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ÓSMY NADZW YCZAJNY POW SZECHNY SYNOD 

P. N. K. K. W  SCRANTON, PA
W dniach 27, 28 i 29 września 

1949 roku odbędzie sią Ósmy 
Nadzwyczajny Powszechny Sy
nod Polskiego Narodowego Ko
ścioła Katolickiego w Scranton 
(Pensylwania), który został zwo
łany Listem Pasterskim Czcigo
dnego Pierwszego Ks. Biskupa 
Franciszka Hodura, na podsta
wie praw konstytucyjnych i u- 
chwały Głównej Rady Kościoła 
z dnia 27 kwietnia 1949 r.

Polski Narodowy Kościół Ka
tolicki ma charakter i ustrój 
synodalny, biskupi i demokraty
czny. Synodalny, bo wszystkie 
ważne sprawy, dotyczące wiary, 
moralności i dyscypliny omawia 
i decyduje Synod, czyli zgroma
dzenie biskupów, duszpasterzy 
poszczególnych parafij Polskie
go Narodowego Kościoła Kato
lickiego. — Biskupi tj. starsi 
kapłani., wybrani na Synodach 
przez duchowieństwo i lud, a 
wykonsekrowani przez wyzna
czonych do tego biskupów, kie
rują sprawami poszczególnych 
diecezji w porozumieniu z P ier
wszym Biskupem P. N. K. K.

Do tego czasu odbyło się już 
7 powszechnych Synodów, łącz
nie w Ameryce i w Polsce. Ó- 
smy powszechny Synod, zapo

wiedziany na koniec września 
1949 r. jest Synodem Nadzwy
czajnym, a to z uwagi na pode
szły wiek i słabnące siły fizycz
ne Organizatora i Pierwszego 
Biskupa ks. Franciszka Hodura, 
który od roku 1897 kieruje lo
sami całego Kościoła, a obecnie 
czując, że praca Jego i wysiłki 
są niewystarczające na te nie
słychanie trudne czasy dla 
Chrystusowej religii w ogóle, a 
dla chrzęści j ańsko-katolickiego 
Kościoła, jakim jest Kościół Na
rodowy w szczególności, zwołał 
Nadzwyczajny Powszechny Sy
nod, który ustanowi względnie 
powoła nowe siły do kierownic
twa Kościołem, oraz nakreśli 
program nowego ustosunkowa
nia się Kościoła jako całości i 
poszczególnych jego części do 
nowej rzeczywistości.

Dzieje ludzkości a zwłaszcza 
chrześcijaństwa znają takie cza
sy, że ludzie usposobieni nerwo
wo albo pod wrażeniem kata
strof, prorokowali zjawienie się 
antychrystów i zbliżający Się 
koniec świata. Zdrowy rozum 
ludzki, chrześcijańska religia i 
Opatrzne rządy Boże przezwy
ciężą wszystko, zapanuje pokój

Boży na ziemi i ludzie cieszyć 
się będą w pełni błogosławień
stwem Bożym, szczęściem i roz
wojem we wszystkich dziedzi
nach ludzkiego życia. Potrzeba 
tylko głębokiej, mocnej wiary i 
energii w wykonywaniu obowią
zków, jakie każdego człowieka 
czekają. I nam wyznawcom Pol
skiego Narodowego Kościoła 
Katolickiego potrzeba tej sil
nej wiary, której żądał 
Chrystus Pan od swoich 
uczniów i swoich wyznaw
ców. Potrzeba nam skupienia 
ducha, energii do czynu, wy
trwałości i pracy, aż program 
nakreślony przez Synody, bę
dzie wypełniony. —• Oto w yjąt
ki z Listu Pasterskiego Czcigo
dnego Księdza Biskupa Franci
szka Hodura.

Pierwszy Biskup Polskiego 
Narodowego Katolickiego Ko
ścioła, Ksiądz Franciszek Hodur, 
zwołujący Nadzwyczajny Po
wszechny Synod do Scranton, 
wyznaczył przedmioty —• spra
wy, które mają być omówione 
na Nadzwyczajnym Powszech
nym Synodzie i uprasza refe
rentów do przygotowania dys
kusyjnego materiału.

Poniżej podajemy przedmioty
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i nazwiska odnośnych referen
tów:

1) Ulepszenie administracji, 
czyli rządów PNK. Kościoła, ja
ko całości, w -diecezjach i para
fiach. — Referenci: Ks. Biskup 
L. Grochowski i Ks. Prób. T. 
Zieliński.

2) Karność, czyli dyscyplina 
w Kościele, dotycząca ducho
wieństwa i świeckich wyznaw
ców. — Referenci: Ks. Biskup 
J. Leśniak i Ks. Prob. S. Mro
zek.

3) Seminarium, czyli zakład 
wychowawczy dla duchowień
stwa, a przez duchowieństwo i 
rodziców oraz Towarzystwa pa
triotyczno-religijne, wychowa
nie młodzieży, przyszłych bojo
wników Polskiego Narodowego 
Katolickiego Kościoła. — Refe

renci: Ks. Senior J. Sołtysiak i 
Ks. Prob. A. Walichiewicz.

4) Misje PNK. Kościoła w A- 
meryce i w Polsce. •— Referen
ci: Ks. Biskup Jan  Jasiński i Ks. 
Senior R. Zawistowski.

5) Obrzędy i wpływ muzyki i 
śpiewu na religijne życia w P. 
N. K. Kościele. — Referenci: Ks. 
Biskup F. Bończak i Ks. J. Mi
chalski.

6) Interkomunia między Ko
ściołem PNK. a Kościołem Epi- 
skopalnym. — Referenci: Ks. Bi
skup Jan Jasiński i Ks. Prob. T. 
Zieliński.

7) Budżet PNK. Kościoła. — 
Referenci: Ks. Biskup Jan Mi- 
siaszek i Ks. Senior S. Szuflado- 
wicz.

8) Towarzystwa PNK. Kościo
ła, religijne, patriotyczne, wy

chowawcze, humanitarne i o- 
światowe. — Referenci: Ks. Pro
boszcz F. Kaczmarczyk i Ks. 
Prob. J. Kardaś.

9) Prasa PNK. Kościoła i czy
telnictwo. — Referenci Ks. Pro
boszcz S. Mołoń i Ks. Prob. E. 
Abramski.

10) Instytucje humanitarne w 
obrębie PNK. Kościoła: Polska 
Narodowa Spójnia, Dom Star
ców, Schronisko Polskiego Dzie
cka i Osada Warszawa. — Refe
renci: p. Michał Roman i p. Jan 
Mikuta.

11) Czy nauka pomaga, czy 
szkodzi religii? — Referent: Ks. 
Prof. T. Czarkowski.

12) Stanowisko kobiety w re
ligii w ogólności, a w religii 
chrześcijańskiej w szczególności. 
Referentka pani Maria Gorgol.

DEKRET RZĄDU RZECZYPOSPOLITEJ
o wolności sumienia i wyznania

Rada Ministrów na posiedze
niu w dniu 5 sierpnia br. uchwa
liła dekret o ochronie wolności 
sumienia i wyznania. Pełny 
tekst dekretu podajemy poniżej:

Na podstawie art. 4 Ustawy 
Konstytucyjnej z dn. 19 lutego
1947 r. o ustroju i zakresie dzia
łania najwyższych organów 
Rzeczypospolitej i ustawy z dn.
2 lipca 1949 r. o upoważnieniu 
Rządu do wydawania dekretów 
z mocą ustawy (Dz. U. R. P. 
Nr 41, poz. 302) Rada Ministrów 
postanawia, Rada Państwa za
twierdza: co następuje:

Art. 1
Rzeczpospolita Polska poręcza 

wszystkim obywatelom wolność 
sumienia i wyznania.

Art. 2
Kto ogranicza obywatela w je

go prawach ze względu na jego 
przynależność wyznaniową, 
przekonania religijne lub bez
wyznaniowość — podlega karze 
więzienia do lat pięciu.

Art. 3
Kto w jakikolwiek sposób 

zmusza inną osobę do udziału w 
czynnościach lub obrzędach re
ligijnych albo ją od tego udzia
łu bezprawnie powstrzymuje — 
podlega karze więzienia do lat 
pięciu.

Art. 4
Kto nadużywa wolności wy

znania, odmawiając udostępnie
nia obrzędu lub czynności re li
gijnej z powodu działalności lub 
poglądów politycznych, społecz
nych albo naukowych — podle
ga karze więzienia do la t pię
ciu.

Art. 5
Kto obraża uczucia religijne, 

znieważając publicznie przed
miot czci religijnej lub miejsce 
wykonywania obrzędów religij
nych — podlega karze do lat 
pięciu.

Ar. 6
Kto publicznie nawołuje do 

waśni na tle religijnym albo je 
pochwala podlega karze wię
zienia do lat pięciu.

Art. 7
§ 1. Kto publicznie lży, wyszy

dza lub poniża grupę ludności 
albo poszczególną osobę z powo
du przynależności wyznaniowej, 
przekonań religijnych lub bez
wyznaniowości — podlega ka
rze do lat pięciu lub aresztu.

§ 2. Tej samej karze podlega, 
kto narusza nietykalność ciele
sną człowieka z powodu jego 
przynależności wyznaniowej, 
przekonań religijnych, lub bez
wyznaniowości.

§ 3. Kto dopuszcza się innego 
czynu przestępczego skierowa
nego przeciwko grupie ludno
ści lub poszczególnej osobie z 
powodu przynależności wyzna
niowej, przekonań religijnych 
lub bezwyznaniowości —■ podle
ga karze więzienia.

§ 4. Jeżeli z czynu określonego 
w § 3 wynikła śmierć lub cięż
kie uszkodzenie ciała albo nastą
piło zakłócenie normalnego bie
gu życia publicznego lub zagro
żenie bezpieczeństwa powszech
nego — sprawca podlega karze 
więzienia na czas nie krótszy od 
lat trzech lub dożywotnio albo 
karze śmierci.

Art. 8
§ 1. Kto nadużywa wolności 

wyznania i sumienia w celach 
wrogich ustrojowi Rzeczypospo
litej Polskiej -—■ podlega karze 
więzienia od lat trzech.

§ 2. Kto czyni przygotowania 
do popełnienia przestępstwa o- 
kreślonego w § 1 — podlega ka
rze więzienia.

Art. 9
Kto nadużywając wolności 

wyznania w celu osiągnięcia ko
rzyści osobistej, majątkowej lub 
innej, wyzyskuje łatwowierność 
ludzką przez szerzenie fałszy
wych wiadomości lub wprowa



Nr. 9 POSŁANNICTWO Str, 3

dza w błąd inne osoby przez o- 
szukańcze lub podstępne czyn
ności — podlega karze więzie
nia.

Art. 10
Kto bierze udział w porozu

mieniu, mającym na celu popeł
nienie przestępstwa określonego 
art. 3—9 albo świadomie ucze
stniczy w zbiegowisku publicz
nym, które wspólnymi siłami 
dopuszcza się takiego przestęp
stwa •—• podlega karze więzienia 
lub aresztu.

Art. 11
Kto wbrew swemu obowiąz

kowi nie przeciwdziała popeł
nieniu przestępstwa określone
go w art. 3—10 — podlega ka
rze więzienia do lat pięciu lub 
aresztu.

Art. 12
Kto w jakikolwiek sposób na

wołuje lub zachęca do popełnie
nia czynów określonych w art. 
2—11, zaleca ich dokonanie lub 
je publicznie pochwala — pod
lega karze więzienia.

Art. 13
W razie skazania na więzienie 

za przestępstwo przewidziane 
w niniejszym dekrecie sąd może 
orzec utratę praw publicznych 
i obywatelskich praw honoro
wych.

Art. 14
W sprawach o przestępstwa, 

przewidziane w dekrecie niniej
szym, właściwe są Sądy Apela
cyjne.

Art. 15
Uchyla się moc prawną prze

pisów kodeksu karnego z 1932 r. 
i przepisów dekretu z dn. 13 
czerwca 1946 r. o przestępstwach 
szczególnie niebezpiecznych w 
okresie odbudowy Państwa (Dz. 
U. R. P. Nr 30 poz. 152) w za
kresie unormowanym przepisa
mi niniejszego dekretu.

Art. 18
Wykonanie niniejszego dekre

tu porucza się Ministrowi Spra
wiedliwości.

Art. 17
Dekret niniejszy wchodzi w 

życie z dniem ogłoszenia.

OGŁOSZENIE DEKRETU 
W .DZIENNIKU USTAW41

Prezydent Rzeczypospolitej 
zarządził ogłoszenie dekretu o 
ochronie wolności sumienia i 
wyznania. Dekret ukazał się w 
n-rze „Dziennika Ustaw R. P.“.

Każdy uświadomiony i nie- 
uprzedzony obywatel Rzeczy
pospolitej Polskiej przyznać 
musi, że dekret powyższy, trak
tujący ó wolności sumienia 
i wyznania, przyczyni się do 
uregulowania stosunków mię
dzywyznaniowych w  Polsce. 
Wolność sumienia i wyznania, 
to naczelna zasada, obowiązują
ca w każdym demokratycznym 
państwie. Prawdziwa wolność 
sumienia polega na tym, że 
obywatele stanowiący naród 
mogą wyznawać takie zasady 
religijne, jakie odpowiadają ich

wewnętrznemu przekonaniu; 
względnie mogą też nie należeć 
do żadnego związku religijnego, 
jeśli takie stanowisko zgodne 
jest z ich sumieniem.

Trudno omawiać każdy arty
kuł zosobna, lecz dla nas wy
znawców Polskiego Narodowego 
Kościoła Katolickiego w Polsce, 
którzy długie lata aż do ostat
nich czasów byliśmy przedmio
tem ustawicznych ataków ze 
strony rzymsko - katolickiego 
kleru, który z ambon publicznie 
obrażał uczucia religijne na
szych wyznawców, dekret n i
niejszy w artykule 5 położył 
kres tym niekulturalnym nad
użyciom.

