
Opłacono gotówkq Cena numeru 2 zł

POSŁANNICTWO
O R G A N  K O Ś C I O Ł A  P O L S K O - K A T O L I C K I E G O  W R. P.

poświęcony zagadnieniom religijnym i społecznym 

ROK XX Warszawa, wrzesień — październik — listopad 1951 Nr 5 — 6 — 7

PRAWDA - PRACĄ - WALKĄ - ZWYCIĘZYMY

W NUMERZE: — F.L. Chrystianizm a czasy obecne — B.S. Narodziny Ko-ściola — E.L. Watykańskie zaplecze — 

F. L. Początki Chrześcijaństwa wśród Słowian — E.B. Dwa światy kapłańskie — J.P. O podsta

wach kultu maryjnego — B.S. Koścćół poi-ka<t na zakręcie historii — Wiadomości z Kościoła 

i o Kościele — Wiadomości , gospodarcze — Wiadomości z kraju i ze świata — Odpowiedzi

Redakcji.

KRÓLESTWO CHRYSTUSA
Cały Kościół Katolicki zwykł 

pod koniec miesiąca paździer
nika obchodzić uroczystość 
Chrystusa-Króla. Na marginesie 
tego pięknego w zasadzie Świę
ta zastanówmy się nieco nad 
głęboką myślą ewangeliczną o 
Królestwie Bożym na ziemi, o 
Królestwie Chrystusa

Gdyby tak głębiej zastanowić 
się nad faktami historycznymi z 
dziejów Kościoła Chrześcijań- 
kiego, przekonalibyśmy się, że 
obwołano Chrystusa Królem w 
dość osobliwym znaczeniu i w 
niezbyt czystej intencji. Wpraw
dzie jeszcze za pobytu Zbawicie
la na ziemi — zgłodniały lud na 
puszczy, cudownie nakarmiony 
rybą i chlebem, usiłował obwo
łać Chrystusa Królem, o tyle wy
godnym, że bez ich pracy i wy
siłków potrafił wyżywić tvsiacz- 
ne rzesze. Późniejsi jednakże 
uczniowie Chrystusa przeszli 
tamtych prostaczków z Galilei.

♦

W kołach chrześcijańskich 
mówi się często o tym, jakoby 
Chrystus Ewangelią Swą zawo
jował świat cały, podbił serca 
i umysły wszystkich narodów 
ziemi. Szeroko lansuje się twier
dzenia, że dokądkolwiek dotarła 
stopa chrześcijańskiego misjo
narza, — gdzie tylko zatknięto 
krzyż, symbol męki i Chrystuso

wego zwycięstwa, — gdzie tyl
ko zdołano pobudować wspania
łe i złotem lśniące świątynie, w 
których wśród pompy i dymów 
wonnych kadzideł sprawuje się 
święte obrzędy, — tam wszędzie 
zaistniało Królestwo Boże na 
ziemi, tam zatryumfował Chrys- 
tus-Król.

Bezmyślne jednak wiwaty na 
cześć niewidzialnego Chrystusa- 
Króla przy jednoczesnym upaja
niu się wierno-poddańczym po
kłonem milionów sfanatyzowa- 
nych mas, obłędnie wpatrzonych 
w swego namacalnego króla 
ziemskiego, rzekomego namiest
nika Tamtego w niebiesiech — 
stwarzają wątpliwą harmonię 
oraz dziwną namiastkę, o ile nie 
wręcz pozór triumfów Boga- 
Człowieka.

Jakżesz oddaleni są od siebie 
ci dwaj królowie

Jeden boski Król dusz i serc 
ludzkich, Król miłości i pokoju, 
Mistrz z Nazaretu, Dobroczyńca 
ludu Judei i Galilei z nad jezio
ra Genezaret, gromiący jedno
cześnie obłudnych kapłanów w 
jerozolimskiej świątyni, wreszcie 
skrwawiony i zmaltretowany 
Męczennik na krzyżu z ciernio
wą koroną na zbolałych skro
niach, — Ten, który najwyraź
niej wypowiedział te znamienne 
słowa: „Królestwo moje nie jest 
z tego świata!"

Z drugiej strony król ziemski, 
bezwzględny i wyrafinowany 
polityk świecki, ze złotą koroną 
na głowie usiłując podbić pod 
swe doczesne panowanie świat 
cały, osłaniając się symbolem 
Tamtego — Chrystusa-Króla w 
cierniowej koronie.

*

Wielkim napozór wydaje się 
Królestwo Chrystusa na ziemi,
— a w rzeczywistości jest tak 
małe!

Sprzeniewierzyli się bowiem 
wielkiej myśli ewangelicznej 
późniejsi następcy pierwszych 
Apostołów Chrystusa. Ludzkość 
się nie zmieniła na lepsze pod 
wpływem rządów Chrystusowe
go berła, dzierżonego jednak 
chciwie ręką zwykłych ziems
kich monarchów, jakby na iro
nię odzianych w szaty pozornej 
świętości.

Rzekomo prawdziwym ucz
niom Chrystusa do dziś dnia im
ponuje wyłącznie władza do
czesna, złota korona, przepych 
królewskich pałaców. Dlatego 
przez długie wieki wycierali 
swe szaty kapłańskie po monar
szych dworach, — dlatego po
nad innych władców tego świata 
wynieśli swego arcykapłana 
z potrójną koroną na głowie.

Niegodni uczniowie Chrystu
sa odebrali Mu królestwo Jego, 
królestwo dusz ludzkich, odebra
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li rządy miłości, sprawiedliwoś
ci, pokoju i szczęścia. W imię 
Chrystusa-Króla nadal głoszą 
nienawiść narodowościową, wy
znaniową, rasowa, św:atonosr!a- 
dową. W imię Chrystusa-Króla 
głoszą konieczność nędzy jed
nych przy równoczesnym uży
waniu innych, — blogoslawia ka
tom, coraz to nowym okrucieńs
twom i wojnie.

Niegodni uczniowie Chrystusa 
kuoczą swvm Boskim Królem, 
podobnie-jak kupczyli złotem ich 
poprzednicy w jerozolimskiej 
świątyni. Dowolnie frvmarczą 
Jeco cierniowa koronę, Jego bos
kim ideałem. Jego nauka i nro- 
gramem odnowy życia ludzkie
go. Frvmarczą Jego krzyżem 
meczeństwa i krwawą ofiarą, 
poniesiona dla dobra i zbawie
nia wszystkich bez wyjątku 
ludzi.

Zapomniano, że Chrystus nie 
chciał bvć wcale takim niegod
nie eksploatowanym i wiecznie 
milczącym Królem, — nie chciał 
być ziemskim Królem, — bo 
uwłaszcza Â u złota korona, któ
rą wzgardził od Betlejem po
cząwszy, skończywszy na krwa
wej Golgocie. Zatuszowano fakt, 
że Chrystus przyszedł jako nasz 
Brat, Dobrodziej, jako Przyja
ciel i Mesjasz dla wszystkich,

zwłaszcza biednych i upośledzo
nych.

*

Dziś coraz trudniej deklamo
waniem o Chrystusie-Królu za
głuszyć oczywistą prawdę, o ja
kie tu właściwie chodzi pano
wanie. Trudno nie zauważyć, że 
chodzi tu jedynie i wyłącznie
o niepodzielne królowanie kleru 
nad nieuświadomionymi religij
nie nędzarzami świata.

Skrzywdzone masy ludzkiego 
społeczeństwa, od wieków ucis
kane przez królów ziemskich, 
niechętnym okiem patrzą na 
zwykłą, złotem lśniącą koronę 
przypiętą do martwych obrazów 
Chrystusa, — Chrystusa ogła
szanego przez kler jako syno
nim ideału dobroci, miłości i bra
terstwa. Ludy świata powoli 
przestają uznawać takich królów 
w złotych koronach. Niestety, 
tylko ślepi nie dostrzegają, że 
ludy świata, zwłaszcza te odro- 

' dzone i wydobyte z marazmów 
wiekowego ucisku i ciemnoty, za
czynają nie tylko unikać Chrys
tusowej korony ze złota, ale po
przez tę koronę coraz bardziej 
stronią od Chrystusa jako ta
kiego.

Chrystus zaczyna im b,?ć nie
potrzebny, — poprostu Go nie 
chcą. Nie chcą, — bo Go nie

znają! Nie poznali Jego praw
dziwych ideałów, Jego życiowe
go programu, Jego' pragnień 
rządzenia w duszach ludzkich, 
w ludzkich sercach dla ich do
bra, szczęścia, pokoju i zbawie
nia. Lud nie poznał jeszcze 
właściwego oblicza Chrystuso
wego, zniekształconego przez 
ziemską politykę ukoronowanych 
Jego uczniów, — Chrystusa — 
nie szukającego królowania na 
ziemi, w świecie materialnym, 
lecz wyłącznie w krainie ducha.

Niepoznanie Chrystusa, jakim 
był rzeczywiście, do czego zmie
rzał, — niepoznanie prawdzi
wych Jego ideałów królowania 
w duszach ludzkich, — leży jed
nak w zrozumiałym interesie 
obłudnego kleru. Kleru, który 
dla swych egoistycznych i klaso
wych celów w dalszym ciągu nie 
rezygnuje z eksploatowania 
Chrystusa-Króla do spraw, nie 
mających nic wspólnego z Re
ligią, Kościołem i wszystkimi 
świętościami duchowego świata.

*

Nam jednakże, wyznawcom 
Kościoła polsko-katolickiego nie 
wolno bynajmnie ograniczać się 
do samego stwierdzenia smut
nych faktów, że właściwy wize
runek Chrystusa-Króla i Jego

F. L.

CHRYSTIANIZM
Rok 313 jest punktem zwrot

nym w historii Kościoła. Dekret 
Mediolański cesarza Konstanty
na Wielkiego jest jak gdyby le
galizacją nowej organizacji re
ligijnej — stwarza jej bowiem 
warunki spokojnego bytu i roz
woju. Zaczyna się więc tryumf 
Kościoła. Biskupi stali się nie
mal udzielnymi książętami, z 
których zdaniem muszą się li
czyć panujący.

W drugiej połowie VIII wieku 
tworzy się tzw. Państwo Koś
cielne z darowizny dynastii Me- 
rowingów i Karolingów. Z bie
giem lat rozszerza, albo kurczy 
swoje granice — trwa jednak 
nieprzerwanie do roku 1870. Pa
pieże przez okres lat tysiąca by
li królami świeckimi ze szkodą 
dla Kościoła, który zaczął upa
dać — co z kolei stało się przy
czyną Reformacji w wieku XVI.

Odkrycia nowych lądów stwo
rzyły dla Kościoła warunki pra
cy misyjnej, które Kościół wyko
rzystał dla swoich celów. Przez

częściowe przyswajanie sobie 
elementów narodowych poszcze
gólnych ludów głęboko zapusz
czał korzenie w psychice spo
łeczeństw. Wytworzył się przez 
to widoczny do dziś kosmopoli
tyzm Kościoła rzymsko-katolic- 
kiego, — rysujący swe piętno na 
całokształcie jego działalności, 
nie zawsze zgodnej z racją sta
nu Chrześcijaństwa jako ta
kiego.

Z nastaniem wieków później
szych, w obliczu nowych prą
dów społecznych i niewątpli
wych osiągnięć w dziedzinie wy
nalazków, Kościół znalazł się 
w sytuacji bardzo krytycznej.

Stojąc na fundamencie rzeko
mej niewzruszoności swych za
sad, przeciwstawiając się najno
wszym osiągnięciom ludzkiego

(c-d. z po

rozumu, znalazł się w kolizji 
z nauką, płacąc gorzko osłabie
niem swojego autorytetu.

To wszystko musiało wpłynąć 
na przeobrażenie się Chrześci
jaństwa formalnie, lecz nie jego 
natury. Taka zmiana formy jest 
i zawsze będzie konieczną, jeżeli 
stare formy i pierwiastki już nie 
wystarczają do rozwiązania no
wych problemów i wymogów 
czasu.

Tego wymaga racja stanu nie 
tylko państwa, ale też wiedzy 
i religii.

Utworzenie tzw. „Świętej In- 
kwizycji“ nie rozwiązało nowo
żytnych problemów wiedzy, ani 
nie uzgodniło ich z literą Stare
go Testamentu. Od Kopernika 
aż do Darwina. snuje się roz- 
dźwięk pomiędzy Kościołem, a
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rządu nad duszami ludzkimi 
przesłoniony został przez tych, 
którzy porwali się Boże popra
wiać ustawy.

My, jeśli głęboko wierzymy,

że Chrystus i Jego nieśmiertelny 
program społeczny jest realny, 
tym samym obowiązani jesteśmy 
kontynuować walkę o Chrystu
sa, —  o Chrystusa takiego, ja

kim był, jest i pozostanie nadal. 
Konkretnym sprawdzianem tej 
naszej walki i jej rzeczywistej 
wartości niech będzie życie każ
dego znas.

W DZIEM ZADUSZNY
„Zaprawdę, zaprawdę powia

dam wam, przyjdzie godzina i 
teraz jest, gdy umarli usłyszą 
głos Syna Bożego i ci, którzy 
usłyszą, żyć będą“ (Ja 5, 25).

Dzień Zaduszny, to dzień w 
którym wszystkie najdroższe 
wspomnienia łączą nas z tymi, co 
od nas odeszli. Dzień, w któ
rym każdy, bodaj na chwilę, od
wiedzi miejsce wiecznego spo
czynku — cmentarz.

Szczególny to dzień, kiedy 
człowiek staje nad mogiłą bliż
szych mu czy dalszych, a posta
cie, których zabrakło mu w ży
ciu czynią go osamotnionym 
pośród żywych. Ileż wspomień 
i westchnień w dniu tym płynie, 
a każdy z nas bardziej jeszcze 
przeżywa te momenty, jeśli z ser
ca ożywionego wiarą wypływa 
serdeczna modlitwa: „Wieczny 
odpoczynek racz im dać, Panie!"

Miłość, która tak bardzo łą
czyła nas z tymi, których za

brakło, każe pójść na cmentarz, 
by groby oczyścić, kwiaty po
stawić i lampkę zapalić.

Te nieprzeliczone cmentarze 
i groby — to żywe symbole go
rącej wiary żywych w ostatecz
ne zmartwychwstanie, o jakim 
zapewnił nas Pan: „Jam jest 
zmartwychwstanie i żywot, kto 
wierzy we mnie — chociaż by 
umarł, żyć będzie. A każdy, kto 
żyje i wierzy we mnie. nie um
rze na wieki" (Jan Ew.).

*

Swieto zmarłych to najpię
kniejszy zwyczaj w Kościele. 
Nie tylko w dniu tym 
przyozdabiamy groby naszych 
najbliższych, ale i wielu niezna
nych osób.

Drogie są groby naszych ro
dziców, dzieci, krewnych, — ale 
wspólne mogiły naszych bohate
rów narodowych oraz tych wszy

stkich, którzy za naszą wolność 
walczyli i polegli na polu chwa

ty-
Jak drogi nam jest grób nie

znanego żołnierza czy też przy
drożne mogiły partyzantów w 
cieniu krzyży z białych brzóz, 
groby tych wszystkich bohate
rów, którym bratobójcza kula 
przedwcześnie przerwała pasmo 
życia.

W dniu tym o wszystkich pa
miętajmy zmarłych, przede 
wszystkim o tych ofiarach Maj
danka, Oświęcimia, Treblinki 
oraz setki innych obozów nisz
czenia milionów niewinnych 
ludzkich istnień.

Gdy w Dzień Zaduszny po
chylimy się nad którąkolwiek 
mogiłą pomyślmy czym my 
dzisiaj jesteśmy, bo z n:ch nrze- 
mawia do nas świat zmarłych:

— Czym my wczorai. tym 
wy dzisiaj, czym my dzisiaj — 
tym wy jutro!

A CZASY OBECNE
przed, num.)

osiągnięciami wiedzy ludzkiej,
— rozdźwięk, który posunięcia 
wielkich i małych inkwizytorów 
tylko pogłębiały.

Nie osiągnąwszy zamierzone
go celu, — Inkwizycja stała się 
powodem fatalnej kompromita
cji Kościoła, której naprawić nie 
podobna.

Wszystkie Kościoły są mniej 
lub więcej konserwatywne, a 
właśnie ten skostniały konser
watyzm kościelny czyni rozłam 
w życiu społecznym, a skutek 
jest taki, że kultura przechodzi 
nad Kościołem do porządku 
dziennego, a człowiek względem 
religii obojętnieje.

Obojętność ta jest niebez
pieczna dla całokształtu zało
żeń Kościoła i daleko gorsza 
aniżeli herezja, gdyż odłącza za

gadnienie religii od zagadnień 
życia.

Zadaniem religii jest podtrzy
mywać bez przerwy życie ducha, 
czyli w każdej sytuacji musi zna
leźć formy zastosowania się do 
wymogów czasu, które zależnie 
od epoki ulegają zmianie.

Tyczy się to szczególnie 
chrześcijaństwa, jako religii 
doskonalej. Jeżeli religia nie 
umie się zastosować do nowego 
życia, świadczy to, że forma tej 
religii jest przestrzała. Dlatego 
tylko nowa forma tej samej reli
gii może odpowiedzieć nowym 
problemom czasu..

Z tego jednak nie wynika by
najmniej, że religia ma być słu
żebnicą nowej kultury i zależeć 
od jej humoru i grymasów.

Jesteśmy świadkami, że na 
przestrzeni czasów religia prze
żywała i napewno przeżywać bę
dzie w przyszłości różnego ro
dzaju kryzysy z rozmaitych 
przyczyn.

Mówimy tu o Chrześcijańs
twie. Chrystus dał polecenie 
Apostołom i ich następcom w 
sposób najbardziej ogólny: „Od
dajcie cesarzowi, co jest cesar- 
kiego •— a co Bożego Bogu".

Oczywistym jest, że Chrystus 
nie mógł wchodzić w szczegóły, 
jakie ujawniają się w życiu za
równo pojedynczego człowieka 
jak i całych narodów. Doświad
czenia historii Kościoła uczą, że 
najpiękniejszymi kartami tej his
torii są okresy, kiedy Kościół po
zostawał w seperacji od pańs
twa. Kościół jest tyle silnym, o 
ile potrafi utrzymać się na włas
nych nogach.

(dokończenie w nast. numerze)
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B. S.

Narodziny Kościoła Chrystusowego i pierwsi chrześcijanie
(c.d. z poprzed. num.)

Czemuż więc przypisać, że 
Kościół rzymski, powołując się 
na rzekomy prymat Ap. Piotra, 
widzi w tym prawo do podpo
rządkowania wszystkich wyz
nawców nauki Chrystusa polity
ce biskupa rzymskiego?

Przedewszystkiem stara się 
nagiąć historię Kościoła do rze
komego pewnika, iż Piotr, jako 
następca Chrystusa, był bisku
pem Rzymu, że władzę nad Koś
ciołem przekazał swoim następ
com, że w myśl nakazu Chry
stusa i Tradycji Kościoła — 
władza ta przechodzi na każde
go biskupa miasta Rzymu, czyli 
papieża.

Z historii Kościoła wiemy, że 
za życia Apostołów' i wiele lat 
po ich śmierci w Chrześcijańs
twie było pięć przodujących 
„Kościołów". Były nimi „Kościo
ły": w Jerozolimie, Antiochii, 
Aleksandrii, Konstantynopolu 
i Rzymie.

Wiemy też, że w pierwszych 
latach Kościoła Jerozolima mia
ła największy autorytet, jako 
miasto, w którym nauczał Jezus
i, że po śmierci męczeńskiej Ja
kuba „brata Janowego" (Dz. Ap. 
X II,2 — 3) — Kościołowi tam 
przewodniczył Jakup, „brat 
Pański".

Wspomiałem już wyżej, że 
pierwsze gminy chrześcijańskie 
cieszyły się wielką’ autonomią i, 
że jedyną więzią łączącą wszyst
kich wyznawców nauki Jezusa 
w jeden Kościół była wspólność 
wyznawanej Wiary w Chrystusa 
i życie płynące z Jego nakazów.

Dla rozstrzygnięcia spornych 
spraw, które ze wzrostem Koś
cioła pojawiały się coraz częściej, 
odwoływano się do Soborów, 
z których pierwszy miał miejsce 
jeszcze za życia Apostołów i od
był się około roku 50 po naro
dzeniu Chrystusa właśnie w Je
rozolimie.

Po ogłoszeniu edvktu medio
lańskiego przez Konstantyna 
(313) i powstałą stąd możli
wością szybszego rozwoju 
Chrześcijaństwa, zaistniała ko
nieczność zwołania drugiego Po
wszechnego Soboru, który rze
czywiście się odbył w roku 325,

jako I Nicejski. Nie gdzie indziej, 
ale na tym Soborze zapadła u- 
chwała, na mocy której „niech 
dawne zwyczaje panują w Egip
cie, Libii i Pentapolis, iż biskup 
Aleksandrii ma autorytet nad ni
mi tak, jak to jest również prak
tykowane przez biskupów i po
dobnie w Antiochii i innych epar- 
chiach (tj. diecezjach pierwszej 
klasy), niechaj to pierwszeństwo 
zachowane będzie dla tych zbo
rów" (Can. 6).

