ściołem chrześcijańskim Narodu P;olskiego — 
był Koślciół Narodowy, zaprowadzony w zachod- 
rjiejj słowaańlslziczyźnie przez apostołów słowiań- 
skifch braci Cyryla i Metodegoi, którzy prizynie- 
śli. Czachom i Polakom ewangelię Jezusa Chry
stusa w oryginale, a więc bez: jakiejkolwiek re
formy1. Apostołowie ci byli zwolennikami po
wszechności Kościoła jedinego-, kltóry nie m’ał 
być ani greckimi, aini łacińskimi, leciz: miał do
puszczać wslzysjtkie jięzykł każdego narodu dio 
swej lrtulrg:i. Wszechświallowa polityka Rzymu 
wpr.owadz ła do liturgii łaciną. Dogmatem jed
nak łacina nie jest ani obrzędem. Są to rzeczy 
dSrtigorzęjdne, Język, w' jakim się msiza odipra-

wia jest różinym w kazldym Kościele narodowym 
tego czy; innego narodu, tak sarno i kanon mszal
ny; podawanie komunii św. pod jedną czy dSwie- 
ma postaciami celibat kleru i wiele innych ele- 
menitów życia religijnego nie są kwestami tak 
wtelfeiejj wagi, jak problem reformy samej wiary 
i Kościoła, w  ogóle i etyki chrześcijańskej, któ
rych pozbawić elementu nadnaturalnego równa 
się ziniszczeniu żywotnego ich charakteru.

Obserwując działanie Człowieka na prze
strzeni historii,, konsltantujemyj, że duch ludzki 
jest wielce1 ruchliwy, czyn:ny i. niespokojny, do
chodzi do: wielkich pozytywnych rezultatów, ale 
ma, też! nieuleez«;lną wadę, że: reformując nie
które środowiska życia- społecznego, przez to 
samo, pisuje i nis;zczy je, aby po jakimś! czasie 
znowu wrócić tam.;, sfcąjd! wyszedł. Takim .niezni
szczalnym'i nie do zreformowania elemenftem 
jeisit problem wiary w ogóDności, która z natury 
swej; musii zawierać w sobie cechę nadnatury. 
Ponieważ w Kościele znajduje się wiele elemen
tu ludzkiego, to. sltasoWnie do okoliczności tylko 
ten -element możną, a, nawet koniecznie należy 
reformować.

Dotyrihczia-s: ukazały się wszystkie tytaniczne 
wysiłki. reformy; tub ziniszCzenia1 wiary fikcją, a 
że i w przyszłości niie b^dlzie inaczej,, o tym mo
gą być przekonani ewentualni reformatorzy. 
Kryzys^ zaś Kościołów w naszych .czasach, nr nie 
doipiero wtedy, jeżeli dzisiaj Kośc-ół potrafi wy
chować nowoczesnego człowieka.

Alpha.

ŚWIĘTY STANISŁAW Z WIZYTĄ W POLSCE
(Klechda niebieska).

Piękny był ranek w niebiosach, ,a, Pan Bóg 
radując się wszystkiemu co stworzył, patrzył z 
wysokości tronu Swego dobrotliwie na Aposto
łów i na Świętych, otaczających Przybytek 
Pański.

I spojrzał Pan na Świętego Stanisława, a by
ło to w maju i spojrzawszy, zastanowił się 
Stwórca. i po chwili rzekł:

— Stanisławie miły- sercu meimu przeczżeś 
slmutny?

I pokłon \ się Święty Stanisław Władcy 
wszechświatów i mówlajq, komie odpowiedział:

— Smiutinym a t;ęsfk|n!ym|, o Panie, bo złe wie
ści nadeszły z: Polski,,, z Ojlczyzny mej ukochanej 
i płaczą oczy moje łlzalmi krwawymi nad n'edolą 
rodaków moich.

A Pan1 rzecze na to:
—  W niebie, jesteś, Stanisławie., i w spokoju, 

więc co ludzkie, ludziom ostaw'.
—  O Panie mój' —  odfparł Światy Stani,sław, 

zniżając się Ido kolan Pańskich—  iżali nie wiesz,, 
że patronem jestem, kraju onego:, Poilski, jakże 
nie boleć więc sercu memu,, nad upadkiem: kraju 
mego?

Pomyślał Pan Bóg chwilę maleńką, a po
myśli awszyi, w te słowa orzekł mówiąc:

■—1 Iżieś mi jest m iły idźże tedy ,n,a ziemie 
polskie pomiędizy swoich na dobę jedną czasu, 
a poszedłszy zapytaj ich pilnie, czegoby snąć dla

szczęścia swego mieć pragnęli? A  co ci przełożą,, 
spiisir i powtólrz mi', a ja ci Boskiem Swem. sło
wem przyrzekam, że każdą ich w7o,lę wypełnię, 
aby s ę stało wedCe życzenia twego, i abyś się 
rozchmurzył.

Ucałowawszy w podzięce rięfeę Pańską, opuś
cił Święty Stanisław siedzibę Boską, i,, idąc, dro
gą mleczną tak piręjdlko,, Jak tylko- święci Pańscy 
iść mogą, myślał zi radością, z, jaką to nowinką 
stanie na zilemia-ch ojczysitych i jak uriadluje 
WszysUlkiićh ziem tych. mieszkańców. Niedługutko 
znalazł się Święty w  stolicy PoMci w Warszawie.

A  gldy się ludzie zwiedzieli o przybyciu ich 
ipaitr-onai, zlbiegli s'ę tłumnie i wielcy i mali w na
rodzie na miejsce, gdzie Święty zasiadł skrom
nie na prosto ociosanej ławie1 i pokłoniwszy się 
nisko „zapytali:

— Co nam, przynosisz patronie nasz?
— Łaskę niebios — oldfparł Sw:'ęty Stanisław.

— Wysfępujlcie rodacy ukochani po kolei i wy- 
WżSTe mi proślby wasze, mówiąc wszystko- co 
wam, i krajowi do szczęścia, potrzeba, a daje wam 
święte słowo, moije, iż będzie wypełnionym każ
de wasze życzenie, bo tak chce Bóg.

I wysftąpił pierwszy, peeselowiec,, ja,ko naj
bliższy •starów duchownemu, którego1 święty 
paitron zapytał: jakie jest twoje życzenie? Na to 
odparł peeselowiec, zgrzytając zębami:

Błagami Cię. -o Święty Stanisławie, abyś og
niem siarczystym z niebios wypalił w całej Pol-
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sc.e wszystkich socjalistów i demokratów od naj
starszego;, aż do dziecka, które ssie pierś mat- 
fczyną.

Zapisał to jego życzernie święty- paibroin. na 
karlteluszku i następnego zapytał:

Ktoś ty i czego pragniesz?
Ja jestem pepesowcem i piroslzię cię, patronie 

Pofllski, byś spuiśldił pomór na wszys,tk'ch -reakcjo- 
nis|bów. Niedh żywa mogą pirzed] kosą śmierci nis 
-u]jtiizie.

Doblrtze, oldrzecze1 ślwięjty i zanotował to ży
czenie.

Wtedy pudlszedł! tnzeci, gruby, a ucałowawszy 
■rękę świętego, -rzieicze:

Ja piagmię, aby wszysitko, co chłopskiego' po
chodzenia, wyginęło doisz-ciz-ęitnie, a majątki na,- 
sze rozparc-ełowiane przez 'ten szatański wymysł, 
refołnę rolną, wlrlóciły znowu ido nais! i ziemi® 
chłopskie były włlączome idb naszej- obiazarniczej 
własności, bom; ja  j'eist dziedzicem,,, so-lią tego kra
ju i chlaęi być jego ijiefdlynym tpatnem.