Na tem at obrażania uczuć 
religijnych i znieważania na
szych kościołów i kaplic przez 
osławioną „Akcję katolicką" pod 
przemożnym wpływem fanaty
cznie zacofanego rzymsko
katolickiego kleru, moglibyśmy 
napisać całe tomy jak również
0 martyrologii duchownych
1 świećkich wyznawców P. N. 
K. K. w Polsce.

Jak wynika z całokształtu 
powyższego dekretu, to nie ty l
ko wyznania religijne ale każ
dy obywatel Rzpłitej Polskiej 
znajdzie obronę prawną swych 
przekonań i praktyk religijnych, 
jak również znajdą tę obronę 
ci wszyscy, którzy nie należą 
do żadnych związków religij
nych, gdyż na tym  właśnie po
lega prawdziwa wolność sumie
nia.

Kazanie na uroczystość Polskiego Naród. Katol. Kościoła 
Święto Bratniej Miłośd na drugq niedzielę września

„Potym was poznają, żeście 
uczniami moimi, jeśli jeden ku 
drugiemu miłość mieć będzie
cie11. (Ew. Sw. Jana)

Drodzy słuchacze, Bracia i 
Siostry!

Dwie są siły na świecie, któ
re rządzą człowiekiem, kierują 
jego wolą i jego czynami. Są ni
mi — miłość i nienawiść. Te 
dw'a motory ludzkiego życia wy
stępują w różnej postaci i róż
nych odcieniach. Zależnie od o- 
sobistej kultury, pojęć środowi
ska i potrzeb, mienią się one ko
lorami. To jednak w prostej li
nii rozumowania dojdziemy za-'

wsze do źródła i przekonamy się, 
że jest nim właśnie jedna z t^^ch 
uczuć — miłość lub nienawiść.

Dzieje człowieka i ludzkości, 
to odwieczne błąkanie się mię
dzy tymi drogami, to czerpanie 
wewnętrznej mocy i impulsów 
działania u jednego z tych og
nisk. Dlatego Jeżus — Syn Bo
ży przeciwstawił dawnym poję
ciom Starego Zakonu, który li
czył: oko za rko, ząb za ząb — 
miłość, głosząc nową zasadę 
„miłujcie nieprzyjacioły W a
sze"... „czyńcie wszystkim do
brze, a najwięcej domownikom 
w iary1*. Wszystkie granice nie

nawiści zburzył i wezwał wszy
stkich ludzi dobrej woli, by u- 
kochali Światłość, Prawdę, Mi
łość, Wolność i Sprawiedliwość, 
Ludzie jednak więcej ukochali 
ciemność — nienawiść, bo u- 
czynki ich były złe. Ludzie jed
nak w imię swych osobistych, 
egoistycznych, niskich i przy
ziemnych celów, w imię n iena-, 
wiści — Prawdę ukrzyżowali na 
Golgocie, przy czynią jąc się przez 
.swój błąd do zapanowania nie
nawiści, bratobójczych walk i 
krwawych wojen, jakich dotąd 
nie znała ludzkość.

„Bóg jest miłością" — nie
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znamy piękniejszej definicji, 
która wyraziściej przemawiała
by do człowieka. Bóg jest Ojcem 
a ludzie są braćmi, współdzie
dzicami Królestwa Bożego. Czy 
można do tej prostej a wielkiej 
prawdy cośkolwiek dodać lub u- 
jąć? Cokolwiek dodamy i jak
kolwiek będziemy ją tłumaczyli, 
będą to tylko nasze ludzkie or
namentacje. — Jezus ze Swoją 
gromadką uczniów odnosił się 
do wszystkich z miłością i tej 
miłości uczył wszystkich bez wy
jątku. W opozycji wystąpili Fa
ryzeusze i ich adherenci z nie
nawiścią, a jak widzimy ten po
dział ludzi od czasów Jezusa 
zwalczających się wzajemnie 
istnieje aż dotąd. W katechizmie 
i w kościele naucza się wpraw
dzie, że Bóg stworzył człowieka 
na obraz i podobieństwo Swoje, 
a najwyższym przykazaniem w 
Zakonie jest miłość Boga i bliź
niego. Niestety w życiu codzien
nym buduje się granice i bary
kady między ludźmi w imię re 
ligii, narodowości, rasy, lub po
chodzenia społecznego.

Gdy się zważy, że Chrystia- 
nizm, to „religia najwyższej, 
bratniej miłości", że „kto niena
widzi brata swego — mężobójca 
jest“, to konsekwentnie musimy 
ze smutkiem dojść do wniosku, 
że dzisiejsze urzędowe chrześci
jaństwo jest często żywym za
przeczeniem tej wzniosłej nau
ki, głoszonej przez Chrystusa. 
Wynalazki i rozwój nauk tech
nicznych ostatnich lat przyczy
niły się do wielkiego postępu; 
zbliżyły odległość najdalszych 
zakątków ziemi. Wzbijamy się 
w górę z szybkością lotu ptaka 
i zanurzamy się w głębiny wód, 
by poznać prawa i tajniki natu
ry. Fale radiowe roznoszą myśl 
naszą, i piękno, gdziekolwiek ist
nieje rozumne życie. Tylko czło
wiek pozostał wciąż sobie dale
ki, wciąż nieznany i poróżniony 
brat z bratem na podłożu wza
jemnej. nienawiści. Ci, którzy 
mieli opowiadać ewangelie po
koju,, miłości, braterstwa w cią
gu 19 wieków, nie potrafili czy 
nie chcieli zbliżyć ludzi do sie
bie. Kredytem Tego Najwyższe
go zakonodawcy, który krwią 
swoją przypieczętował ten wiel
ki Manifest wolności i brater
stwa ludzkiego na Kalwarii — 
paktowali od wieków z władca

mi tego świata, pomagając im w 
wojnach i panowaniu nad czło
wiekiem za cenę korzystnych 
koncesji, lub sami wojny te pro
wadzili,

Człowiek od człowieka pozo
stał wciąż daleki, czasami nawet 
dalszy niż ongiś, gdy żył według 
praw naturalnych, kierując się 
instynktem samozachowawczym. 
Wszystkie osiągnięcia cywiliza
cji chrześcijańskiej wraz z pię
knem muzyki i architektury ko
ścielnej, nie stoją w żadnej pro
porcji z przepaścią wykopaną 
między poszczególnymi ludźmi i 
całymi narodami. Czy może być 
mowa o trwałym pokoju i o 
współpracy między narodami, 
jak długo jeden naród chce rzą
dzić drugim, jak długo uważa 
się być powołanym przez Opa
trzność do spełnienia specjalnej 
misji dziejowej, głosząc przy 
tym, że jest przez Boga wybra
ny i umiłowany.

O konieczności realizacji i 
wprowadzenia w życie między
ludzkiego braterstwa świadczy 
fakt, że mężowie stanu ostatnie
go stulecia, poza chrystianizmem 
budują nowy ustrój społeczny, 
który ma zapewnić lepsze jutro 
dla znękanej ludzkości. — Mo
żemy zgodzić się lub też mieć 
zastrzeżenia co do samej kon
cepcji i form realizowania tej 
idei, tym nie mniej sam ten fakt 
świadczy wyraźnie, że zbliżenie 
człowieka do człowieka w imię 
godności ludzkiej i miłości bliź
niego jest zasadniczym warun
kiem budowy lepszego społe
czeństwa i lepszego świata.

Skoro nie uczynili tego w cią
gu wieków ci, którzy mieli peł
ne usta miłości i przebaczenia, 
skoro przy pomocy rozpalonego 
stosu i poświęconej armaty 
„przekonywali11 bliźnich o swej 
nieomylności — niech dzisiaj 
nie mają żalu do tych, którzy w 
imię innych wartości i innymi 
metodami program ten w części 
realizują. Jest to nieubłagana 
konsekwencja historii, bo natu
ra nie znosi próżni. Kto chce 
budować dom, musi zacząć od 
zbudowania zdrowych funda
mentów. Gdy ktoś zapomniał o 
fundamentach, a cały wysiłek 
wielowiekowy położył na stro
pie, dachu czy ornamentacji, 
musi być przygotowany na to, 
że cały gmach zbudowany na

piasku musi runąć, chociażby 
miał wewnątrz najpiękniejsze, 
artystyczne freski.

Miłość Boga i człowieka jest 
fundamentem religii Chrystusa. 
Kto o tym zapomniał, kto idzie 
gzygzakowatą linią między mi
łością a nienawiścią, zależnie od 
koniunkttiry, błogosławi temu, 
kto więcej płaci — ten niech się 
w szaty męczeństwa i miłości 
nie stroi, niech o braterstwie nie 
mówi, bo głos jego zakłóca spo
kój w grobach spoczywających, 
milionom pomordowanych, spa
lonych w krematoriach lub na 
zwykłych stosach za wiedzą i a- 
probatą apostołów nienawiści. 
Te miliony wyrwane z życia 
przedwcześnie w imię doktryn i 
prawd powstałych u stóp wiecz
nego miasta przy błogosławień
stwie „urbi et orbi11 — powsta
ną kiedyś na ostatni proces, aby 
świadczyć przeciwko tym, któ
rzy zapomnieli o nich, a ludo
bójców bronili.

Dlatego Kościół nasz święty — 
Polski Narodowy Katolicki już 
na pierwszym synodzie ustano
wił święto Bratniej Miłości, któ
re dziś obchodzimy. Lecz nie 
tylko w święto mamy mówić o 
miłości bratniej. My tę miłość 
musimy realizować z naszym 
życiem. W każdym człowieku 
dobrej woli mamy widzieć na
szego brata, który ma jednako
we prawa do bytu, do szczęścia 
i rozwoju, jak też jednakowe o- 
bowiązki wobec Boga, narodu i 
społeczeństwa. Jezus umarł na 
krzjrżu za wszystkich ludzi, 
wszystkich pokoleń i czasów i 
wszystkich pragnie pociągnąć 
do Siebie. Nie widzimy podstaw 
do jakichkolwiek przywilejów z 
tytułu urodzenia, narodowości 
czy przynależności do warstwy 
społecznej.

W tej różnorodnej ilości na
rodów, ras i języków, widzimy 
jedność w Bogu i Chrystusie. — 
Widzimy, że ludzkość to ogród 
Boży, mieniący się kolorami tę
czy w promieniach miłości Bo
ga, które jednakowo święcą dla 
wszystkich. Ludzkość, to federa
cja wolnych narodów, zjedno
czonych miłością Boga i bliźnie
go, która już tu na ziemi według 
wskazań Chrystusa realizuje 
Królestwo Boże, aby pełnię osią
gnąć w niebie, gdzie „już nie 

'będzie ani łez ani boleści, gdzie
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śmierć więcej panować nie bę
dzie". Oto nasz mandat, nasze 
zadanie przez Boga nam zleco
ne, które według sił udzielonych 
przez Niego, realizujemy konse
kwentnie od wielu lat. •— Niech
że ta uroczystość Polskiego Na
rodowego Kościoła Katolickiego 
zjednoczy nas wszystkich bez 
wyjątku na ziemi naszych pra
ojców do dalszej pracy w imię 
najwyższej i najdoskonalszej

miłości Boga i bliźniego, z któ
rej powstanie powszechny pokój 
tak bardzo upragniony przez 
wszystkie narody, a przede 
wszystkim przez nasz naród pol
ski, który doznał strasznej krzy
wdy od okrutnego okupanta, ale 
nie zwątpił, lecz dźwiga się wy
siłkiem swojej pracy .do nowego 
życia, gdyż wierzy w ostateczne 
zwycięstwo Prawdy, Miłości i 
Sprawiedliwości. Amen.

NA NOW E DROGI
Widzimy wszyscy, jak na 

naszych oczaich zmieniają się 
formy Życia i współżycia ludz
kiego. Coraz mniej jest za
pomnianych i jakby uwolnio
nych od czynnego udziału 
w życiu ludzi ma świeeie. Nie 
tylko mieszkańcy miast, czy 
miasteczek, ale i mieszkańcy 
zapadłych w ziemię od lat chat 
wiejskich, żyjących w swoim 
siellskim-ani elskim świeeie, cza
sy dzisiejsze zmuszają, by przy
kładali ucho do. ziemi i otwie
rali oczy na wszystko, co się 
wkoło mich 'dzieje.

Jest to naturalne zjawisko, 
godne uświadomionego czło
wieka i obywatela. Każ
dy człowiek stworzony na 
obraz i podobieństwo Boże, 
winien brać czynny udział 
w życiu, w jego obowiązkach 
i świadczeniach jak też i przy
wilejach. To nakaz epoki 
w której żyjemy. Jesteśmy 
świadkami nie tylko głębokich 
przemian społecznych i polity
cznych, przypatrujem y się rów
nież postępowi, ulepszeniu i 
ewolucji w każdej dziedzinie 
życia. Medycyna, technika, 
energia .aitoimowa wprowadzają 
nas jakiby w  mowy okres, w  no
wy nieznany świat i zmuszają 
mas do myślenia i pewnej sa- 
moamalizy.

Model 'samochodu sprzed 20 
laty, samolot, aparat radiowy, 
ozy metoda leczenia, nabiera 
już dzisiaj pewnych cech m u
zealnych. Zimeniły się naw et 
metody i środki wojiny i nisz
czenia jak też formy odbudowy 
i konstruktywnej pracy.

W ychodząc z założenia, że 
Kościół Chrystusowy za pomo-- 
cą swoich ministrów ma wpły
wać ma kształtowanie człowie

ka i duchowe rzeźbienie jego 
charakteru, należałoby się za
stanowić, czy dotychczasowe 
formy duszpasterstw a i reali
zacji nakazów Jezusa, mie n a
leżałaby padać pewnej ko
r e k t  e.

