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Emil Krzaczyński ■

C h r y s t u s  u  w r ó t  o w e g o  l i l a k u

Minął rok. stary. Jeszcze jedna, odwrócona 
bezpowrotnie, kartka naszego kalendarza. War
to się nieco zastanowić nad sobą w tej przeło
mowej chwili życia naszego. Przypomnijmy so
bie, cośmy sobie rokowali, cośmy planowali? A 
do czegośmy doszli, cośmy osiągnęli?

Przed rokiem życzyliśmy sobie dużo szczęścia 
i pomyślności. Wyświechtane to były frazesy, 
ale niektórzy z nas brali je poważnie. Odpo
wiedzmy sobie szczerze, czyśmy zyskali odrobi
nę tego szczęścia.

Większość z nas odpowie z miejsca: nie.

Dlaczego? Czyżby to szczęście było tylko ilu
zją, nieosiągalnym marzeniem, mrzonką z pięk
nych bajek, jakie opowiadały nam prababki przy 
ciepłych kominkach naszego dzieciństwa? i

Nie koniecznie.' Szczęście zapewne istnieje, 
nawet już tu na ziemi. Tylko poszukiwaliśmy go 
tam, gdzie go nie ma. Szukajmy go więc na in
nych drogach, a może odnajdziemy. Szukajmy 
wytrwale, bo Sam Chrystus polecił uczniom 
Swoim: „Szukajcie a znajdziecie1“

Przed nami znowu Rok Nowy.
Nowe nieznane, niepewne, — ale i nowe na

dzieje i otucha. A przede wszystkim nowe plany, 
nowy program życiowy. Bogaci w dawrte do
świadczenia, zasobni w życiowe zawody i gorz
kie rozczarowania, wracamy do Chrystusa. Je
go program będzie odtąd nieomylnym wskaźni
kiem, jak w każdej chwili życia naszego postę
pować mamy.

Wszak On jest DROGĄ, PRAWDĄ, ŻYWO
TEM. On drogowskazem niezawodnym. I  dla
tego było nam źle, bośmy Jego głosu nie słucha
li. Dlatego zabrnęliśmy na manowce, bośmy nie 
trzymali się wytkniętego Przezeń szlaku.

*

Idziemy w Rok Nowy z jasnym i pogodnym- 
spojrzeniem na życie, na jego sens i cel ostatni. 
Zycie, dla nas wierzących katolików, to cenna 
rzecz. To Chrystusowa ■ szkoła zyskiwania za

sług, to pole do walki o wielkie zwycięstwo.
0  zwycięstwo nad samym sobą, nad naszymi 
słabościami, nad wszystkimi niskimi skłonnoś
ciami, nad naszym małym „ja“.

Idziemy w Rok Nowy z programem odnowy 
życia naszego, z pragnieniem- odnalezienia praw 
dy, z silną wolą przeobleczenia się w szatę 
sprawiedliwości i świętości. I to za. wszelką ce
nę, obojętnie, ile by to nas kosztować miało. Od
tąd oddamy każdemu, co mu się słusznie należy, 
nikogo nie wyłączając z pod tego prawa.

Zdobywać będziemy nasz ideał życiowy, nie
ustannie dążyć będziemy po szczeblach cnoty 
do pięknej i pociągającej doskonałości chrześci
jańskiej. Ulepszać będziemy swoje człowieczeń
stwo, doskonalić je i uszlachetniać,'by z czasem 
zasłużyć sobie na miano człowieka przez du
że „ C .

Będziemy nowoczesnymi świętymi, choć treść 
naszej świętości sięgać będzie starożytnością 
aż do Jeruzalem za czasów Chrystusa. Będzie
my dalecy od dziwactw śmiesznych bigotów, 
od tępych i sfantyzowanych horyzontów pseudo- 
wyznawców Chrystusa, będziemy obcy obłud
nym odludkom i zakapturzonym mnichom, dla 
których wykwitem ich rachitycznej świętości jest 
nienawiść dla świata i pogarda dla innych ani
żeli oni ludzi.

Idziemy w Rok Nowy dzielni i stali, mężni
1 nieustępliwi.

Najpierw dzielni we Wierze naszej świętej. 
Wszak mocne i niewzruszone są jej podstawy. 
Zbudowana jest na Opoce, której bramy piekiel
ne nie zwyciężą, na Chrystusie Bogu-Człowieku. 
Nie załamujmy się, gdy krzyża Jego i męki nie 
rozumią Inni, bo dla nas, * Jego uczniów i na 
śladowców, jest treścią i encyklopedią życia, 
nam daje On moc i tłumaczy życiowe zagadki.