Zapisał! święity i te słowa, a- obaczywszy] chło
pa prized1 ,sobą„ jakimi go* widywał ongiś za cza
sowi króiai Bolesława* zapytał:

A  ty ,zi czym przybywasz, kmieciu poczciwy?
A  no, rzecze chłop ułap wszy za nogi świętą 

ospbę — ja tam wieljgich rzeczy ma pożądam, 
ind dżdżu siarkowego i ognistego na tych wszyst
kich co Ito wiąklsie obsary w naslze-j; uko
chane jrPoliisjce wi stwodich mękach jeszcze trzymają. 
Nie<ch Ich kości wiatr.y po. polach rozmliosią, a jiuż 
my chłopy z ichmymi włościami idamy stobie 
radlę.

Zapusałl i te słowa -ŚW'ięity Sltamilsławi i zapi
sywał dalej!.

Przedstawiciel Pailtii Priacly, zydzy® nagłej 
ślmieirici wszysitki!m zblokowanymi (demokratom. 
Człowiek postępowy,, ,prosił O1 7i0lnm r̂ oĆT-ii dic37jr\y 
dHa wszystkich lluldfzi dawnych pojięć. Mieszczuch 
prosił o- pogrom liuldzi wiejlskichj, a ludzie ze wisi 
błagali o zimiąziczemie wszystkich miasit wraz: z ze
psuciem ,które z tych miast ma wypływać.

A  po tymi przyszli przedstawiciele uirziędników 
i pracowników umysłowych ze- skargą na Pań- 
stlwoi, iż płace1 są niskie i małe racje1 żywnościo
we i z tego* powodu wciąż w  domu niesnaski, 
a dlelegat -z Kontrolli- Pamisltlwa i MilniisIterisItWa 
Sprawiedliwości ośKyialdczył, iż co1 Idlrugi urzęd
nik ,„łapownictwo” uprawia.

A ż wreszcie stanął biskup Stanisław przied 
„pomazańlcami bożymi” , kolegami po fachu, ze
branymi w  WairBzaiwie a okazji ingresu kardy
nała HHonlda i rzekł:

—  A  czego w.y sobie życzycie, airicypasterze 
narod^,, dla szczęścia Pollslki, a zbawienia duszy 
jej dizieci? Chcecie może ,abyi Bóig Wzbudził pro
roka), któryby piórur.'ną wymową karcił i do po
kuty wzywał tych wszystkich co; gwałcą ptrawa 
Jego święte, co krzywdzą nędzarzy,, okradają 
pańlsltwo, coi gonszą maltacjzkicih i młodzież pro
wadzą na zatracenie;, co pobudzają do walk bra
tobójczych? A  może chcecie,, żebym: został mię- 
idlzywama i buldził poczucie .sprawiedliwości, umi
łowanie prawidy,, pracowitości, ładiub bratnią zgo- 
dję, szczery patriotyzm: i 'tolerancją pirlawdziWą  ̂
taką, ijaka panuje tam, w niebie?

Na sali zapanowało głuche milczenie.

Święty męczennik; się zdumiał.
Jakto —  zawołał —  nie macie biskupi żadlnej 

prośby dla si-ebiei, dla Polski, dla Kościoła?
Mamy — odlpowieidział ponuro następca świę

tego- męża na stol:cy krakowskiej;, kniaź i książę 
Sapieha w jednej osob ę.

Mów;, mój- naisttęptco!
Wiadomo- Waszej Świątobliwości — rozpo

czął -biskup Sapieha —  jak ciężkie nastąpiły 
czasy dila twoich następców w  Polsce. Gdyś żył 
setki lait temfu, miałeś kłopot tylko z- kró-lran sa
mym-,, Bolesławem Śmiałym, a my mamy takich 
krói ków dużo. ba-iidizo dużo. Są to part’e prze
wrotu, stronnictwa- z piekła riod-em, .których 
plrze-wfóldicy twierldzą. że- należy mie tyifco' opo
datkować nasze majątki1, ale je skonfiskować na 
rzecz beziroillnych i małorolnych!, że należy od- 
idizielić Paósjtiwa od naszego świętego kościoła, 
rzymskiego*.

To smutne —  odrizekł Stanisław SK-cze-p-anow- 
ski i. aż -usiadł na krześle, na którym siadyw-a?' 
plrzeor Kordecki.

L-eicz co gorsize — mówił dalej przedstawiciel 
rzytmskiej- hieranchii w  Pollsce —  ooigorisze i bar
dziej oburzające, to otworzenie dla P-o-lski na 
oścież bram dla wszelkiego rodzaju, herezji': lu
teranów, kalwinóW), arianówv baptystów, meto
dystów, teozofistów, a nade wszystko Narodo
wego Katolickiego Kościoła.

Narodowego Kościoła- — pirizierWał Święty 
mięczeinnik — a cóż toi za Kościół, (dk> ozego- diąlży 
i czego niauCza?

To straszna herezija, powstbała wśród _ lluldu 
poOfeki-ego- w  Amieryae, przybyła do Pofeki naj
pierw pod Wawell, a potym do- Lubelszczyzny,, 
a teraz się sizerzy po całej Polisic-e. Program jiest 
jej, krótki: żądają wolności w  czytaniu Pisma 
Świętego, polskiego- jlęzyka- w1 .obrzędach, znie
sienia celibatu -dla duchownych, udziału lludu 
w r®ą|dach Koścoła-, wyib-oriu biskupów przez na>- 
riódi, a nade wsizystkoi wyłączemiei zi pod miłości- 
wCj; opieki „ojica świętego” , polskiego społiecz:eń- 
sltwa.

W miarę, jiak b-isikujp Sapieha- tłÓmaczy5 nie- 
/bieBkiemu gościowi naukę, Narodowego- Kościo
ła, rozjaśniła się święta twarz; wysłannika, a 
wre!s|zcie odezwał się, wls!taj|ąc z. wielką powagą 
i majiesltat-emc

Wy|słuidhałem was cierpliwie i ponotowałem 
sobi-e zażalenia, ale .chciałbym też -wiedzieć, cze
go sobie życzycie od Boga, jąkiebyście chcieli 
lekarstwa .zaaplikować na bolączki kościoła,, pań
stwa i nairodlu?

Ja wyrażę .zbiorową prośbę pofekiego epilsko- 
patu —  odezwał się nagle prezes zgromadzenia 
kardynał Hlomidi.

MÓW, odirlzękł łagoidnie ślwięty.
,. . . Na-sizym' życzeniem jieist, aby „rząd duSz” 

przeszedł całkowicie w nastee ręce- —  abyśmy 
mogli stworzyć naljWylższy trybunał św. Irkiwi- 
zycji/, jak za czasów Ino-centcgo Iii-go. Prosi
my. także, aby państwo udzieliło śwl. Kościołowi 
* ramienia iślwieckiego-” , jak w średmiowieozu- al
bowiem ,,wszelka władza od1 Boga, -pochodzi”

A  icóiżbyśc-ie zrobili zi pro-tesltantami,, żydami 
i prawosławnymi? Co z. tym Kościołem, który 
powstał -między narodem polskim na tułaetwie?
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Tych niech nam oydldia Państwo pod opiekę, 
a my jwżi bądizaemy w -edizdec, co z nimi zrobić. 
Mamy prawa,, zwyczaje i tradycje kościoła świę
tego, a o Torąemadę ni,e będizie dlziś tak tirudho, 
potrafimy zjednoczyć aały polski naród pod; ber
łem (następcy Jezusa Chrystusa,, a zasitępicy Boga 
na ziemi.