Duszpasterz, k tóry  odpra
wiwszy zapłacone, lu b . mie o - 
płacome nabożeństwo, wiesza 
sutannę na wieszaku i pędzi 
żywot sybaryty w gronie swo
ich najbliższych — jest mie ty l
ko żywym zaprzeczeniem gło
siciela i czyni cielą „Dobrej No
winy", jest on zawalidrogą 
czasów, które idą i szkodni
kiem Królestwa Bożego, ma zie
mi. Urzędowy kapłan dla które
go obojętne jest codzienne ży
cie jego parafian, obojętne isą 
mu ich dole i niedole, k tóry 
kompetencje swoje ogranicza 
tylko do (niedzielnych czynno
ści — jest zwykłym rzemieślni
kiem i zjadaczem powszednie
go chleb.a. Duszpasterz trzyma
jący się „na dystans" od tych, 
których z ambony braćmi i sio
strami nazywa, k tóry iszybko 
biegnie z kościoła do plebanii, 
unikając spotkania z ty m i b ra
ćmi, do którego poza 'godzina
mi urzędowymi mie można się 
dostać — staje w rażącej sprze
czności do Tego, k tóry  mimo 
.sprzeciwu swych uczni kazał 
dopuścić dziateczki do siebie, 
który  zawsze dla wszystkich 
bogatych i biednych, upadłych 
i grzesznych, dla złych i do
brych miał zawsze czas i słowo 
pociechy. Który nigdy obojęt
nie nie przeszedł obok ludzkiej 
n ’edoili, obok łzy i cierpienia. 
Wszystko', co było ludzkie n i
gdy nie było Mu obojętne.

Na świeeie wre w alka o su
premację, o władztwo mad .du

szą człowieka. Trudno tę walkę 
wygrać, jeżeli kapłani słudzy 
Pańscy ograniczą swoją dzia
łalność tylko do kruchty kor 
ścielnej, jeżeli wypełniają swój 
umysł i serce sprawami tego 
świata i w ich osiągnięciu będą 
widzieli cel siwego życia. Dziś 
trzeba iść w sam środek burzy 
i walczyć o prawo do życia. — 
Jeżeli wołanie w codziennym 
pacierzu „przyjdź królestwo 
Twoje" ma jeszcze jakiś sems, 
nie jest przebrzmiałą melodią, 
to ktoś musi przecież to króle
stwo budować mie tylko- smując 
jego wizję w kościele, lecz w 
pracy i walce codziennego ży
cia, w fabryce w  szkole i w 
każdej chwil’.

Starszy brat — kapłan, musi 
zejść z kazalnicy, odejść od oł
tarza i iść do młodszych braci, 
by dzielić z niani trud i znój, 
ból i radość, aby „weselić się z 
weselącymi, a  płakać z płaczą
cymi". Musi powiązać się z n i
mi mocnymi więzami Chrystu
sowego braterstw a i nieść po
moc z góry, wskazując im sems 
i wartość . życia cierpienia i 
walki.

Najwyższy kapłan — Jezus z 
Nazaretu, jeslt tego duszpaster
stwa niedoścignionym przykła
dem. Jest Mistrzem życia z ty 
mi, którzy Go kochali i tymi, 
którzy Go nienawidzili. On, j.ak 
nikt przed tym i nikt potem, 
najgłębiej wniknął w duszę 
człowieka, w każdy jej odruch 
i wskazał jedyne drogi do peł
ni życia tutaj i w wieczności.

W ieki przeminą, zwietrzeją 
mury, jeden system naukowo^ 
filozoficzny podważy dr,uqi, a 
przypowieść o synu m arno
trawnym, o nieuczciwym wło
darzu, o M arii.z Magdalii opo
wiadana będzie, jak długo je
dno serce będzie biło na ziemi.

Im więcej będzie dzisiejszy 
duszpasterz wrośnięty w co
dzienne życie swej braci i za
awansowany w jego problem a
tyce, tym więcej .będzie potrze
bny i niezastąpiony, tym sil
niejsza będzie jego postawa i 
pozycja społeczna.

Dlatego należy poznać czas 
nawiedzenia, należy przesta
wić się wewnętrznie, jeżeli ma
m y w  tej walce dwóich światów

- zachować i utrwalić. swój byt. 
Należy ze smutkiem przyznać, 
że treść zainteresowań znacz
nej ezęśclii sikug Pańskich jesit
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barrdzo przyziemna i bardzo ku
piecką. W szyscy ' wprawldziie 
chodzimy po ziemi i bez mini
malny Oh warunków jesteśmy 
niezdolni do żadnej pracy. Cho
dzi jednak o równowagę, cho
dzi o to, że pracy w  „winnicy 
pańskiej" nie da s’ę  zestawić, 
ani porównać do- innego- zawo- ■ 
du, ani przekalbulować, która 
praca da więcej korzyści. Kto 
tak  rozumuje, niech niezwłocz
nie zawiesza sutannę i ima się 
innego rzemiosła.

Kto chce zbierać, ten musi 
siać, a kto serca szuka, musi je 
sam oddać bez reszty.

Urzędowe duszpasterstwo 
bankrutuje na naszych oczach, 
coraz mniej są Całowane pul
chne rączki (wypieszczone, jak 
je nazwał jeden z profesorófw). 
Roihotnk, który wraca zmęczo
ny z fabryki nie chce być zała
twianym przez drzwi, czy przez 
okno, przez proboszcza, lub za 
pośrednictwem żony, czy go
spodyni. On chce mówić osobi
ście ze swym duszpasterzem, 
w którym chce mieć nie tylko 
prób oiszcza-urz ędn‘‘ka-, lecz 
chce w nim mieć brata i przyja
ciela.

Dlatego kapłani, którzy nie

chcą być zepchnięci za burtę 
życia jako przeżytki żyjący na 
prawach tolerancji1 wędrowni
cy _ od parafii do parafii muszą 
zmienić swe metody duszpa
sterstw a w  obliczu nowych 
czasów i zdobyć się na m aksy
malny wysiłek dla sprawy, któ
ra z Boga początek swój w żęła , 
ż którą kiedyś z dobrej i ,nie^ 
przymuszonej woli zawarli 'do
zgonny ślub, aby być solą zie
mi i światłością świata, pam ię
tając o tym, że kto wytrwa do 
końca — ten zbawion będzie.

(E. Montwił)

Dlaczego zostałem kapłanem Polskiego Narodowego 
Kościoła Katolickiego

Poniżej zamieszczamy w yjąt
ki z przemówienia nowoprzyję
tego do grona kapłanów P. N. K. 
K. miodego księdza Edwarda 
Baiakiera, wygłoszonego dnia 
17 sierpnia br. na akademii w 
Boguszowie.

Kościół rzymski...
Przez tyle długich lat studiów 

jawił się przede mną zawsze 
wielki, zawsze potężny, święty, 
jedynie zbawczy... Jawił się we 
wspaniałych tumach gotyckich 
katedr, w blaskach „nieomylne- 
go“ papiestwa. Wrastał w mą 
duszę, opanowywał ją  i zagar
niał. Ani jedno słowo krytyki 
nie mogło paść pod adresem je
go niezaprzeczalnej świętości. 
Czyż kapłan może krytykować 
swój Kościół? — To herezja, to 
zbrodnia! Na samą myśl o tym 
czułem, że otwierają się pode 
mną czeluście piekielne. Bóg, 
surowy Sędzia, wszechmocną 
prawicą wskazywał wieczne po
tępienie. Śmiałku! Ty odważasz 
się stanąć przeciwko potędze 
rzymskich papieży?!- Odważasz 
się podnieść swój nędzny głos 
przeciw tym, którzy od wieków 
nieśli ludzkości kulturę, moral
ność i zbawienie?!... Drżałem na 
samą myśl o tym.

Minęły lata studiów, rozpoczę
ło się życie i praca kapłańska. 
Przez pierwsze lata pędziłem, 
popychany jednostronnym na
stawieniem, jak wagon oderwa
ny od lokomotywy, toczy się je
szcze długo po szynach siłą za
czerpniętą z jej stalowych płuc
— aż wreszcie staje. Podobnie i

ja, stanąłem również. Począłem 
rozglądać się wokoło. Nieśmiało 
robiłem pierwsze spostrzeżenia. 
Pierwsze słowa krytyki padły 
wreszcie przeciwko rzymskiemu 
Kościołowi. Stwierdzać zacząłem 
powoli, że nie wszystko w nim 
jest wielkie, nie wszystko świę
te.

Najpierw uderzył mnie ego
izm wielu rzymskich kapłanów. 
Z ambon leciały słowa miłości 
bliźniego, wyrzeczenia się „mar
nych" dóbr tego świata. ...W gó
rze wasz cel i tam wasze szczę
ście. Ziemia, to padół płaczu i 
cierpienia, nie trzymajcie się zie
mi, nie zgarniajcie bogactw. — 
Krótki jest żywot człowieka... 
Równocześnie jednak ta sama 
ręka z chciwością zagarniała i 
liczyła pieniądze, które biedny 
chłop czy robotnik niósł do kan
celarii parafialnej, by ofiarą ko
ścielną zapewnić sobie niebo. 
Widziałem, jak palce kapłana 
kurczowo zaciskały tysiące, 
wpłacone za Mszę. św., pogrze
by, śluby. Widziałem błysk ra
dości w oczach, gdy padła więk
sza suma. Ksiądz rzymski opły
wał w dostatek i bogactwa, uży
wał na ziemi, mało dbając o nie
bo. Wyczułem wreszcie poważ
ny dysonans, zgrzyt w trybach 
tej „świętej" machiny.

„Cokolwiek uczyniliście jed
nemu z tych najmniejszych, 
mnieście uczynili1*. Oto słowa 
Chrystusa. Ileż razy powtarzano 
te słowa z ambon. A w życiu?... 
Nieliczni tylko kapłani pochyla
ją się nad nędzą człowieczą i

spieszą z pomocą. Większość dba
o to, by im było dobrze. Obok 
broczącego krwią człowieka, ka
płan i lewita przechodzi mimo 
bez jednego drgnienia miłości. 
Dopiero człowiek obcy, samary
tanin opatruje rany, wiezie do 
miasta, okazuje litość i serce. — 
Oto obrazek ewangeliczny, za
wsze aktualny. Wśród ludzi pro
stych, świeckich, więcej widzia
łem serca, więcej miłości bliź
niego, więcej ducha Chrystuso
wej nauki, aniżeli u kapłanów, 
tych, co mają być światłością 
świata i solą ziemi.

W Kościele rzymskim spo
strzegłem wielką obłudę. Tę o- 
błudę, którą Chrystus tak ostro 
potępiał u Faryzeuszów i Dokto
rów i z którą tak bezwzględnie 
walczył. „Biada wam Doktoro
wie i Faryzeusze, co wkładacie 
na lud brzemiona ciężkie i tw ar
de, a sami naw et palcem tknąć 
ich nie chcecie!**.

Przekonałem się, że poprzez 
wszystkie wieki istnieli i do dziś 
istnieją nowocześni faryzeusze i 
doktorowie XX wieku, istnieją 
w rzymskim Kościele, rzeko
mym wykładniku jedynie C hry 
stusowej nauki, w rzeczywisto
ści natomiast spadkobiercy ży
dowskiego Sanhedrynu.

To były moje pierwsze, ale 
jakże bolesne spostrzeżenia. — 
Cóż one jednak znaczą wobec 
faktów, o których mówi histo
ria. Zacząłem rozczytywać się 
w książkach, lecz nie tych, cen
zurowanych przez Rzym, w
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których wszelkie zło zatuszo
wane, a grzechy zakryte lub 
wybielone. Książki te jakoby 
jednym cięciem miecza odsło
niły nagą prawdę, przecięły 
białą zasłonę, ukazały mym o- 
czom wnętrze ciemne i... stra
szne. Z tą chwilą Kościół 
rzymski, dotąd wielki i święty, 
stał się w mych oczach mały, 
nawet bardzo mały. — Nie bę
dę tu  szczegółowo opisywał i 
przypominał tych wielkich 
zbrodni, kiedy to w imię zasad 
ewangelii, rycerstwo pod wo
dzą biskupów i prałatów rzym
skich, szło mordować najpierw 
wyznawców Mahometa do zie
mi św. a potem heretyków: 
Waldensów, Albigensów we 
Francji, wyznawców narodowe
go .Kościoła czyli Husytów w 
Czechach. Za cóż ich właściwie 
torturowano i palono na sto
sach? Za to, że ośmielili się 
wytykać papiestwu i rzymskie
mu duchowieństwu zdzierstwo, 
nadmierne bogactwa, niemoral
ne życie; za to, że nawoływali 
lud do wprowadzenia w życie 
ducha ewangelicznej prostoty i 
ubóstwa. Bo Kościół rzymski 
tego ducha zatracił, utopił go w 
dostatkach i piekielnej wprost 
pysze, On, co miał cześć odda
wać Bogu w duchu miłości, 
istotę religijnego życia sprowa
dził do poziomu martwych 
form i obrzędów. Zachował ty l
ko formy, z których treść, to 
jest Ewangelia Chrystusa zo
stała wypruta i puszczona na 
wiatr.

Cóż mogło być inaczej, sko
ro przez wiele wieków zasiadali 
na stolicy papieskiej, poza nieli
cznymi wyjątkami ludzie nie
moralni, chciwi bogactw i wła
dzy nad światem. Celem ich by
ło zagarnąć w swe ręce władzę 
nie tylko już nad duszami, ale 
wręcz władzę czysto świecką, 
polityczną, by trząść następnie 
narodami, a w końcu światem 
całym. Toteż w konsekwencji 
tej papieskiej polityki, wielcy 
cesarze musieli korzyć się przed 
„łagodnymi1' namiestnikami 
Chrystusa i całować but „po
kornych11 sług Pana. Gromadzili 
wokół siebie niezmierne bogac
twa, wobec których niczym by
ły skarby wszystkich książąt i 
cesarzów ziemi. Zamiast świecić 
przykładem moralnego życia,

wprowadzili na swych dworach 
życie rozwiązłe, hulaszcze, czę
stokroć wbrew kardynalnym 
przez samego Boga. 
prawom natury, ustanowionym

Zapoznałem się również ze 
stosunkiem papiestwa do naszej 
Ojczyzny. Prawie każdy kapłan 
i wyznawca rzymskiego Kościo
ła jest przekonany, że papieże, 
to wielcy przyjaciele Polski, że 
dobro naszego narodu leży im 
na sercu. Wszak o tym zapew
niają swe otumanione owieczki 
rzymscy proboszczowie. Nieste
ty, i ja długo wierzyłem ślepo 
w to wszystko, co Kościół rzym
ski do wierzenia podaje. A tym 
czasem... jak historia wykazuje, 
Watykan zawsze zdradzał inte
resy Polski i raczej Ojczyźnie 
naszej szkodził. Szkodził w cza
sach Jagiełły, Batorego, Zyg
munta III, Łokietka, w czasach 
rozbiorów Polski, do których 
poważnie przyłożył swą nieo
mylną rękę. Czyż wiedzą w y
znawcy rzymskiego Kościoła 
jak Watykan ocenił ongiś naszą 
polską sytuację międzynarodo
wą? ...„Polska niepodległa?! 
Ależ to marzenie, to cel nie- 
ziszczalny! Wasza przyszłość 
jest z Austrią11. Papież Kle
mens XIV w liście do cesarzo
wej Marii Teresy nazwał roz
biór Polski „interesem religii i 
rzeczą konieczną11. Nigdy nie 
zależało papieżom na dobru na
szej ojczyzny. Ostatnim tego 
świadectwem osławioiny list pa
pieski Piusa XII do biskupów 
niemieckich.