Wynika stąd zupełnie jasno, 
że jeszcze w połowie czwartego 
wieku Rzym, Aleksandria i An
tiochia miały jednakowe znacze
nie skoro nazwano je eparchia- 
mi Terenem działalności Kościo
ła w Rzymie, a więc pośrednio 
i władzy, była południowa Italia 
łącznie z wyspami: Sycylią Sar
dynią i Korsyką.

Pierwszeństwa Rzymu w Koś
ciele daremnie szukamy uch
wałach trzech następnych Sobo
rów Powszechnych, które odby
ły się w Konstantynopolu (381), 
w Efezie (431) i w Chalcedo
nie (451).

Ostatni z nich sprzeciwia się 
nawet wyraźnie zachowaniu
wpływów Rzymu jako stolicy 
państwa, przeciwstawiając mu 
Konstantynopol — nową siedzi
bę cesarstwa. (Can. 28).

Legenda podawana skrzętnie 
przez rzekomych historyków
Kościoła twierdzi, jakoby św. 
Piotr był pierwszym biskupem 
Rzymu, że jako biskup działał 
tam lat 25 i tamże poniósł 
śmierć męczeńską ok. r. 67. Po
twierdzenia tej „prawdy" szuka
libyśmy napróżno w Nowym Te
stamencie, którego Dzieje Apos
tolskie obejmują spory szmat 
historii Kościoła, bo do r. 63 po 
narodzeniu Chrystusa.

Każdy jako tako zorientowa
ny w historii Kościoła wie, że 
w czasie swojego pobytu w Rzy
mie, Apostoł Paweł napisał czte
ry czy pięć listów. Są to: Do Ko- 
lossan, Efezów, Filipensów i Fi- 
lemona. Tam też napisał II list 
do Tymoteusza i to krótko przed 
swą śmiercią mczeńską (IV.6— 
8). Gdyby więc pobyt św. Pawła 
w Rzymie był równoległym z po

bytem tam Ap. Piotra — niemo
żliwą jest rzeczą, ażeby o tym 
w Listach swoich nie wspomiał. 
W Liście do Filepensów zasyła 
pozdrowienia „od wszystkich 
świętych z Rzymu" nie wymie
niając nikogo krom tych, „któ
rzy są z cesarskiego domu".

W Liście II do Tymoteusza 
skarży się, pisząc, że „sam tylko 
Łukasz jest ze mną. Marka, 
wziąwszy, przywiedź ze sobą, bo 
mi jest bardzo pożyteczny ku 
posłudze" (IV,11).

Pierwszy pobyt w Rzymie 
trwa około dwa lata. Nie jest 
więziony w zamknięciu, a miesz
ka w wynajętym przez siebie 
mieszkaniu, nosząc jednok kaj
dany (Dz. Ap. XXVIII). W dzień 
i wnocy pilnują go strażnicy. Ma 
jednak możność osobistego kon
taktu z wiernymi rzymskiej gmi
ny chrześcijańskiej, prowadzi 
z nimi rozmowy o Chrystusie 
przyjmuje wiernych z Kościołów 
Macedoni i Azji, którzy przywo
żą mu wsparcie (Kol. IV, 10., 
Fil. 23., Kol. IV. 7., Eez. VI, 21., 
Fil. 11. 25 — 30., Fil. IV, 
14 — 18).

Nie podobna więc, ażeby Apo
stoł nie zetknął się w Rzymie 
z Ap. Piotrem z ostatnich dni ży
cia w czasie drugiego tam poby
tu. Legenda Kościoła rzymskiego 
budowana na hipotezach — trud
ną jest do udowodnienia, a bu
dowany na nich pewnik jest tyl
ko skrzypulatnie ukartowanym 
i utrwalonym tradycją kłams
twem.

Opieranie się na wzruszają
cym opisie z Sienkiewiczowskie
go „Quo vadis“ nie jest przecież 
dowodem.

Pomijając już wyżej przyto
czone fakty, w Piśmie św. spo
tykamy'inne jeszcze mieisca. któ
re wykluczają pobyt Piotra w 
Rzymie, jeżeli nie zupełnie, to 
przynajmniej w ciągu lat 25-ciu, 
jak" chce Kościół rzymski. 
A więc: :

1. Piotr był obecny w Jero- 
limie na Soborze Apostol
skim w roku 50. (Dz. Ap. 
XV.).

2. Jest kierownikiem „Koś
cioła w Anttiochii", gdzie
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WATYKAŃSKIE ZAPLECZE

Sprawa walk: o pokój wiąże się 

ni3rozerwa'.nie z prawem naszym do 

ziem, które w wyniku zakończenia dzia

łań ubiegłej wojny wróciły spowrotem 

Jo Polski. Jakkolwiek umowa poczdam. 

ska prawa te Polsce zagwarantowała

— jesteśmy świadkami swroslu rewiz- 

jonizmu niemieckiego, któremu jak 

zawsze w historii naszego narodu pa

tronuje Watykan. Tym wszystkim, któ

rzy dotychczas jeszcze nie potrafił: o- 

cenić istotnej roli r&ymskiego katoli

cyzmu i jego politycznego „natchnie

nia'1 przedrukowujemy niniejszy arty

kuł z prośbą o jego przemyślenie.

WATYKAŃSKIE ZAPLECZE ODWE 

TOWCOW

W ODY Odry i Nysy płyną spokoj

nie, a po obu jej brzegach po 

raz pierwszy w dziejach rozwija się 

przyjazne stosunki m'ędzy dwoma 

państwami ludowymi — polskim i 

wschodnio-niemieckim. Ośrodek p-o- 

pagandy walki : nienawiści przeniósł 

się na teryt&rium Trizonii, pod opie

kuńcze skrzydła okupantów. Niedo

bitki wyszczekanej sfory Goebelsa 

znów znalazły się w swoim żywiole. 

Przyszły im w sukurs bezrobotne 

sztaby hitlerowskiej armii — genera

łowie i oficerowie różnych stopni, Sol- 

datenbundy i Grune Teufel. — Stare 

recćpty propagandowe znów wyciągnię

to z lamusa. Nie tylko Odra i Nysa 

są na porządku dziennym: znów skrze

czy ograna płyta o zajściach, sprowo

kowanych przed samą wojną przez hit. 

lerowską piątą kolumnę w Bydgoszczy 

i przedstawionych jako „bezprzykład

na w dziejach zbrodnia Polaków".

dochodzi do scysji z Ap. 
Pawiem (Do Gal. 11.11).

3. Sw. Paweł w Liście do 
Rzymian, pozdrawiając 
członków chrześcijańskiej 
społeczności nie wymienia 
wcale Piotra..List ten był 
pisany z Koryntu w r. 58 
po nar. Chrystusa.

4. Dzieje Apostolskie XXVIII, 
wspominając o przybyciu 
Pawła do Rzymu nie wspo
minają obsolutnie o poby
cie tam Piotra.

5. W Liście do Rzymu w roz
dziale XV Apostoł pisze: 
„Przez moc .znamion i cu
dów, przez moc Ducha Bo-

Antypolska heca szaleje pod batu

tą amerykańską, a w tej sarabaadzie 

biorą udział ministrowie adenauerow- 

skiego „rządu", domagający się 

przez usta Kaisera — „ministra 

spraw ogólnoniemieckich“ — zwrotu 

Śląska. Echem stugębnym odzywa się 

„Głos Ameryki", a wtórują mu wszy

stkie stacje nadawcze Federalnej Re

publiki i radio Watykan. Agresorzy 

z za oceanu przez nasilenie szowini

stycznej propagandy pragną skłonić 

część niemieckiej młodzieży do wstę
powania do wojska. A chodzi prze

cież jedynie o mięso armatnie.

Politycy zachodnio-niemieccy opo

wiadają wiele o „ideałach" partii 

chrześcijańsko-demokratycznej, stano

wiącej większość w gabinecie Ade- 

nauera. A właśnie ta partia bierze 

jak najbardziej czynny udział w roz

dmuchiwaniu zoologicznej nienawiś
ci rasowej, w judzeniu społeczeństwa 

przeciwko granicy pokoju na Odrze 

i Nysie przeciwko Polsce w ogóle. 

W odbytym ostatnio „Zjeźdź:ć Ślą

zaków" w Monachium brał udział nie 

tylko wspomniany wyżej Kaiser, ale 

i przedstawiciele katolickiego rządu 

lokalnego w Bawarii. Reprezentowane 

było bardzo licznie na tym zjeździe 

duchowieństwo katolickie i „pełno.- 

prawni" — jak twierdzą władze wa

tykańskie — b. proboszczowie nie 

mieccy zza Odry i Nysy, jak i du

chowieństwo z całych Niemiec zacho

dnich.

To samo stanowisko zajmuje „pre- 

zydent“ Federalnej Republik', Heuss, 

podkreślający w depeszy wysłanej r.a 

„Zjazd Ślązaków" — że zebranie to 

jest wyrazem „świadomej woli poli-

żego, tak żem od Jerozoli
my i okolic aż do Iliryi 
rozkrzewił Ewangelię 
Chrystusową. Tak jednak, 
że usiłowałem opowiadać 
Ewangelię, nie tam, gdzie 
było znane imię Chrystu
sa, abym na cudzym fun
damencie nie budował" 
(XV. 19 — 20).

Daleki jestem od tesro, aże
bym w ten sposób pomniejszyć 
chciał rolę, jaką w pierwotnym 
Kościele odegrał Apostoł Piotr. 
Pragnę tylko wykazać, że zu
pełnie bezpodstawnie Kościół 
rzymski, mijając się z prawdą 
historyczną, usiłuje narzucić mu

tycznej niemieckiego narodu". To 

samo głoszą członkowie chadeckiego 

„rządu" Adenauera, to samo powta

rzają ich chadeccy wyborcy, a bło

gosławią im wszystkim wyraziciele 

woli papieskiej — kardynałowie: ko- 

koloński — Frings, szkolny kolega i 

przyjac:el Adenauera oraz monachij
ski — Fauihaber.

Tu właśnie odnajdujemy klucz po

zwalający nam na zrozumienie sy

tuacji. Od chwili odrodzenia państwa 

polskiego aż po dziś dzień pa'o'eż 

Pius XII „nie uznaje" polskości 

Ziem Zachodnich ani granicy ustalo

nej między przedstawicielami naro

du polskiego i narodu niemieckiego. 

Pamiętamy aż nadto dobrze osław:o- 

ny list papieski z dnia l marca 1948 

roku do biskupów niemieckich, w 

którym, w szczególnie ostrej formie, 

obecny pap:eż nazwał wytyczenie 

granicy na. Odrze i Nysie „bezprzy
kładnym w historii Europy postępo- 

waniem“ i poddał w wątpliwość, czy 

było ono „gospodarczo i polityczn:e 

uzasadnione".

Amerykański minister Byrnes w 

r. 1946 zaatakował granicę polską 

na Odrze i Nysie, ale dopiero Pius 

XII zakwestionował ją w sposób dia 

niemieckich przywódców katolickich 

miarodajny. Nie śmieliby oni pisnąć, 

gdyby nie czuli za sobą oparcia w 

Watykanie. Posłuszne było niegdyś 

woli papieskiej centrum niemieckie, 

posłuszne są dziś niemieckie partie 

chadeckie, będące wykładnikiem naj
bardziej reakcyjnych, szowinistycz

nych i antypolskich dążeń ćmperiali- 

stów niemżackich. Rozpętanie anty-

(dok. na str. 15)

rolę daleko większą, aniżeli 
spełnił. Z równym a nawet wię
kszym powodzeniem możnaby 
udowodnić,że rola „księcia Apo
stołów" powinna przypaść w 
udziale Pawłowi-Apostołowi Na
rodów, Janowi, najukochańsze
mu Uczniowi Zbawiciela —Na- 
tanaelowi, o którym sam Jezus 
powiedział, że „w nim nie masz 
zdrady" i Jakubowi (Młodszy), 
który jako „brat Pański" i kie
rownik chrześcijańskiej gminy 
w Jerozolimie cieszył się ogrom
nym szacunkiem i korzystał z 
miana „Sprawiedliwy".

(c. d. w nast. num.)
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F. L.

Początki Chrześcijaństiua
(c.d. z

Za czasów Ziemisława (921
— 955) już cala Polska znała 
Wiarę Chrześcijańską. Miecz 
rzymsko-niemiecki sprawił, że 
poważna część Słowian, wśród 
nich także Polacy, przeszła pod 
hegemonię Rzymu. Można więc 
powiedzieć, iż Polacy otrzymaii 
Chrześcijaństwo w wydaniu 
rzymskim z Niemiec, przy czym 
pierwsi biskupi poznańscy pod
legali jurysdykcji arcybiskupa 
magdeburskiego. Słowem, Rzym 
stal się niejako pośrednikiem 
między Polską a Zachodem.

Dzięki sojuszowi cesarstwa 
Karola Wielkiego z papieżem 
powstał tzw. cezaropapizm. Ce
sarz Karol, półdziki, okrutny 
i wojowniczy władca, podżegany 
mocno przez papieża Leona, 
pędził ku Wschodowi tvsiące w 
niewolę wziętych Słowian, uży
wając ich do budowy fortów. 
Pierwotne natomiast nazwy sło
wiańskie miast, rzek i okolic 
stonniowo germanizowano.

Za rada papieża Leona, Ka
rol pozakładał na Wschodzie 
swych posiadłości zbrojne mar
chie. biskupstwa i opactwa, wy
zyskiwał ziemię i siłę roboczą 
Słowian. — wszystko w tvm ce
lu. bv z Europy stworzyć jedną 
wielka i potężna monarchie nod 
administracja Kurii papieskiej 
w Rzymie. Słvnne ,,divide et im- 
pera“ (poróżniać mniejczvch, by 
nimi rządzić) było hasłem pa

pieża Leona III. Nie ulega naj
mniejszej wątpliwości, że wpro
wadzenie chrześcijaństwa miało 
służyć za pozór do najścia ziem 
słowiańskich przez Rzym i Ger
manów.

Niektórzy polscy kronikarze 
i historycy, zapatrzeni w potęgę 
zamilczają w:e'e ciekawych 
szczegółów z czasów przed Mie
czysławem, starając się tenden
cyjnie nadać rzymskiemu chrześ
cijaństwu charakter i wyłącz
ność chrześcijaństwa pierwotne
go na ziemiach słowiańskich. Ta
ki np. kronikarz i historyk zara
zem Jam Długosz stara się cofać 
daleko aż do starożytnych wie
ków, kiedy to mianowano dla 
Polski biskupów łacińskich. W 
ten to właśnie sposób powstało 
dużo chaosu w chronologi, a po
ważny historyk Bentke wyraźnie 
zwraca uwagę na luki historycz
ne z czasów pierwotnego chrześ
cijaństwa.

Wśród Slor/ian, twierdzą, że 
za Zygmunta III w r. 1622 pu
blicznie palono na placach War
szawy wszystko, co przypomina
łoby nierzymskie chrześcijań
stwo pierwotne w Polsce.

Nie 'wolno nam zaptomninać
o fakcie, że jeszcze długo przed 
pochodem ‘ chrześcijaństwa do 
Polski, istniały poważne zgrzy
ty między Kościołem Wschod
nim a Zachodnim, wrogo do sie
bie nastawionych. Prawosławni 
twierdzą z całą stanowczością, 
że pierwszym biskupem na kra
kowskiej stolicy był właśnie Pro- 
chow jeszcze w r. 955, kiedy to 
ani Czesi, ani tymbardziej Pola
cy nie mieli jeszcze łacińskiego 
biskupa. Sam Długosz stwierdza, 
że Prochow zmarł w r. 986 (Dłu
gosz t.I ks. 2, s. 108 według Bie- 
lowskiego — Monumenta Polo- 
niae Historica II, 828).

Znamiennym jest, iż Kościół 
Wschodni -uważa świętych Cy
ryla i Metodego za swoich mies- 
jonarzy prawosławnych, a do
piero w wieku X rzymsko-nie- 
miecki cesarz Otton, za namową 
papieża przez różne polityczne 
wybiegi sprawił, iż w tym sa
mym czasie nastan.ił w P-M^e 
rzekomy zwrot ku Rzymowi, któ
ry dla podtrzymania swych wpły
wów nasłał mnóstwo mnichów 
propagandystów i ustanowił 
rzymskcl-niemiecką hierarchię.

(Refleksje byłego rzymskiego 
kapłana, dziś księdza Kościoła 

polskc-katcl.)

W czerwcu 1951 r. minęło 
dwa lata, od chwili kiedy zo
stałem przyjęty do grona ka
płanów, Kościoła polsko-kato- 
lickugo, a rozstałem się z Koś
ciołem rzymskim. Przez cały 
ten okres pracuję na Dolnym 
Śląsku i poczyniłem szereg spo 
strzeżeń na temat pracy 
księży katolickich rzymskiego 
i polskiego Kościoła. Refleksjami 
tymi pragnę podzielić się na ła
mach „Posłannictwa** z braćmi 
kapłanami oraz wiernymi nasze
go świętego Kościoła.

Kto z nas. chociażby pobieżnie, 
orientuje się we współczesnej 
literaturze europejskiej, ten wie, 
że dużo stosunkowo poświęca się 
w niej miejsca osobom duchow
nym, poprostu księdzu. Wybitni

D W
pisarze poświęcają kapłanowi 
wielel miejsca w swych dziełach. 
Począwszy od Huysman‘sa po- 
p-zez Bermanosa, Claudel‘a, 
Graham Green‘a, Cronina, — 
dojdziemy do szkockiego pisarza 
B_uce MarshalPa. który w swej 
atrakcyjnej powi?ści pt. „Chwała 
córy królewskiej** przedstawia 
piękna postać księdza Snrtha na 
tle małej szkockiej placówki, je
go ofiarna pracę wśród małej 
garstki wiernych.

Wszyscy jednak wspomniani 
autorzy przedstawiają wyłącznie 
pracę księży rzymskich, pokazu
jąc ich jako bohaterów, przeras
tających ogól ludzi normalnych 
swym wielkim powołaniem, he
roicznym poświęceniem. A jeśli 
nawet który z nich przedstawi 
księdza jako ułomnego, nisko

A Ś W I A T Y
stojącego człowieka (Graham 
Green: „The Power and the Glo- 
ry“), to mimo wszystko znajdzie 
w nim coś, co wynosi go wysoko 
ponad tłumy — jego „sacerdo- 
tium in aefernum". Wszyscy oni 
śpiewają hymny pochwalne na 
część wielkie:. odpowiedzialnej 
pracy kapłańskiej.

Mój Boże! Któryż z tych auto
rów wglądnął głęboko w życie 
księży, rzymsko-katolickich i ich 
pracę? Sama obserwacja zew
nętrza to mało. Trzepa zyć 
przez parę choć lat wśród nich, 
przejść z kolei do życia świeckie
go — porównać jedno z drugim,
— a wtedy dopiero napisać ... 
prawdę!

Bynajmniej nie mam zamiaru 
zaprzeczać, że są wśród nich jed
nostki szlachetne, oiiarne, Które
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luśród Słoiuian
poprzed. num.)

Takto chrześcijaństwo rzymskie 
stało się niestety u nas religią 
urzędową.

W r. 958 z rozkazu cesarza Ot
tona założono biskupstwo rzym
skie w Poznaniu oraz kilka 
opactw i klasztorów w celu laty- 
nizowania Lachów oraz innych 
Słowian i wyłudzania od nich 
pieniędzy. Jest rzeczą stwierdzo
ną, iż Mieszko był dobrym pa
triotą słowiańskim i nieraz 
wspomagał Czechów przeciwko 
Niemcom. Później jednak, uległ
szy wpływom papieskim z rozka
zu Rzymu pomagał Niemcom 
przeciwko braciom Słowianom, 
ogłaszając klątwy papieskie na 
tych wszystkich, którzy odma
wiali składania ofiar na cele pa
pieskie.

W r. 932 zmarł Mieszko I, po
zostawiając synowi swemu Bo
lesławowi (Chrobremu) rządy 
nad Lachami, niestety jednak 
rządy lennicze względem Kurii 
rzymskiej i Niemców. Bolesław 
był monarchą dzielnym i nie zno
sił upokażająGego lenna w sto
sunku do Zachodu. W czasie, 
kiedy na niemieckim tronie ce
sarskim zasiadywal Otton III,

w r. 996 przybył na dwór Boles
ława Chrobrego, umyślnie na
kierowany z Czech rzymski bis
kup Wojciech, domagając się 
zezwolenia nawracania pogan. 
Na dworze polskim przyjęto go 
przychylnie. Niedługo jednak 
sprawował Wojciech swą misję, 
gdyż został niebawem zamordo
wany. Zwłoki jego przewieziono 
następnie do Gniezna, gdzie w 
roku 1000 Otton III wraz z Bole
sławem ufundowali pierwsze ar- 
cybiskupstwo polskie w wydaniu 
rzymskim, gdzie osadzono 'jako 
ordynariusza Gaudencjusza, bra
ta zamordowanego Wojciecha.