Gdy święty mąż wpisywał te życzenia feis1- 
kuipów, posmutniał, to ,się na przemian ironicz
ni® uIśmiedhaŁ W końcu,, nie pożegnawszy się 
nawet z dostojnym zgromadzeniem, wrócił do 
niebieskiej krainy, ale wrócił smiuitiny i tpnzy- 
gnięibiony.

Znalazłszy się późnią poną stpowrotem w! nie
bie u sitiólp ttroniu1 Pańskiego, skirył się pomiędzy 
inniylch świętych, znakfu o swojej osobie nie da- 
jąlc i ni'c nie mówiąc.

Lecz dosltlrzegł go Pan z wysokości swojej 
i mówił -doń te łaskawe siłlowa:

Oltóżieiś fwlrtóciłl,. syriu mój Stenliisiłiawie;, po- 
diej)diźż,e zasię db mnię, abym cię wylsłućhał i po- 
dąjl mi zapiskę zi życzeniami twoich pobratym
ców), co chronisz ją pod! płaszczem, ażebym każde 
ich życzenie naltychlmliast wyjkonał, jakiem ci 
przynzeM.

Zaś wifeąc, że Święty Stanisław ociąga się 
jakoś, ido dał Pan:

Gzemiu iśię trwożyisz milły mójl? Podejidiź £ 
bąldź pewny, że niema ‘tej rzeczy, którejibym 
■me sjpetoii!̂  o które prosić faąidią Polacy bom 
przyrzekł, a wiedizą Niebiosa i ziemia, ze wiertay 
jestem w pirzyrzecizeniach swoich.

Wtedy pajda do nóg Pańskich Święty Stani
sław i łlkaijąc wielkim łkaniem, błagał Pana Za- 
stiejpówi, mówiąc.:

Zapomnij!,. o Pa;nie;, ipirpśby mej i przyrzecze
nia swego, bo gdyby się stało według woili ro
daków mo;ch, cio żyją,, i nząSdzą w- obecnej; Pol
sce. -tio nie ostała by się tam, ani jędrna _noga> 
i nie olsitalł by się tanu, kamień na kamieniu,, 
tylko byłby wyb^lty Wszellki mąż, wszelka nie- 
wiasita, wszystek dimbiazg niemowlęcy w kołysce 
i u piersi matczynej!.

Mówiąc to,, ślwięlty Stanisław, patirzył pdJhie 
i żałośnie w  Boskie źrenice Pana,, który utopiw
szy rialz tyfeo' wzinok w świętego Stanisława, 
rzeki slmuitnie:

Niech się słtan'e wedle życtzenia twego i niech 
wloką dalej' roidacy twoi łańcMch .ciężki, kiedy 
w  zgodzie i w  braterstwie żyć nie potrafią, kiedy 
w  gtfzechach bratobójczych wciąż grzęzną i w  
sprawie Bożej i polskiej, zrjednoczyć się nie 
mogą.

Czytajcie i rozpowszechniajcie „Posłannictwo” 
pismo polskich katolików.

OBYWATEL KARDYNAŁ HLOND W WARSZAWIE
Z organów, turiziędowych mi^d!zyinarodowe|go 

Kościoła rzymskiego diowiadiujieimy się, że dekre
tem „„De saffiute animarutm” 'jedinego zi niewielu 
żyjących jeisizicże w' Europie dyktatorów Piusa 
X II—zoisitał sSużbowo przeniesiony z Poznania do 
Warszawy ob. August 'HJlonidi, oraz że, granicie 
arichlidlecezji Gnieźnieńskiej i' WarszawiskieJ zo
stały tymże deklreltem zniesione.

Wierny), że sprawa ta jest tylko pozornie ogra- 
nicizoma do tereniu wawInęltTjZnych zariząjdizień adi- 
mihisltiracyljmiych Kościoła, watykańskiego, wpSyw 
boiwiem irlzeczyiwiśty 'tego dyktaltora sięga o wie
le Idatliep).

Jalk wi'emy(, każdy z Kościołów W Pol/soe ma. 
Swą suWerenlntośić zastrzeżoną dekretem legali
zacyjnymi w  łym  siertsią że, czynniki obce, t. m

wiola współwyznawców obcej narodowości lub 
obcego obywateMIwa nie może być wysitarlcza- 
jąica do żadnych zmian, wewnięjtlriztnych Kościoła 
w granicach Rzecz,ypoispoliiiteij' PoSllskiaj,

iNie przypuszczamy więc, aby w tej' sprawie 
były idiwie miary; —  jeżeli bowiem Państwo- do
puszcza Idio. ingerencji w sprawy wewlnętrznot- 
organlizacyljne 'rzymskiego Kościoła w Polsce 
ludtzom obcym duchem, narodowością i obywa- 
teliśtiwem —  nie widzimy p;rizesz|kó|d|, aby kie- 
nowmilcy innych Kościołów chrześcijańskich z 
diuiaha i pochodzenia rdlzenn,i' Polacy, mimo ob
cego obylwatellsltlwai, nie mogli czynnie pracować 
■dlla doblra swego1 Kościoła.

Jak wemy ibowiemi —  w Poface obowiązuje 
jddlno prawo dla wszystkich bez wizględiu na 
metrykę wyznaniową.

Wszystkich P.T. Kolporterów „Posłannictwa" prosimy 
o wpłacanie zaległości na konto P. K. O. 1 —  803.
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MAŁOŚĆ I
W maj.ui 'niezwykłym dla dziejów Polski mie

siącu Marii, który ;w tym roku sizczegóillnie wie
le nam pmzyinió'sił|, miasto Kraków przeżyło o 
jedną radość więcej. Z teraniu okupacji amery
kańskiej wiróciłi do- siwego miasta, główny ołtarz 
mariadk^go kościoła, najlwtepaniiallaze dzieło nze- 
źby -średlniowiecznej w! Polsicie. Niezwykła war
tość ailtyatylozna, dzieła, skusiła Niemców do kra
dzieży ołtarza. Gdy wróć ł — cieszymy się, że 
-w skarbcu dorobku kulltuJralnegO' o jedną wielka 
stratę miniej. Jako dzieło doskonałe —  jest oł
tarz tlen diziełemi sztuki—które kalżldego czaruje 
'swoistym, pięknem. A  poza tym ma. Swoją spe
cjalną literaturę.

Mairiaciki ołtarz Wita Stwosza jesit dziełem 
wielkim w każdym senlsie tego s1łowa>. Powstanie 
jego wari te jest przypomnienia.