Zapoznawszy się z tymi spra
wami, dziś się już nie dziwię, 
dlaczego wielki nasz poeta Ju 
liusz Słowacki wołał niegdyś: 
„Polsko, twa zguba w Rzymie!11. 
Nie dziwię się, dlaczego Mickie
wicz pisał w Trybunie, że „w 
robotniku prostym więcej jest 
ducha Bożego, aniżeli w kardy
nałach rzymskich, ubranych w 
szkarłaty11. Nie dziwię się, dla
czego tacy wielcy ludzie, histo
rycy, filozofowie jak: Ostroróg, 
Śniadecki, Staszyc, Kołłątaj. 
Lelewel, Korzon, Wojciechow
ski, Chlebowski, Konopnicka, 
Przybyszewski, Tetmajer, Wy
spiański, Reymont, Żeromski, 
Kasprowicz — nie taili swej 
niechęci do papieskiej polityki, 
a wielu spośród nich pozosta
wało w zatargach z Rzymem.

Gdy jako rzymskiemu jeszcze 
kapłanowi wpadła mi do rąk 
broszura ks. biskupa Hodura pt. 
„Polska czy Rzym11, przeczyta
łem ją z zainteresowaniem i nie 
Żałuję tego, gdyż otwarła mi o- 
na również oczy na wiele zagad
nień, w szczególności zaś zwró
ciła moją uwagę na ideologię 
i przyczyny, dla których po
wstał Polsko-Narodowy Ko
ściół. Powstał on bowiem jako 
żywy protest przeciw zdzier- 
stwu, zachłanności i fanfarona
dzie rzymskiego duchowień
stwa; przeciw średniowieczne
mu pojmowaniu nauki Chrystu
sa. — Narodowy Kościół uczy 
braterstwa, miłości, sprawiedli
wości, trzeźwości, spełniania o- 
bowiązków względem Boga i 
Narodu. Podnosi lud i daje mu 
prawa, jakich nie ma ani w 
rzymskim, ani też w żadnym in
nym Kościele na świecie. Uczy, 
jak człowiek ma dążyć do do
skonałego życia; uwalnia go od 
bojaźni przed wiecznym pie
kłem, uczy jak należy szukać 
prawdziwego pokoju ducha w 
zgodzie i zjednoczeniu z Bo
giem.

Nic przeto dziwnego, że zasa
dy te przemówiły tak mocno i 
żywo do mego serca i sumienia, 
że oto dziś mam szczęście i za
szczy t należeć do grona kapła
nów tego świętego Polsko-Kato- 
lickiego Kościoła. — Najszczer
szym i głębokim moim pragnie
niem było i jest w Kościele 
tym pozostać na zawsze i Ko
ściołowi temu jak najlepiej słu
żyć w szeregach Jego kapłanów 
z tym  przeświadczeniem, że na 
tej drodze pewniej i prędzej się 
zbawię.

„Pryskają nieczułe lody i 
przesądy ' światło ćmiące11. Ju 
trzenka Polsko-kotolickiego Ko
ścioła silniejszym wciąż świeci 
blaskiem. — Miejmy nadzieję, 
że wyzwoli ona kiedyś nasz Na
ród spod duchowej tyranii Rzy
mu.

Przemówienie swe zakończę 
słowami naszego poety Kazi
mierza Przerwy-Tetmaj era: „za
li z Tybru wody trza czerpać, 
by polską pierś rzeźwiła, zali 
z cyprysów ogień kłaść, by w ' 
wybudowanym z dębów koście
le ogień ofiary polskiej duszy 
płonął?11.

Ks. Edward Batakier
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Charakter Chrześcijański
Wszystkie nasze teorie o ro

dzinie, o społeczeństwie, o pań
stwie, nie dadzą nam doskona
łego obrazu kultury, jeżeli nie 
damy ludzkości wskazówek, jak 
każdy człowiek w codziennym 
życiu pracować winien.

My, chrześcijanie, nie może
my przeczyć, że także inni lu
dzie,, którzy nie chcą być 
chrzęści janinami, mogą wal
czyć o wyraźnie moralne stano
wisko w świecie, bo także nie
chrześcijanie, jak świadczy hi
storia kultury i cywilizacji, 
bardzo wiele stworzyli wznio
słych idei i dzieł. Więc i nie
chrześcijanie są naszymi współ
pracownikami w służbie nasze
go Boga. Wielce przeto choro
bliwym jest obiaw wśród chrze
ścijan, którzy tylko w granicach 
chrześcijaństwa widzą monopol 
walki o czystość obyczajów. 
Chrześcijanin, który dla mądre
go i uczciwego niechrześcijani
na nie ma szacunku, jest poga
ninem w chrześcijańskim odzie
niu. Jeżeli więc mówimy o 
chrześcijańskim charakterze, to 
stwierdzamy też, że moralny 
charakter może być nabyty na
wet w niechrześcijańskich sfe
rach ludzkości, a ich prawa mo
ralności są często u nas zasadni
czo te same.

Przez charakter rozumiemy 
stałe usposobienie działania mą
drze dla celów rozumnych; cha
rakter jest sumą Całej naszej 
pracy życiowej. Wprawdzie 
skutki naszego działania w 
świecie nie zawsze są od nas 
zależne, ale nawet gdy cała na
sza praca zawodowa nie raz się 
rozbije, to przez to jeszcze nie 
musimy tracić celu naszego ży
cia, jeżeli tylko w katastrofie 
nasz charakter uratuje się.

Wykształcenie wewnętrznego 
życia człowieka jest bardzo 
ważne i do tego trzeba wiele 
wysiłku i celu wyznaczonego. 
Należy unikać na tej drodze 

. wszelkich objawów, któreby 
mogły być nam niebezpieczeń
stwem, unikać skrajności w po
stępowaniu i hartować wolę. 
Samo zużywanie sił jeszcze ni
czego nam nie daje, jeżeli si
ły te nie są skierowane w pe
wnej służbie. Ascetycy, podob

nie jak Stoicy w tym wzglę
dzie są wzorem w szukaniu e- 
lementarnych prawd dla kształ
cenia duszy i jej energii, przy 
czym nie należy zapominać, że 
samo życie wewnętrzne nie jest 
całkowitym i jedynym zada
niem. Życie kształcimy, jeżeli 
stawiamy sobie zadanie wyż
sze, niż my sami jesteśmy, lecz 
musimy znaleźć sobie prawdzi
wy przedmiot naszej służby i 
pracy, a właściwie taki przed
miot musi być trwałym, a nie 
przejściowym, a któremu by
śmy podporządkowali momenty 
naszego życia.

Do kształcenia charakteru je
dnak pomaga szczególnie nasza 
praca zawodowa obok zamie
rzonego moralnego celu. Przez 
wytrwałą pracę w pewnym kie
runku otrzymujemy odpowied
nie piętno, które jednak samo 
w sobie jest martwe. Życie i 
wewnętrzne działanie polega 
na ustawicznym uświadamianiu 
sobie naszych celów życiowych 
i tylko w ten sposób zyskujemy 
coraz szersze horyzonty. Słu
żymy idei dobra w pewnych 
naturalnych granicach, jakie 
dają nam wąskie drogi powo
łania naszego. Właśnie w tych 
ramach kształci się charakter.

Charakter chrześcijański zaś 
ma specjalną cechę, złączoną z 
religijnym poznaniem. Wzrok 
nasz rzucony na Chrystusa 
przypomina nam, że Bóg od
puszcza nam grzechy. Świado
mość, że Bogu zależy na nas, 
ratu je nas przed naszą własną 
przeszłością moralnie splamio
ną, a której pamięć może nam 
odebrać odwagę; nowe życie o- 
twiera się przed nami i dodaje 
bodźca do dalszej żmudnej pra
cy i do podejmowania z rado
ścią dalszych trudów życia.

Ta radość w Bogu i Jego da
ry stanowią właściwy gatunek 
chrześcijańskiego charakteru, 
pod którego kierunkiem czło
wiek zawsze spełnia swój obo
wiązek, i który jest zawsze je
go siłą. Przy tym  charakter ten 
jest złączony także z pokorą, 
w świadomości swej zależności 
od Boga. Nie odgraniczamy się 
od nikogo i służyć chcemy ty l
ko drugim, i właśnie na tej

służbie opiera się pokora chrze
ścijańska. Parodia zaś prawdzi
wej pokory chrześcijańskiej i 
typowym faryzeizmem jest 
„ględzenie11 jakie przyjęło się 
niestety w wielu czytankach re
ligijnych, że „wszyscy inni bez 
wyjątku są lepszymi moralnie, 
aniżeli ja“. Charakter wywyż
sza człowieka ponad światem, 
uświęca człowieka z charakte
rem dla Boga. Jeżeli więc Apo
stoł Paweł nazywa wszystkich 
wiernych świętymi, mimo ich 
różnych wad moralnych, to ty l
ko ze względu na ich charak
ter chrześcijański.

Jak z powyższych uwag ja
sno wynika, charakter musi 
stanowić moralną konstytucję 
człowieka, a z niej wychodzą 
czyny, jeżeli trzeba — nawet 
bohaterskie; z praktyki zaś 
tworzą się cnoty moralne, któ
re są moralną siłą charakteru. 
W ten sposób cnoty i charak
ter są wytworem czynów mo
ralnych. Jest to proces psycho
logiczny, naturalny, którego 
już uczył stary Arystoteles, 
wzorując się na ideach Sokra
tesa i Platona, tych dwóch naj
większych obok Solona mora
listów starożytnego przedchrze
ścijańskiego świata. Do natury 
charakteru musimy załączyć 
koniecznie cechy moralne, któ
rymi są prostota i szczerość, 
bez których charakter staje 
się fikcją, złudzeniem. Właśnie 
ta świadoma szczerość i pro
stota są fundamentem charak
teru.

W działaniu moralnym roz
wija w sobie człowiek cechy 
opanowania siebie i sumienno
ści, których nie można oddzie
lić od natury charakteru, bo 
bez nich człowiek nie zdobę
dzie się na moralny wysiłek, 
a wola nie osiągnie zamierzo
nego celu. W tym  wypadku po
zostanie człowiekowi tylko po
pęd zwierzęcy, jako element 
działania. Sumienność zaś jest 
wewnętrznym związkiem wszy
stkiego, co stanowi zadanie ży
cia. Bez sumienności traci czło
wiek wszelkie powołanie i 
wszelkie warunki kształcenia 
charakteru.

Cel w pierwszym rzędzie, a 
potem stosowne środki do ce
lu są motywami działania mą
drego i moralnego, kierowanie 
zaś wszystkich działań do naj
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wyższego ostatecznego celu na
zywamy mądrością. Oczywiście 
nic w tym  procesie nie dzie 
je się bez roztropności. W ten 
sposób wszystkie cnoty moral
ne łączą się ze sobą w kształ
ceniu charakteru, bo, mówiąc
o charakterze mamy na my
śli r 2czywistość tylko w mo
ralnym znaczeniu.

Aby cały powyższy traktat 
należycie zrozumieć, należy pa
miętać, że ostatecznie przed
miotem moralnego działania są 
zawsze ludzie. Jeżeli przez po
wtarzane wysiłki zawsze sta
ramy się stać w łączności o- 
sobistej ze społecznością ludzi, 
wtedy nabywamy zdolność od
czuwania wartości, jaką każdy 
człowiek, jako indywiduum w 
granicach swej naturalnej psy
chiki posiada, a więc wartości 
moralnej. Tylko w ten sposób 
staniemy się zdolnymi do od

czuw ania i poznania bogactwa 
ludzkiej natury.

Zasadniczą, żywotną rolę w 
życiu społecznym, odgrywa 
sprawiedliwość w każdej for
mie, a więc legalna i rozdziel
cza. Bez sprawiedliwości musi 
zginąć wszelki objaw życia spo
łecznego i indywidualnego; w 
terminie „sprawiedliwy" mie
ści się wszelka cnota i wartość 
moralna tak, jak w idei nie
sprawiedliwości zawarta jest 
ohyda zbrodni. Dlatego śmiało 
musimy powiedzieć, że sprawie
dliwość jest pierwszą cnotą mo
ralną, bez której charakter 
człowieka jest szpetną karyka
turą moralną. Człowiek praw
dziwie sumienny jest równo
cześnie sprawiedliwy i czyni 
dobrze nie dlatego tylko, że 
jest nakazane albo sankcjono
wane, ale przede wszystkim dla 
dobra samego.. Nie od rzeczy 
będzie, jeżeli na tym miejscu 
wspomnimy o „kategorycznym 
imperatywie11 filozofa Kanta, 
któremu z pewnością żaden 
człowiek, znający go, nie za
rzuci pod względem moralnym. 
Otóż Kant, ta uosobiona filo
zofia, mówi: „Czyń tak, aby 
twoje działanie stało się rów
nocześnie zasadą powszechnego 
prawodawstwa", to znaczy aby 
twoje działanie zawsze zdążało 
do ogólnego dobra społeczeń
stwa.