W tymże samym czasie Otton 
wspaniałomyślnie koronował 
Bolesława własną koroną i na
dal mu wielkie przywileje, ce
lem pozyskania potężnego wład
cy dla Rzymu i siebie. Nasłani 
jednoicześnie przedstawiciele 
rzymskiej hierachii i kleru rzuci
li niebawem papieżowi Polskę 
pod nogi. Wtedy to zaczęły się 
pielgrzymowania polskich ma
gnatów do Rzymu „na groby 
świętych Apostołów11, język sło
wiański do reszty usunięto z li
turgii i wprowadzono wszech

władnie odtąd panującą łacinę. 
Nawiasem tylko dodajemy, że 
akt ten sprzeciwia się rażąco 
nauce apostolskiej, gdyż św. Pa
weł nauczał wyraźnie: „we zbo
rze wolę zrozumiale mówić pięć 
słów, abym i drugich nauczył, 
niż dziesięć tysięcy słów w języ
ku niezrozumiałym11.

Prawdą jest, że wówczas 
umiejętność pisania i czytania 
należała w Polsce do rzadkości, 
a nawet sam cesarz niemiecki i 
król Franków, Karol Wielki, po
za podpisem nic więcej nie umie
li. I aczkolwiek wielu history
ków i kronikarzy dopuszcza się 
w tym względzie przesady łatwo 
możemy sobie wyobrazić, jak 
wielką parodią było nawracanie 
Lechitów i rozpowszechnienie 
Ewangelii przez obcych, bo 
włoskich i niemieckich misjona
rzy. Trudno nie przypuścić, że 
polityka Zachodu w stosunku do 
Polski i Słowian w ogólności, 
biegła równolegle do sposobu 
propagowania wiary. Ze*. zaś 
oparte to jest na faktach histo
rycznych, dowodzą tego później
sze dzieje szerzenia chrześcijań
stwa przez misjonarzy hiszpań
skich i portugalskich (Pizarro) 
w Meksyku, w Peru i innych 
prowincjach Ameryki Południo
wej w XVI wieku.

(dokończenie w nast. num.)

K A P Ł A N
spalają się w pracy dla dobra 
dusz. Możliwie, że są również 
i tacy, którzy napotykają na wiel
kie trudności, prześladowania, 
czy szykany ze strony innych 
wyznań. W każdym jednak wy
padku należy stwierdzić, że 
wszystkie te hymny pochwalne 
są pełne poetyckiej przesady. 
Trudno nie wyczuć, że autorzy, 
piszący o księżach, piszą zazwy
czaj o nich tak, jakimi chcieliby 
ich widzieć w rzeczywistości.

★

Ksiądz rzymski u nas w Pol
sce dąży do tego, by mieć „rząd 
dusz“. Jest to władza nie-

S K I E
pomiernie potężna, a w rę
kach nieuczciwych — niebez
pieczna. O taką to władzę prosił 
Boga Mickiewicz w swej Impro
wizacji, a pragnął jej dlatego, by 
nią uszczęśliwić Ojczyznę i po
godzić zwaśnione narody.

Do tego dołącza się pie
niądz. Ksiądz rzymsko-katolicki 
w Polsce jest ciągle najboga
tszym z obywateli. Oprócz ma
jątków nienaruszonych, zbiera 
wielkie sumy za posługi religij
ne i osobiste ofiary. Często jesz
cze ludzie plącą; sami nie za
noszą, ale skoro tylko przyjdzie 
ksiądz, nigdy prawie nfe żałuje 
pieniędzy. Jeśli ślub nie „koszto

wał11, to wątpliwa jest jego waż
ność!

Nie tak dawno temu, opowia
dał mi znajomy ksiądz rzymsko
katolicki fakt, jaki zdarzył się 
w jego parafii. Ksiądz proboszcz 
za ślub gorliwej w pracy dla 
Kościoła parafianki wyznaczył 
sumę 150 zł., a nTe jak wszyst
kim innym, 300 zł. Na drugi 
dzień zjawia się w kancelarii pa
rafialnej matka panny młodej i 
pochwaliwszy Pana Boga tak 
powiada: „Ja, proszę wielebnego 
Księdza Proboszcza, względem 
tego ślubu mojej córki... czv aby 
będzie ważny, bo to ino 150 zł. 
kosztuje...11

Oto system, który umiejętnie 
wyszkolił swych wyznawców, 
wykorzystał w całej pełni słowa

ISikt z polaków nie może szukać własnego dobra, nie myśląc o dobru pow
szechnym. lVsz);stko trzeba dać z siebie dla dobra i szczęścia Ojczyzny.

v  (T . K O Ś C IU S Z K O )
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nia swego istnienia stal za w- O PODSTAWACH KULTUr?nia swego istnienia stal zaw 
sze niewzruszenie na stanowisku 
pierwotnego Chrześcijaństwa, 
starego tj. nie zniekształconego, 
nie poprawionego — katolicyz
mu. Oddawał tedy i oddaje na
dal. Najśw. Maryi Pannie należ
ny Je; hołd i sławią Ją za godny 
naśladowania wzór wszystkim 
niewiastom chrześcijańskim.

Pierwsze powszechne Sobory 
niepodzielonego jeszcze Kościoła 
a więc naprawdę katolickie, — 
orzekły, kim była Najśw. Marya 
Panna .Na tymże samym stano
wisku stoi dziś Kościół nasz 
święty.

Nabożeństwa majowe, paź
dziernikowe, litania, Anioł Pań-

C Z Y T A J C 1 E

P O P I E R A J C I E
ROZPOWSZECHNIAJCIE

„ p o s ł a : ,  m i c t w o “

organ polskich Katolików

ski i wiele innych modlitw są 
zewnętrznym wyrazem tej szcze
gólnej czci dla Matki Zbawicie
la świata. „Świętych obcowanie" 
tak często powtarzane przez mil- 
liony chrześcijan, w odniesieniu 
do kultu Najśw. Maryi Panny 
jest zasadniczą cząstką istoty 
Religii w Kościele polsko-katoli- 
ckim.

Prawdziwi czciciele Matki Je
zusa, widzą w Niej najpiękniej
szy ideał i świętość naprawdę 
błogosławionej niewiasty, która 
dzięki wybraniu samego Boga 
oraz Swej szczerej współpracy z 
Jezusem nad "budowaniem Kró
lestwa Bożego na ziemi, zasłu
żyła sobie na wieczną pamięć, 
część i miłość powszechną, na 
równi z powszechnością Religii 
Jej boskiego Syna.

Wszyscy prawdziwi katolicy 
wielbią pamięć Tej, która zgodzi

ła się być Matką Zbawiciela po 
to, by z Nim przejść przez mo
rze ludzkich łez, by wsłuchać się 
w ludzkie cierpienia, by z Nim 
współboleć na Kalwarii, a po
tem się cieszyć radosnym Zmar
twychwstaniem. Ona to była naj
wierniejszą Służebnicą Boga i 
ludzi, zarazem, podobnie jak 
Chrystus pragnął być służebni
kiem ludzkości, bo przyszedł „oy 
służyć, a nie by Jemu służono",
— przyszedł wraz z Maryą słu
żyć tym wszystkim, którzy tylko 
się do nich zbliżą.

I tak Marya służyła swym 
bliźnim wszystkich pokoleń nie 
tylko pracą, pomocą, modlitwą, 
wstawiennictwem u Syna, ale 
przede wszystkim pięknym przy
kładem ofiarnego i świętegc ży
cia. Nie jest czczym frazesen, 
że to Ona właśnie wychowała 
Jezusa w swym domku nazare-

Chrystusowe: „bądźcie chytrymi 
jako węże, a skromnymi jako go
łębice" — tylko niestety nie pod
ług myśli Chrystusowej.

Nic dziwnego, że księdzu za
zwyczaj powodzi się dobrze, — 
ma bogactwo i władzę, — a to 
bynajmniej nie prowadzi do po
kory. I rzeczywiście nie są księża 
tacy pokorni, jak icn przedsta
wiają pisarze. Znana jest pycha 
papieży, biskupów i księży ubie
głych wieków i lat, — a i dziś 
niejednemu z nas daje się boleś
nie we znaki.

Po ostatniej wojnie, nastały 
nowe czasy. Prowadzi się u nas 
walkę z analfabetyzmem. Prosty 
robotnik i wiejski chłop staje się 
coraz bardziej uświadomionym 
i dziś już nie wszystkie „grzesz
ki" księży uchodzą bezkarnie. 
I to jednak kler rzymski potra
fił wykorzystać. Z Rzymu popły
nął głos papieża o prześladowa
niu Kościoła, o usuwaniu religii

ze szkół, o zamykaniu księży 
itp. —

Tymczasem każdy zdrowo my
ślący człowiek widzi jasno, ile 
w tym wszystkim prawdy. Kilka 
tysięcy prefektów uczy religii w 
szkołach podstawowych, gimna
zjach, a Rząd Polski Ludowej 
ptaci im normalne uposażenie. 
I niczego nie chce od księży, byle 
tylko nie nadużywali Wiary 
i Kościoła dla wywrotowych ce
lów politycznych. Czyż to wy
górowane żądanie? Czyż nie 
nadszedł już czas, by księża za
jęli się czystą pracą dla Boga i 
dla Ojczyzny, dla dobra nieśmier 
telnych dusz ludzkich?!

Mówi się dużo i pisze o mono
tonnej pracy księdza. Trzeba 
przyznać,’ że po wojnie, która 
wyniszczyła również wiele sił 
kapłańskich, pracy jest więcej. 
I dzięki Bogu, że jest jej więcej, 
że można oderwać kapłanów

od ich sybarystycznego, przed
wojennego trybu życia, kiedy 
to największą troską księdza by
ło: dobrze zjeść, wypić i zaba
wić się.

Ale mimo wszystko nie przesa
dzajmy i patrzmy realnie. Czło
wiek świecki ma trudniejszą pra
cę. Robotnik wiele godzin spę
dza w trudzie i walce o budowa
nie nowego życia, chłop sypia 
zaledwie kilka godzin na dobę 
i pracuje ciężko na roli, urzędnik 
cały dzień spędza przy biurku, 
górnik wielkim wysiłkiem ryje 
w podziemiach. Wszyscy ci boha
terowie prawdziwej pracy poś
więcają się naprawdę dła społe
czeństwa, narażając nawet swe 
życie. Wszyscy ci ludzie boryka
ją się z tysiącem rozmaitych 
trudności, bo trzeba myśleć nie 
tylko o sobie, ale również i o in
nych. Czyja więc praca jest bar
dziej monotonna i ofiarna, czyja
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NAJŚW. MARYI PANNY
tańskim, przygotowywała Go 
niejako do Jego wielkich zadań 
i posłannictwa: do ogłoszenia 
Ewangelii pokoju, — do leczenia 
dusz i ciał ludzkich, — do za
kładania fundamentów pod no
wy porządek świata, oparty na 
sprawiedliwości społecznej i pow 
szechnej miłości. Ona szła z Nim 
przez, życie, dzieląc wszystkie 
radości i smutki, poprzez mękę 
i krzyż aż do chwały Zmartwych
wstania.

Marya stała przy Jezusie, gdy 
tłum, nie rozumiejąc Jego Ewan
gelii, chce go ukamienować, — 
gdy Mu złorzeczą, gdy Go naj
bliżsi uczniowie opuszczają a 
wrogowie sądzą i krzyżują. Czy 
może być piękniejszy wzór od
dania i wierności nad życie Naj
świętszej Maryi Panny?.

Marya jest więc żywym przy
kładem dla wszystkich bez wy

jątku ludzi, ale w szczególniej
szy sposób stała się wzorem dla 
niewiast. Wykazała, że zadaniem 
każdej kobiety — to cierpieć, 
znosić trudy i poświęcenia, gor
liwie pełnić swe szczytne obo
wiązki niewiasty, matki, małżon
ki.

Kościół polsko-katolicki nie 
chce ograniczać się do zewnę
trznego tylko kultu maryjnego, 
jak to zwykł czynić Kościół rzym
ski. Pragnie przede wszystkim 
zaszczepić w swych wyznaw
cach ten najprawdziwszy kult 
dla Maryi — Matki Jezusa, pole
gający na naśladowaniu Jej nie
śmiertelnych cnót. Kościół nasz 
pragnie gorąco by wszystkie 
chrześcijańskie niewiasty polskie 
wzorowały się na Jej pięknym 
życiu i cnotach, by potrafiły ode
grać swą bardzo ważną rolę w 
życiu społecznym naszego Na

wymaga większego poświęcenia 
i nakładu sił?

Cieszyć się należy, że dzisiaj 
w Polsce zaczęto doceniać i sła
wić czarną robotę twardych rąk,

- pracę wideł i chłopskiego pługa, 
pracę czarnego kominiarza, hut
nika i górnika. Bo w tej pochwa
le kryje się wielka' prawda życio
wa, o której nikt nie myślał daw
nymi czasy. To są ludzie pracy, 
.wysiłku i poświęceń. To są boha
terowie.

Małą dygresją odbiegłem nie
co od tematu. Pragnę jednak 
krótko scharakteryzować swoje 
poprzednie wywody. Sytuacja 
kapłana rzymsko-katolickiego u 
nas przedstawia się następująco: 
ma władzę ma pieniądze, i — 
powiedzmy szczerze — zbyt 
ciężko nie pracuje.

Z kolei jednak przejdę do opi
sania warunków życia i pracy

księży Kościoła polsko-katolic- 
kiego.

Będą to wyłącznie moje włas
ne spostrzeżenia, które w odnie
sieniu do niektórych placówek 
mogą okazać się błędne.

Wyobraźmy sobie, że w mias
teczku jakimś zjawia się nagle 
kapłan naszego Kościoła. Jeśli 
to miody kapłan, który niedawno 
opuścił mury seminaryjne — nie
wątpliwie pełen jest entuzjazmu 
i radosnego przekonania, że on 
dopiero poprowadzi pracę, zapeł
ni swój kościół wiernymi. —• Bo 
przecież do nich przychodzi z 
sercem na dłoni, by mu po polsku 
zaśpiewać prerację: „Prawdziwie 
godną sprawiedliwą, słuszną i 
zbawienną jest rzeczą, abyśmy 
Tobie zawsze i wszędzie'dzięki 
czynTi, Panie Święty Ojcze 
wszechmocny, wieczny Bo>że!“ 
Przychodzi jako swój duch do

rodu, podobnie jak odegrała ją 
w zaraniu dziejów Kościoła i w 
wychowaniu pierwszych bohater
skich pokoleń Chrześcijańskich
— Najśw. Marya Panna-

Jak długi rok kościelny, niech 
nie milknie w skromnych na
szych świątyniach pieśń pochwal 
na dla Pani Niebios i ziemi, 
niech z dusz naszych i serc pły
nie ku niebu rzewna modlitwa 
do naszej ukochanej Matki, Niech 
świat cały oddaje chwałę Bogu 
i część Tej, przez którą jest uwiel 
biony: „odtąd błogosławioną
mnie nazywać będą: bo wielki- 
mi darami uczczonam od Tego, 
którego-moc przedziwna, święte, 
Imię Jego“. (Uwielbiaj duszo). .

PRZYJACIELU !

Po przeczytaniu „Posłan

nictwa" pożjjcz je  sąsiadowi, 

poślij, krewnemu, przyjacie

low i. Zachęcaj wszystkich do 

prenum erowania n a s z e g o  

pisma, bo tym przyczyniasz 

się do k izou ien ia  idei po l

skiego katolicyzmu.

swoich, by ludowi temu służyć, a 
nie panować, by pomóc, a nie ob
dzierać!

Niestety jego entuzjazm i za
pał natrafia na trzy wielkie 
przeszkody, potężne mury, które 
zdobyć trzeba nie atomem, lecz 
mozolnym kruszeniem za pomo
cą drewnianego taranu.

Najpierw zastarzały fanatyzm 
religijny — skała z najtwardsze
go granitu. Od wieków wpajano 
nam przekonanie, że tylko tam 
jest zbawienie, gdzie w potrójnej 
koronie zasiada „ojciec święty"-

Kościół w Polsce związano ty
siącznymi węzłami z Rzymem. 
To przekonanie wrosło w dusze 
wierzących Polaków, jak stuletni 
dąb wrasta w ziemię. Nic tu nie 
pomogą wykłady o faktrch his
torycznych, o wielkiej szko li- 
wości polityki papieskiej w sto
sunku do naszej Ojczyzny.
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(Referat programowy, wvgło- 
szony na jesiennej sesji Rady 

Kościoła)

„Duchowa wolność ludowi, — 
Narodowi cześć, — Państwu 
Polskiemu służba wierna!"

Wszyscy pamiętamy to hasło, 
które przez wiele lat widniało 
na pierwszej stronie „Posłan
nictwa", organu naszego Koś
cioła. Zawierało jak gdyby od
powiedź na trzy zasadnicze py
tania, z których pierwsze wyra
żało stosunek Kościoła do swych 
wyznawców, — dwa pozostałe 
natomiast określały zdecydowa
nie i jasno, czym jest ideologia 
polskiego katolicyzmu i jekim 
być powinien prawdziwy Polak- 
katolik w stosunku do własnego 
Narodu i Państwa.

Często jesteśmy świadkami 
rozmów, z których miałoby rze
komo wynikać, iż ustrój socja
listyczny naszego Państwa nie 
przewiduje, na dłuższą przynaj
mniej metę, harmonijnej współ
pracy Kościoła i Państwa, że 
znalezienie wspólnej platformy 
porozumienia jest poprostu 
niemożliwością. Ponieważ po
glądy takie i im podobne sły
szy się niestety często, — po
nieważ rozpowszechniane są ce
lowo przez tych, którzy idee 
Chrześcijaństwa utożsamiają

B. S.

KOŚCIÓŁ POLSKO 

NA ZAKRĘCIE

Przeciętny trzymski-katolik nie 
wierzy niestety w tym wzglę
dzie nawet historii.

Fanatyzm ten jest stale, den- 
dencyjnie i systematycznie pod
sycany przez księży na ambonie, 
w konfesjonale, w szkole i na 
każdym miejscu jego kontak
tów z „owieczkami", przez ata
ki na tzw. „heretyków1, a zwła
szcza na Kościół polsko-katoli- 
cki. Dekret Rządu o wolności 
sumienia mocno ukrócił wszel
kie insynuacje, ale tego co było 
już powiedziane na rekolekcjach 
misjach, tych gromkich słów 
zapełniających piekło wszystki
mi, którzy zechcą chociaż sym
patyzować z Kościołem polsko- 
katolickim cofnąć niepodobna. 
Dokonały swego, w myśl starej 
jak świat zasady: „pluj, pluj — 
zawsze coś zostanie!"

Z fanatyzmu naturalną koleją 
rzeczy, rodzi się nienawiść. Po
lacy, coprawda, z usposobienia

zawsze z walką o swe własne 
wpływy \vyznaniowe, kultural
ne, gospodarcze i polityczne, — 
warto zastanowić się, czy tak 
jest rzeczywiście.

KOSCIOŁ KATOLICKI 
A PAŃSTWO 

SOCJALISTYCZNE

Sądzić należy, że przytoczone 
wyżej twierdzenie jest tylko wy
nikiem mylnej interpretacji is
totnych wartości Chrześcijańs
twa i jednocześnie stronniczego 
podejścia do światopoglądu soc
jalistycznego.

Chrześcijaństwo, obok swych 
niewątpliwych walorów nad
przyrodzonych, podaje zarazem 
wykończony program społecz
ny, który w założeniach Jego 
Boskiego Ustawodawcy już 
przed dwoma tysiącami lat teo
retycznie rozwiązał problem, re
alizowany obecnie przez świat 
współczesny. Mówi nam o tym 
każda stronica Nowego Testa
mentu, mówi historia pierwotne
go Kościoła, który na nakazach 
Chrystusa budował wzajemny

stosunek wyznawców do siebie 
oraz otaczającego ich świata.

Braterstwo wszystkich ludzi, 
konieczność wzajemnego prze
baczania sobie uraz dla celów 
wyższych, dążenie do podpo
rządkowania się prawom, które 
jednako obowiązują „wielkich" 
i „maluczkich" tego świata, — 
są fundamentem wyznawanej 
przez nas Religii.

Czytając założenia programo
we współczesnego państwa soc
jalistycznego, na hasło te także 
napotykamy. Praca i chleb dla 
wszystkich ludzi dobrej woli, 
walka o sprawiedliwy podział 
dóbr doczesnych, dążenie do 
umożliwienia wszystkim korzy
stania z dóbr cywilizacji i kul
tury, opieka nad słabymi i po
trzebującymi pomocy itp. Miesz
czą się one doskonale w świato
poglądzie chrześcijańskim jak 
i socjalistycznym.