Roku pańskiego 1477 zaczęto piracę. Kilku
nastu obywateli Krakowa, zdaje się, za namową 
trzech, powzięło postanowienie ozdobienia, ko
ścioła Paniny Marii w  sposobi, który by kułt, ja
ki dla Niej: mieli wyrażał. Trzej1 entuzjaści spo
wodowali rozpoczęcie dzieła,, które; jiedmak prięjd- 
ko osierocone ich śmiercią zostało. Ich miejsce 
zajęli inni — z ihinyrn jednak do slprawy Sto
sunkiem.. I tak jeden z nich, domowymi pożytka
mi swymi nazbyt zajiętiy, sprawę ołtarza zanied
bał. Dwaj pozostali n>e ustawali w1 siwych wy
siękach pfrzez lat prawie 11. Koszty pracy arty
sty i jego piracowini były ogromne, a inicjatywa 
całkowtie prywatna. Nie dał żadnej pomocy, 
ani skarb miasat, ani państwa. Liczni zwątpili w 
szczęśliwe ukończenie dzielą, które zldawało się 
odwlekać w nieskończoność. Ile pracy, perislwia- 
zji. entuzjazmu i uporu musieli użyć diwaj: mie
szczanie krakowscy, dila zebrania kwoty ogrom
nej. jak na oiwe Czasry, 2808 złotych. Z wyjąt- 
k1em jednego większego .zapisu testamentowego 
200 ztotydhi, złożyły się na ogólną kwotę datki 
mnliejlslze. Wpływały w różnym; cizasie, niespo
dziewanym przypiłylwem, kitóry kiedy indziej 
zawodził. Dwaj opiekunowie splrawy;, gdy pra-

Z KOŚCIOŁA
W dniu 2 kwietnia b. ir. odbyło- się w Warsza

wie posiedzenie pełnej Rady Kościoła, na któ
rym omówiono plan pracy na przyszłość i jed
nogłośnie zaproszono Księdza Biskupa J. Padew
skiego, by nadal objął kierownictwo Kościołem, 
gdyż z urzędu swego nie został odwołany, lecz 
.wyrwany siłą przez, okupanta i osadzony w obo
zie.

Radia Kościoła przyrzekła Księdzu Biskupowi 
jak najdalej idącą pomoc i współpracę dla, do
bra Polskiego Narodowego Kościoła Katolickie
go' w Polsce i w Ameryce. Dotychczasowy Prze
wodniczący Rady Kościoła— Ks. J. Kwolek i Se
kretarz; Rady Ks. E. Narbuttowicz. złożyli spra
wozdanie finansowe, które bez zastrzeżeń zosta- 
ło przyjęte.

WIELKOŚĆ
ca v ymagała ciągltości wypłat sięgali do poży
czek —  nieraz z wlłasniej kieszeni. Cały ich dłu
goletni wylsiłek wynikał ze swoiście .pojętiego 
cel)u, idealineigo wyrażenia kultu Marii, dziełem 
sżtujki, a może nawet zaskarbienia Jej łaisk dla 
siebie i m asta? Dokument fulnldacyjmy wyraża 
ich mniemani: e, „jak to Panna Maria życząc so
bie ołtarza tych licznych, którzy się naśmiewali 
z, przedsięwzięcia, „rozmaitymi frasunkami na
wiedziła” . W ’dać w  tym i gorycz, wspomnień 
jednostek,, które już nie tylko pomocy, lecz na
wet i ‘zrozumienia dla swych diąlżeń nie u wszy
stkich doszukać się mogli. Naglrodę za tyloletmią 
wytlrwałość otrzymali w samopoczuciu swym, 
gdy wspaniały ołtarz bylł nie tylko mistrza Wi
ta Stwosza,,, ale i ich triumfem. Zdaje się, że ar
tysta nie zawiódł ich nie tylko poziomem dzieła, 
ale i duchowo zi nimi się jedlnoCzyłi. Zapisali więc 
w dokumencie fundacyjnym te słowa -gorące, 
że był „dziwnie pillny i życzliwy, którego rozum 
i robota po- wsaystkiem chrześcijaństwie z po
chwałą żylwotą, którego też i ta robota zalecała 
na wieki” . Nie było wieje chyba w ich sercach— 
'naiwet gdy sizczęśliwie zamierzonego celu do
pięli —- dumy pomniejsizajiącej cudzą zasługę'. 
Jak o tym napisali ich „pilne doglądanie było” 
na cześć Panu Bogu i najświętszej- Pannie Ma
rii, która niechaj będzie błoigoslławioma na. wie
ki” .

Z ołtarza mariackiego płynie żywa nauka. 
Kilka jednostek pokonało uporczywą wytrwa
łością wieloletnią różnorakie trudńości i nawet 
obojętność miejscowego otoczenia, aż pozyskali 
sobie jego poparci'' i z iniicjjatywy jednostki po
wstało dziefo społeczne.

Bilisko pięć wieków mija od ukończenia oł- 
tarlza, mariackiego — lecz pełne podobieństlwo 
istnieje międizy dobrymi poczynaniami ongiś i 
djz®. Te same tr,uidiności i ten sam zapewniony 
sukces wyltlrwałym orędownikiem dobrej spra
wy.

J. J.

I O KOŚCIELE
Uchwalono, że1 „Posłannictwo” redagowane 

dotąd przez, Ks, E. Narbuttowicza —  ma być or
ganem Polskiego1 Narodowego' Kościoła Kato
lickiego i jako taki zasługuje na moralne Ł ma
terialne poparcie i wilnnio znaleźć się w każdej 
naszej rodzinie.

— X —

W  Idinjiu 8 maja 1946 ir,., w uroczystość §w. 
Stanisława, k=?. Bp. J. Padewski odwiedził para
fię Pol. Nar. Kat. Kościoła w' Gorzkowie, gdzie 
probosiZczem  je s t  kia. M , T ym Czak .

Plr&ybywiająjciegoi Księdza Biskupa powitali 
licizinie zgromadzeni parafianie na czele z. księ
dzem proboszczem.

Dostc-jiny Gość odprawił o godz. 11-ej przelcE
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południem! uroczystą sumę d wygłosił podhiosłą 
naukę.

Parafia; kierowania pnzez .kia. Mi. Tymczaka—■ 
mimo wielu trudności wynikających, z. warun- 
kólw powojennego życia. — nie tylko, ż.e nie o- 
słablłą, lecz, przeciwlnie rozwija się, czego* dowo
dem, są prace wykonane przy ogtodizeniu kościo
ła i uldział wi życiu duchowym parafii.

Księdzu Proboszclzowi i parafii życlzymy 
,,Szczęść Boże” .

— X —
Ksią(dlzi senior J. L. Zawistowiski —  Przedsta- 

wilciel Rady Kościoła i piraisy P.N.K.K. w Ame- 
iryce w, diniu, 22 miaj,a b!r. opiuścił Pollsikię, uld!alją.c 
się do swej pnzyfaranejj ojczyzny.. Odjeżd!żaijąr 
cego Ksiî ąldiziai Seniora żegnali Kisi. Bp. J. Padew
ski, pirlziędteltaiwiiciele duchowieństwa Okręgu Po
morskiego i wispółpracownik ,,PasIa:nnŁdt}wa’'’ 
Bolesław1 Sifcorislki. Wizyta Księdlza Seniora J. L. 
Zawistowskiego w Poiisbe ma -dla P.N.K.K. w1 
kraju dionioisłe znaczenie. Po raz; pierwszy bo
wiem od kilku lat Naczelny Biskup i Rada, Ko
ścioła w  Aimierycle otrzymają, przedmiotowe in
formacje o stanie Kościoła w1 Ojczyźnie. Polo
nia Amerykańska z. pprasy będizile się mogła dio- 
wiejdlzieć oi naszej1 pollsfciej, rzeczywistości —  kftJó- 
rlą tendenciyjjlnie i wręcz we wrogim naświetle
niu; pmseldsltawia klerykalna piraisa na, wychodz- 
twie.