Służba, jaką winniśmy spo
łeczeństwu, utrzymuje nas w

pracy i w technice, jakiej wy
magają siły natury. Treść cno
ty sprawiedliwości utrzymuje 
charakter na należytym pozio
mie, a zmusza do równowagi 
świat moralności w związku z 
naturą, którą mimo badań nie 
poznamy, ale dla tej natury, 
w której żyjemy, musimy za
chować poważanie i respekt. 
Cnoty czynią charakter samo
dzielnym, energicznym i hu
manitarnym. Przy tym w po
korze ducha musimy uznać łą
czność i zależność charakteru 
od natury. Wszystkie cnoty w 
pewnej mierze współdziałają w 
czynnościach moralnego cha
rakteru, a przez to rozwijają 
się.

Jeżeli przez charakter rozu
miemy silną i stałą zdolność 
do kierowania woli na mocy 
stałych zasad, to charakter jest 
dobry jeśli te zasady są moral
ne, w przeciwnym zaś wypad
ku charakter jest zły moralnie.

Sumując powyższe wszystkie 
uwagi powtarzamy zasadę He-

Krzaczyński Stefan

Papież
Przed stu laty Juliusz Słowac

ki wołał:
„Polsko... tw a zguba w Rzymie!
Tam są legiony zjadliwe robactwa: 
Czy będziesz czekać, aż twój łańcuch 

zjedzą?....“

Co te słowa poety miały ozna
czać? Myślę, że Juliusz Słowac
ki nawoływał nas do porzucenia 
Kościoła rzymsko-katolickiego, a 
wznowienia dawnego Kościoła 
polsko-katolickiego. który przed 
1000 laty, gdyż w 94.9 roku za
łożony został pod wezwaniem 
Św. Krzyża na Kleparzu koło 
Krakowa. Msze śwtęte odpra
wione były tam w języku pol
skim. Kościół ten polsko-kato
licki, a więc narodowy, prze
trwał aż do 1506 roku.

Królowa Jadwiga była wiel
ką i gorliwą opiekunką Kościoła 
polsko-katolickiego.

Znany historyk ks. rzymsko
katolicki Długosz, żyjący w dru
giej połowie XV wieku, często 
odwiedzał kościół polsko-kato- 
licki Św. Krzyża i założone przy 
nim przez królowę Jadwigę ko
legium i przysłuchiwał się prze-

raklita: „charakter człowieka 
jest jego demonem". Przez sło
wo „demon" rozumiano w sta
rożytności wewnętrzny głos, 
przestrzegający przed złym, al
bo też nieprzyjazne duchy. Śla
dy wiary w „demona" znajdu
jemy u wszystkich ludzi świa
ta od zarania ludzkości aż po 
dni nasze. Problem rzeczywi
stości czy fikcji idei o demo
nach nas tu  nie interesuje. Ale 
przyznać należy rację powie
dzeniu Heraklita wyżej poda
nemu, a które innymi słowy 
streszcza się w ten sposób: 
„charakter decyduje o losie 
człowieka".

Nie możemy operować licz
bami w dowodzeniach psycho
logii lub etyki, ale jeżeli kie
dy to właśnie w powyższej za
sadzie Heraklita uznajemy pe
wnik równy nieomylności, ja
ką nam dają liczby.

Dlatego roztropny człowiek 
musi zwrócić baczną uwagę na 
kształcenie swego charakteru.

F.

a Polska
pięknym modłom i śpiewom pol
skim.

Historyk Walery hr. Krasiń
ski tak mówi o kościele polsko- 
katolickim:

„Królowa Jadwiga z całym za
pałem młodego serca pokochała 
polski język i to wszystko, co 
należało do przybranej Ojczy
zny — Polski. Jej przykładna 
pobożność była kierowana przez 
wyższe zrozumienie. Ona odczu
ła umysły ludzi, że święte cere
monie i nabożeństwa będą spra
wowane i przykazania głoszone 
w języku zrozumiałym dla na
rodu — w języku ojczystym, 
polskim".

Rzymsko-katolicki ksiądz — 
Siarczyski, uczony badacz i hi
storyk dowodzi, że w Polsce do 
końca XIV wieku język polski 
był ogólnie używany w służbie 
Bożej. Ksiądz Juszyński, znany 
uczony i krytyk najzupełniej się 
zgadza z opinią księdza Siar 

• czyńskiego i opierając się na 
wiarygodnych źródłach dodaje, 
że reformatorzy XIV w. wzięli 
do swego rytuału mnóstwo pie
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śni z Narodowego Kościoła. On 
też twierdzi, że Marcin Trąba, 
arcybiskup gnieźnieński, który 
odegrał ważną rolę na Soborze 
w Konstancji i był wielkim 
zwolennikiem kultu w narodo
wym języku, kazał przetłuma
czyć liturgiczne księgi na język 
polski, których kopie były prze
chowane w Bibliotece Załuskich 
i dopiero po upadku Polski w 
1794 roku były przewiezione do 
Petersburga.

Pisarz Wapowski, autor XVI 
wieku, mówi:

„Narodowe nabożeństwa tylko 
co w ostatnich czasach zostały 
a nas zarzucone i me ma naj
mniejszej wątpliwości, że one 
były odprawione przynajmniej 
w jednym miejscu (w Krakowie 
na Kleparzu) aż do początku 
XV! wieku“.

Fakty powyższe przytoczone 
są żyw jm  świadectwem o istnie
niu w Piastowskiej Polsce pier
wszego chrześcijańskiej) i n a j
starszego Kościoła Narodowego. 
Jak ważną rolę pełn i i mógł ta
kową pełnić do dnia dzisiejszego 
w narodzie polskim Kościół Na
rodowy, to tak o tym pisze pol
ski historyk Walery Krasiński:

„Narodowy Kościół był tw ier
dzą ducha narodu, za którą on 
się krył i bronił nie tylko prze
ciw zakusom Rzymu, ale i prze
ciw wciskaniu się Niemców do 
Polski".

Niemcy na spółkę z Rzymem 
odnieśli zwycięstwo. Narodowy 
Polski Kościół znikł z powierz
chni Rzeczypospolitej Polskiej. 
Miejsce Polskiego Kościoła zajął 
wszechwładny i totalny kościół 
łaciński.

Duchowni łacińskiego kościo
ła zatarli wszelkie ślady po tym 
Polskim Kościele do tego sto
pnia, że nawet księgi liturgicz
ne znikły gdzieś bez śladu.

Myślę, że obecny papież-Nie- 
miec, jak go nazywają jego 
ziomkowie, i zawzięty wróg Po
laków, przez groźbę rzucenia na 
nas klątwy — pomaga Juliuszo
wi Słowackiemu i sam namawia 
nas do porzucenia kościoła 
rzymsko-katolickiego, a zapisa
nia się na członków Kościoła 
Polsko-Katolickiego i Narodo
wego.

Kościoła tego nie trzeba do
piero tworzyć. Istnieje on od ro
ku 1897.

Zorganizowany został przez 
księdza Franciszka Hodura w 
Stanach Zjednoczonych. Kościół 
ten w Stanach Zjednoczonych i 
w Polsce posiada obecnie około 
miliona członków, 300 księży, 
400 parafii (w Warszawie przy 
ul. Szwoleżerów 4) i 8 biskupów.

Wykreślając się z Kościoła 
rzymsko-katolickiego, a więc 
z pod naczelnej władzy wroga 
Polaków, obecnego papieża, po
możemy naszemu patriotyczne
mu episkopatowi i klerowi rów
nież opuścić szeregi rzymskie, a 
wzmocnić Kościół Polsko-Kato- 
licki i Narodowy.

Podsuwam tą myśl pod roz
wagę rodzin męczenników pol
skich, którym obecny papież 
nic nie pomógł, a mógł pomóc, 
gdyż z procesu w Najwyższym 
Trybunale Narodowym, w K ra
kowie przeciwko Biihlerowi, za
stępcy gubernatora Franka i 
szefowi rządu okupującego Pol
skę, dowiedzieliśmy się, że obec- 
ny papież rzymski, gdyby tylko 
chciał położyć kres zbrodniom 
niemieckim mógłby tego dopiąć, 
gdyż katolicy niemieccy, a na
wet sam Hitler spełniliby wolę 
papieża.

Z tego procesu dowiedzieliś
my się, że obecny papież rzym
ski był informowany o zbrod
niach hitlerowców wobec Pola
ków, polskiego duchowieństwa.

Wiemy, że z rąk zbirów hitle
rowskich padło 6 milionów pol
skich obywateli, w tym  1811 
księży i 521 zakonników. Myślę 
więc, że rodziny tych męczen
ników polskich w  pierwszej ko
lejności wykreślą się z rzym-

POTRZEBA KSIĘŻY
ORAZ KANDYDATÓW DO STANU 

DUCHOWNEGO!

Są jeszcze wolne miejsca i wakanse.
Polski Narodowy Kościół Katolicki 

przyjmie kapłanów oraz alumnów, 
pragnących pracować w szeregach du
chownych Kościoła naszego w Ojczy
źnie czy też na emigracji. Studia od
byte w  Seminariach Duchownych za
liczone zostaną na poczet wykształ
cenia niezbędnego dla każdeqo ka
płana katolickiego. To samo odnosi 
się do otrzymanych już święceń.

Seminarium Duchowne P. N. K. K. 
w Krakowie, przyjmie również stu
dentów z wyższym względnie średnim 
wykształceniem, pragnących w przy
szłości pracować jako duchowni na
szego Kościoła.

REKTORAT SEMINARIUM

skiego kościoła, a przejdą do 
Polskiego Kościoła Narodowego 
i Katolickiego.

Ja sam, jako były żołnierz i 
dowódca, walczący o Polskę je
szcze w 1918 roku z Niemcami 
pod Kaniowem, robię początek 
i wykreślam się z rzymskiego 
kościoła, a wstępuję do tc 'sk ie 
go Kościoła Narodowego. Papież 
rzymski nie będzie musiał rzu
cać na mnie klątwy, gdyż od 
chwili wykreślenia się z Kościo
ła rzymskiego już nie jestem 
podległy papieżowi, a z Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej 
nie wystąpię! Jestem synem ro
botnika, który pracował w fa
bryce Gerlacha na Woli razem 
z późniejszym wielkim żołnie
rzem polskim — generałem 
Świerczewskim.

Nie życzę sobie, by duszami 
polskimi rządził papież cudzozie
miec i nasz wróg zaklęty.

Pragnę, by Polski Narodowy 
Kościół Katolicki stał się w 
przyszłości Kościołem wszyst
kich Słowian, bo o to również 
modlił się nasz wielki wieszcz 
narodowy Juliusz Słowacki, mó
wiąc w przepięknym wierszu:
„Pośród niesnasek Pan Bóg uderza 

w  ogromny dzwon 
Ten przed mieczami tak nie uciecze 

Jako ten Włoch...
Więc oto idzie papież słowiański 

Ludowy bra t“.
Poeta mówi tu  o papieżu P iu

sie IX, który w 1848 roku u~ 
ciekł z Rzymu i oddał się pod o- 
piekę króla Neapolu i cesarza 
Austrii.

Zastanawiał się często nad 
pytaniem, dlaczego obecny pa
pież rzymski nie postępuje w 
myśl nauki naszego Mistrza, 
Chrystusa? Pomyślmy, jakby to 
było, gdyby w Rzymie zjawił 
się zamiast obecnego papieża 
sam Pan, sam Chrystus.

Czy Chrystus zawarłby pakt 
przyjaźni z Hitlerem?

Czy Chrystus błogosławiłby 
zbrodniarzy niemieckich?

Czy Chrystus nie zabroniłby 
mordować dziesiątki milionów 
Polaków, Rosjan, Żydów i człon
ków innych narodów?

Prosimy by nasz patriotyczny 
Episkopat i Kler zechcieli odpo
wiedzieć na te pytania.

Stefan Krzaczyński 
Inspektor kontroli Ministerswa 
Pracy i Opieki Społecznej i 
członek Polskiej Zjednoczonej 

Partii Robotniczej)
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Przebieg ll-go Ogólnopolskiego Zjazdu Zjednoczonych 
Towarzystw Niewiast Adoracji Najśw. Sakramentu

odbytego w dniach 26 i 27 czerwca br. w Warszawie
(ciąg dalszy)

Przewodnicząca Centralnego 
Zarządu Zjednoczonych Towa
rzystw Niewiast Adoracji Naj
świętszego Sakramentu s. Lu
dwika HODUROWA zdała spra
wozdanie za czas od czerwca
1948 r. do czerwca 1949 r., któ
re w streszczeniu podajemy: 
Drogie Siostry! Witam was w 
imieniu Centralnego Zarządu i 
zarazem dziękuję wam za przy
bycie z całej Polski na Drugi 
Zjazd Zjednoczonych Towa
rzystw Niewiast Adoracji Naj
świętszego Sakramentu do W ar
szawy. Dziękuję też wielebne
mu księdzu Sen. E. Narbuttowi- 
czowi i jego współpracowniko
wi ks. F. Kocowi, Zarządowi 
Tow. Niewiast Adoracji N.. S. w 
Warszawie i wszystkim tym .o- 
sobom, które się przyczyniły do 
zorganizowania i przyjęcia du
chowieństwa jakoteż delegatek, 
które przybyły z różnych stron 
Polski na Drugi Zjazd, aby 
zbadać naszą dotychczasową 
pracę tak Centralnego Zarządu, 
jak też i wysłuchać sprawozdań 
każdego z Towarzystw, repre
zentowanych przez swe dele
gatki na dzisiejszym Zjeździe.

W roku ubiegłym w dniach 
13 i 14 czerwca odbył się Pierw 
szy Zjazd Zjedn. Tow. Nie
wiast A. N. S. w Krakowie, na 
którym został wybrany Cen
tralny Zarząd, a mnie wybrano 
na przewodniczącą tegoż Za
rządu. Od tego momentu upły
nęło już rok czasu, cały rok 
naszej skromnej pracy. Nie 
możemy się poszczycić wielki
mi sukcesami, bo tak Zarząd 
Centralny jak i poszczególne 
Towarzystwa nie były przy
zwyczajone do wspólnej, orga
nizacyjnej pracy. Jednakże to, 
cośmy wspólnymi siłami wy
konały, pragnę chociażby w 
krótkim sprawozdaniu przed
stawić Drugiemu Zjazdowi 
w Warszawie.