Nie zamierzamy bynrjmniej 
doszukiwać się wszystkich ana
logii pomiędzy tymi dwoma, 
napozór sprzecznymi światopo
glądami. Pragniemy jedynie

są mało skłonni do prawdziwie 
hitlerowskiej nienawiści, dlatego 
byłoby przesadą, gdybym po
wiedział; nienawidzą księży pol- 
sko-katolickich. Tu i tam, zdarza 
się nienawiść, ale u ogółu raczej 
zaobserwowałem — wrogość.

Najpierw wrogo usposobiony 
jest sam duszpasterz, a potem 
za nim idą jego owieczki. Kiedy 
przyjechałem na pierwszą swo
ją parafię — (posługuję się 
własnym przykładem) — pierw
sze wrogie spojrzenie, które za
obserwowałem, było spojrzeniem 
mjejscowego proboszcza rzym
skiego. Ten wzrok, nie mający 
ani odrobiny Chrystusowego 
spojrzenia, poderwał mnie we
wnętrznie. Zacząłem baczniej 
rozglądać się wokoło. I o dziwo
— ze wszystkich stron posypały 
się na mnie nieufne, często 
wrogie spojrzenia proboszczo
wych oczu. We wzroku owie

czek, odbijała się myśl paste
rza. Zaznaczam, że po przenie
sieniu mnie na drugą placówkę, 
księża pobliskiego kościoła pier 
wsi mi dali odczuć swą wrogą 
postawę.

Gorąco pragnąłem przemówić 
do nich: bracia kapłani, czemuż 
mamy patrzeć na siebie jak wil
ki? Czyż istnieją między nami 
istotne różnice? Czy nie do tego 
samego zmierzamy celu? Czy 
zbrodnią jest i ziem w oczach 
Boga, że ja chwalę Go w pol
skim języku a wy po łacinie? 
Czy nie można mieć swoich 
własnych przekonań i poglą
dów? Dlaczegóż to wv macie 
być lepsi w oczach Boga ode 
mnie? Wszak u Boga nie grają 
rolę przekonania, tylko życie, 
nie słowo — lecz czyny! Zresz
tą, co mamy ukrywać — pod 
wieloma względami zgadzacie 
się ze mną w poglądach, tylko 
nie macie odwagi ich wypowie-
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zwrócić uwagę, że podobieństwa 
te istnieją, i że jest ich stosun
kowo dużo.

Dlatego też z całą stanow
czością twierdzimy, że prawdzi
wy chrześcijanin, żyjący w wa
runkach współczesnego pańs
twa socjalistycznego, zyskuje 
w nim naturalnego i potężnego 
zarazem sojusznika, przy któ
rym łatwiej mu realizować swój 
program, aniżeli w oparciu o 
stary świat kapitału i imperia
lizmu.

Jesteśmy świadkami, że przed
stawiciele poważnych Kościołów 
zrozumieli to również, że nie
możliwa na pozór współpraca 
między Kościołem a Państwem 
socjalistycznym rozwija się har
monijnie i pożądane wydaje 
owoce.

W Polsce wyrazem takiego 
porozumienia jest zawarta w 
kwietniu 1950 roku umowa po
między episkopatem rzymsko- 
katol. w R. P. a Rządem R. P., 
na mocy której Kościół rzyms- 
ko-katol. zobowiązuje się do 
czynnej współpracy z Państwem

dzieć — boicie się swego syste
mu — przyznajcie się otwarcie!

Trzecią, może mniej już waż
ną przeszkodą w pracy na pla
cówkach Kościoła jpolsko-kato- 
lickiego, są trudne warunki ma
terialne. Trzeba przyozdobić 
kościół, często wyremontować, 
doprowadzić plebanię do stanu 
nadającego się na mieszkanie,
— no i wreszcie coś zjeść. Na 
to wszystko nie płyną pieniądze 
jak z rogu obfitości, lecz bory
kać się trzeba z wielkimi trud
nościami, szukać pracy często 
w zawodzie świeckim, i tak po
woli a mozolnie rozwijać ide
ologię Kościoła.

Muszę przyznać, że nie spot
kałem się tu na Zachodzie z 
księżmi naszego Kościoła, któ
rzy zdzierają z ludzi za posługi 
religijne. — Znana jest zasada, 
że biedniejszy mniej jest skąpy 
od bogatego. I t" ie<?t niękn^m 
rysem naszego’ Kościoły, szla-

w ramach swojego Prawa Ka
nonicznego. Nie jest jednakże 
dla nikogo tajemnicą, że warun
ków tych Kościół rzymski nie 
wypełnia, i zapewne nie wypeł
niał by ich także, gdyby były 
wynikiem umowy z jakimkol
wiek innym rządem polskim
0 odmiennej orientacji politycz
nej. Jest to wynikiem kosmopo-) 
litycznej i imperialistycznej po
lityk: Watykanu, o której wie
my, że jest zdecydowanie i zaw
sze jednako wroga dla Polski 
na przestrzeni tysiąca lat pańs
twowości polskiej.

Nas, wyznawców Kościoła 
polsko-katolickiego, interesują 
przede wszystkim nasze własne 
„podwórko" i nasze w stosunku 
do Państwa obowiązki.

Patriotyzm nasz jednak nie 
może stać się szowinizmem, 
przymykającym oczy na istotne
1 chlubne osiągnięcia innych na
rodów, na ich wartości i cele. 
Stąd też nasze Prawo Kanoni
czne podkreśla patriotyzm, ale 
dobrze zrozumiany. Wszak jes
teśmy żywą, a więc twórczą

chętnym pociągnięciem, zgod
nym z duchem ubóstwa, pole
canym przez Ewangelię Chrys
tusową.

Tak, Kościół polsko-katolcki 
jest biedny. Jedną z przyczyn 
trudności materialnych jest nie 
wielka liczba samych wyznaw
ców (mówię o Ziemiach Zachod
nich) , a drugą — to już wina sa- 
megoKościola, dzięki Bogu „fe- 
lix culpa", która przynosi Koś
ciołowi tylko zaszczyt.

*

Jak z powyższych danych 
wynika, praca kapłana Kościoła 
Polskiego, jest nader trudną, 
często niewdzięczną, jakżesz od
mienną od pracy księdza rzym
skiego.

Toteż mam najwyższe uzna
nie dla swych współbraci kapła
nów. Widzę w nich jedynych ka
tolickich kapłanów przyszłości. 
Są oni tym prawdziwym za

komórką w jednym wielkim or- 
ganiżmie narodowym. Jako 
spadkobiercy ideologii najleD- 
szych synów Ojczyzny — więk
sze względem niej mamy obo
wiązki.

Poprzednicy nasi to przede 
wszystkim ludzie twórczy. To 
jasne pochodnie w wiekowej no
cy zmagań wolnego ducha pol
skiego z obskurantyzmem i wro
gością obcego nam klerykaliz
mu watykańskiego. Począwszy 
od Frycza Modrzewskiego, 
Reya, poprzez Laskich, Uchań
skich, Ostrorogów, Konarskich, 
Kołłątajów, Staszyców, Ście
giennych, Brzóskę i Hodura — 
snuje się złota wstęga Bożvch 
i Narodowych ideałów, które 
w dalszym ciągu realizować 
jest naszym najpierwszym obo 
wiązkiem.

Świadomi głoszonej prawdy, 
poprzez pracę i walkę — aż do 
zwycięstwa, obowiązani jesteś
my służyć braciom naszym, Na
rodowi, Państwu i całej ludz
kości.

KOSCIOL KATOLICKI 
W WALCE O UTRWALENIE 

POKOJU NA SWIECIE

Ideologia Jezusa Chrystusa 
jest Ewangelią Pokoju. Tylko 
w oparciu o pokojową współ
pracę narodów i ludów świata 
nadejść może dzień, w którym

czynem ewangelicznym, który 
ma przefermentować sfantyzo- 
wane społeczeństwo w duchu 
pokoju i Chrystusowej miłości.

Do wypełnienia tak wielkich 
zadań, potrzeba wielkich war
tości charakteru. Wedle mnie, 
kapłan polsko-katolicki winien 
mieć silną wiarę w szcz\tne po
słannictwo swego Kościoła. Ta 
wiara winna promieniować z je
go słów, czynów i całej posta
wy duchowej.

Kapłan polsko-katolicki powi
nien pielęgnować w sercu praw
dziwą miłość Boga i bliźniego. 
Za kamienie rzucane przeciw 
niemu i Kościołowi, odpłacać 
musi chlebem szlachetnego ser
ca. Wrogie spojrzenia odpierrć 
spojrzeniem jasnym, na słowa 
wrogie odnowiadać słowem 
prz^iaźni. Nienawiść rodzi t_'l- 
ko nienawiść, miłość rodzi mi
łość — co kto zasiewa w du- 

(Dokończ. na str. 17)
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siowo „wojna" wyrzucone zos
tanie poza nawias politycznych 
i legalnych rozmów. Zrozumia
łym jest, że stanie się to dopiero 
wówczas, gdy wszyscy ludzie 
zrozumią, że słowo „wojna“ — 
to synonim krzywdy, nieszczęś
cia, łez matek i sierot, bezcelo
wego niszczenia milionów ludz
kich istnień, burzenie dobrobytu 
i dorobku całych pokoleń.

Dla nas, Polaków, słowo 
„wojna“ ma specjalną wymowę. 
Utożsamia się ono z gruzami 
zburzonej Warszawy i dziesiąt
ka innych miast, dymami kre- 
matoryjnych pieców Majdanka, 
Treblinki, Oświęcimia i innych 
z sześcioma milionami wymor
dowanych okrutnie współpraci, 
z cieniami przydrożnych krzy
żów i bezimiennych mogił.

Dla nas, Polaków, walka o 
pokój -— to oczywista walka
0 nasze życie, o życie naszych 
dzieci, walka o szczęśliwą i spo
kojną ich młodość, o chleb
1 szkoły dla nich, o książkę dla 
wszyskich, którym w obecnych 
czasach wypadło odrabiać wie
kowe zaniedbania.

Dla nas, wyznawców Kościo
ła polsko-katolickiego, walka o 
pokój — to ponadto walka o od
robienie wielowiekowych za
niedbań w dziedzinie realizowa
nia naszego szczytnego progra-

Sprawa wychowania naszych dzieci 

stała się dzisiaj szczególnie ważkim 

zagadnieniem, prawie że sprawą ży

cia i śmierci przyszłych pokoleń. To
też nic dziwnego, że kwestią tą inte

resują się najpoważniejsi, ludzie i po

święcają jej dużo cennego czasu.

Największym chyba złem, jakie zbyt

nia rodzicielska tkliwość wyrządza 

dzieciom, jest uważanie ich zbyt długo 

'za ^dzieci'1, tzn. wychowywanie ich 

według urobionego przez wyobraźnię 

typu dziecięcego, który najbardziej do

gadza naszemu sentymentalizmowi. Nie 

tylko więc nierozsądnym, ale nawet 

wielce szkodliwym jest sztuczne nie

jako przedłużenie wieku dziecięcego. 

Wina tu najczęściej spada na matki, 

które dla dogodzenia samym sobie, do 

dużych nawet chłopaków odnoszą się 

jak do niemowląt. '

*

Jedną z głównych zasad właściwe

go wychowania winno być bezwątpie- 

nia systematyczne i planowe rozwija

niu i unormowania stosunków 
wewnętrzno-kościelnych.

KOŚCIÓŁ KATOLICKI
A REALIZACJA PLANÓW 

GOSPODARCZYCH POLSKI 
LUDOWEJ

Z naszą walką o pokój łączy 
się nierozelwalnie walka o wy
konanie państwowych planów 
gospodarczych.

Jesteśmy- na progu ósmego 
roku niepodległości państwowej 
po niespotykanym w historii 
Polski okresie terroru i barba
rzyństwa hord faszystowskich. 
Miliony z nas, po powrocie do 
domu, zastało je w gruzach. 
W gruzach zastaliśmy miasta, 
w gruzach wsie, w ' gruzach 
przemysł. Pamiętamy, jak po
przez zawaliska kamienic i ulic 
wąskie tylko wiodły ścieżki,
0 których nie sądziliśmy nawet, 
że w tak niedługim czasie prze
mienią się w czyste i światłem 
błyszczące ulice nowej War
szawy.

Rozpoczęliśmy wralkę o byt
1 walkę o nową Polskę. W ty
siącach różnych miejscowości
— tysiące robotniczych i chłop
skich ramion jaśniejszą wyku
wa przyszłość. Jak przysłowio
we grzyby po deszczu w War
szawie powstają cale dzielnice 
nowych domów. Cała Polska

nie w dziecku tych przymiotów) które 

zapewnią mu rozwój i . powodzienie w 

życiu. Przymiotami tymi nie będą ani 

zbytnia uległość, bierność, brak samo

dzielności, ani też w najlepszym wy

padku samo zamiłowanie do nauk.

Już od najwcześniejszych dni dziec

ka wyrabiajmy w nim zdolności twór

cze, pomysłowość> inicjatywę, samo

dzielność i wielką umiejętność życio

wą radzeniu samemu sobie. Jakże czę

sto n:'es';ety dziś jeszcze spotykamy 

młcdzćeńców niezaradnych, a tym sa

mym nieszczęśliwych, którym do samej 

matury, ba — nawet .później jeszcze 

rodzice byli wszystkim, alfą i omegą! 

Kiedyż więc nauczy się myśleć i dzia

łaś samodzielnie? Kiedy nabierze pew

ności i wiary w siebie? Kiedy pocznie 

walczyć o własnych siłach z przeciw

nościami życiowymi? Kiedy nauczy się 

sam odpowiadać za swe postępowanie?

staia się jednym wielkim pla
cem budowy. Odbudowa całych 
miast, setki nowych albo odbu
dowanych obiektów przemysło
wych, hut, fabryk i kopalni, no
wych mostów, nowych na
wierzchni, setki nowych kilome
trów linii kolejowych, nowych 
przewodów elektrycznych, od 
największych skupisk ludzkich 
aż po chłopską strzechę, — 
wszystkie miejscowości nowe 
i fakty, których nie sposób na
wet wyliczyć— oto obraz Pol
ski, nowej Polski, której my 
powinniśmy się stać świadomy
mi współbudowniczymi. Wiel
kie przemiany gospodarczo-kul 
turalne w naszym wspólnym 
Państwie Ludowym nie mogą 
być obojętne dla kapłanów
i wyznawców Kościoła polsko- 
katolickiego, którzy są żywą 
cząstką tego Narodu.

KOŚCIÓŁ KATOLICKI WO
BEC PRZEBUDOWY WSI 

POLSKIEJ.

W zupełności zdajemy sobie 
sprawy z iego, że 65% społe
czeństwa polskiego to element 
wiejski. Tenże sam element i w 
takim samym procencie stano
wią wyznawcy Kościoła polsko- 
katolickiego.

Nie odkryjemy bynajmniej 
Ameryki, jeśli powiemy, że

Trudno nie stwierdzić, że życie po

zarodzinne jest najlepszą szkolą dla 

młodego pokolenia. Życia tego w niczym 

nie zastąpi rodzina i jej czuło-stkowa 

najczęściej atmosfera. Ciepło ogniska 

rodzinnego jest wszakże naturalne i 

niezbędnej dla młodej 'ludzkiej roślinki, 

jednakże na dłuższą matę środowisko 

to nie zabezpieczy młodej istoty-przed 

wszelkiego rodzaju ircnią losu, prżed 

stekiem podejrzeń, nagan i pcchwał 

ludzi obcych, pozbawionych tylko nie

zbędnej kontroli oraz podniety do dzia

łania w najrozmaitszych sytuacjach 

życiowych. A to wszystko dałoby prze

cież dużo hactu i siły, tak niezbędnej 

w zetknięciu się z nagą rzeczywis

tością.

*

Od najwcześniejszych lat przyzwy

czajajmy dzieci do stania o własnych 

silach poza ciepłem ogniska rodzin-

O WYCHOWANIU
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Państwo wszelkich dokłada sta
rań, ażeby przebudowę wsi pol
skiej przeprowadzić w czasie, 
możliwie najkrótszym. Dopóki 
bowiem wieś nasza nie stanie 
na należytym poziomie gospo
darczym, tak długo nie może 
być mowy o pełnym zaopatrze
niu rynku wewnętrznego arty^ 
kulami pochodzenia wiejskiegoT

Wieś polska nosi na sobie 
piętno wielowiekowego zanied
bania. Odczuwamy to dotkliwie, 
obserwując bliżej życie jej mie
szkańców, przyglądając się spo
sobom uprawy ziemi, podsumo
wując przeciętną wydajność, 
plonów z hektara. Rozdrobnio-1 
ne do granic możliwości gospo
darstwa rolne, w większości 
karłowate, nie są zdolne wy
produkować więcej ponad ko
nieczne minimum dla utrzyma
nia rodziny. W konsekwencji 
zbyt mała ilość ziarna wpływa 
ujemnie na możliwości stoso-' 
wania dalszej uprawy zbóż 
jak również i hodowli bydła.

Sposób uprawy ziemi wyni
kający nie z fachowej wiedzy 
rolniczej, ale opierający się na 
ustnej tradycji przekazywanej 
z pokolenia na pokolenie, — 
ograniczone możliwości stoso
wania maszyn rolniczych i sztu
cznych nawozów, — brak do-' 
statecznej ilości inwentarza, —

nego. Nie- paraliżujmy ich życia nie

uzasadnionymi obawami o grożącym 

tam niebezpieczeństwie. Nauczmy je ra

czej, jak w każdym wypadku sobie ra

dzić powinno.

Dziecko, którego nie zmuszono do 

samodzielnego myślenia, . do kierowa

nia się własną inicjatywą, — nie po

trafi dać sobie rady w życiu później

szym, kiedy chcąc nie chcąc znajdzie 

się nagle bez czulej rodzicielskiej 

opieki.

Zaprawianie się do walki z przeciw

nościami życiowymi, z wszelkiego ro

dzaju niebezpieczeństwami, z zasady 

powinno się odbywać poza demem ro

dzicielskim. Ale świętym obowiązkiem 

rodziców jest należycie pouczyć i 

uświadomić swe dziecko jak ma postę

pować w każdym wypadku.

*

Wcześnie też należy rozwijać w

wszystko, to razem wzięte stwa
rza różne, nieprzewidziane czę
sto trudności aprowizacyjne za
równo dla drobnych właścicieli 
jak i dla Państwa.

Jedynie skutecznym środkiem 
zaradczym jest możliwie szyb
kie przestawienie gospodarki 
wiejskiej z indywidualnej na 
uspołecznioną. Państwo Pol
skie, kierując się poszanowa
niem prawa prywatnej włas
ności, jako jedyny sposób prze
obrażenia wsi uznaje dobrowol
ne zrzeszenie się właścicieli go
spodarstw karłowatych i śred
nich — w typowe spółdzielnie 
produkcyjne.

Zadaniem Spółdzielni Pro- 
dukcyjnnych jest, utworzone w 
powyższy sposób wielkie go
spodarstwa rolne prowadzić we
dług najnowszych zdobyczy
naukowych praktycznych osiąg
nięć w dziedzinie agro-biologi 
oraz agro-kultury przy jedno
czesnym zastosowaniu najbar
dziej nowoczesnych maszyn rol
niczych, planowej uprawy zbóż 
oraz racjonalnej hodowli żywe
go inwentarza.

Że gospodarstwa tego typu 
m-ają rację bytu widzimy z o- 
siągnięć powstałych tuż po 
wojnie Spółdzielni Produkcyj
nych oraz Państwowych Gospo
darstw Rolnych. Osiągnięcia te

dziećku te przymioty, które niezbędne 

są w życiu społecznym tzn. cechy cha

rakteru, ułatwiającego obcowanie z in

nymi ludźmi i nauczając wspólnej pra

cy dla wspólnego dobra.

Jaikże często zdarza się, że — lekce

ważąc całkowicie prawa rozwoju cha

rakteru ludzkiego — napychamy niejako 

dzieci na-;ze najbardziej niestrawnymi 

wiadomościami, oderwanymi od życia 

praktycznego. Zapominamy, że robimy 

z nich tym samych oderwanych od ży

cia i nieużytych marzycieli, najczęściej 

zgorzkniałych pesymistów.

Jakże często spotykamy jednostki 

skąd inąd wykształcone, które jednak 

dla braku charakteru skazane są na 

powolną zagładę.

Ale też pewnikiem jest iż prości na- 

pozór ludzie, zaprawieni jednak do ży

cia, pełni przedsiębiorczości i energii, 

ludzie tzw. praktyczni i odważni,

były tak wielkie, że nawet ma
rzyć o nich nie mogą posiadacze 
drobnych gospodarstw indywi
dualnych.

Z JAKIM IDZIEMY 
PROGRAMEM NA DZIS

Na skutek konsekwentnego 
rozwoju dziejów, jako Kościół 
pełen żywotnych sił i niewątpli
wej przyszłości, znaleźliśmy się 
na zakręcie historii. Stoimy w 
przededniu wielkiego egzami
nu dziejowego, i albo egzamin 
ten zdamy w sensie pozytyw
nym, albo życie przejdzie obok 
nas i pójdzie swoim torem.