Idźmy z ufnością dziecięcą, idźmy z nadzieją 
i wiarą w ostateczne zwycięstwo, z tym przeko
naniem, że w łączności z Chrystusem - ■ szczę
ście nie jest oderwaną od życia abstrakcją.1

(dok. na str. 14)
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■BBBi

Pierwszy dzień Nowego Roku jest jednocześ
nie dniem Imienin Jezusa Chrystusa. Imię Jezus 
stoi zatem jako świetlana pochodnia, jako gwia
zda przewodnia u wrót nieodgadnionej dla nas 
przyszłości.

My, wyznawcy Kościoła polsko-katolickiego, 
stawiamy za ideał f  cel nasz ostateczny — nie 
Kościół nasz święty, który uważamy za ważne 
wprawdzie i święte narzędzie w rękach samego 
Boga, — ale jedynie i wyłącznie samego Jezusa 
Chrystusa, — takiego, jakim był, jakiego .zna
my z Ewangelii św.

Wpatrujmy się w Niego, jedynie Świętego, 
jedynie Nieomylnego Ojca naszego, Przyjaciela 
i Brata. Spalmy się na ołtarzu Jego miłości.

Czy Jezus zasłużył sobie na taką bezgranicz
ną miłość?

ALFRED BURCZYK

NIE SPOKO JNE  J E S T  SERCE MOJE
(Refleksje noworoczne na temat szczęścia)

Silnym  jest — ja,

Człowiek — kotona stworzenia!

Wyrokami Opatrzności skazany na Wieczność)

' na nieśmiertelność...

Wiaro radosna, Wiaro pfzSpotężnaj 

moja święta Wiaro, — 

co nieszczęść tyle i cierpień 

pozwalasz nosić brzemię, 

bo każesz wierzyć w SzczęścieJ

EUGENIUSZ BRZEZIŃSKI

J A K I M
O, zapewne. Nigdy nie będzie zanadto należ

nej Mu czci, oddania, nigdy nie zrozumiemy Je
go niewypowiedzialnej ku nam Miłości, nigdy 
nie będzie za dużo wpatrywania się w Jego ideał 
życiowy.

*

Jezus,„ jako Boski Reformator Religii swych 
ojców, jako Założyciel i Głowa Kościoła Pow
szechnego, nigdy nie bawił się w ziemską poli
tykę, i jak się słusznie ktoś wyraził, nie widywa
no Go nigdy w przedpokojoch rzymskich ceza
rów.

Jego Boską polityką było wyłącznie dobro, 
szczęście, pokój dla ludzi, — równość, wolność, 
braterstwo między narodami świata, — zbawia
nie dusz /nieśmiertelnych { kierowanie ich ku ce
lowi ostatecznemu. Oto pokrótce Jego polityka, 
oto jedynie słuczna i godna naśladowania poli
tyka Jego uczniów i naśladowców poprzez wie
ki aż do skończenia świata.

*

Jezus nie szukał dóbr doczesnych dla siebie. 
I choć sam o sobie mówi, że: „lisy mają jamy, 
ptaki niebeskie mają gniazda, a Syn Człowieczy 
nie ma gdzieby głowę skłonił", — to jednak go
rąco pragnął, by wszyscy bez wyjątku ludzie ko
rzystali z dóbr tego świata, danych im przez 
Ojca Niebieskiego, który sprawia, że „słońce 
świeci na dobrych i na złych, a deszcz spada 
zarówno na sprawiedliwych jak i na grzeszni- 
ków“. .Dla Niego istniała jedna tylko istota, 
jedna wartość nieoceniona, której na imię: Czło
wiek. Tego to człowieczeństwa w każdym, naj
większym nawet grzeszniku, się doszukiwał, — 
to człowieczeństwo podniósł, uszlachetnił, uświę
cił.

Jezus nie prosił, nie radził, nie skłaniał, — 
ale autorytatywnie nakazał, byśmy: „oddali ce
sarzowi, co jest cesarskiego", to znaczy światu,

Szczęścia mi życzą ■—

Szczęścia w Nowym Roku.

Szczęścia więc szukam w niepewnym, 

nieznanym,..

...Gdzież moje szczęście? 

gdzie Szczęście prawdziwe?
*

Szczęście!

0  morze leż tych, którzy cię szukali, —» 

rozczarowania tych, którzy cię posiedli! 

Nie trwate‘ś jest w życiu>

dziwnie wiarołomne...

...w przyjaźni, w miłości,

W zabawach, zaszczytach, 

na polach walki,

W czynach bohaterskich

1 w sławie, —*
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BYŁ JEZUS?
życiu doczesnemu, to znaczy przede wszystkim 
władzy świeckiej. Szacunek, wierność, posłu
szeństwo, przywiązanie dla władzy świeckiej, 
to nie nasze ludzkie wymysły, ale wyraźna wo
la samego Boga.