W okresie sprawozdawczym 
odbyło się jedenaście zebrań 
Centralnego Zarządu, przy 
współudziale Ks. Biskupa J. Pa
dewskiego, na których omawia

łyśmy sprawy poszczególnych 
Towarzystw, istniejących w na
szych parafiach, oraz nakreśli
łyśmy program pracy dla Cen
tralnego Zarządu.

Z inicjatywy Centralnego 
Zarządu ukazało się kilka arty
kułów umieszczonych w organie 
PNKK „Posłannictwie", o roli 
i zadaniu kobiety w ogólności 
a niewiast należących do PNKK 
i Towarzystwa Niewiast Ado
racji N. S. w szczególności. 
W tym też okresie Zarząd Cen
tralny rozesłał do wszystkich 
Towarzystw, należących do Zje
dnoczenia trzykrotnie listy 
w sprawach organizacyjnych, 
na które nie wszystkie Towa
rzystwa odpowiedziały, jak też 
i nie wszystkie Towarzystwa 
wykonały polecenia Centralne
go Zarządu. Na wszystkie listy 
otrzymane z poszczególnych 
Towarzystw, Zarząd Centralny 
bezzwłocznie odpowiedział i w 
miarę możności prośby skiero
wane do Centralnego Zarządu 
starałyśmy się pozytywnie za
łatwić.

Nie wszystkie też Towarzy
stwa, należące do Centrali speł
niły swój obowiązek pod wzglę
dem materialnym, a mianowicie 
nie wszystkie wpłaciły ten 
skromny datek 5 zł od członkini 
miesięcznie, jaki był uchwalony 
na Pierwszym Zjeździe tych
że Towarzystw w Krakowie.
0  wiele więcej można byłoby 
zrobić, gdyby wszystkie Towa
rzystwa, należące do Centrali 
spełniły godnie swój obowiązek. 
Mam niezłomną nadzieję, że 
Drugi Zjazd, na któryśmy się 
zebrały w Warszawie, przyczyni 
się do głębszego zrozumienia 
naszego stanowiska w Kościele
1 w Towarzystwach oraz zachęci 
nas do energiczniejszej i żyw
szej pracy dla wspólnego na
szego dobra.

Następnie zdała sprawozdanie 
finansowe sekretarka Central
nego Zarządu, s. Maria Mazu
rowa, która wymieniła wszy
stkie Towarzystwa, które przy
słały swój datek do Centralne
go Zarządu. Następnie zdała 
sprawozdanie skarbniczka Cen

tralnego Zarządu s. Józefa Ku- 
barkowa. Po wyż. wymienio
nych sprawozdaniach przewod
nicząca Zjazdu poprosiła dele
gatki, aby zabierały głos i wy
powiedziały się na tem at treści 
sprawozdania Centralnego Za
rządu. Po interpelacji Central
nego Zarządu postawiono wnio
sek o przyjęcie sprawozdania, 
który przyjęto jednogłośnie.

Siostra Maria Kurkowa zdała 
sprawozdanie z Okręgowego 
Zjazdu, który się odbył w dniach 
13, 14 i 15 maja br. w Grudkach 
przy wybitnej pomocy Wiel. 
księdza proboszcza Bolesława 
Sikorskiego. W Zjeździe tym 
brały udział delegatki z nastę
pujących parafialnych Towa
rzystw: z Lublina, Maciejowa, 
Gorzkowa, Tarnogóry i Zamo
ścia. Zjazd Okręgowy w Grud
kach udał się znakomicie i na
leżałoby sobie życzyć, aby ta
kich zjazdów okręgowych od
było się jak najwięcej w posz
czególnych okręgach.

Następnie delegatki z poszcze
gólnych parafii poproszono
o złożenie sprawozdań z ich To
warzystw. Należy przyznać, że 
delegatki w znakomitej wię
kszości miały przygotowane 
sprawozdania na piśmie, co 
w wysokim stopniu umożliwiło 
wszystkim obecnym wysłucha
nie treściwych sprawozdań z ży
cia, pracy, ofiar i trudności, na 
jakie każde Towarzystwo w 
swym rozwoju natrafia. Rów
nież należy zaznaczyć, że o wie
le dokładniej przedstawiły de
legatki w swych sprawozdaniach 
światła i cienie z życia i rozwo
ju Towarzystw i o wiele lepiej, 
aniżeli miało to miejsce na 
Pierwszym Zjeździe w Krako
wie. Dopiero jeden rok wspól
nej pracy naszych dzielnych 
członkiń Towarzystwa Niewiast 
ANS a już można było zauwa
żyć znaczny postęp na każdym 
odcinku pracy organizacyjnej.

Po wyczerpaniu punktu 
sprawozdawczego, jednogłośnie 
przyjęto przez cały Zjazcl z wiel
kim uznaniem wygłoszone spra
wozdania i przystąpiono do na
stępnego punktu obrad.
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Następnie przewodnicząca po
prosiła s. sekretarkę Krystynę 
Gawińską o odczytanie proto
kółu z Pierwszego Zjazdu odby
tego w Krakowie, który jedno
głośnie przyjęto. Następnie ks. 
biskup Padewski wygłosił dłuż
sze przemówienie do delegatek, 
podkreślając, by delegatki bio
rące udział w Zjeździe zapa
miętały sobie wypowiedziane 
do nich słowa oraz aby je mogły 
powtórzyć na zebraniach posz
czególnych towarzystw w  swych 
parafiach. Ks. Biskup zwrócił 
głównie uwagę na wychowanie 
dzieci i młodzieży w duchu 
P. N. K. K. podkreślając wielką 
rolę i odpowiedzialność matek 
wobec Boga, Kościoła i całego 
naszego społeczeństwa. To co 
wy drogie matki — mówił ks. 
Biskup — wiejecie w dusze 
i serca waszych dzieci, jako 
pierwsze wychowawczynie i na
uczycielki, to będzie miał Koś
ciół i Ojczyzna. Zachęcał też 
ks. Biskup, aby matki zwróciły 
baczniejszą uwagę aa dotych
czasowy brak współpracy z kie
rownictwem Kościoła i aby 
przygotowały swych synów do 
Seminarium duchownego, gdyż 
do tego czasu zbyt mało mło
dzieńców kształci się na kapła
nów Kościoła Narodowego w 
naszym Seminarium w Krako
wie. W końcu zwrócił uwagę u a 
ściślejszą współpracę poszcze
gólnych Towarzystw z parafia
mi. Wreszcie przypomniał o o- 
bowiązku wpłacania składki 
członkowskiej, jak też i o po
mocy finansowej na fundusz 
misyjny. Ks. Biskup z naciskiem 
podkreślił, że już najwyższy 
czas, aby wyznawcy PNKK 
w Polsce pośpieszyli z pomocą 
na ogólne potrzeby Kościoła 
w Polsce, gdyż już tyle lat nasi 
współwyznawcy z za morza po
magają nam w różnej formie 
a zwłaszcza po ostatniej wojnie, 
gdy społeczeństwo nasze było 
bardzo zubożałe z powodu zni
szczeń wojennych.

W dalszym ciągu obrad przy
stąpiono do wygłaszania refe
ratów ss. Marii Kurkowej z K ra
kowa, Teresy Giedz z Warsza
wy, Weroniki Taradyś z Gru
dek, siostry Piec z Elbląga, Ro
zalii Lesiak z Gdańska i Zofii 
Pamułowej z Krakowa. Siostra 
Dudowa postawiła wniosek, aby 
wygłoszone referaty z odpo

wiednimi poprawkami umieścić 
w „Posłannictwie11. Wniosek 
ten poparty przez s. Pamułową 
przyjęto jednogłośnie. Następnie 
przystąpiono do najwyższych 
uchwał, które mają się przyczy
nić do ożywienia życia religij
nego i organizacyjnego oraz po
dejść praktyczniej do niektó
rych zagadnień naszej organi
zacji.

1) Uchwalono jednogłośnie, 
aby zjazdy ogólnopolskie Zje
dnoczonych Towarzystw Nie
wiast ANS odbywały się co 
dwa lata, a nie jak -poprzednio 
uchwalono na Pierwszym Zjeź
dzie — co roku.

2) Po gruntownym omówie
niu uchwalono też jednogłośnie, 
że okręgowe zjazdy mają się 
odbywać w poszczególnych o- 
kręgach co 6 miesięcy a to 
w tym  celu, aby przez okręgo
we zjazdy przygotować cele To
warzystwa do czynnej i plano
wej pracy tak dla Towarzystw 
jak też i dla parafii.

3) Uchwalono zwrócić się 
z prośbą do ks. biskupa J. Pa
dewskiego, aby mianował 3 księ
ży kapelanów, którzy w spe
cjalny sposób zajmą się pracą 
organizacyjną okręgowych zja
zdów w porozumieniu z Ks. Bi
skupem i Centralnym Zarzą
dem Zjedn. Towarzystw.

4) Uchwalono też jednogło
śnie, aby każda członkini PNKK 
w Polsce była też członkinią 
To w. Niewiast A. N. S. i w tym 
też celu Zjazd wybrał okręgo
we organizatorki, które będą 
miały za zadanie dopomóc 
w swych okręgach do pozyska
nia wyznawczyń PNKK do To
warzystw Niewiast ANS.

Przyjęto też jednogłośnie 
uchwałę, aby członkinie Towa
rzystwa Niewiast dopomogły 
dzieciom i młodzieży do wstę
powania w szeregi typowych 
religijnych towarzystw PNKK 
oraz by się starały wychować 
młodzież na wysokim poziomie 
moralnym a przede wszystkim 
w zasadach PNKK.

5) Wybór Centralnego Za
rządu. Po krótkiej dyskusji, 
s. Katarzyna Fryga postawiła 
wniosek, aby Zarząd Centralny 
w dotychczasowym składzie po
został na okres dalszych dwóch 
lat, który to wniosek poparty 
przez s. Zofię Pamułową przy
jęto jednogłośnie.

Odczytano następnie depesze 
gratulacyjne nadeszłe z życze
niami tak z Ameryki, jako też 
i z różnych stron Polski, które 
przyjęto entuzjastycznymi o- 
klaskami.

Następnie Komisja rezolucyj- 
na odczytała przygotowaną de
peszę do Pierwszego Ks. Bisku
pa Franciszka Hodura, której 
treść przyjęto długotrwałymi 
oklaskami. Również odczytano 
rezolucję, którą Zjazd przyjął 
przez powstanie, jakoteż burzą 
oklasków. Ks. Biskup odebrał 
przyrzeczenie od Centralnego 
Zarządu na wierną pracę i su
mienne wypełnianie obowiąz
ków, po czym Ks. Biskup w 
serdecznych słowach podzięko
wał wszystkim delegatkom za 
sumienną i gorliwą pracę wy
konywaną w czasie Zjazdu, jak 
też wielebnemu ks. sen. Narbut- 
towiczowi, wiel. ks. Francisz
kowi Kocowi, Komitetowi 
przędz jazdowemu i Towarzy
stwu Niewiast ANS w Warsza
wie, za okazaną miłość dla- 
świętej sprawy PNKK, współ- 
pracę i serdeczne przyjęcie, 
jakiegośmy doznali wszyscy 
w gościnnych progach warszaw
skiej parafii.

Po krótkim przemówieniu 
przewodniczącej Centralnego 
Zarządu s. Ludwiki Hodurowej 
i pożegnaniu zebranych przez 
ks. sen. Narbuttowicza, obrady 
zakończono odśpiewaniem hym
nu Narodowego Kościoła ,,Tyłe 
lat my Ci o Panie11.

Sekretarka Drugiego Zjazdu 
mp. Krystyna Gawińska

Zadanie chrześci
jańskiej kobiety

w dzisiejszym społeczeństwie 
w ogólności a w Polskim Na
rodowym Kościele Katolickim 

w szczególności.
Referat wygłoszony na Dru

gim Zjeździe Zjedn. Towa
rzystw Niew. Adoracji Najiśw, 
Sakramentu w Warszawie, 
przez s..ob. Kurkową Marię.

Obecne czasy zastały kobietę 
nie przygotowana do tych 
przeogromnych ziadań i dlatego 
podwójnie jej ciężko spełnić to 
wszystko, czego od niej żąda 
duch dzisiejszego czasu. Ciężką 
winę ponoszą dawni wychowa
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wcy, którzy zupełnie lekcewa
żyli rolę i znaczenie chrześci
jańskie! kobiety w rodzinie, 
Kościele i Państwie. — W  da 
wnych czasach kobieta-matka 
Utrzymywała się nią powieirzicihni- 
życia swym autorytetem, który 
zdobywała przez związek mał
żeński, jako żona i matka. Ro
la dawnej żony-matki ograni
czała się tylko do domu rodzin
nego, który to dom oddychał 
zupełnie innym powietrzeim niż 
w dzisiejszej dobie. Gdy zwa
żymy chociażby talki fakt, że w 
dawnych czasach nikt nie i r  
miał czytać ani pisać z w yjąt
kiem księdza i organisty, to w 
takim społeczeństwie autorytet 
matki wystarczał dla całej ro
dziny i o fcoczenia'

Jeśli weźmiemy pod uwagę, 
że cały świat idzie w szalonym 
tempie naprzód, że nauka od
krywa coraz to nowe zdobycze; 
że wszystkie warstwy społecz
ne dążą wszelkimi siłami do 
oświaty-, że trudno dziś spotkać 
dziecko analfabetę — to (z cze
go się -szczerze cieszymy1) — w 
tym czasie zadanie żony i m at
ki jest o, wiele trudniejsze, ani
żeli było w czasach minionych 
pokoleń, Dzisiejsza kobieta, 
chcąca należycie spełnić swoje 
zadanie w rodzinie, Kościele i 
Państwie!, mUtsi bezwzględnie 
organizować się, uczyć się i 
zdobywać w tej nauce wszyst
kie te wartości, które jej dadzą 
prawdziwy autorytet, nie tylko 
z tytułu swego ślubu małżeń
skiego nad dziećmi, ale przede 
wszystkim z tytułu jej kultury, 
naiiki, uświadomienia społecz
nego i znajomości zasad reli- 
gii Chrystusowej, Te wartości 
musi dzisiejsza kobieta zdobyć, 
jeśli chce spełnić należycie 
swoje zadanie.