OBRAZKI
NAPOLEON BONAPARTE

Znajomość historii powszechnej; ma ogrom
ny wpływ; na wykształcenie człowieka i śmialło 
można tlwiarldlzić, że światopogląd bez jeij znajo
mości jest tylko ksąużkowyml, jednostronnymi, a 
w kalż)dy(m wypadku ku!lawytmi. Każdy człowiek 
ma isiwoją własną hisorię życią, po(dobNie0 jak 
każdy nanóldl. Naród moiżina poznać tyliko z> jego 
historii,, w, której objawia ;się psychika; jego, cizyli 
histto-ria narodu i człowieka jieśt ich fotografią. 
W studiach jiedinlak historii należy pamiętać;, że 
trndkio jieist znaleźć poidkięciznik historyczny, na
pisany cfcyslto przedmiotowo. Dzieje ludzkie nie 
są tylko suimą bezdluslzlnych.' łicizlb i idat, ale prz-s- 
die wstzysitkim realllnym chronologicznym zesta
wieniem zdarzeń, które wpłynęły decydująco, na 
los narodów z Uwzglięfdinieniem] towarzyszących 
okoliczności. Diziejopiisiairze najczięślciej miesizaiją 
do swych. dzieł wiele władnego elementu i oso
bistych tfefleksrji, co jest powod!em,, że truć'r.o 
EWaleźć podręcznik hiistorii,, p'isatny zupełnie ne- 
uitlralńie. Dlatego inaczej napisze hisltorię Poilbki 
FranldUz, inaczej, Anglik, N';arńec a, inaczej; Po- 
lajkL Protestant inaczej napisze dzieje papie- 
wa, aniżeli iizymsko-katolicki autor1, tymibar- 
dziej, jeżeli nimi jest duchowny. Wielką: rolę w 
pisaniu dziejów odgrywa narodowość, wyzna
nie, śWJatopiog|!lą|dl i nastawienie po li tycizne au
tora;..

Jeżeli choldlzi np. o papieża Aleksandra VI. 
Borgia (1492 —  1503)., to historyk rzymsko-ka-

Nalleiży przypuszczać, że p'0 powrocie Księ- 
diza, J. L. Zaiwilstowislkiego do Stanów Zjednoczo
nych A. P. tiaimltejlsiza Polonią, zoirganizowajna w 
Poi.'kim Narodowym Kościele Katolickim 
przyjdzie z wydatniejszą pomocą wyznawcom 
tegoż Kościoła w Pollsee, którzy w: naprawdę 
trudnych warunkach; budują podwaliny Tapiszei] 
pirizysałOigci dlla Państwa i Społeczeństwa.

— X —
Diz; ęjki inicjatywie ks. E. Nar|bu!ttowi;c!za —- 

w diniu 26 maja bn. na gruzach spalonej kaplicy 
Pol. Nar. Kait. Kościoła w  Wiśniewie k/Warsza
wy —  odbędzie się pieirwisize po wojnie nabożeń
stwo1 uroczyste. M^rno spalonej w czasie diziałań 
wojennych, kaplicy i braku piroboszWza,, który 
zginął w obozie koncentracyjnymi w Dachau —  
wyznawcy Kościoła Narodowego w Wiśniewie 
'wieirlzą, że wi niedługim czasie odbudują siwoją, 
parafię i biądlą mieli własną kaplicę i proboszcza.

— X —
W uroiczysltość Wniieibowsfcąfpieńa Pańsk ego 

(30 maja) odbędzie się nafoożeńisltwo! potowe wr 
Bożięcinie k/Wanszawy. W nabożeństlwie tym 
wezmą udział parafianie warisEalwisicy. Jesteśmy 
piriziekonani, że ksi. Leon Janecki z Warszawy, 
pracą swoją przyczyni się do zorganizowania 
si!Hneij pairafii WoUnegO' Kościoła Kaitołiicki|ego 
Bożięcinie.

Z ŻYCIA
toliickj broni go, czyniąc iróżmcę między osobą, 
jego a uaizędemi: jako człowiek był godny potę
pienia, jako papież godny szacunku. Oczywiś- 
ciej, jest to procedura, która z.e sptawi-edlliwiości 
czynii karykaturę, adbe plrawo, ani nawet kano1-  
niczne, n ie  prlzewiduje takiego poatęipow.ania. 
Przy teji okaztjsi możnaby zapytać 'spe ĵalisittów1- 
kanoniiićizlniego pjrawą, czemu św„ Inkwiayaja nie 
czyniła takiefj dyistynkcfli wśród' swych ofiar?

Podioibhie ,ma się slprawa z. niektórymi posta
ciami w  piislmachi Sienkiewicza. Charakterysty
ka tych osób. nie oldipowiada zaW'Slze rzeazywiislto- 
ści. Ksiąlzię Jeremi Korj'bu'tl-Wiśniowiedki> u- 
dzieliny magnat na Uitorainie, bypajnwiiiej nie był 
tak wzniosłego i azOachetn.ego charakteru1 jak 
to- Sienkiewicz w! Trylogii go przedlstawia. We
dług nowoczesnych krytyków' był to‘ arogi de
spota, aultokrata, trzymająlcy w1 klesizclzach pań
szczyzny l-ud|, kltólrego był poistraiclhemi. Takie 
postacie, których charakter nie odpowiada tia r̂ 
cEywistości, znajdujemy w hiistorii każdiegO' na
rodu.

Jedlńą z wielkich figur historycznych naj
nowszych czasów j.eislt ibezsprzecznie Napoleon 
Biomapiarte. W krytyce tego csłowieka, który sta
nowi epokę w .dziejach Europy, opinia h/isftor,y- 
ków jest podziełona: jedni wideą w nim tylko 
poizytiywne zalety, inini stoją w skrajinej opozy
cji do niego. Że Napoleon był niezwykłym:'czło
wiekiem,. pirzede wszystkimi zaś geniuszem na 
terenie strategii i miiiftair.yzmiu, tego miikt! nie za- 
pirzecKy. Był to1 psycholog nielada i umiał swą
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przemową wpływać na swych słuchaczy tak, że 
polityką i armią dysponował wedle siwej woli 
przez 'długie stosu,1okowo lata. „Pig6 tysgdy lat 
patrtzy na wata” — mówił do siwych żołnierzy 
pod piramidami ,w Egl|pd,e i zwyciężał. Kied!y z 
powodu usjtawcznyrh wypraw wojennych po
witało szemranie wśrlód jego starych wetera
nów1, którzy grozili miu Śmiercią, wystąpił na 
front przed r;:m , a odpią|w!szy ihluiaę munduru — 
zawołał: , Swego oesariz-a i wodlza, chcecie za
strzelić? Strzelajcie!” . N'kt nie miał teij, odlwa- 
gi — przeciwnie, newysłowiony er.ltuzjazm dlla 
Napoleona opanował wszystkich. Aby zwycię
żać, wódiz, musi być nie tylko geniuszem, mili
tarnym, ale musi mfeć tafeże wielką dozę szczę
ścia, Taka siziczęśliiwa gwiazda świecka Napole
onowi do czasu.