W pierwszym wypadku stać 
się możemy współtwórcami no
wej, historycznej epoki, chlubą 
dla przyszłych pokoleń, współ
twórcami odrodzonego katoli
cyzmu, dostosowanego do istot
nych potrzeb Narodu i współ
czesnego Państwa Polskiego.

Obowiązkiem naszym świę
tym jest — moment ten nale
życie wykorzystać, odrobić to, 
co na przestrzeni dziejów le
ży ugorem zaniedbania. Tutaj 
powinniśmy rozumieć się wszy
scy. Wszak zdajemy sobie spra
wę, że jeżeli nie wypełnimy 
swej roli — wieki cale prze
miną, zanim nieśmiertelna idea 
polskiego Kościoła odrodzi się 

na nowo.

pojmujący w lot sens życia i jego wy

mogi, stwarzają nieraz wielkie dzieła 

i przynoszą chlubę oraz pożytek całe

mu społeczeństwu. Takich \vłaśn:e 

jednostek nam najwięcej potrzeba, — 

takie jednostki masowo wychowywać 

jęte', naszym świętym zadaniem.

Wychowanie społeczne winno tedy 

przeniknąć do mózgu i serca od 

najmłodszych dni życia. Niech dziecko 

nasze najwcześniej zrozumie tę wielką 

prawdę, że jest cno tylko cząstką, ale 

za to niezbędną cząstką wielkiego or

ganizmu społecznego.

*

Z wielką też troskliwością winnyśmy 

tępić u dzieci naszych zbytnią nieśmia

łość, przez co rozumiom pewną trud

ność właściwego zachowania się w no

wych a nieprzewidzianych okolicznoś

ciach życiowych, zwłaszcza w obecno

ści ludzi obcych. Ileż to razy jasne, 

śmiałe i zdecydawane przemówienie, 

zajęcie wyraźnego stanowiska — 

odniosło prawdziwą korzyść!

MŁODEGO POKOLENIA
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I dlatego nie wolno nam dziś 
zachowywać się biernie. Nie 
wolno z wygodnego miejsca 
przyglądać się, jak tuż obok 
nas toczy się walka, — walka
o najszczytniejszy program, ja
ki kiedykolwiek próbowano re
alizować. W walce tej miejsce 
nasze tylko w szeregach wal
czących.

Walczących o realizację w 
społeczeństwie polskim wznio
słych ideałów Jezusa, w opar
ciu o polski katolicyzm, kato
licyzm twórczy, katolicyzm 
odzwierciedlający się w życiu 
każdego wyznawcy, nie tylko 
w dniach wielkich świąt i uro
czystych nabożeństw.

Walczących' o wychowanie 
przyszłych pokoleń polskich w 
duchu prawdziwie chrześcijań
skim i prawdziwie polskim, — 
budowniczych szczęśliwego ju
tra ziemi ojczystej, wolnej od 
wiekowych naleciałości obcych 
nam duchowo systemów religij
nych.

Walczących o szybkie wyko
nanie państwowych planów go
spodarczych w odbudowie i 
przebudowie kraju. Wszak czu

jemy się pełnowartościowymi, 
obywatelami, i jako tacy za o- 
bowiązek swój poczytujemy -so
bie stać mocno na gruncie rze
czywistych osiągnięć w każdej 
dziedzinie naszego życia spo
łecznego, gospodarczego i kul
turalnego.

Walczących o utrwalenie w 
społeczeństwie polskim głębo
kiego przeświadczenia, że od 
pokojowej współpracy narodów
i państw zależy odbudowa
i przyszłość zniszczonego kraju 
oraz stopniowe podnoszenie się 
stopy życiowej każdego z oby
wateli. Każdy zatem duchowny
i świecki wyznawca Kościoła 
naszego weźmie żywy udział w 
tej gigantycznej walce o pokój,
0 pokojową, twórczą, przyjazną
1 bratnią współpracę wszystkich 
narodów świata, bez względu 
na kolor skóry, przekonania po
lityczne i wierzenia religijne.

Walczących o pogłębienie 
przyjaźni z krajami sąsiednimi, 
które podobnie jak nasz Naród 
budują swą przyszłość w opar
ciu o przyjaźń i bogate doświad 
czenia Związku Radzieckiego.

Walczących o przeciwdziała
nie wszelkiej szkodliwej akcji, 
zmierzającej do podkopania za
ufania mas w stosunku do Rzą
du i Państwa Ludowego. Jesteś 
my bowiem świadkami, jak od 
pierwszych dni naszej niepod
ległości, elementy szkodliwe, 
opłacane przeważnie judaszow- 
skimi srebrnikami z zagranicy, 
wszelkimi sposobami starają 
się sparaliżować posunięcia 
Rządu oraz wywołać nastrój 
wzajemnej nieufności.

Wspominamy o tym, by wy
kazać, że we wszystkich dzie
dzinach naszego współczesnego 
życia toczy się walka. Ze walka 
ta, jej nasilenie i wynik zależy 
często od nas samych, — że 
każdy z nas oddać może nie
ocenione usługi, stojąc twardo 
na stanowisku rzetelnej współ
pracy w pokonywaniu tych 
wszystkich trudności. I tutaj 
właśnie możemy bez deklama
cji wykazać, jaki naprawdę jest 
rtasz stosunek do Ojczyzny
i aktualnych zagadnień współ
czesnego życia, — do naszej 
nowej rzeczywistości.

Wreszcie nie należy zapominać i o 

tym, by nauczyć dzieci na'sze panować 

nad sobą. Musimy udowodnić im na

macalnie, że kto nie panuje nad sobą, 

ten zdaje się na laskę i niełaskę lo^u 

wszelkich przeciwności i robi się nie

wolnikiem swej własnej natury.

*

Czysta tedy wiedza, oderwana od 

konkretnego życia, od życia praktycz

nego, — niewiele jest warta. Łączyć 

z nią trzeba zapal do czynu. Ludzie 

najbardziej nawet rozwinięci umysło

wo, najwięcej nawet posiadający wia

domość:', nie przyniosą jednak korzyści 

społeczeństwu, jeżeli dla braku charak

teru i wyrobienia życiowego, nie zdo

łają umiejętności 'swych poprzeć czy

nem, jeżeli nie potrafią wcielić ich 

w życia.

Cla szczęścia więc dzieci naszych, 

nie przedłużajmy sztucznie ich dzie

ciństwa, nie przeładowujmy ich wiedzą 

oderwaną od życia, — nie twórzmy ży

ciowych niedołęgów, abstrakcyjnych 

marzyciel'. Wychowujmy nasze młode 

poklenie da życia pożytecznego, piękne

go. bohaterskiego.

Pol acy -  Katolicy!

Czytajcie — 

Rozpowszechniajcie — 

Popierajcie —

Jedyne pismo religijno 

społeczne, poświęcone 

polskiemu Katolicyzmo

wi p. t.

P O S Ł A N N I C T W O
Które zdąża do pogłę

bienia życia religijnego 

tu Polsce oraz walczy 

z przerostem między

narodowego kleryka

lizmu!

UPROSZCZENIE NAZWY NA

SZEGO KOŚCIOŁA

W dniu 14 września br. na III 

sesji Rady Kościoła wraz z przy

jęciem przepisów nowego Prawa 

Kanonicznego uchwalono uprosz

czenie dotychczasowej nazwy 

Kościoła naszego z: Polski Naro

dowy Kościół Katolicki w Polsce

— na: Kościół polsko-katolicki

w R. P., w skrócie Kościół pol- 

kat w R. P. Ostatniej, uproszczo

nej nazwy należy odtąd używać 

w całokształcie działalności koś

cielnej. Poszczególne elementy 

nazwy szeroko uzasadniają kano

ny wstępne Prawa Kanonicznego, 

dokąd odsyłamy wszystkich, bli

żej zainteresowanych sprawami 

naszego Kościoła.

Nowe Prawo Kanoniczne na

być może każdy w Administracji 

Wydawnictw Kościoła w Warsza 

wie.
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Podział administracyjny 
Kcśdioła pol.-kaiol. w R.P.

Kościół polsko-katolicki z sa
mych swych założeń winien 
stać się czynnym i pełnowar
tościowym budowniczym lep
szego jutra swej własnej O j
czyzny. We wszystkich przeja
wach swego życia, pracą swych 
wyznawców, .zarówno duchow
nych jak i świeckich — Kościół 
nasz dążyć winien w karnym 
szeregu tych wszystkich, którzy 
twórczym pokonywaniem co
dziennych trudności budują 
wspólny dla 'nas wszystkich 
Dom.

♦

Domem tym jest Ojczyzna 
nasza, — kraj bojowników o 
najszczytniejsze hasła, o rów
ność, wolność braterstwo po
między ludźmi, o chleb i pracę 
dla wszysttkioh, o szczęście 
przyszłych pokoleń, o wolność 
stanowienia o sobie poszcze
gólnych narodów i ras, — 
wreszcie — o odrodzenie du
chowe społeczeństwa w oparciu
o ideologię i program polskie
go katolicyzmu.

Wa t y ka ń ski e  z a p ł a c z e
(dok. ze str. 5)

polskiej hecy w Trizonii nabrało 

szerokiego rozmachu dzięki zbieżnej 

polityce Waszyngtonu i Watykanu.

Watykan oddaje Achesonowi i Ei

senhowerom to, czym dysponuje w 

rozmaitych państwach Zachodu: moż

liwość wykorzystania reakcyjnej częś

ci kleru, episkopatu, klasztorów i grup 

świeckich Akcji Katolickiej, Te wpływy

— to wkład Watykanu do agresywnego 

paktu atlantyckiego.

Zdajemy sobie od dawsa sprawę, 

że Watykan jest zwolennikiem kwe

stionowania granic naszych na Odrze

i Nysie, że polityka jego jest anty- 

pobka, że przykłada rękę do ludo

bójczych planów amerykańskich suk

cesorów Hitlera, jak kazał ongiś księ

żom niemieckim zanosić modły za u- 

kochanego fuhrera. Fakty te są stwier

dzone, bezspornie znane i nie pomogą 

tu żadne frazesy, żadne obwijanie w 

bawełnę.

W obliczu montowania atlantyckiej 

maszyny wojennej przy użyciu odbu

dowanego hitlerowskiego Wehrmach
tu, antypolska postawa Watykanu wy

stępuje ze szczególną wyrazistością.

Deutschland uber alies — dziś dżwię 

czy po watykańsku.

W ramach ogólnej reorganizacji wew 

nętrznej Kościoła polsko-katolickiego w 

R.P., Kuria Biskupia w Warszawie do

konała nowego podziału administracyj

nego Kościoła, który przedstawiony zo

stał i przyjęty w całej rozciągloćci na 

ostatniej (III) sesji Rady Kościoła. 

Dla orientacji zainteresowanych rozwo

jem naszego Kościoła, podajemy nie

które dane z szczegółowej statystyki 

z dnia 13 września 1951 r.

Ku-ia Biskup'a w Warszawę.

ad es: Warszawa, ul. WJcza 31, tel. 

880-78, konto P.KO. Warszawa I — 

18939/113.

Gabinet Wikariusza Generalnego, Se

kretariat Kurii Biskupiej, Sekretariat 

Rady Kościoła, Redakcja Wydawnictw 

Kościoła— konto P.KO. Warszawa I— 

20345/113, Rektorat Seminarium Du

chownego, Zarządy Główne Zjednoczo

nych Towarzystw działających przy 

Kościele. — ks. Julian Pękala — Wika

riusz Generalny, — ks. prof. Eugeniusz 

Kriegelewicz — I Kanclerz Kurii Bis

kupiej oraz Redaktor naczelny Wydaw

nictw Kościoła, — ks. Bolesław Sikor

ski — II Kanclerz Kurii Biskupiej. 

Seminarium Duchowne w Warszawie 

adres: Warszawa, ul. Szwoleżerów 4, 

tel. 857-20. ks. Józef Saracen — Wy

chowawca kleryków.

Dekanat I  Warszawski z siedzibą w 

Warszawie.

adres: Warszawa, ul. Szwoleżerów 4, 

tel. 857-20, konto N.B.P. Warszawa 

113/55.

Dziekan: p.o. ks. Józef Saracen — 

Parafie: Warszawa II — ks. Saracen, 

Henryków — ks. Rygusik, Sokołowo — 
ks. Gabrysz, Radom — wakuje, Łódź I

— ks. Jurgielewiczi Łódź II — ks. Go

tówka. — Filie: Rembertów ; Kutno.

Dekanat I I  — Kielecki z siedzibą w 

Ostrowcu Świętokrzyskim.

odres: Ostrowiec Świętokrzyski ui, Ił

żecka 1.

Dziekan: waikuje —

Parafie: Ostrowiec Świętokrzyski — 

p.o. ks.. Nowak, Osówka — ks. Gomża, 

Okół — ks. Kocot, Podgórze Boryjskie

— ks. Posielecki, Stodoły — wakuje, 

Skarżysko-Kamienna — wakuje. — Fi

lie: Denków, Lipsko n. Wisłą, Tarłów, 

Brzezie i Hucisko.

Dekanat I I I  — Krakowski z tymcza

sową siedzibą w Bażanówce.

adres: Bażanówka, p-ta Jaćmierz k. 

Sanoka.

Dziekan: ks. Franciszek Rumiński.

Parafie: Bażanówka, — ks. Rumiński, 

Kraków, — p.o. ks. Samborski, Lęki 

Dukielskie — ks. Karpiński, Jaworze 

Górne — ks. Klusek, Jastkowice — ks. 

Jannik. Filia: Jaćmierz Posada.

Dekanat IV — Wrocławski z siedzi

bą we Wrocławiu.

adres: Wrocław, ul. Marii Magdale

ny 5.

Dziekan: p.o. ks. Józef Osmólski.

Parafie: Wrocław — ks. Osmólski, 

Wałbrzych — ks. Balakier, Boguszów— 

ks. Elerowski, Cieplice — wakuje, Leś

na k. Lubania — p.o. ks. Targosz, Poz

nań — ks. Hejnowicz. — Filie: Oso- 

bowice i Leszno Wikp.

Dekanat V — Bydgoski z siedzibą w 

Bydgoszczy.

adres: Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 36.

Dziekan: ks. Walerian Kierzkowski.

Parafie: Bydgoszcz — ks. Kierzkow

ski, Szczecin — ks. Gonkowski, Prze- 

radż — p.o. ks. Piór, Grudziądz — ks. 

Gajkóś, Toruń — p. o. ks. Cyran, 

Gdańsk — ks. Powązka. — Filie: El

bląg — ks. Hodorski, Tolkmicko — ks. 

Obara, Pillchowo, Siedlice i Koszalin.

Dekanat VI — Lubelski z siedzibą 

w,Lublinie.

adres: Lublin, ul. Górna 12, m. 5.

Dziekan: ks. Bogdan Tymczysyn.

Parafie: Lublin —- ks. Tymczyszyn, 

Lipa Lubelska — ks. Gabryś-Baran, Ko 

sarzew — ks. Kwolek, Maciejów — ks. 

Dunin, Gorzków, — ks. Tymczak, Grud 

ki — ks. Marszalek, Swieciechów — ks. 

Firlej. — Filie: Dąbrówka i Grabówka.

Dekanat VII — Chełmski z siedzibą 

w Chełmie Lubelskim.

adres: Chełm Lubelski ul Stalina 16.
. y

Dziekan: ks. Edward Jakubas.

Parafie: Chełm Lubelski — ks. Jaku

bas, Majdan Leśniowski — ks. Bana- 

siak, Turowiec — ks. Iz. Kędzierski, 

Horodło — ks. Zipold, Tarnogóra — 

ks. Wandalowski, Ruda Opalln — ks. 

Balicki. — Filie: Zamość — ks. Dzie

kan, i Sawin.

Każdorazowe zmiany w obsadzie po

szczególnych placówek kościelnych (pa

rafii i fili ) podawane zostaną do wia

domości wszystkich wyznawców na la

mach „Posłannictwa".

F U N D U S Z  P R A S O W Y  K O Ś C I O Ł A  P O L .  K A I O L .  
P . K . O .  W a r s z a w a  1 - 20. 3 4 5  113
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E. K.

Reorganizacja Seminarium Ducho
Na ostatniej (III) sesji Rady Koś

cioła, między innymi omawiano szero

ko zagadnienie wychowania i wykształ

cenia naszego kleru.

Na czoło wysunięto sprawę reorga

nizacji wewnętrznej naszego Semina

rium Duchownego, przeniesionego w 

br. na stałe z Krakowa do Warszawy 

(siedziba Władz naczelnych Kościoła 

oraiz większa ilość duchownych kompe

tentnych w dziedzinie studiów filozo

ficzno-teologicznych) .

Przede wszystkim postanowiono op

rzeć naszą uczelnię o silną i zdyscy

plinowaną organizację wewnętrzną 

oraz stale i systemtyczne podnoszenie 

poziomu samych studiów. Toteż za mi

nimum posiadanych studiów dla kandy 

datów, zgłaszających się do naszego 

Seminarium Duchownego, przyjęto 

ukończoną szkolę średnią stopnia lice- 

ceainego, podobnie jak na wszystkich 

innych wyższych uczelniach w Polsce.

Przedstawiono opracowany szczegó

łowo Tegulamin wewnętrznych, oraz 

program nauki, dotyczący ich wykształ

cenia.*

Z uwagi na trudności dojazdowe ks. 

Rektora, op'ekę nad całością Semina

rium Duchownego poruczono Kurii Bi

skupiej, która w swoim zakresie po

stara się o postawienie go na należy

tym poziomie.

W dniu 1 października odbyły się w 

Warszawie egzaminy wstępne kandy

datów wobec Komjsji Egzaminacyjnej. 

Przyjęto na razie 11 alumnów po skoń

czonej szkole średniej stopnia liceal

nego a częściowo posiadających już 

studia wyższe.

Z powodu konieczności dokonania 

szeregu przeróbek w przyszłym budyń 

ku seminaryjnym w Warszawie przy 

ul. Szwoleżerów 4 (obok naszego koś

cioła), termin otwarcia Seminarium 

przełożono na kilka tygodni. Według 

wszelkiego jednak prawdopodobień

stwa otwarcie naszej uczelni nastąpi 

najpóźniej pod koniec listopada br.

Program studiów, czyli przedmioty 

wykładane w naszym seminarium D 

.4. Studia filozof czno-teolog czne:

1. Historia filozofii powszechnej —

2. Przedmioty filozofii wieczystej 

(chrześcijańskiej) —
3. Teologia dogmatyczna — (Nauka 

wiary)

4. Teologia moralna — (Nauka O 

byczajów)

5. Pismo święte — (Źródło Obja

wienia B.)

6. Założenia ideologiczne Kościoła 

polsko-katoliokiego

7. Prawo Kancciiczne Kościoła poi - 

sko-katolickiego

8. Historia Kościoła Powszechnego i 

dzieje Kościoła polsko-kat.
B. Studia pomocn.cze i uzupełniające:

9. Teologia duszpasterska —

If kaznodziejstwo i językoznaw

stwo —

11. Pedagogika i Dydaktyka (Kate

chetyka) —

12. Liturgia —

13. Sziuka kościelna —

E. K.

Nowe prawo kanoniczne Kościoła
Podstawą każdej ludzkiej społeczno

ści jest silna organizacja i zdyscypli

nowanie jej członków. I Kościół nasz 

święty, podjbnie jak wszystkie inne Koś

cioły, o ile pragnie nie tylko istnieć, aie 

stale sję rozwijać, winien posiadać wła

sne, ściśle sprecyzowane Prawo, któ
rym będzie się kierował w całokształ

cie swej działalności.

Dokładne poznanie wszystkich zasad 

naszego Prawa Kanonicznego oraz 

szczere kierowanie się nim w całym ży

ciu naszym —  będzie najbardziej wi

docznym znakiem naszego przywiąza

nia do Kościoła, naszej z nim solidar

ności, naszych gorących pragnień jego 

ustawicznego rozwoju ostatecznego 

zwycięstwa w katolickim społeczeńst

wie polskim.

Po długich i mozolnych pracach 

wstępnych, podjętych przez obecną 

Kurię Biskupią, specjalnie wyłoniona 

Komisja przystąpiła do ostatecznej re

dakcji naszego nowego Prawa Kano

nicznego, którego brak dawał się tak 

dotkliwie we znaki każdemu z nas, a- 

zwłaszcza Kościołowj jako takiemu. 

Dziś widzimy jasno, że zaniedbania w 

tej dziedzinie przyczyniły Kościołowi

wiele niepowetowanych szkód, dając 

niepotrzebnie pole do popisu szeregowi 

malkontentów, samowolnie komentują

cych faktycznie nie istniejące przepi

sy prawne Kościoła.

Ostatnia (III) sesja Rady Kościoła 

była poważnym krokiem naprzód w 

dalszej stabilizacji wewnętrznej Koś

cioła naszego. Rada ta specjalnie zo

stała poszerzona przez Zaproszenie sze

regu bardziej zasłużonych dla Kościo

ła duchownych i świeckich wyznawców. 