1) musimy być zorganizowa
ne, ponieważ jest to pietrwszy i . 
podstawowy warunek naszego 
postępu. W  naszej organizacji 
powinniśmy brać czynny i ży
wy (udział, tak w  inasizych zebra
niach miesięcznych, jako .też w 
każdej pracy kulturalnej, o- 
światowej i religijnej na te!re- 
niie naszych para fi j- Nasz Ko
ściół święty wezwał nas do tej 
wielkiej, twórczej pracy przez 
naszego Czcigodnego, Pierw
szego Ks. Biskupa Franciszka 
Hodfura, a obecnie młodsi Bi
skupi i Kapłani naszego Ko
ścioła pragną kontynuować 
przed pół wiekiem rozpoczętą

pracę. Dumne przeto jesteśmy, 
że w tym dziele odrodzenia du
chowego i moralnego-, które 
niesie polskiemu ludowi nasz 
drogi Kościół — i my polskie, 
niewiasty bierzemy udział. — 
Postanówmy więc drogie sio
stry, aby  każda członkini na
leżąca do naszych parafij, była 
też równocześnie i członkinią 
Towarzystwa Niewiast Adora
cji Najśw, Sakramentu.

2) Postanówmy, ’ że każda 
członkini naszego Towarzystwa 
będzie brać czynny udział w 
nabożeństwiach naszego- Ko
ścioła, w zebraniach miesięcz
nych swego Towarzystwa i bę
dzie pomagać moralnie i mate
rialnie do rozwoju talk parafii 
jak też i swego Towarzystwa, 
którego jest członkinią.

3) Postanówmy Drogie Sio
stry, alby na naszych zebra
niach miesięcznych w obecno
ści Księdza Proboszcza były 
czytane książki treści religij
nej i społecznej, bo tylko w ten 
sposób możemy zdobyć wię- 
kisizą wiedzę, poznać lepiej za
sady nasizego Kościoła i sltać się 
pożyteczniejszą . żoną, matką, 
członkinią Towarzystwa i oby
watelką-

4) Postanówmy też, aby nasz 
dom rodzinny był na wysokim 
poziomie moralnym, tj. aby na
sze dzieci wychowywać w  du
chu prawdziwej religii Jezusa 
Chrystusa, którą głoisi nasz Pol
ski Natfodowy Kościół Kato
licki.

gromadzi coraz większe zastę
py  uświadomionych Braci i 
Sióstr w całej Polsce pod sztan
dar naszego Kościoła, na któ
rym nasz Czcigodny Pierwszy

BOGUSZÓW, Dolny Śląsk.
W niedzielę dnia 17 lipca br. 

odwiedził ks. biskup Padewski 
parafię w Boguszowie, gdzie 
proboszczem jest od niespełna 
roku ks. prof. Eugeniusz Krie- 
gelewicz. W sobotę wieczorem 
przybył ks. biskup do Boguszo
wa, gdzie na stacji spotkali go 
księża: ks. prof. E. Kriegele- 
wicz i ks. Edward Bałakier. Po 
krótkim przywitaniu obydwaj 
księża poprosili ks. Biskupa do

Ksiądz Biskup Fr. Hodur umie
ścił napis: „Prawdą, Pracą, 
W alką zwyciężymy".

5) Towarzystwo Niewiast A- 
doracji Najśw. Sakramentu w 
każdej parafii i poszczególna 
członkini, tegoż Towarzystwa 
winna być szczerą, energiczną 
i gorliwą współpracowniczką 
Księdza Proboszcza na polu re
ligijnym, oświatowym, patrio
tycznym, społecznym i gospo
darczym.

W szak od nas Drogie Siostry 
zależy wpajanie ducha reli
gijnego naszym dzieciom, gdyż 
pod mądrym kierownictwem 
matki ksztłtuje się charakter 
młodego dziecka, które winno 
być chlubą Narodu polskiego-

Oto pokrótce ujęte postula
ty, które włożył na nas Polski 
Narodowy Kościół Katolicki, a~ 
byśmy wychowały z naszych 
dzieci lepszych i doskonalszych 
chrześcijan i obywateli, le
pszych wyznawców Chrystu
sowej religii oraz lepszych sy
nów i córek  naszej skrwawio
nej, umęczonej, ale obecnie 
dźwigającej się z oparów- wo
jennych do nowego, niezawi
słego życia Ojczyzny.

Gdy wyłkonamy ten program, 
nieudolnie dziś przeze mnie 
wypowiedziany — to bądźmy 
Drogie Siostry pewne, że wcze
śniej ozy później zespoli się -ca
ły  Naród Polisiki pod sztanda
rem naszego świętego Kościoła, 
w którym znajdzie imziete-zyWi- 
sitnienie marzeń najsizłachet-

go-sławił, bo od naszej skirom- 
nef, ale tszlcizeireij Bożej prący 
razem z innymi pracownikami 
miłującymi wolność, równość j 
braterstwo zaczęła się lepisza i 
szczęśliwsza Polska!

oczekującej przed stacją wspa
niałej, starożytnej karety, którą 
udali się przed plebanię, gdzie 
przedstawiciele Komitetu Para
fialnego, T Towarzystwa A. N. 
S.,. Młodzieży P. N. K. K,, 
dzieci oraz kółko m inistran
tów — powitali ks. Biskupa. 
Wśród szczerych słów życzeń
i deklamacji okolicznościowych, 
składano na ręce dostojnego 
gościa wiele wiązanek kwia
tów. Ksiądz biskup w krót

niejszych swych. Synów i Có- 
Dziiś już nie ulega żadnej rek: a nas pierwszych oirgani- 

wątpliwości, że Kościół nasz: zatorów i pionierów będzie biło- 
zatacza coraz szerszę kręgi i

Z ŻYCIA I ROZWOJU PNKK W POLSCE
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kich słowach podziękował wszy
stkim za miłe wyrazy powitania
i zaprosił wszystkich na jutrzej
sze nabożeństwo. W niedzielę o 
godzinie 8 odprawił Mszę św., 
przeprowadził spowiedź Tow. 
Niewiast A. N. S., a w czasie 
Mszy św. udzielił Komunii św. 
Punktualnie o godz. 11 wprowa
dzono procesjonalnie ks. Bisku
pa do kościoła, gdzie przy głów
nym ołtarzu dokonał ks. Biskup 
aktu przyjęcia do łączności z 
Polskim Narodowym Kościołem 
Katolickim, według rytuału te
goż Kościoła — księdza Edwar
da Bałakiera, który dwa miesią
ce temu jeszcze odprawiał nabo
żeństwa po łacinie w rzymskim 
Kościele.

Następnie ks. proboszcz prof. 
Kriegelewicz odprawił uroczy
stą sumę z wystawieniem Naj
świętszego Sakramentu,, w cza
sie której Słowo Boże wygłosił 
nowo przyjęty kapłan Edward 
Bałakier. Po sumie natomiast 
przemówił od ołtarza ks. Bi
skup, podkreślając główny cel
i zadanie Polskiego Narodowe
go Kościoła Katolickiego dla 
naszego ludu. Obszerny, pięk
ny, gotycki kościół, wypełniony 
był wiernymi do ostatniego 
miejsca. O godz. 16 ks. Edward 
Bałakier odprawił nieszpory i 
na tym zakończono uroczystość 
kościelną

O godzinie 17 w wielkiej sali 
miejskiej urządzona została u- 
roczysta akademia z racji przy
jazdu księdza Biskupa, która 
zgromadziła przeszło 2 tysiące 
uczestników z pośród wyznaw
ców i przyjaciół Narodowego 
Kościoła. Bogaty program aka
demii wypełniły przemówienia 
duchowieństwa, występy mło
dzieży i dzieci, którymi kiero
wał osobiście ksiądz Proboszcz.

Akademię zagaił treściwym 
przemówieniem miejscowy pro
boszcz ks. prof. Kriegelewicz, 
po czym zapowiedział szczegó
łowy program, który się rozpo
czął od występu przeszło 50 
dzieci, odśpiewaniem kilku bar
dzo udanych i dobrze przygoto
wanych pieśni, pod batutą ks. 
prof. Kriegelewicza,

Następnie wystąpił z przemó
wieniem ks. Edward Bałakier 
na temat „dlaczego zostałem 
kapłanem Polskiego Narodowe
go Kościoła Katolickiego". —

Przeszło półgodzinne to prze
mówienie wzbudziło wielkie za
interesowanie wśród zgroma
dzonych, gdyż po skończeniu 
przemówienia długo niemilkną
ce oklaski świadczyły, że zgro
madzeni jak gdyby chcieli przez 
nie wyrazić młodemu kapłano
wi: Sługo Boga i polskiego ludu, 
kapłanie polski dobrześ uczynił; 
wszedłszy na właściwą drogę... 
Ponadto ks. Bałakier zachęcony 
serdecznością zebranych, wy
głosił długi wiersz pióra Marii. 
Konopnickiej pod tytułem: 
„Spalenie Husa“. Widać było, 
że ks. Bałakier, deklamując ten 
utwór, przeżywał go głęboko, 
zdając sobie sprawę, że gdyby 
żył równocześnie z księdzem 
Husem, podobny los spotkałby
i jego ze strony hierarchii 
rzymskiej. — Toteż nic dziw
nego, że słuchacze wzruszeni do 
łez treścią deklamowanego 
wiersza, nagrodzili młodego ka
płana burzą rzęsistych oklas
ków.

Należy też zaznaczyć, że cały 
program upiększała swą pięk
ną muzyką własna orkiestra pa
rafialna pod batutą dyrygenta 
pana Bieńkowskiego.

W drugiej części programu 
partie solowe przy akompania
mencie fortepianu wykonała 
pani Halina Kriegelewicz, od
śpiewawszy kilka narodowych 
pieśni. Pod koniec programu 
Koło Młodzieży wykonało 7 a- 
trakcyjnych tańców zespoło
wych. które podobnie jak cały 
program, spotkały się z wiel
kim uznaniem zebranych, oraz 
z żywiołowymi oklaskami. ■

Na zakończenie akademii wy
głosił przemówienie ks. Biskup
0 posłannictwie Polskiego Na
rodowego Kościoła Katolickie
go, podkreślając główne zasady
1 ideologię tegoż Kościoła. Ze
brani wysłuchali przemówienia 
księdza Biskupa z wielką uwagą
i zainteresowaniem, a w końcu 
podziękowano i uczczono mów
cę przez powstanie i długotrwa
łe oklaski.

Piękną i udałą tę akademię 
zakończono odśpiewaniem hy
mnu Narodowego Kościoła 
„Tyle lat my Ci, o Panie11.

W dniu następnym, na ple
banii spotkał się ks. Biskup z 
przedstawicielami Komitetu 
Parafialnego oraz z zaintereso

wanymi członkami parafii. Po 
zbadaniu ksiąg kasowych para
fii, ksiąg metrykalnych oraz 
kartoteki wyznawców należą
cych do parafii P. N. K. K. w 
Boguszowie, ks. Biskup odbył 
dłuższą konferencję z księżmi 
okolicznych parafii. Tuż przed 
swym odjazdem odwiedził ks. 
Biskup kilka rodzin w Bo
guszowie, a między tymi: 
Oleszyńskich, najliczniejszą ro
dzinę w naszym mieście, licżą- 
cą 14 osób, która należy do 
najstarszych naszych parafian 
spośród reemigrantów z Fran
cji; rodzinę Targoszów, gdzie 
zgromadziły się członkinie To
warzystwa N. A. N. S. jak rów
nież rodzinę Upernaków i Piwo
warczyków.

W godzinach popołudnio
wych odjechał ksiądz Biskup 
żegnany serdecznie przez księ
dza proboszcza E. Kriegelewi
cza i księdza E. Bałakiera, pe
łen wiary i zadowolenia z prac 
wykonanych przez parafię pod 
kierownictwem wielebnego ks. 
proboszcza, prof. E. Kriegele
wicza •—- w imię najszczytniej
szych ideałów' Polskiego Naro
dowego Kościoła Katolickiego.

Leon Kempski, korespondent.

Ł ó d ź .  W niedzielę dnia 24 
lipca br. odbyło się poświęcenie 
poniemieckiego kościoła przy 
ul. Limanowskiego 60, który 
władze przydzieliły do użytku 
wyznawcom Polskiego Narodo
wego Kościoła Katolickiego w 
Łodzi. Aktu poświęcenia doko
nał ks. biskup J. Padewski przy 
współudziale przewielebn. księ
ży seniorów: Edwarda Narbut- 
towicza z Warszawy i Adama 
Jurgielewicza z Łodzi oraz wie- 
lebn. ks. proboszcza Stanisława 
Marczewskiego i studenta teo
logii Seminarium duchownego 
P.N.K.K. O godzinie 11 przed 
południem zgromadziło się 
przeszło 2 tysiące wyznawców, 
sympatyków i przyjaciół Ko
ścioła Narodowego w Łodzi, by 
być świadkami tej rzadkiej u- 
roczystości, jaką było poświęce
nie kościoła. Po dokonaniu po
święcenia, ks. Biskup w szatach 
pontyfikalnych przemówił do 
licznie zgromadzonych uczest
ników, ze stopni na zewnątrz 
kościoła. Mimo obszernego pla
cu przed kościołem, zgromadze
ni nie mogli się pomieścić tak,



Nr. 9 POSŁANNICTWO Str. 15

że wielu z pośród uczestników 
wypełniło ulice przed kościo
łem, tamując i'uch uliczny i to 
tak dalece,, że na krótką chwilę 
nawet tram waje zmuszone były 
do wstrzymania ruchu. — Po 
skończonej nauce ks. Biskupa 
duchowieństwo i wierni weszli 
do świątyni, gdzie ks. Biskup 
dokonał poświęcenia wewnątrz 
kościoła, czym zakończył akt 
poświęcenia przed wielkim oł
tarzem. Pierwszą naukę wygło
sił ks. proboszcz Marczewski, w 
której skreślił blisko 20-letnią 
pracę oraz straszne prześlado
wanie za czasów okupacji hitle
rowskiej. Była to jedyna para
fia w mieście Łodzi, mieszcząca 
się w skromnej kaplicy przy ul. 
Radwańskiej, w której nabo
żeństwa odbywały się w języku 
polskim, mimo ostrego zakazu i 
szykan okupanta. Parokrotnie 
byłem aresztowany przez 
Niemców — mówił ks. Mar
czewski — za odprawianie 
Mszy św. w języku polskim, 
jednakże nie ustąpiłem z pola 
walki, ale borykałem się ja i 
nasi wyznawcy z przemocą o- 
kupanta, nie mając żadnej łącz
ności z kierownictwem Polskie
go Narodowego Kościoła Kato
lickiego, gdyż jak wiadomo — 
miasto Łódź przyłączył okupant 
do Rzeszy niemieckiej.