Do swego rydwanu wojennego zaprzągł ń e  
tylko Francuzólw, alle wielie inlnych n.a!roldów eu
ropejskich. Wojina była mu hasiłem żytiai i pro
fesją. Także Polacy służyli w jego airtmii, a Som- 
mioBisiera w HislzipaJniii i Legiony gen. Dąbrow
skiego' isią ściśle z!w'iązane ze zwycięskimi pocho
dem Napoleona. W ciężfcej swej: isytuaciji poli
tycznej; w  kraju i na emigradjli Polacy wiidizieli 
w Napoleonie j,edtymego zbawcę. Srodze się) jeidi- 
nak pomyli®, bo his|torycznie pewlne jest;, że Na
poleon! nigdy O1 Ploil&oe poważnie ne myślał. O 
tymi wiedział dobirlze Kościuszko, nie ,utfatł mu, 
do. służby 'jego nie wis|t!ą|piiłl, naweit: unikał go. I 
•miał racjjię.

Napoleon] waltezył w Eluropie, w Azji i w 
Afryce przede wlszystkiim przeciw Anglii. Po
ruszył całą Europę. Setkli tysięcy żołnierzy pa
dło w1 jego wyprawach, milionomi zatiruł życie. 
Metody jego. mało różniły się od metod Hitlera. 
Sześósięt tysiięicy aołmiemzy różnej narodowości 
prowadził na Moskwę; zima, g®óid|, zaraza i kule 
artylerii rosyjisikieji spowodowały, że liediwie kil- 
kadiz;iesią|t tysięcy żołnierzy wróciło z wyprawy.

Celem wyczynów wojennych Napoleona był 
jego egoizm,, osobista ambicją, chciwość władlzy 
i despotyzm. W  ir. ,1804 orosił się cesarzem 
"Francuzów;,, wi r. 1805 kWilem włóskim. Tron w 
Hiszpanii i Holandii oddał swym krewnym. 
Gwtiazldia jego zawzięła gas|nąć i kariera Napoleo
na sjkońteyła się po. przegrlneji wojnie z, koalicją, 
sam został uwięziony na wyspie Elllbie, ale u- 
ciekł sltamfąjdl w  r. 181*5 podleź as Kongresu Wie- 
d'eńis|kiego. Próbował jeszcze szczęścia, które 
jedhak definitywnie go opuściło. Miał stanąć. ja
ko oskarżony, za siwe izblrodiniie pirzed trybuna
łem mięjdizynarodbwyimi, coś w’ rodzaju Norym
bergii dzisiejlszych hitilerytów. Niemiecki feld^ 
marszałek Blucheri żąldał: kary śmierci dla Na
poleona,, ale uirattował go wóldlz angielski Wel
lington. Ostatecznie wykończyli Napoleona An
glicy, któirizy, chcąc wprowadzić pokój w Euro
pie. wywieźli go na daleką i samotną wyspę św. 
Heleny na Oceanie Atlainltyckim, zidla-la nawet 
od brzegów Afryki.

Wyspa ita ze swymi nagimi skalistymi brze
gami jest wielce niesympatyczna. Gubernato
rem wyspy. był. nie bardzo uczuc owy,. a wielce 
'flegmatyczny Anglik Hudlson Low. Na mi.esizka-

nie wyznaczył Napoleonowi stary miejscowy 
foliwarfo i traktował go jako więiźnia,, a uzbrojona 
stlraż ang-eliska panowała wygnańca,, by znowu, 
nie uieiekł

Napoleon zasłaniał swe okna, aby; me widzieć 
zr/enaw dzonych angielskich żołnierzy. Najbar- 
dzdej go jednak drażniła ta okoliczność, że gu
bernator Hudson ńgdiy nie tytułował-Napoleo
na ce.sarzem|, lecz tylko generałem. Kilku wier
nych francuskich generałów wraz. z rodzinami 
towarzyszyło- mu na wyginaniu, Całe to towa- 
rzysitlwo gromadził Napoleon, każdego dnia w 
swym mieszkaniu i odczytywał im swioje pa
miętniki, a iktto uslnął podczas teij: akcji, na tego 
spadały gromy gn ewu Napoleona, Prócz tego 
Udzielał liekciji katechizmu. Przydzielono mu też 
kapelana w oisobie. rzymsko-katolickiego ks ę- 
diza z piochodzenia Włocha, z którego jednak nie 
był zadowolony, bo kapelan był bardzo słabej 
inteligencji. Prosił o zmianę, 'lecz. się jej; nie do
czekał. Na wyginaniu otrzymywał Napoleon 
roczną pensjlę w  wysokości trzech milionów' 
franków złotych.

Napoleon) był dwa razy żonaty: .piertwSza je
go żoną była M-rne Beauhalrtnaisl, niewiasta bez 
zarziutui, której! wina polegała na tym, że nie da
ła Napoleonowi potomstwa. Dlatego sam sobie 
dał irozwód bez. Kościoła i ożenił! się powtórnie 
z Marią Luizą, córką cesarza austriackiego Fran
ciszka, II. Przy śBubie tymi asystować musieli z 
rozkazu Napoleona wszyscy kardynałowie fran
cuscy pod karą degradacji w razie sprzeciwu, 
tzni., ż.e cesarz groził im pozbawieniem purpu
ry. Dowcipni nazwali cłdtąjdl tych prałatów ,czar
nymi kardynałami” . Przy koronacji w katedrze 
Notre Daime w Paryżu, której' miał dokonać oso
biście papież Pius VII, Napoleon wyrWał koro
nę z rą|k papieża i sann jią, sobie włożył na głoiwę 
i swej żonie, ku wielkiemu oburzeniu papieża. 
To samo zrobił Napoleon przy koronowiainliu się 
„żelazną koroną” w_ Mediolanie, przy czym wy
rzekł: „Biada temu, kto mi ją zabierze” .

Mana Luiza dała Napoleonowi syną Wtóry 
przeszedł do his|torii jako „„król Rzymu” i „Jfai- 
gfton” . Kołyskę z czysitego slrebra sprawili „or
lątku” paryżanie i można jią .jeszcze jdziś oglądać 
w paryskm Louwe. Zanim gwiazda Napoleona 
zaczęła gaisnąć Maria Luiza opuściła go z synem 
i wróciła do j|ca .siwego dlo Wieidnia, nie chcąc 
nic więceji wiedzieć o- mężu. Stała się ko-chanką 
austriackiego generała hr. Neipperga, który, mi
mo utraty jednego oka w kampanii napoleoń
skiej wielce imponował cesarzowej', nawet się 
z nią później ożenił,, a cesarz austriacki nadał 
ich potomstwu tytuł, książąt Montenuovo',

Jedyny ukochany sy|n Napoleona wychowy
wał się W  Wiedniu na dworze w- Szoriblrunn,,, ja
ko arcylksiążę austriacki przeciw woli Napoleo
na ,który żądał, alby syn jego pozostał kslgciem 
francuskimi. Wszechwładny wówtezas kanclerz 
austriacki książę Mettemićh wychowywał ,,o- 
rzełka” tak,.by jak nąjlprędizej przeniósł się w 
zaświaty. Metiternich obawiał sie o. liosy Euro
py, jeżeli .napoleonidzi będą żyć. „Oirzełek” 
wpadł rychło w suchoty. Jako' dwudziestoletni
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młodzieniec był pułkownikiem kawalerii, ko
mendy jedbak jego żołnierze pułkowi nie sły
szeli na placu ćwiczeń, bo ich młodiy pułkownik 
miał już 'tuibierkUłami wyżarte płuca. Niedobra 
j-ego matka wyrzekła się nie tylko męża swe
go, Napoleona, ale i nieislzcizęśliwego syna. kitóry 
złożony ciężką chorobą wołał ,za matką, ta ‘jed
nak tymczasem wesoło żyła w towarzystwie 
sweeo kochanka generała Neipper|g’a. Tak u- 
marlo „orląjtko” —  jedyna nadzieja Napoleona,, 
któlry w tym’ czasie płakał: z; tęsknoty za synem 
na isimutiniej wiylspie śjw. Heleny

Pochowano go w  podiziemiach kościoła Ka- 
■pucynóiw w Wiedniu;, ig|dlz,'e leżą zlmatrli Habsbur
gowie. Francuzi żądali nieraz:, by wydano „Or- 
ląjtko” , celem pochowania go w  kościele Inwali
dów w Paryżu, leciz bez skullfeu. Dopiero podczas 
ostatniej wojny, kiedy Francja .upadła, Hitler 
kazał zwrócić zwłoki ^Orlątka” Francuzom, 
chcąc ich sobie choćby: w et|n sposobi iskaptować.