Dużo poświęcono czasu omówjeniu no

wego Prawa Kościelnego, które z ram'e 

nia Kurii Biskupiej referował kś. prof. 

Eugeniusz Kriegelewicz I Kanclerz.

Znamiennym jest fakt, że po niespo

dziewanie ożywionej dyskusji, świad

czącej o żywym zainteresowaniu się 

obecnych samym zagadnieniem, wszy

scy co do jednego wypowiedzieli się 

jednomyślnie za przyjęciem w całej roz

ciągłości nowego Prawa Kanoniczengo, 

jako obowiązującego w sumieniu 

wszystkich wyznawców Kościoła, tak 

duchownych jak i świeckich.

Z uwagi na to, że Kościół nasz nie 

jest jeszcze dostatecznie przygotowany 

do zwołania Synodu Powszechnego, a

z drugiej strony, boleśnie odczuwał 

brak własnych przepisów prawnych, 

dzięki którym^ędzie można w dalszym 

ciągu przeprowadzić stabilizację wew

nętrzną i jednocześnie przygotować na 

poziomie przyszły Synod, — postano

wiono ogłosić nowe Prawo Kanonicz

ne jako obowiązujące w sumieniu.

W intencji redaktorów nowego Pra

wa Kanonicznego leżało przede wszyst

kim dobro naszego świętego Kościoła. 

Toteż starano się wyczerpująo i zwię

źle omówić całokształt faktycznych za. 
gadnień prawnych Kościoła naszego 

jako organizacji mającej przed sobą 

jeszcze świetlaną przyszłość i ogrom 

zadań na miarę historyczną.

Celowo podzielono je na 9 artyku

łów zasadniczych oraz dwa uzupeinie- 

jące: wstępny i końcowy, które z kolei 

dzielą się na szereg podtytułów, roz

drabniających szczegółowo odnośne za

gadnienia zasadnicze. Całość prawa 

składa się ze 188 kolejno po sobie na

stępujących kanonów, dzielonych w 

mia-ę istotnej potrzeby jeszcze na po

szczególne punkty.

Oby dobry Bóg pobłogosławił naszej 

skromnej pracy i najszczerszym za-



Nr. 5/6/7 P O S Ł A N N I C T W O 17

wnego w Warszawie
14. Zagadn:en:a socjologiczne i nauka

o Polsce i świecie współczesnym,

15. Metodologia pracy naukowej —

16. Śpiew liturgiczny —

17. Ćwiczenia cielesne i sportowe.

VC'y'ątk:. z nowego Prawa Kanoniczne

go, dotyczące Wychowan.a i Wykształ

cenia naszego kleru.

Kanon 154.
Celem zasadniczym Seminarium Du

chownego jest wychowanie i wykształ

cenie przyszłego kleru, by mógł naj

owocniej pracować na powierzonych 

sobie placówkach kościelnych.

Kanon 155.
Dla osiągnięcia celu, jaki wytknięto 

Seminarium Duchownemu, alumni po

winni: 1) czas swego pobytu w za

kładzie poświęeć gorliwej pracy nad 

urobien:em . swych charakterów i nad 

zdobyciem należytej postawy ducho

wej, — 2) dążyć usilnie, do nabycia 

najszerszej wiedzy, zwłaszcza objętej 

programem nauczania z dziedziny filo

zoficzno-teo’ogicznej, jak również sta

le pogłębiać swe wiadomości w za.kre- 

>nauk humanistycznych oraz społecz

nych.

Kanon 156.

D!a; unormowania życia ulunów Se

minarium Duchownego i ułatwienia im 

dojścia do wytkniętego celu służą: 1) 

stały regulanfn wewnętrzno-semina- 
ryjny, oraz 2) szczegółowy program 

nauki, obejmujący całokształt studiów, 

n:ezbędnych kapłanowi katolickiemu w 

Polsce.

Kanon 157.

1) Całokształtem życia seminaryjne

go kieruje Rektor, odporwiednio du

chowo i intelektualnie kwalifikowany 

duchowny Kościoła, którego powołuje 

biskup ordynariusz, zasięgnąwszy o- 

pinii Kurii Biskupiej oraz Rady Koś

cioła. — 2) Rektor Seminarium Du

chownego odpowiada za całokształt ży

cia i prac uczelni przed Kościołem i 

jego władzami naczelnymi.

paiYjnsBJEmr mm 
orei Handydaisuf 

do stanu duchowncgo
Kościół -polsko-katolicki przyjmie 

ka.planów oraz ulumnów, prag

nących pracowac w szerega-ch 

duchownych. Studia odbyte w 

Seminariach Duchownych będą 

zaliczone. To samo dotyczy 

otrzymanych już święceń. —

Zgłoszenia należy kierować:

Rektor Sem. Duch.

Warszauja, ul. Wilcza 31 m. 1

Czytajcie
i rozpowszechnia jc ie  
„ P O S Ł A N N I C T W O "

polsko-kaiolick. w R.P.
miarom naszym, służenia wyłącznie 

Jego chwale i zbawieniu polskiego 

społeczeństwa poprzez Kościół polsko- 

katolicki.
Dla orientacji podajemy schemat no

wo obowiązującego Prawa Kanonicz

nego Kościoła polsko-katolickiego w 

R.P.

Artykuł wstępny —

Artykuł I — Zasady Wiary —  Ideolo

gia — Liturgia Kościoła —

Artykuł II —  Cele — Środki działania 

Kościoła —

Artykuł III —  Wyznawcy Kościoła — 

Duchowni i świeccy —

Artykuł IV — Ustrój — Władze Koś

cioła —

Artykuł V — Podział administracyjny

— Biura i akta kościelne 

Artykuł VI —  Wychowanie i Wykształ

cenie kleru —

Artykuł VII — Sprawy dyscyplinarne 

Kościoła —

Artykuł VIII — Organizacje działające 

przy Kościele —

Artykuł IX — Majątek Kościoła — 

Artykuł końcowy.

Nowe nasze Prawo Kanoniczne uka
zało się w druku, w nakładzie Kurii

Biskupiej Kościoła i nabyć je można 

w Administracji Wydawnictw Kościo 
ła w Warszawie przy ul. Wilczej 31 w 

cenie 25 zł za egzemplarz (stron 72 

in folio w okładce).

POSZUKUJEMY 

ORGANISTÓW

do pracy u> parafiach 

miejskich i imejskich 

Pol.-Kat. Kościoła 

Z g ł o s z e n i a  z po

daniem ktuali f ikacyj 

prosimy kierouiać:

Adm. ,.Poslannictu;a“ 

Warszaira, W ilcza 31

U D  i n v  ł M S K i E
(Dokończ, ze str. 11)

szach ludzkich, prędzej czy 
później żąć będzie.

Polsko-katolicki kapłan musi 
prowadzić życie moralne, wię
cej — święte życie. Na kapłana 
zwrócone są oczy wiernych, a 
na kapłana Kościoła polsko-ka- 
tolickiego zwrócone są podwój
nie, bo jest czymś nowym, a 
każda nowość przykuwa wzrok. 
Księdzu rzymskiemu przebacza 
się nie jeden „grzeszek" — ale 
księdzu naszemu nie przebaczą 
niczego, bo nawet w uczciwych 
jego poczynaniach dopatrzą się 
zła. Dlatego, jakże słuszne sta
nowisko zajmują obecnie Władze 
naszego Kościoła, wkładając ca
ły wysiłek w postawienie kapła
nów naszych na odpowiednim 
poziomie moralnym i umysło
wym, oczyszczając szeregi kap
łańskie z jednostek kompromitu
jących cały stan kapłański i Koś
ciół jako taki. Tylko kapłani na 
wysokim poziomie moralnym, 
choćby liczba ich była o połowę 
mniejsza, zapewniają rozwój 
idei polskiego katolicyzmu.
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Wiadomości z Kurii Biskupiej
Komuni kat y i z ar z ąd ze n i a  

Władz kościelnych

1 — W związku z ogłoszeniem no

wego Prawa Kanonicznego, obowiązu

jącego cały Kościół polsko-katolicki

w R.P. od września br. każdy duchow

ny naszego Kościoła oraz wszystkie Ra 

dy Parafialne obowiązane są nabyć co- 

najmniej po 1 egzemplarzu. Cena

jednego egzemplarza wynosi 25 zł. 

(72 stron druku in folio w okładce). 

Należność należy nadsyłać na konto 

Wydawnictw Kościoła: P.KO. War

szawa I — 20345/113, z zaznaczeniem 

na odwrocie blankietu „na Prawo".

2 —  Kuria Biskupia w Warszawie 

przypomina wszystkim duchownym, 

którzy do tej pory nie odesłali kwe

stionariusza personalnego wraz z 

dwiema fotografiami (formatu legity

macyjnego) oraz kwestionariuszów go

spodarczych placówki, by uczynili to 

najpóźn:ej do dnia 15 listopada br.

3 —  Ponieważ ukazały się już no

we Książeczki Kapłańskie dla nasze

go kl^ru, z dniem 15 listopada br. unie
ważnia się wszystko wystawione do 

tej pory legitymacje oraz zaświadcze

nia osobiste dla duchownych naszego 

Kościoła. Wszyscy zweryfikowani o- 

trzymają do tego czasu odpowiednie 

zaświadczenia tymczasowe, poczem na 

Zjeździe Duchownych w połowie lis

topada wręczone im zostaną nowe 

Książeczki Kapłańskie, i odtąd tylko 

irh pos:adacze będą uważani za du

chownych Kościoła polsko-katolickiego.

4 — Przypomina się wszystkim du

chownym Koścoła naszego, że bez spec 

jalnego i na piśmie wyrażonego zezwo 

len:a miejscowego dziekana nie wolno 

samowolnie opuszczać powierzonej so

bie placówki kościelnej na dłużej ani- 

ż p  1'  dobę. Jednocześnie poleca się kle
rowi naszemu, by stale nosił prawem 

Kanonicznym przewidziane szaty du

chownych katolickich t.zn. sutanny kap 

łańskie względnie, gdzie istnieje taki 
zwyczaj, czarne garnitury, ale z oboj

czykiem (koloratką).

5 — Podaje się do wiadomości 

Wszystkich wyznawców Kościoła, że 

na mocy orzeczenia Komisji Dyscypli

narnej, działającej przy Radzie Kościo

ła, z dn'em 14 września przestali być 

duchownymi naszego Kościoła następu

jący księża: ks. Heliodor Rogowski, ks. 
Stanisław Kędzierski, ks. Stanisław 

Piekarz.

6 — Dopuszczenie do ołtarza du
chownych usuniętych z Kościoła na mo

cy orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej, 

albo pozwalanie na pełnienie jakiej

kolwiek funkcji kapłańskiej jest surowo 

wzbronione. Wszelkie przekroczenia 

Prawa Kanonicznego pociągną za sobą 

odpowiedzialność wobec Władz Kościo

ła do zawieszenia w czynnościach ka

płańskich włącznie.

7 — Pojedynczy numer „Poslannic- 

wa“ kosztuje w dalszym ciągu 2 zł. 

Przy prenumeracie zb:orowej w po

szczególnych placówkach kościelnych 

dopuszca. się jednakże dwie możliwo

ści: albo sprzedawać się będzie nasz 

organ prasowy w cenie 2 zł i na konto 

Administracji w Warszawie wyśle się 

tylko połowę uzyskanych z kolportażu 

pieniędzy, a drugą połowę przeznaczy 

się na cele danej placówki kościelnej,— 

albo też, gdzie zachodzi tego koniecz

ność, sprzedawać można „Posłannic- 
two‘‘ po złotówce za numer, którą jed

nakże w całości odesłać należy do Ad

ministracji.

8 — Duchowni nasi w poszczegól

nych placówkach kościelnych w termi

nie do I grudn:a br. zechcą podać 
nam przypuszczalną ilość książeczek do 

nabożeństwa możliwą do rozprowadze

nia w danym teren'e. Treść będzie bar

dzo bogata, wygląd zewnętrzny este

tyczny, oprawa płócienna, papier do

bry, druk tłusty, stronic w przybliżeniu 

350, cena około 20 zł, za egzemplarz.— 

To samo dotyczy mającego się w gru

dniu ukazać kalendarza pierwszego w 

■naszym Kośccle, którego zamówienia 

.należy nadsyłać już teraz, by umożli

wić nam zorientowanie w niezbędnym 

nakładzie Kalendarza.

9 — Wszelk:e wpłaty, dokonywane 

na rzecz Kurii Biskup:ej oraz Wydaw
nictw Kościoła — należy dokonywać 

drogą blankietów P.KO. z zaznacze

niem na odwrocie tytułu wpłaty. Nu

mery kont naszych są następujące: dla 

Kurii — Warszawa I — 18959/113 — 

dla Wydawnictw — Warszawa I — 

20345/113 obydwa w Powszechnej Ka 

sie Oszczędności — P.KO.

P r z e n ie s ie n ia  d u c h o w n y c h

ks. Józef Gonkowski — z Łodzi na 

stanowisko proboszcza do Szczecina.

ks. Tadeusz Gotówka — ze Szczecina 

na stanowisko porboszcza do Łodzi w 

par. przy ul. Limanowskiego.

ks. Józef Nowak — ze Szczecina na 

stanowisko administratora do Ostrow
ca Świętokrzyskiego.

ks. Józef Gabrysz — ze Szczecina na 

stanowisko administratora w Sokołowie 
k. Pułtuska.

ks. Walerian Kierzkowski —. z Kra

kowa na stanowisko proboszcza w Byd

goszczy oraz dziekana dekanatu byd

goskiego. ,

ks. Michał Samborski — na stano

wisko p.o. administratora w Krakowie.

ks. Roman Marszałek — z Horodła 

na stanowisko administratora w Grud

kach.

ks. Marian Zipold — z Wrocławia na 

stanowisko administratora w Horodle.

ks. Gabryś-Baran — z Łodzi na sta

nowisko a-dministratora w Lipie Lub 

oraz dodatkowo w Dąbrówce.

ks. Wacław Targosz — z Wrocławia 

na stanowisko administratora w Leśnej.

ks. Jan Firlej -— w Swieciechowie na 

dodatkowe stanowisko administratora 

w Grabówce.

ks. Tadeusz Balicki — w Rudz:e Ooa 

linie na dodatkowe stanowisko admi

nistratora w Sawinie.

W i z y t a c j e  k a n o n i c z n e  
p l ac ó w e k

Członkowie Kurii Biskup:ei z War

szawy: ks. Jul'an Pękala — Wikaiusz 

Generalny Kościoła, ks. Eugeniusz Krie 

gelewicz — Kanclerz Kurii Biskupiej 

oraz ks. Bolesław Sikorski — Kanclerz 

Kurii Biskupiej dokonali w ciągu ostat

nich miesięcy następujących wizytacji 

placówek kościelnych:

1. — W połowie lipca Wikariusz Ge

neralny -oraz I Kanclerz Kurii Bisku

piej odwiedzili niektóre placówki de

kanatu Wrocławskiego, a mianowicie: 

Wrocław, Wałbrzych, Boguszów i Cie

plice.

2. — W dniach od 15 do 25 sierpnia 

obaj Kanclerze Kurii Biskupiej zwizy

towali następującme placówki: Lublin, 

Gródki, Kosarzew Górny, Maciejów i 

Gorzków z dekanatu Lubelskiego oraz 

Tarnogórę, Zamość, Majdan Leśniowski 

i Chełm z dekanatu Chełmskiego.

3. — Z początkiem września dwu

krotnie zwizytowali parafię w Krako

wie ks. W kariusz Generalny oraz I Kan 
clerz Kurii.

4. — Parafię w Bydgoszczy odwie

dził ks. Wikariusz Generalny w połowie 

września.
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E-K- III. Posiedzenie Rady Kościoła
W dniach 13 i 14 września br. od

było się trz~c'e z kolei posedzenie no

we' Rady Kośc oia polsko-katolickiego 

w R.P. Z uwagi na doniosłość obrad 

postanowiono popros i  szereg duchow

nych z poza grona członków Rady. U- 

dział w ostatnim posiedzeniu wzięli: ks 

Pękala Wikariusz Generalny, ks. Jur

gielewicz zast, przewód. Rady, ks. 

Krlegelewlcz I Kanclerz Kurii Bisku

piej, ks. Sikorski II Kanclerz Kurii Bis. 

kitpiej, ks. Osmólski, ks. Hejnowicz, ks. 

Tym^zak, ks. Jakubas, oh. inż, Grtlar, 

ob. Morawska, Szeleścina, ob. Wicher, 

ob. Lewiński, — oraz zaproszeń": ks. 

Balakier, ks. Gotówka, ks. Rumińską 

ks. Tymczyszyn, ks. Gajkoś, ks. Ele- 

rowski, ks. Banasiak i ks. Gabrysz.

Referat programowy na temat aktu

alnych zagadnień Kościoła naszego wy

głosił ks. Bolesław Sikorski, Kanclerz 

Kurii Biskupiej. (Ważniejsze wyjątki 

wspomnianego referatu podajemy na in 

nym miejscu obecnego numeru „Po

słannictwa").

Z kolei Wikariusz Generalny ks. Ju 

lian Pękala złożył obszerne sprawozda- 

ni? z działalności Kurii Biskupiej za 

czas od ostatniego posiedzenia Rady. 

Ze sprawozdania wynikało, że prace 

nad stabilizacją wewnetrzną Kościoła 

postępują szybko naprzód i coraz spraw 

niej, dzięki coraz większemu zrozumie

niu i współpracy ze strony wszystk:ch 

duchownych w terenie oraz poszczegól

nych Rad Parafialnych.

Konkretnym wyrazem coraz lepszej 

sytuacji w Kościele naszym jest między 

innymi: 1) ostateczne ustalenie się

Władz Kościoła z obecną Kurią Bisku

pia na czele, 2) zaw:ązan'e się Rady 
Kościoła w pełnym i kompletnym skła
dzie. :ak równ'eż czeste stosunkowo jej 
poshdzen'a, przygotowane należycie or
ganizacyjnie i technicznie, — harmonij

ne współdziałanie wszystkich członków 

nowej Rady oraz wysoki poziom po

szczególnych posiedzeń, 3) wyloniene 

z Rady Kościoła Komisji, zwłaszcza 

dyscyplinarnej oraz stopniowe oczysz

czanie Kościoła z elementów przypad

kowych i szkodliwych, 4) szczegółowa 

wizytacja wszystkich niemal placówek 

Kościoła, dokonywana systematycznie i 

planowo przez członków Kurii Bisku

piej, 5) nawiązanie i utrzymywanie

5. — Parafię w Szczecinie zwizyto

wali pod koniec września ks. Wikariusz 

Generalny oraz I Kanclerz Kurii.

6 — Parafie dekanatu kieleckiego od

wiedzili Wikariusz Generalny oraz II 

Kanclerz Kurii. Zwizytowano następu

jące placówki: Radom, Skarżysko-Ka-

ćcisłej łączności władz Kościoła z po-? 

szczególnymi placówkami w terenie, 6) 

wznowienie niezbędnych wydawnictw 

Kościoła periodycznych i publikacji 

jednorazowych, 7) reorganizacja wew

nętrzna Kościoła i przeprowadzenie no

wego podziału administracyjpnego z po 

wołaniem dziekanów włącznie, 8) prze

prowadzeni obiektywnej rewizji i oce

ny stanu faktycznego (statystyka) Koś 

cioła w chwili jego obejmowania przez 

obecne Władze oraz zachodzące zmia

ny w każdym miesiącu, — szczegóło

we dane co do ilości poszczególnych 

duchownych, wyznawców, oraz placó

wek koścelnych (parafii oraz filii), G) 

ścisła weryfikacja personalna kleru 

Kościoła oraz zaprowadzenie nowych 

książeczek kapłańskich z obowiązkiem 

corocznego odnawiania jurysdykcji 

duszpasterskiej, 10) usamodzielnienie 

się gospoadrczo-finansowe coraz więk

szej ilości placówek kościelnych, 11) re 

organizacja w dziedzinie wychowania i 

wykształcenia naszego kleru oraz za

prowadzenie obowiązku rocznych egza

minów uzupełniających i kwalifikacyj

nych dla wszystkich bez wyjątku du

chownych Kościoła, wreszcie 12) opra

cowanie i przedstawienie nowego Pra

wa Kanonicznego, mającego odtąd o- 

bowląz.ywać w sumieniu wszystkich 

wyznawców Kościoła, tak duchownych, 

jak i świeckich.

Nad poszczególnymi punktami ob

szernego sprawozdania wywiązała się 

ożyw:ona dvsku^ia, któ-a podsumowa
no, wyrażając obecnej Kurii Biskupiej 

nie tylko pełne votum ufności, ale po

nadto wyrazy szczerego uznania za wie 

le wysiłków oraz dużo zdrowej Inicja

tywy w drodze do podnoszenia Kościo

ła naszego coraz wyżej.