Dziś błogosławię ten dzień, w 
którym został poświęcony, od
dany nam przez władze miej
skie i wojewódzkie poniemiecki 
kościół, poświęcony na chwale 
Boga i na duchowy pożytek 
polskiego ludu. Następnie ks. 
senior Adam Jurgielewicz od
prawił uroczystą sumę, po któ
rej ks. senior E. Narbuttowicz 
wygłosił dłuższe, pełne głębo
kiej treści kazanie. Chór para
fialny pod kierownictwem swe
go. dyrygenta wykonał piękne 
utwory religijne, a obszerna 
świątynia w czasie tych obrzę
dów przepełniona była w ierny
mi. O godzinie 17 ks. senior 
Edward Narbuttowicz odprawił 
nieszpory i wygłosił podniosłą 
naukę, która jednych pobudziła 
do łez, drugich wprowadzała w 
głęboką zadumę, gdy kazno
dzieja przedstawiał w pięknej 
formie cel i dążenie Polskiego 
Naród Kościoła Katolickiego.

Jako dowód powyższych mo
że świadczyć fakt, że gdy ks. 
senior Narbuttowicz wyszedł

po skończonym nabożeństwie z 
kościoła, wielka gromada ludu 
otoczyła go, składając serdecz
ne podziękowanie za wygłoszo
ne Słowo Boże i zapraszając, by 
częściej gościł w tej nowej sie
dzibie parafii św. Rodziny. Na
leży zaznaczyć, że wielebny ks. 
proboszcz Marczewski, pracując 
na terenie miasta Łodzi blisko 
20 lat, jako proboszcz parafii 
św. Rodziny, a mając dotych
czas bardzo skromną, domową 
kaplicę, nie mógł rozwinąć od
powiednio życia organizacyjne
go tejże parafii, której obecnie 
się doczekał, dzięki jego wysił
kom i pomocy Komitetu Para
fialnego. Obecnie parafia św. 
Rodziny ma wszelkie warunki 
rozwoju, bo posiada wspaniałą, 
obszerną gotycką świątynię w 
dzielnicy robotniczej, wraz z 
przyległym mieszkaniem i o- 
grodem. Należy się spodziewać, 
że tak ks. proboszcz Marczew
ski, jak też i Komitet parafial
ny wytężą wszystkie swe siły 
do pracy nad rozwojem i po
większeniem parafii św. Rodzi
ny w nowych i lepszych w arun
kach.

BYDGOSZCZ.
Parafia Polskiego Kościoła 

Narodowego w Bydgoszczy ob
chodziła w niedzielę dnia 23 
lipca br. 24-letnią rocznicę swe
go istnienia. Tegoż dnia o go
dzinie 9-tej w czasie pierwszej 
Mszy św. wszyscy parafianie, 
po odbyciu spowiedzi, przystą
pili do Komunii św. — aby w 
ten szczególniejszy sposób po
dziękować Bogu wszechmogą
cemu za łaski i opiekę Jego 
świętą, której doznawali w cią
gu długich lat swej pracy, tru 
du, znoju i poświęcenia oraz 
walki z przeciwnościami jak i 
nieprzyjaciółmi — staczanej w 
obronie wielkiej i świętej idei 
P. N. K. K.

Następnie uroczystą sumę ce
lebrował ks. proboszcz, delegat 
Dobrochowski. Pierwszą naukę 
po ewangelii wygłosił ks. pro
boszcz Wysoczański z Torunia. 
Po sumie przemówił od ołtarza 
ks. delegat Dobrochowski, bio
rąc do swej nauki jako motto 
słowa wypowiedziane przez Ga- 
maliela do radnych Sanhedry
nu: „Odstąpcie od tych ludzi i 
zaniechajcie ich, albowiem jeśli 
sprawa ta jest z ludzi, to sama

się rozchwieje, lecz jeśli z Bo
ga jest, byście snać nie znaleźli 
się z Bogiem walczącymi11. W 
czasie uroczystości obszerna 
świątynia wypełniona była po 
brzegi. Z parafii grudziądzkiej 
przybyło na tę uroczystość 50 
osób, a z parafii toruńskiej 20 
osób. Ponadto przybyli liczni 
nasi wyznawcy kolejarze z Piły
i Solca Kujawskiego. W czasie 
sumy wystąpiły z pocztami 
sztandarowymi wszystkie To
warzystwa kościelne z Bydgosz
czy i sztandar parafialny z To
runia. Chór z Grudziądza wy
konał pieśni religijne, który za
sługuje na wyróżnienie. Po po
łudniu o godzinie 14 rozpoczęła 
się akademia, poprzedzona sło
wem wstępnym księdza delega
ta Dobrochowskiego. Na pro
gram złożyły się przemówienia 
duchownych i świeckich oraz 
występy młodzieży i dzieci z 
Bydgoszczy i z Grudziądza. A- 
kademie zakończono nieco 
wcześniej niż było przewidzia
ne, gdyż goście z Grudziądza i 
z Torunia musieli spieszyć na 
statek, którym odjechali.

W niedzielę dnia 29 maja br. 
przy wypełnionej wiernymi 
świątyni, przystąpili do ołtarza 
jubilaci pp. Lewińscy, obcho
dzący złote gody małżeńskie. 
Ks. delegat Dobrochowski u- 
dzielił im błogosławieństwa we
dług ceremoniału P.N.K.K. W 
tej rzadkiej uroczystości wzięły 
udział wszystkie towarzystwa 
kościelne ze sztandarami. W go
dzinach popołudniowych w sali 
parafialnej jubilaci Lewińscy 
zasiedli do wspólnego obiadu 
wraz z zaproszonymi gośćmi. — 
Wypada nadmienić, że nasi 
współwyznawcy pp. Jan  Wa
chowiak i Stanisław Wachowiak 
ozdobili ołtarz Matki Bożej 
światłem elektrycznym, za co 
składamy im podziękowanie — 
Bóg zapłać. W niedzielę dnia 29 
czerwca br. dzieci w naszej pa
rafii przystąpiły do pierwszej 
spowiedzi i Komunii św. Pod
niosła ta uroczystość zgroma
dziła naszych wyznawców, ro
dziców i krewnych tychże dzie
ci, które po raz pierwszy przy
stąpiły do Stołu Pańskiego.

KRAKÓW
Zycie parafii krakowskiej nie 

zna zastoju, lecz stale chociaż 
powoli posuwamy się naprzód.



Str. 16 POSŁANNICTWO Nr. 9

Ważniejsze uchwały parafial
ne i postanowienia' Komitetu pa
rafialnego, które mają być wy
razem wszystkich wyznawców 
naszej parafii, przeprowadzamy 
zwykle w obecności księdza Bi
skupa, który w wiosennych mie
siącach był tylko rzadkim goś
ciem W naszym gronie, a to z po
wodu misyjnych podróży, w któ
rych odwiedzał poszczególne pa
rafie na terenie całej Polski.

Życie religijne w naszej para
fii jest uregulowane, tak co do 
stałych nabożeństw w dni nie
dzielne i świąteczne, jako też i 
nabożeństw odbywających się w 
ciągu tygodnia, a mianowicie co
dziennych rannych Mszy św. o- 
raz piątkowych nabożeństw Bo
żej Miłości.

We środę, dnia 3 sierpnia br. 
przybyła do Krakowa piel
grzymka młodzieży parafii P. N. 
K. K. z Dolnego Śląska, a mia
nowicie z Boguszowa, pod prze
wodnictwem Wiel. ks. prof. Eu
geniusza Kriegelewicza. Z piel
grzymką tą przybył też po raz 
pierwszy do macierzystej para
fii PNKK. w Polsce nowoprzyję
ty  ksiądz Kościoła rzymsko-ka
tolickiego Edward Bałakier. Na
leży zaznaczyć, że młodzież bio
rąca udział w tej pielgrzymce — 
to dzieci polskich reemigrantów 
z Francji, które urodzone na wy- 
chodźtwie, powróciły wraz z ro
dzicami do wolnej Polski, któ
rzy osiedlili się na Dolnym Ślą
sku, gdzie znaleźli pracę prze
ważnie w kopalniach węgla i 
hutach, a zapoznawszy się z i- 
d.eologią PNKK, stali się jego 
wyznawcami.. Młodzież ta po 
przybyciu do Ojczyzny władała 
bardzo słabo językiem polskim, 
używając przeważnie języka 
francuskiego. Obecnie młodzież 
ta dzięki szczególniejszej opiece 
swojego proboszcza księdza prof. 
Kriegelewicza, który zorganizo
wał dla nich kurs języka polskie
go, lekcje śpiewu i różnego ro
dzaju wieczornice kult.-oświato
we w stosunkowo krótkim cza
sie opanowała wcale poprawnie 
mowę ojczystą. Przyjęciem te j

że pielgrzymki zajęło się Towa
rzystwo Niewiast A. N. S. w 
Krakowie, organizując noclegi i 
codzienne pożywienie., ku ogól
nemu zadowoleniu tych mło
dych i miłych gości. Pielgrzym
ka ta zwiedziła historyczne pa
miątki Krakowa, a następnie u- 
dała się do Wieliczki i Zakopa
nego. Codziennie nasi drodzy go
ście brali udział w rannym na
bożeństwie, a w niedzielę dnia 
7 sierpnia po sumie młodzież, 
parafii krakowskiej urządziła na 
ich cześć akademię, na którą zło
żyły się przemówienia duchow
nych i świeckich przedstawicieli 
parafii oraz deklamacje, a chór 
parafialny im. St. Moniuszki 
pod batutą swojego profesora, 
upiększył całą akademię pięk
nym czterogłosowym śpiewem.

Nasi mili goście też nie pozo
stali nam dłużni, bo ku wielkie
mu zdziwieniu licznie zgroma
dzonych naszych wyznawców i 
sympatyków wystąpili z pięk
nymi deklamacjami, .pełnymi 
treści i wielkiego uczucia cechu
jącego tę młodzież, która przed 
dwoma jeszcze laty prawie że 
nie znała języka polskiego.

Po wyczerpaniu programu za
brał g.łos ks. prof. Kriegelewicz, 
dziękując w serdecznych sło-

1) Niniejszym przypomina się 
P. T. Duchowieństwu PNKK, że 
w drugą niedzielę września 
przypada w Polskim Narodo
wym Kościele Katolickim — 
Święto MIŁOŚCI BRATNIEJ. 
W dniu tym kapłani odprawią 
sumę z wystawieniem Najśw. 
Sakramentu oraz wypowiedzą 
Słowo Boże na temat tak bardzo 
dziśy pożądany ogólnoludzkiego 
braterstwa, Miłości, Dobra, Pię
kna, Prawdy i Sprawiedliwości.

2) W drugą niedzielę paździer
nika Kościół nasz święty obcho
dzi Święto RODZINY CHRZE
ŚCIJAŃSKIEJ, na upamiętnie
nie wielkiego znaczenia rodziny 
w społeczeństwie i Kościele 
Chrystusowym Wielebni księża

wach wszystkim za okazaną ży
czliwość i gościnne przyjęcie, 
jakiego doznała młodzież bogu- 
szowskiej parafii w Krakowie. 
Na zakończenie ks. Biskup po
wiedział kilka słów, podkreśla
jąc, że pielgrzymka młodzieży 
naszego Kościoła z Boguszowa 
ma dla nas głębsze znaczenie, 
mianowicie, by młodzież, którą 
przez kilka dni gościliśmy w na
szych progach, gdy powróci do 
swojej parafii, oznajmiła mło
dzieży i starszym, co widziała i 
słyszała w krakowskiej parafii,' 
w historycznym Krakowie, w 
największej i najstarszej kopal
ni soli na świeeie oraz na niebo
siężnych szczytach Tatr, gdzie 
wywiozła ją nie bez silnej emo
cji kolejka linowa na Kasprowy 
Wierzch. Pragnąłbym — mówił 
ks. Biskup — aby ta młodzież 
stanęła do energicznej pracy w 

. swojej parafii, aby swą pracą i 
wiarą w nieśmiertelną ideę P. 
N. K. K. zapaliła do czynu całą 
młodzież boguszowskiej parafii
i starszych.

W poniedziałek rano nasi mi
li goście opuścili Kraków, pełni 
najwznioślejszych wrażeń i za
dowolenia ze swej pielgrzymki, 
udając się pociągiem rannym do 
Boguszowa.

proboszczowie odprawią w tę u- 
roczystość sumę z wystawieniem 
Najśw. Sakramentu i wygłoszą 
Słowo Boże na powyższy temat.

3) Dnia 31 sierpnia br. od
było się zebranie Rady Kościo
ła w plebanii parafialnej w 
Warszawie przy ul. Szwoleże
rów 4. Początek obrad rozpo
czął się o godzinie 10-tej przed 
południem.

W związku z mającym się od
być Powszechnym Nadzwyczaj
nym Synodem w Scranton Pa., 
w dniach: 27, 28 i 29 września 
br., podaje się do wiadomości, 
że wszelkie listy i depesze z ży
czeniami można posyłać na a- 
dres: Ks. Bp. Jan Misiaszek, 
Scranton, Pennsylvania.
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