Napoleona Bonaparte z. nizini ludowych stał 
się cesarzem i klróilemi. Kariera bajeczlna, lecz 
opldobna w  .sWyim rodzaju do meteora, który za
błysnął w mrokach i sz,y|bko zgasił. Był wielkim 
człowiekiem, lecz miał też wielkie wady, egoizm 
skrajby, dbmę i btultalbość,, chciwość władzy
i panowania naWet kosztem krwi setek tysięcy 
żjołbierizy i łezi milionów /nieszczęśliwców, a gbu- 
rowatość jego ori&ynarna granczyła z barba
rią. W Berlinie groził: kroloweji kiijemi; w  Rzymie 
na au(dlienlcrj’i uj papieża rzucał stołkami i adarł 
papieżowi z paillca pierścień rybaka'. Nawet na 
wygbaniu oblał czarną kawą b:ałą suknię żony 
generała,, bo ta nie bardizo zachwycała się jego 
tyradiamli. Na wygnaniu żył tyiłko wspomnienia- 
inli swej ślwieitbffji przeszłości, niepomby jedinak 
tego, że karierę swoją okupił oeną śmierci setek

tysięcy lujdzi i zatruciem życia milionów. Po
piersie syna zldobliło jlegO' syipiallbię i z imieniem 
„Orlątka” na ustach zmarł w. ir. 1821.

Aujtior książki o Napoleonie, Fremiaux, (les 
dieflnieris! jours de Napoleon) pi-ze. ,że kiedy Na
poleon był w1 agonii zerwała się ogromna burza,
i piorun sltinzaskał drzewo, poidi którym ex-ce- 
sarz zwykł był siadywać. W momenlcie 'jtego 
śmiierci dizliwlnyim zbiegiem okoliczności stanął 
talkżie ścienny zegair —  chociaż; był nakręcony. 
Zegar ftiein znajd!uije się dlzisiąj; w  Paryżu-,, a wiska- 
zólwfci wskazują godzinę śmierci cesarza.

Prizedi śmiercią isporziąidiził Napoleon testa
ment, który zaczyna się tymi słowy: „Umieram 
w rzymsko-katolicki eiji wierze nie z przekonania1, 
ale dilali radiyoji ojców moich” . Pochowano go, 
jak naijlskromnej i długie lata spoczywały jego 
zwłoki na wygnaniu w grobie porosłym ziel
skiem, bo Francuzi nie dbali 0‘ swego oeisiarza. 
Dorni, w którymi uimanrł, zamieniono1 na młyn. 
Dopiero w połowie X IX  wieku parlament franr- 
cuski uchwalił kredyt na przewiezienie zwłok 
do Paryżai, gdzie pochowano je w  podziemiach 
kościoła Inwalidów.

Nie ma cudzoziemlca, któryby, bięid,ą|c w Pa
ryżu, nie odiwiedlził grobu Napoleona. Wśród; 
his|t!oiryc!znych sztandarów zdobycznych widocz
ny jeisft w podziemiach potróljny sarkofag i mówfi 
izadbmanym pielgrzymom o niedalekich cza
sach, kiedy los wyniósł tego człowieka na szczy
ty świetności, aby go znowu zrzucić w  otchłań 
tragedii, jiafcich mało. Sto dwadzieścia pięć lat 
minęło, kiedy w  zaświaty przeniósł się „bóg 
wojby” . Mimo ,to niemożliwe je's|t wypłoszyć z 
tego> miejsca miliony dtuChów luidzfcidh, których 
Napoleon praxa swój egoiztm unieszczęśliwił.

F a . . .

O POTRZEBIE ORGANIZACJI MŁODZIEŻY W KOŚCIELE 
NARODOWYM

Młodzież nic nie umie, nie potrafi, nie chce! —  
Be wszystkich stron! Gdy tylko chodzi o młodzież — 
eatwjszie beznadziejnie źle i  źle, Sitarsi krzyczeli —  nie, 
źle mówię,, Ubolewali tylko, nad rozlazłością i niedołę
stwem nas1 młodych,. Czyżby to  ubolewanie było bez
podstawne? No, a gdyby nas chwalili czy m ieliby za 
co? Czyż mało mamy zachęty, maiło słów gorących ze 
strony starszych pracowników na niw ie Kościoła Pol- 
sttao - Narodowego', mało haseł rzuconych pomiędzy 
nials? N ie  wystarcza jednak „rzucać haisła” pomiędzy 
nas,, ale trzeba, nam wskazania, jak się pośród' tych 
wszystkich haseł obracać, by wypłyń,ąć z  nich zdro
w ym  i pewnym siebie, by być trzeźwym w  poglądzie 

Zatem traetoią, że się tak wyrażę, nam samym 
Wzdąć do kupy” . Musimy się zorientować, czego sami 

ohioemy, a czego od nas żąda starsze pokołeniei. Musi
my zie zrozumieniem ii szczerością przyjąć zdrowe i  na 
doświadczeniu oparte, podawane pnzez starszych praw
dy* musimy dołączyć do nich chęć n,aszą i wzmocnić 
je  postanowieniem, ,a wykazać niezłomną wiolę. Wtedy 
nie usłyszymy *o®e umieją, nie chcą”, leoz, zapalne „to 
młodzież nasiza polska” . I  będzie jedno wielkie szczę

ście jedna wielka potęga z młodych, silnych maszydh 
dusz i czynów

Działa,toość nasiza nie ogranicza) się tylko do pracy 
w domu lub w  zawddizas naslzym. Jest ona 
nliemal Wszechstronną, Jaką jest młodiziież, taką 
jest jego praca, jalką jest praca takiem jest społaczień- 
sitwo. Ażeby móc pracować trzeba być samemu w e
wnętrznie wyrobionym — . dopiero wtedy pnaoa wyda 
plony " •

Takiem ognisikftem kształcenia, hartowania! i  odra
dzania ducha,, gdzie -życ^e. młodzieży palii się i  bucha 
jiasmym płomieniem —  to stowarzyszenia przy Koście
le Narodowym. One są przewodnikami i przyjaciółmi, 
decydującymi o przyszłym kierunku moralnym mło
dzieży, o wyrazie jej charakteru i duszy,.