W dalszym ciągu omawiano sprawy(_, 

bieżące Kościoła, a mianowicie: 1) za

sady nowego podziału administracyj

nego Kościoła, 2) obsadę personalną po 

szczególnych dekanatów, — 3) sprawę 

Seminarium Duchownego, przeniesione

go z Krakowa do Warszawy, 4) sprawy 

gospodarczo-majątkowe Kościoła oraz 

bytowe kleru, wreszcie, 5) sprawy wy- 

dawniczo-propagandowe Kościoła. W 

chwili ukazania się obecnego numeru 

,,Posłannictwa" wyjdzie już z druku 

nowe Prawo Kanoniczne Kościoła, jako

mienną, Hucisko, Ostrowiec Święto

krzyski, Stodoły, Podgórze Boryjskie, 

Osówkę, Lipsko n. Wisłą, Tarłów oraz 

Parczów.

7. — Z początkiem października Wi

kariusz Generalny zwizytował obie pla 

cówki w Łodzi.

7 wydawnictwo Kurii Biskupiej, na pra

wach rękopisu, w ilości 300 egzempla

r z . Niezależnie od powyższego jest w 

toku opracowywania szereg wydaw

nictw jednorazowych, a mianowicie: 

książeczka do nabożeństwa dla wyznaw 

ców Kościoła w nakładzie 10.000 eg

zemplarzy, dwie broszury omawiające 

całokształt zagadnień związanych z ide 

ologią oraz organizacją wewnętrzną 

Kościoła polsko-katolickiego, nowy 

mszał polski oraz księga obrzędowa,— 

skrypta wykładów dla naszych alum

nów, oraz reszty kleru, obejmujące ca

łokształt tematów filozoficzno-teologicz 

nych oraz przedmiotów pomocnlczo-uzu 

pełniających w nakładzie po 300 egzem 

plarzy, wreszcie szkice do kazań dla 

duchownych Kościoła itp.

Wieczorem po skończeniu obrad p:erw 

szego dnia sesji jesiennej, zebrała się 

Komisja Dyscyplinarna w celu przepro 

wadzenia nagromadzonych spraw. wn:e 

słonych za pośrednictwem Kurii Bisku

piej do rozstrzygnięcia Komisji.

Dnia następnego, po uroczystym na

bożeństwie, w czasie któ"ego wszyscy 

obecni na sesji przvstąpT do Sakra

mentu Pciuty i do Komunii św. — ze

brano się na nowe posiedzenie. Obecni 

wysłuchali orzeczeń Konrsli Dyscypli

narnej i przy'ęli je bez jakichkolwiek 

zastrzeżeń. Resztę dnia poświęcono wy 

łącznie na omówienie kanonów nowego 

Prawa Kościelnego, o czym mowa na 

innym miejscu tego numeru .Posłan

nictwa".

Pod koniec postanowiono zwołać na 

połowę listopada br. ogólny Zjazd 

wszystkich duchownych Kościoła, dla 

omówienia: 1) obowiązującego już od 

dnia 13 wrześn:a, nowego Prawa Koś- 

y:ielnego, 2) stosunku Kościoła do in- 

i nych wyznań, 3) spraw bytowych kleru, 

4) spraw dyscyVinarnvch kleru, 5) dla 

wręczenie zweryfikowanym duchownym 

nowych książeczek kapłańskich, 6) dla 

załatwienia aktualnych spraw Kościoła, 

nieprzewidzianych w chwili wydawania 

decyzji o Zjeździe.

W wolnych głosach wypowiadali się 

wszyscy prawie obecni na sesji jego u- 

czestnicy. Pod sam koniec wniesiono 

rezolucję, którą przyjęto jednomyślnie

i bez zastrzeżeń. Sesję Rady Kościoła 

zakończono późną nocą w dniu 14 

września^

Cały przeb:eg i nastrój panujący w 

czasie ostatniej sesji Rady Kościoła 

każe mieć uzasadnioną nadzieję, że 

Kościół znalazł się na najlepszej dro

dze i śm'alo może patrzyć w swą nie

wątpliwie chlubną przyszlośa.
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REZOLUCJA
Uczestnicy III Sesji Rady Kościoła 

Poi'ko Katolickiego w Rzeczyposooli- 
tei Po.skH. odbytej w dniach 13 i 14 
września 1951 r. w imieniu wszystkich 
wyznawców Kościoła, tak duchownych 
jak i świeckich. —

1 — Jako polscy katolicy, opierający 

się na nauce Chrystusa, głoszącego po

kój światu i ludziom dobrej woli, — 

postanawiają gorąco prosić Boga o ooie 

kę i błogosławieństwo dla Narodu i Pań 

stwa Polskiego, o zapanowanie pow

szechnego pokoju na z'emi i szczerego 

braterstwa między narodami świata, —

2 — jako obóz ludzi wierzących, o- 

pierających się mocno na zasadach Wia 

ry i Moralności Chrześcijańskiej, — 

stwierdzają, że istnieje możliwość har

monijnej oraz korzystnej dla Kościoła 

Katolickiego oraz Państwa Polskiego 

współpracy na platformie obustronnego 

porozumienia oraz zazębiania się świa

topoglądu chrześcijańskiego z progra

mem nowoczesnego państwa socjalis

tycznego, —

3 — jako żywa i twórcza cząstka Na

rodu Polskiego, naprzekór dywersyjnym 

usiłowaniom wrogów naszej niepodleg- 

łości, — pragną ostatecznego pogodze

nia się Polaków, sztucznie zwaśnio

nych na tle różnicy światopoglądów' i 

usilnie starać się będą o tworzenie 

zwartego Frontu Narodowego:

— przez udział wszystkich wyznaw

ców Kościoła w zdecydowanej walce

o utrwalenie Pokoju i braterską współ 

pracę nrędzy narodami świata,

— przez szczere włączenie się wszyst 

kich wyznawców Kościoła w nurt współ 

czesnych przemian Polsk: Ludowej, bu

dującej lepszą i szczęśliwszą przysz

łość dla Narodu, Państwa i ludzkości 

całej, —

4 — jako współodpow'edz:alni za lo

sy Państwa obywatele, zobowiązują sie 

na odcinkach swej pracy codziennej do 

łożyć wszelkich starań, by przeciwdzia

łać szkodliwej akcji wrogów naszego 

ustroju i powszechnego pokoju na świe 

cie, usiłujących szeptaną propagandą 

podkopać zaufanie mas w stosunku do 

Rządu i Państwa Ludowego

Wiadomości gospodarcze

Co po czym siać?
Każdemu rolnikowi wiadomo, że roś

liny uprawne po jednych przedplonach 

udają się lepiej, a po innych gorzej. 

Wiadomo również, że n:'ektóre z rośl'n 

na przedplon są bardzo wybredne, gdy 

inne mają pod tym względem o wiele 

mniejsze wymagania.

Trzeba więc obsiewy pól tak ukła

dać, żeby każdy z ziemiopłodów' przy

chodzi po możliwie najlepszym dla nie 

go przedpionie.

Pszenica ozima na przedplon jest 

bardzo wrażliwa. Dobrze się udaje po 

udanej koniczynie, po rzepaku ozimym, 

po grochu, po mieszance strączkowej, 

zbieranej na zieloną paszę, po-ziem

niakach niezbyt późno sprzątanych, 

a w cieplejszych okolicach kraju także 

po burakach. Najgorszymi po pszenicy 

przedplonami są: jęczmień, żyto i prze- 

nica. Z kłosowych trochę lepszym dla 

pszenicy przedpbnem jest owies. Psze

nica nie znosi roli źle uprawionej i za

chwaszczonej, a w szczególności zape

rzonej. Trzeba siać ją więc na roli czy

stej.

Zyto na przedplon jest mało wrażli

we. Udaje się po różnych przedplonach, 

lecz w dobrych stanowiskach daje 

znacznie większe plony.

Najlepszymi przedplonami dla żyta 

są: koniczyny, mieszanki strącz-kowe, 

seradela i łubin. Po kłosowych, a także 

po sobie samym, przy odpowiednim na

wożeniu i uprawie, żyto dość dobrze się 
udaje.

Gdy jednak kłosowe po kłosowych 

przychodzą kilka lat z rzędu, a nawo

żenie jest niedostateczne, — żyto daje 

słabe plony.

Po ziemniakach najczęściej żyto się 
nie udaje.

Jęczmień najlepiej udaje się po oko

powych. Po kłosowych daje słabsze plo. 

ny. Po koniczynach i st-ączkowych, a 

także po polonach — jęczmień łatwo 
wylęga.

Owies przy dostatecznej ilości po

karmów w gleb'e udaje się dobrze po 

wszystkich poplonach. Najlepszymi dla 

niego przedplonami są poplony, mie

szanki strączkowe i okopowe. Dość do

brze udaje się pokłosowych, o ile rola 
nie jest bardzo wyjałowiona.

Ziemniaki przy nawożeniu obornikiem 

na przedplon są stosunkowo mało wraż 

liwe. Jednym z lepszych dla nich przed 

plonem jest żyto, zwłaszcza gdy przy

chodzi po nim poplon.

Ziemniaki udają się też po sobie sa

mych, lecz to następstwo jest niewska

zane ze względu na niebezpieczeństwo 

wzrostu chorób ziemniaczanych.

Buraki wymagają roli dobrze upraw

nej oraz dużej.ilości łatwo przyswajal

nych pokarmów. Na przedplon są bar

dzo wrażliwe.

Do najlepszych przedplonów dla bu

raków zaliczamy: żyto, wraz z poplona. 

mi po nim zasiewanymi, pszenica ozima 

i ziemniaki.

Bardzo dobrymi przedplonami dla bu 

raków są też koniczyny i strączkowe, 

lecz to przeznaczamy najczęściej do 
zbóż ozimych

Pole pod buraki powinno być jak naj

mniej zachwaszczone.

Koniczyna czerwona zasiewamy zwy

kle w zboża jare, przychodzące po oko

powych i to stanowisko dla koniczyny 

jest najodpowiedniejsze. Na glebach 

słabszych koniczyna wsiewana w żyto, 

często lepiej się udaje, niż po zbożach 

jarych, pole musi być jednak dobrze 

wynawożone.

W tym samym polu koniczyna nie 

może być siana częściej niż co 6 lat, 

gdyż zawodzi lub przepada zupełnie.

Mieszanki strączkowe oraz seradela 

i łubin mogą być siane po różnych 

przedplonach. Na glebach słabych, 

gdzie nie udaje się, saradelę i łubin 

można z powodzeniem siać po ziemnia

kach. Nie należy siać saradel; i łubinu 

na polach bardziej zachwaszczonych, 

gdyż zbyt wolno rosną początkowo i 

mogą zostać zagiuszne przez chwasty.

Węgiel dla rolników
(f) Jak informuje Centrala Rolni

cza Spółdzielni, wydawanie specjal

nych przydziałów węgla dla rolników, 

którzy odstawiają do punktów skupu 

tuczniki i bekony, zostało przedłużo

ne do dnia 31 października br. Ten 

specjalny przydział wynosi za każdą 

dostarczoną sztukę kontraktowaną 125 

kg, a za sztukę niekontraktowaną 100 

kg. węgla.

Podobnie jak w miesiącach poprzed

nich węgiel wydawany będzie rolnikom 

-hodowcom przez gminne spółdzielnie 

na podstawie zaświadczenia punktu 

skupu, stwierdzającego dostawę sztu

ki trzody chlewnej w październiku.
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B. S.

O WITAMINACH
Rok bieżący pod względem zbioru 

owoców i jarzyn przedstawia się wy

jątkowo pomyślnie.

Sklepy Centrali Ogrodniczych i fur

manki podmiejskich gospodarzy aż cie

szą oczy widokiem uśmiechniętych 

głów kapusty, bielą kalafiorów świe

żością pączków marchwi, buraczków i 

innych.

Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę 

z tego, że przez okna .ogrodniczych 

sklepów i z koszyków wiejskich go

spodyń wyciągają ku nam ręcę życio

dajne witaminy — w walce o pełnię 

sił do pracy — a więc o zdrowie.

Jakkolwiek spożycie jarzyn wzrasta 

u nas z każdym dniem prawie — przy

znać jednak musimy, że w porówna

niu z innymi krajami stoimy daleko 

w tyle. A szkoda, gdyż jarzyny zawie

rają w sobie wiele cennych składników 

odżywczych, a w szczególności białko, 

tłuszcz, mączkę, cukier, sole mineral

ne, a prócz tego witaminy potrzebne 

są każdemu z mas do życia. Witami

ny, czyli po polsku życiany, są nie

zmiernie ważnymi składnikami nasze^ 

go pożywienia. Nauka oznacza je po

czątkowymi literami alfabetu: A, B.
C, D itd.

Jeżeli np. w organizmie występuje 

brak wtaminy A — to brak ten powo

duje chorobę oczu, tzw. kurzą ślepotę, 

Może spowodować zupełną utratę wzro 

ku. Witaminę A natomiast zawierają: 

marchew, szpinak, sałata, pomidory 

świeże, pomidory konserwowe, młody 

zielony groszek i boćwina.

Brak w pożywieniu witaminy Bi po

woduje zahamowanie wzrostu. Dotyczy 

to w szczególności dzieci i młodzieży. 

Niezależnie od tego brak w organizmie 

witaminy Bi wywołuje schorzenia ustro 

ju nerwowego. Najwięcej witamin Bi 

posiadają groch i fasola.

Niedostateczna w pożywieniu ilość 

witamin Bi wstrzymuje wzrost i powo

duje schorzenia skóry. Witaminę tę po

siadają zielone liście sałaty, szpinak, 

kapusta surowa, gotowana i kwaszona, 

kalafiory, pomidory, marchew, boćwi

na buraczana.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z ro

li, jaką \V organizmie naszym odgry

wa witamina C. Brak je powoduje ru

szanie się zębów, wypadanie ich, krwa

wienie dziąseł oraz zanik tkanki kost

nej. W pomidorach, sałacie, szpinaku, 

cebuli, surowej kapuście, groszku zielo

nym — witamina C znajduje się w du

żych ilościach.

Przyczyną słabego rozwoju kości, 

zwanego krzywicą albo rachityzmem

— a spotykanego najczęściej u dzieci

i młodzieży, jest brak w pożywieniu 

witaminy D. Witamina ta znajduje się 

w pomidorach, fasoli, grochu i mar

chwi

• Brak w organizmie witamin E i K 

odbija się poważnie na zdrowiu i sa

mopoczuciu kobiet. Obydwie te witami

ny znajdują się w zielonych częściach 

warzyw: sałacie, szpinaku i kapuś

cie.

Przykłady te możnaby mnożyć w 

niekończący się szereg. Tyle ich jest 

i każdy aż nazbyt uzasadnia potrze

bę zwiększenia spożycia warzyw — ab

strahując od tego, że świeża i dobrze 

przygotowana jarzyna jest zawsze 

prawdziwą ozdobą obiadu.

Wiele witamin ulega zniszczeniu 

przez gotowanie. Dla uniknięcia tego 

dobrze jest jadać jarzyny surowe lub 

też odpowiednio przygotowane surów

ki. Małym dzieciom można natomiast 

dawać sok wyciśnięty np. z marchwi, 

jabłek itp.

Zwiększenie spożycia jarzyn stwo

rzy nie tylko możliwości doskonalszej

i szerszej ich uprawy — stanie się 

przede wszystkim krokiem naprzód w 

podniesieniu stanu zdrowotności spo

łeczeństwa, a co za tym idzie—  szyb

szej realizacji odbudowy zniszczonego 

ostatnią wojną kraju.

Krótkie wiadomości z kraju i ze świata
NOWA WARSZAWA

Najpopularniejszym miastem w Pol

sce jest bezwzględnie Warszawa, Naj

popularniejszą akcją, znadującą cał

kowite poparcie dwudziestu kiłku milio 

nów ludzi jest akcja Odbudowy Stoli

cy, przeprowadzana na terenie całego 

kraju w miesiącu wrześniu — miesiącu 

krwawego najazdu hord hitlerowskich 

na Polskę — miesiącu bezprzykładne

go niszczenia miasta w okresie pow

stania 1944 Toku.
Maleńki wpięty w klapę marynar

ki znaczek z symbolem bohaterskiej 

Stolicy jest jakgdyby legitymacją człon 

kowską wielkiego Towarzystwa Przyja

ciół Warszawy, którego prezydium sta

nowi Rząd Polski Ludowej, a ‘'członka 

mi są wszyscy mieszkańcy Polski.

Zgodnym wysiłkiem całego Narodu 

powstaje miasto, o jakim nie mogły na.

wet marzyć pokolenia przeszłe — mia

sto którego nie mogą poznać ci, którzy 

w roku zakończenia wojny widzieli tyl

ko ruiny i zgliszcza.

Bo i któż by przypuszczał, że w sie
dem lat po zakończeniu wojny w War

szawie powstaną całe dzielnice nowych 

domów, nowe osiedla robotnicze — no

we zakłady przemysłowe. — Któż spo

dziewać się mógł, że mosty znowu po

łączą obydwa brzegi Wisły, że powsta

nie trasa W — Z, że ulicami mias

ta, w blasku elektrycznych lamp — 

ludzie będą wracali z teatrów i kin?

W ciągu rb. oddano do użytku 312 

budynków mieszkalnych o 4.800 miesz

kaniach i 13.418 izbach. Nadto rozpo

częto budowę nowych dalszych 14.000 

:zb które w stanie surowym będą go

towe jeszcze w roku bieżącym, wy

kończone zaś zostaną w roku przysz

łym. Niezależnie od tego — jeszcze

w tym roku zostanie oddanych do 

użytku: 15 przedszkole, 4 żłobki dzie

cięce, 5 szkół, 2 apteki, 96 sklepów, 

a nadto szereg drobniejszych kiosków, 
warsztatów i innych lokali usługowych.

Dodajmy to tego wspaniałe gma

chy instytucji państwowych, inwestycje 

idące w miliardy złotych dla odbudo

wy i konserwacji zabytków sztuki i kul 

tury narodowej — dziesiątki hektarów 

nowych zieleńców i skwerów — a o- 

trzymamy obraz, jakiego nie zna hi

storia budownictwa.

Jest to sprawdzianem, że we wszy

stkich dziedzinach życia — naród 'sku

piony w okół idei popartej silną wolą 

może dokazać cudów.

I dlatego nie wolno nam zapominać, 
że w dziele odbudowy zniszczonego 

kraju — zgodny wysiłek milionów mu

si być poparty i naszą twórczą pracą.



22 P O S Ł A N N I C T W O Nr. 5/6/7

NA DRODZE DO REALIZACJI 

6-LETNIEGO PLANU

Nigdy jeszcze w dziejach naszych 

lud pracy, ten najzdrowszy i najbar

dziej wartościowy -trzon narodu, czu

jący się dziś współwłaścicielem i go- 

spodarzem swojej Ojczyzny, nie wyka

zał tyle zapału do budowania nowego 

życia, jak to ma miejsce dzisiaj. To

też prawie przyzwyczailiśmy się do 

wiadomości o entuzjaźmie w realizacji 

naszego 6-letniego Planu budowy pod

staw gospodarczych nowej Polski Lu

dowej. Codziennie dochodzą nas nowe 

wiadomości o coraz to śmielszych zo

bowiązaniach, o coraz chlubniejszych 

wynikach pracy. Jak grzyby po deszczu 

rosną nowe miasta i osiedla robotnicze, 

powstają nowe huty, kopalnie, fabryki 

wzrasta wytwórczość krajowa i z dniem 

każdym polepsza się nasza stopa ży

ciowa. Toteż coraz śmielej i radośniej 

patrzymy w naiszą przyszłość i ma

my rzeczowe podstawy sądzić, że Plan 

nasz 6-lełni zrealizujemy wspólnym 

wysiłkiem nie tylko w całości, ale na

wet daleko >przed zaplanowanym ter
minem.

*

WATYKAŃSKIE NATCHNIENIE DLA 

PODZIEMIA

Ostatnio ujawniono jedną jeszcze z 

nielicznych pozostałych u nas band 

podziemnych, mordujących i grabią

cych przedstawicieli Władzy Ludowej 

oraz działczy demokratycznych. Jakby 

na ironię, podobnie jak we wszystkich 

poprzednich procesach band podziem

nych, i tym razem nie obeszło się bez 

udziału cego w lyewsznteeeecAfbuw 

czynnego współudziału rzymskiego kle

ru, który czerpał swe natchnienie w 

wytycznych polityki Watykanu.

Fakt skazania Prowincjała Zakonu 

00 . Bernardynów z Radecznicy w woj. 

Lubelskim ks. Szepelaka oraz tamtej

szego O. Gwardiana ks. Płonki i ks. 

Jana Ryby świadczą o upadku moral

nym i karygodnym nadużyciu ustawy

o wolności sumienia. Jeszcze jeden 

klasztor i kościół sta! się jawną spe

lunką zbójców i morderców, jeszcze 

raz głębokie uczucia religijne polskie

go społeczeństwa zostały sprofanowa

ne.