Każde młode pokolenie zdolne jesit do pracy ideo
wej —  nie zawsze jednak zdolność ta, bywa wykorzy
stywana we właściwym kierunku. Znamy takie trage
die młodych,, szarpiących się dusz,, których życie nće 
jest na żadnej ideologii' oparte, któremu brak jasnego, 
wyraźnego i wzniosłego celu.

Towarzystwa przy naszym Kościele, jako organi
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zacje ideowe, nadają wychowaniu taki jasno wytknię
ty cel, jakim jest wyrobienie w sobde zalet najbardziej 
społeczeństwu naszemu potrzebnych, uiczą praktycz
nego ich stosowania, zaprawiają ćto pracy nad we- 
wnętrznym udoskonaleniem. Członkini czy też czło
nek danego towarzystwa, są -pełni czynnej miłości ku 
bliźniemu pomagając mu przy każdej sposobności. 
Członkowie pracują nad; wyrobieniem swego charak
teru i umysłu. Dają wszystkim dobry przykład. W y
pełniają zawsze i bezwa.runkowo swoje obowiązki, nie 
cofając się nigdy przed żadną trudnością. Jednak chcąc 
iść za powyższymi zasiadam,;, ile się spotyka trudności! 
Brak nam wytrwałości w  pracy, brak konsekwencji 
w  postępowaniu, ścisłości i punktualności w  wykony
waniu obowiązków.

Jak często opanowuje nas lenistwo myśli i czynu: 
Ile  w  nas jeszcze samoluibstwa i fałszywej dumy!

Przed nami —  praca trudna, walka nie ustanna, 
przełamywanie siebie i swych wad. W ierzmy jednak, 
że w  obliczu wielkich zadań jakie nas czekają — wpa
trzeni w  ideologię naszego Narodowego Kościoła, po
trafimy pirzy Bożej pomocy przygotować się do wpro
wadzenia w  życie zasad Chrystusowych, a przez 
wszczepienie ich w  młodsze od nais pokolenie odrodzić 
(duchowo Polskę i  zbudować jej świetlaną przyszłość.

„Młodości T y  nad poziomy ulatuj” tak woła wieszcz

nasz dostrajając ton sw.ej lutni do dusz młodzieńczych., 
które z  takim zajpałem dążą naprzód, starają się do
sięgnąć tam, gdzie ,.rozum nie sięga” . Młodość, to naj
lepszy czas do pracy, a przedewszystkiem mad urobie
niem charakteru i podźwigniięciem ducha w  z w y ż ., 
Dalej mówi wieszcz: „Młodości,, tobie nektar żywota 
natenczas słodki, gdy z innym dzielę -— serca niebies
kie poi wesele kiedy je razem nić powiąże złota” .i" 
Zdarza się częstcs, że w  takim towarzystwie zbliżą się- 
do sieibie natury, aby się kochać i rozumieć: łączy je 
wspólność idei,, pragnień i  celów Tu rozwija się przy
jaźń, która jest jednym z czynników, kształcących 
etycznie. Jak w iele dobrego zdziałać potrafi przyja
cielska uwaga dobrocią serca podyktowana!, dowód 
życzliwości, cpairty na wzajemnem odczuciu i zrozu
mieniu. Dziś dzieląc trudy przy wsipólnej pracy nad 
udoskonaleniem własnym, nad wykształceniem, umysłu 
rozwijaniem uczuć i zdolności do czynu — złączeni 
bratnim uczuciem przyjaźni —  wzajemnie! się umac
niając i wspierając, potrafimy owocniej pracować i do
skonalej spełnimy to zadanie, jakie nasz Narodowy 
Kościół nam powierzył. Wszak tylko młodzież musi 
przekazać potomnym to wszystko, co otrzymamy i już 
'trzymaliśmy od odrodzonych już w  duchu. Wszak na
sze jest jutro, bo przed nami przyszłość!!

J. B.

LISTY OD CZYTELNIKÓW
Wi ziwftąaku izi artykułem w ositaitjnlim numerze 

„Poisiłaininiiictiwa” p. it. „Ksiądz Prymas Kardynał 
Hlomidi ostfJrzega” otrzymaliśmy sporo listów, 
z których jeden podajemy w doBfowInym brzmie
niu:

Do Redakcji Wydawnictwa „Posłannictwo”
w Warszawie.

Szanowny Redaktorze!
Artykuł E. Montwiłła p t. „Ks prymas kardynał 

Htand ostrzega”— jest. świetną odpowiedzią temu rzym
skiemu purpuratowi. Zwłaszcza punkt skierowany do 
niego z  zapytaniem gdzie cm był, jak go me było jest 
przepyszny!

Na tio czekały nzesize wyznawców Kościoła Narodo
wego. Wyznawcy i sympatycy i śmiało powiem, że 
i niesympiatycy! Brawo E. MontWiłł!!!

Biskup Hlond, wydając osławiione „oręidzie” rfce- 
rowane z jadem arcynienawiiści do: K  N. umyślnie 
„wywołu je w ilka z lasu”

Sam skompromitowany' Tjąniebną ucieczką z Polski 
w  n, 1939 — chce skomproiriuiową^sswy&i. „orędziem” w  
oczach Polaków Kościół Narodowy! T<̂  jest właśnie 
ten „dobry pasterz” , który przed prześlado

waniem ‘Niemców haniebnie uciekł za granicę, pozo
stawiając owce swe na pastwę losu Hańba •tajsiemu 
■biskupowi —■ „pasterzowi” !!!

Mógł piizecież jako prawdziwy dobry pasterz nie 
przestraszyć się prześladowań ze strony Niemców — 
pozostać, przecierpieć wraz z  całym, narodem, a zyskał
by przez tio dziś na głęboki szacunek tak, jakim spo
łeczeństwo otacza ks. Arcybiskupa krakowskiego Ada
ma Sapiehę, który był z  nami' i cierpiał z nami. ,

Inni biskupi w  Polsce, jak biskup Fulman, z  Lublina 
byli .aresztowani —  siedzieli internowani —  nie uciekli 
od swych owieczek. Ks Arcybiskup Nowowiejski 
z Płocka życie swe położył za owce swoje Ks. Biskup 
Jasiński z  Łodzi cierpiał razem z  nami i wielu innych 
dobrych paisterzy. A  najwyższy „pasterz” 'ks-. A. Hlond 
zaparł się swego narodu i' haniebnie uciekł za granicę 
Dziś ozuje się być powołanym do walki z  Kościołem 
Narodowym z  dlntencją najbardziej brudnej nienawiści.

Rzuca na Polski Kościół Narodowy słowa przekleń
stwa za zdradę, za haniebną ucieczkę od swych ow ie
czek, za brak odwagi na świadectwo Chrystusa!

Hańba ks. Hlondowi - Arcybiskupowi poznań

skiemu!
Ws T. Gdańsk.

W-ki prenumeraty: Kwartalnie z przesyłką pocztową zł. 65, miesięcznie zł. 25. Prenumeratę 
przyjmują wszystkie urzędy pocztowTe. Konto P. K. O. Nr. 803. Cena numeru zł. 5. Nabywać 
można w Parafii, Szwoleżerów 4, oraz we wszystkich Kioskach „Czytelnika” i parafiach P. N.

K. K. w Polsce.

Wydawca Rada P. N. K. K. Redaguje: Któnitet Redakcyjny
Redakcja i Administracja Warszawa, ul. Hoża 39 m. 1.

Nr. 387. Robotnicza Sprłdzielnia Graficzna. Warszawa, Targowa 80 — B.07894