*

NA MARGINESIE KONGRESU 

NAUKI POLSKIEJ

W dniach od 29 czerwca do 2 lipca 

br. obradował w Warszawie pierwszy 

Krajowy Kongres Nauki Polskiej, 

do którego przygotowywał się cały 

świat naukowy w Polsce od przeszło 

roku. Bral: w nim udział najwybitniej

si naukowcy polscy z różnych dziedzin 

wiedzy jak również i goście zagranicz

ni, między którymi przyjechał, owacyj

nie witany przez społeczeństwo, Prze

wodniczący Światowej Rady Pokoju

i wybitny naukowiec na miarę świato

wą, prof. Joliot Curie. Kongres byl 

wspaniałym przeglądem osiągnięć ca

łej nauki polskiej, która w odrodzonej 

Ojczyźnie święci niespotykane dotąd 

triumfy. Polski świat naukowy dumny 

jest z możności okazania światu ca

łego dorobku w dziedzinie swej wie

dzy, iktóra cieszy 'się tak wielkim po

parciem ze strony czynników, kierują

cych dzisiaj naszą polską nawą pań

stwową. Kongres powołał do życia Pol

ską Akademię Nauk, jako najwyższy 

autorytet w dziedzinie nauki w Pol

sce.

*

POŻYCZKA NARODOWA BUDOWY 

SIŁ POLSKI.

W czerwcu br. Rząd Polski Ludo

wej mając na oku dobro i szybszy 

jeszcze rozwój naszego życia gospo

darczego i kulturalnego, zwrócił się z 

apelem do Narodu w sprawie subskry

bowania Pożyczki Budowy Sił Polski.

Byliśmy świadkami potężnego zry

wu całego polskiego społeczeństwa 

idącego na odzew wezwaniu. Posypały 

się setki tysięcy podpisów deklarują

cych swój grosz dla wspólnej spra

wy — wspólnego dobra i pokoju wszy

stkich uczciwych ludzi na świecie. Tak 

szybka odpowiedź społeczeństwa pol

skiego na apel Rządu świadczy o wzma 

gającej się z dniem każdym'dojrzałoś

ci naszego narodu.

*

ŚWIAT MUZUŁMAŃSKI ZRZUCA 

PĘTA IMPERIALIZMU 

Egipt ostatnio unieważnił umowę z 

r. 1936 i 1899 o wzajemnym zarzą

dzie z Wielką Brytanią nad Sudanem 

oraz Kanałem Sueskim. W tym samym 

czasie w Radzie Bezpieczeństwa oma

wia się sprawę nafty irańskiej, do któ

rej pretendują tym razem już nie tyl

ko Anglia, ale i Ameryka. W odpowie 

dzi na to Iran uDaństwowił cały swój 

narodowy przemysł naftowy i zaprag

nął być panem w swym własnym kraju.

— Ostatnie wypadki w świecie arab

skim, zaakcentowane olbrzymimi mani- 

feastcjami ludowymi świadczą dobit

nie o zarysowywaniu się ostatnich oko

pów imperializmu anglo-amerykańskie. 

go w Afryce i Azii.

★

ŻOŁNIERZ POLSKI LUDOWEJ

*  Żołnierzy powracających z obo. 

zów letnich entuzjastycznie witali 

mieszkańcy miast całego kraju. Powi

tanie było wyrazem więzów łączących 

naród polski z jego ludowym wojskiem. 

Przodującym w wyszkoleniu żołnie

rzom wręczono wiele cennych upomin. 

ków, ufundowanych przez społeczeń

stwo.

♦

Z ŚWIATOWEGO FRONTU WALKI
O POKÓJ

Na apel Światowej Rady Pokoju od

powiedziały już w większości wszyst

kie pokój miłujące narody świata, oraz 

wielomilionowe rzesze ludzi pracy w 

krajach kapitalistycznych. U nas w 

Polsce apel podpisało ponad 18 milio

nów zdeklarowanych bojowników o 

sprawę utrwalenia Pokoju.

Z wszystkich palących zagadnień 

dnia dzisiejszego na czoło wysuwa się 

sprawa walki o pokojowe i demokra

tyczne Niemcy. Sukcesy niemieckiej 

klasy pracujących w Niemczech Demo

kratycznych oraz coraz większe masy 

uświadomionego społeczeństwa zachod- 

n.c niemieckiego włączającego się czyn 

nie w akcję walki o pokój, świadczą

o potężniejącym z dnia na dzień obo

zie ludzi dobrej woli. Naród Niemiecki 

pod wpływem zdrowej ć trzeźwej poli

tyki jego najprawdziwszych wodzów 

klasy robotniczej z Prezydentem Piec

kiem na czele, nie tylko robi wielkie 

postępy w dziedzinie utrwalenia do

brosąsiedzkich stosunków z krajami de 

mokracji ludowy z Polską włącznie, ale 

coraz jawniej wypowiada się przeciw

ko zdradzieckiej klice uwodzących słu

żalców z Bonn. Żywimy silne przeko

nanie, że odrodzony do nowego ży

cia Naród Niemiecki nie dopuści do 

tego, by stać się znowu narzędziem w 

ręku niepoczytalnych szaleńców, spad

kobierców nienormalnego umysłowo 

Fuhrera i jego najbliższej kliki hit

lerowsko — faszystowskich zboczeń

ców.

*

KONIEC SZANTAŻU Z BOMBĄ 

ATOMOWĄ

Niebywałe wrażenie w świecie wy

warła wypowiedź Józefa Stalina udzie

lona korespondentowi „Prawdy" w 

sprawie broni atomowej. Wypowiedź 

ta, komentowana przez wszystkie 

czasopisma polskie i zagraniczne jesz

cze bardziej utwierdza wszystkie na

rody miłujące pokój w przeświadcze

niu, że Związek Radziecki, idąc konsek

wentnie po linii swojej polityki poko

jowej nie ustaje w dążeniu zdobycia 

wszystkich możliwych środków dla prze 

ciwstawienia się zaborczej polityce 

imperialistów anglosaskich.

Już sam fakt, że Związek Radziecki, 

posiadając najbardziej nowczesną broń 

w postaci energi aitomowej — w dal
szym ciągu wypowiada się za zaka

zem produkcji tej, niosącej zagładę 

ludzkości, broni — i że dąży do roz
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wiązania problemów międzynarodo

wych na drodze pokojowych rokowań

— jest najlepszym sprawdzianem po- 

kojwej polityki — naszego potężnego 

sąsiada — przyjaciela.

*

ROCZNICA. NAPAŚCI USA NA 

KOREĘ.

W czerwcu br. minął już r°k od 

chwili bezprzykładnego napadu Arm'i 

Stanów Zjednoczonych na Koreę, kraj 

pragnący wolności i niezawisłości 

Fakt ten staje się o tyle znamiennym 

ostrzeżeniem pod adresem wszystkich 

innych narodów, że w sposób bezczel

ny imperialiści, amerykańscy wykorzy

stali .błękitne flagi! Organizacji Naro

dów Zjednoczonych dla swych zbrod

niczych celów opanowania półwyspu 

koreańsk'ego, jako bazy wypadowej 

przeciwko Chinom Ludow'ym. Zbrod

nie dokonywane nai biednym na

rodzie koreańskim przez amerykańskich 

siepaczy oraz ich europejskich sługu

sów przechodzą wszelkie ludzkie wyo

brażenie. Spadkobiercy opętanego Hit

lera przeszli swego mistrza pod wie

loma względami. Do tej ipory zginęło 

w sposób okrutny ponad milion lud

ności koreańskiej i setki tysięcy uwie

dzionych żołdaków imperialistycznych. 

Niech przykład nieszczęśliwej i kato

wanej zarazem Korei będzie groźnym 

ostrzeżeniem do czego prowadzi obóz, 

na którego czele stoi Truman — oczy

wiste narzędzie kapitalistycznych re

kinów, pragnących dorabiać się mająt

ku na cudzej krwi i krzywdzie, całych 

narodów.

*

ZLOT ŚWIATOWY MŁODZIEŻY 

DEMOKRATYCZNEJ W BERLINIE

W sierpniu br. odbył się w Ber

linie Światowy Zlot Młodzieży Demo

kratycznej pod hasłem wzmożonej wal

ki o utrwalenie Poko-ju na świec:e. 

Zlot był imponującą manifestacją mło

dzieży świata, gdyż reprezentowanych 

na nim było ponad 80 narodów całego 

świata. Z Polski udała się kilkaset 

osób licząca grupa młodzieży, która 

godnie reprezentowała barwy polskie 

na zlocie w dziedzinie sportu oraz w 

czasie występów artystycznych. 

Olbrzymi jest budżet wojskowy USA.

*

OLBRZYMI BUDŻET WOJSKOWY 

USA.

Waszyngton (PAP). Senacka komisja 

budżetowa zatwierdziła projekt ustawy, 

na mocy którego w 1952 r. przeznacza 

się na wydatki wojskowe USA 61.190 

milionów dolarów.

Według informacji pracy, z sumy tej 

przypada na armię lądową 20.026 mi

lionów dolarów, na lotnictwo ponad 20 

miliardów dolarów, na flotę i tzw. pie

chtę morską — 15.5 miliarda oraz na 

„nadzwyczajny fundusz narodowy" 5 

miliardów dolarów.

Prasa amerykańska podkreśla, że w 

bieżącym roku budżetowym wydatki 

wojskowe USA wyniosą ogółem około 

80 milionów dolarów, gdy Kongres za

twierdzi projekt ustawy o „pomocy" 

wojskowej innym krajom, 5-miliardowe 

kredyty na wydatki związane z wojną 

w Korei i 6-miliardowe kredyty na bu

dowę baz amerykańskich w innych kra

jach.

♦

TEGOROCZNY MIESIĄC POGŁĘBIE

NIA PRZYJAŹNI POLSKO-RADZIEC

KIEJ

Będzie trwał od 14 października do 

15 listopada, słanie się manifestacją 

uczuć przyjaźni i wdzięczności narodu 

polskiego dla Wielkiego Zw. Radziec

kiego.

Kulminacyjnym punktem manifestacji 

przyjaźń1 polsko-radzieckiej będzie rocz 

nica Wielkiej Rewolucji Socjalistycznej. 

W przygotowaniach do obchodu 7 listo 

pada wezmą udział najszersze masy 

polskiego społeczeństwa.

Cały Naród Polski z roku na rok 

bierze coraz żywszy udział w M !es:ącu 

Przyjaźń-! Polsko-Radzieckiej. Dziś co

raz jaśniejszym s:ę staje, że katastro

fa wrześniowa 1939 r. była wynikiem 

systematycznego urabiania w społe

czeństwie naszym niechęci, a nawet 

nienawiści w stosunku do naszego 

wschodn:esro Sąsiada. Największym 

sukcesem Polski Ludowej jest niewąt

pliwie świadomość wielkiego znacze

nia serdecznej przyjaźni i szczerej 

współpracy z Wielkim Związkiem Ra

dzieckim dla utrwalenia niepodleg

łości i rozwoju naszej Ojczyzny i zwy

cięstwa idei Pokoju powszechnego na 

całym świecie.

*

RZYM (PAP). Z inicjatywy geneueń- 

skich obrońców pokoju rozwinęła: się 

we Włoszech szeroka kampania pro

testu przeciwko nowym zobowiąza

niom wojskowym, jakie przyjął pre

mier de Gasperi w St. Zjednoczonych. 

W wielu miastach Włoch wybierane 

są delegacje, które udają się do Rzy

mu, by złożyć tam protest.

Jako pierwsza przybyła do stolicy 

delegacji z Genui. W sobotę obecne 

już były w Rzymie dalsze delegacje — 

z Livorno, Modeny, Turynu, Bresc:, 

Ankony, Piembino itd.
W skład delegacji wchodzą przed

stawiciele wszystkich warstw ludnoś

ci.
*

SZTOKHOLM (PAP). Władze 

szwedzkie dopuściły się aktu noszące

go wszelkie znamiona prowokacji.

Mimo kategorycznego protestu ka

pitana polskiego statku handlowego 

„Wieluń", policja szwedzka bezpraw

nie wdarła Isię przemocą na polaki 

statek, zakotwiczony w porcie sztok

holmskim i posługując się fałszywymi 

pretekstami zdjęła z pokładu kucha

rza okrętowego. Stanisława Kulkę.

Fakt ten komentowany jest w 

Sztokholmie, jako wynik wzrastają

cej presji i wpływu amerykańskiego 

na władze szwedzkie.

*

SAN FRANCISCO (PAP). Konfe

rencja w San Francisco zakończyła się 

dnia 8 września podpisaniem tzw. trak

tatu pokojowego z Japonią.

Amerykańsko-angćelski projekt trak

tatu podpisali przedstawiciele krajów, 

których ogromna większość faktycznie 

nie brała udziału w wojnie z Japonią

i które oddalone są o wiele tysięcy 

kilometrów od tego kraju.

Delegaci Związku Radzieckiego, Pol

ski i Czechosłowacji, którzy zdecydo

wanie odrzucili podyktowany przez 

Amerykanów traktat, będący trakta

tem przygotowań do wojny, a nie 

traktatem pokojowym, nie byli obecni 

na ostatnim posiedzeniu.

*

AFRYKA.

Z rocznego sprawozdania państwo

wego zarządu więzień Unii Południo- 

wo-Afrykańskiej ( należącej do tzw. 

Wspólnoty Brytyjskiej), wynika, że w 

1950 roku państwo osiągnęło zę sprze

daży więźniów farmerom i prywatnym 

przedsiębiorcom poważną sumę 121,291 

funtów docodu. Według ustawy rządo

wej „obiektem11 sprzedaży mogą być 

tylko „kolorowi", to znaczy Murzyni i 

Hindusi.

Należy dodać, że wszelkie ustawy 

rządu Unii Południowo-Afrykańskiej wy 

magają aprobaty „socjalistycznego" rzą 

du Wielkiej Brytanii.

*

PRAGA (PAP). — Sekretariat Świa

towej Rady Pokoju ogłosił następu

jący -komunikat:

W dniach od 1 do 5 listopada 1951 

r. odbędzie się w Wiedniu pod prze

wodnictwem prof. Joliot - Curie sesja 

Światowej Rady Pokoju. W obradach 

sesji, prócz członków Światowej Rady 

Pokoju wezmą udział przedstawiciele 

organizacji, które w najróżnorodniej

szych formach usiłują przyczynić się 

do sukcesu sprawy pokoju.
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Listy do
Wiele w ostatnich czasach przycho

dzi do nas listów od naszych współbra

ci kapłanów ze Stanów Zjednocz. A. P. 

Treść ich jest mniej więcej jednakowa. 

Z wszystkich przemawia z jednej stro

ny wielkie zainteresowanie się nami i 

nieukrywana wcale ciekawość, jak da

jemy sobie rady o własnych siłach (bez 

pomocy finansowej), z drugiej przeja

wia 'się głęboka troska o dalsze losy

i rozwój naszej wspólnej, pięknej ideo

logii. W połowie października nadszedł 

znowu list od jednego z naszych księ

ży w Ameryce, o tyle ciekawy, że już 

bez osłonek przyznaje to, co nas bolało 

od szer egu lat i czego my chcemy unik 

nąć u siebie w kraju. Nazwiska i adre

sy nadawców ze względów zrozumia

łych zachowujemy w dyskrecji. Podaje

my wyjątki ostatniego listu bez jakich

kolwiek komentarzy.

*

„Interesują nas tutaj bardzo losy Koś 

oioła w Polsce. Widzę w ostatnim Po

słannictwie poważne artykuły, poważne 

zamiary, — ale też widzę ogromnie du

żo trudności, które — chciałbym wie

rzyć — że możecie pokonać". — i da

lej — „Warunki pracy są u nas w Ame 

ryce dość ciężkie. Polskość topnieje. 

Młodzież tu urodzona nie zna w ogóle 

języka polskiego. Objawy te spotyka 

się w całej Ameryce i Kanadzie. Dla

tego musimy kazania głosić w języku 

angielskim", — i wreszcie — „Niech mi 

Ksiądz napisze coś o Polsce. Czy jest 

nadzieja rozwoju w przyszłość? Nie 

dopuśćcie — na miłość Boską — do u- 

padku Kościoła w Ojczyźnie! Rzytn 

tlyko cieszyłby się z tego“.

ZE SWEJ STRONY 
ODPOWIADAMY

Oświadczcie wszystkim naszym bra

ciom kapłanom i szczerym rodakom — 

Polakom, że u nas w Ojczyźnie — od

wrotnie. Polskość w Kościele naszym 

w całym tego słowa znaczeniu rozwija 

się, potężnieje z dniem każdym, nabie

ra pięknych rumieńców życia oraz z 

radością i śmiało patrzy w swą nie

wątpliwie świetlaną przyszłość. Kościół 

nasz święty, aczkolwiek napotyka jesz-

redakcji

cze na wielkie trudności ze względu 

na zastarzałe i atawistyczne uprzedze

nia w społeczeństwie do wszystkiego co 

nie papieskie, — to jednak coraz głębsze 

zapuszcza korzenie w psychice oświeca

jącego się .Narodu. Nie tylko nie do

puśćmy do upadku nieśmiertelnej myśli 

naszych wspólnych wielkich poprzedni

ków, ale dokładamy wszelkich starań, 

by błędy byłego kierownictwa i jego 

karygodne zaniedbania nadrobić w naj

krótszym czasie. Dajemy sobie dziś ra

dę i z całą pewnością pójdziemy o włas 

nych silach drogą prawdy, pracy i wal

ki —- do zwycięstwa.

Odpowiedzi 
redakcji

H. K. Kraków.

Przymiotnik „narodowy"  przy. okreś- 

leniu nazwy . naszego Kościoła powstał 

w Ameryce na wychodztwie, gdzie mial 

kiedyś i ma do tej chwili rację bytu. 

U nas w Ojczyźnie jest zbytecznym 

powtórzeniem się w stosunku do drugie 

go, to samo wyrażającego przymiotnika 

„polski". Wszak trudno wyobrazić so

bie drugi jeszcze polski Kościół kato

licki „nienaródowy".— Usunięcie jed

nakże z pełnego brzmienia nazwy Koś

cioła przymiotnika „narodowy'1 nie jest 

bynajmniej równoznaczne z tworzeniem 

nowej nazwy. Określa to wyraźnie i wy 

czerpująco nowe Prawo Kanoniczne na_ 

szego Kościoła, które już wyszło z dru

ku i nabyć je może każdy.

F. J. Swieciechów.

Kościół polsko-katolicki nie tylko nie 

przeciwdziała kultowi Najśw. Maryi 

Panny, — lecz przeciwnie, kult ten 

specjalnie krzewi we wszystkich pla

cówkach kościelnych..Wszelkiego rodza

ju zatem insynuacje na ten temat są 

celowym wymysłem tych, którzy stara

ją się przeciwdziałać rozwojowi nasze
go Kościoła, widząc w jego ideologii 

umniejszenie swoich wpływów dotych

czasowych w polskim 'społeczeństwie.

K. M. Sosnoiaiec.

Wyznawcą Kościoła polsko-katolickie 

go, może się stać każdy, kto albo sam,

albo za pośrednictwem swych opieku

nów zgłosi przystąpienie w najbliższej 

swemu miejscu zamieszkania placówce 

Kościoła. Wiemy, że w społeczeństwie 

polskim Kościół nasz ma daleko więcej 

przyjaciół i sympatyków, aniżeli podaje 

prasa rzymsko-katolicka, — i dlatego 

wierzymy mocno, że przyszłość należy 

właśnie do nas.

K. .V Płock.

Nowe Prawo Kanoniczne Kościoła 

polsko-katolickiego wyszło, już z druku 
w formie osobnej publikacji i nabyć je 

można w Administracji Wydawnictw 

Kościoła w Warszawie, przy ul. Wilczej 

31, w cenie 25 zł za egzemplarz.

E. B. — Wałbrzych.

Za nadesłany artykuł szczerze dzię

kujemy. Treść i forma bardzo nam od

powiada.. Drukujemy go w bieżącym 

numerze. Honorarium wysialiśmy. Pro

simy o dalszą współpracę z Redakcją.

T. E. — Boguszów.

Pomożemy w innej formie. Artykułu 

nie .zamieszczamy, gdyż trzeba by go 

było całkowicie przerobić. Prosimy o 

próbować na inne tematy, dajmy na 

to — młodzieżowe.

T. M. — Warszawa.

Za nadesłane wspomnienia z lat mło 

dzieńczych dziękujemy. Wykorzystamy 

w swoim czasie po małej przeeróbce.

F. L. — Kraków.

Nadesłany artykuł pt. „Triumfy i cie 

nie Chrześcijaństwa" wykorzystamy w 

naszym nowym periodyku (kwartaln1- 

ku), który planujemy wydawać od stycz 

nia przyszłego roku. Proszę już myś

leć o dalszych, na wysokim poziomie 

utrzymanych, artykułach do omawia

nej publikacji. Honorarium według u- 

mowy.

E. C. — Sźop enice.

Za nadesłany artykuł serdecznie dżię 

kujemy. Ze względu na poruszony te

mat raczej nadawrać się będzie do na

stępnego numeru. Prosimy o dalszą i 

stalą z nami współpracę.
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