Dzięki temu, bezgranicznie wyraźnemu im
peratywowi, Chrystus i Jego boska nauka nie 
znają wykrętnych rozróżnień, scholastycznych 
sofizmatów, nie znają sprzecznych sobie tłuma
czeń i komentarzy skłóconych w tej materii te
ologów. I jeśli istotnie naokoło arcyprostej 
Ewangelii Chrystusa powstały z biegiem wie
ków całe stosy komentarzowej makulatury, to 
Kościół stary kumulował ją po to, by proste w 
zasadzie zdania i myśli Jezusa zaciemnić, udwu 
znacznić, podporządkować ziemskim interesom 
władzy i dobrobytu kasty klerykalnej.

Jezus przyszedł wyłącznie dla ludzi. Dla 
nich żył, działał, cierpiał, umierał. Nikt nigdy 
nie słyszał, by Jezus żądny był sławy i znacze
nia. Kościół swój katolicki i urząd Apostolski 
ustanowił wyłącznie z myślą służenia ludziom, 
bezgranicznego oddania im się na służbę, dla 
ich szczęścia, pokoju i zbawienia. „Nie przy
szedłem, by mi służono, ale by innym służyć... 
przyszedłem szukać, co było zginęło... nie zdro
wi potrzebują lekarza, ale chorzy i źle się mają
cy... kto z waś tu jest najmniejszy, ten będzie 
wielki u Ojca mego Niebieskiego11.

Jezus w prawach i obowiązkach zrównał 
wszystkich ludzi, jako dzieci jednego Ojca Nie
bieskiego, zniósł stany, dzielące ludzi pomiędzy 
sobą, — to wieczne zarzewie niezgody, walk 
i niepokoju.

*

Jezus gorąco miłował swą żydowską Ojczyznę, 
jej język, kulturę, zwyczaje i stare tradycje ojców, 
W nauce jednakże i prawodawstwie religijnym 
był naprawdę ogółno-ludzkim, ponad narodo
wym. Tylko Jezus w cudowny sposób rozwią

zał ten wieczny problem, zdawać by się mogło 
nie możliwy do zrealizowania w życiu różnych 
skłóconych między sobą narodów. On to zało
żył dziwny i porywający w swym założeniu Koś 
ciół... dla wszystkich narodów świata: Kościół 
katolicki czyli Powszechny i jednocześnie naro
dowy.

Powszechny w nauce Wiary, w normach Mo
ralności, w środkach Łaski nadprzyrodzonej, 
w wzajemnych obowiązkach, w stosunkach mię
dzy ludzkich, a nade wszystko w powszedniej 
i absolutnej Miłości Boga i bliźniego. S jedno
cześnie w charakterze, podejściu do człowieka, 
w uczuciu, w języku tak bliski, ciepły każde
mu — bo narodowy, ojczysty.

♦

Takim był Jezus.
A jakimi my jesteśmy, Jego uczniowie i naśla 

dowcy XX wieku? Jak daleko nam do zrozumie
nia tak prostej w zasadzie myśli Chrystusowej, 
a cóż dopiero mówić o jej realizowaniu w życiu 
naszym! Zbyt prostą i przystępną wydaje się 
nam nauka Jezusa, byśmy my, zarozumialcy, 
jak dzieci przyjąć ją mieli.

Słusznie powiedział ktoś, że trudniej o kon
sekwentne i stałe pełnienie rzeczy małych, pro
stych i zrozumiałych dla każdego, aniżeli,, od 
czasu do czasu zdobyć się na jakiś czyn nadzwy 
czajny, na coś osobliwego. A Jezus żąda od nas 
właśnie tej drogi najprostszej, tego stałego i nie 
ustępliwego kroczenia w Jego boskie ślady.

*

Dziś znowu z gor_zkim wyrzutem zwraca się 
do nas Jezus, Ten umęczony Bohater Miłości 
w cierniowej koronie na skroniach, ten nie fał
szowany Ojciec nasz święty i Głowa Powszechne
go Kościoła. Wola głosem przejmującym, może 
nawet nie tyle do prostych i uwiedzionych wy
znawców Swego Kościoła, ile raczej pod adre
sem przeniewierczych kapłanów:

...nazywacie mnie szumnie Mistrzem, a nie py- 
taciet mnie wcale o moje zdanie... porównajcie 
tylko waszą teologię, ogłaszaną biednym lu
dziom z moją Ewangelią.

...nazywacie mnie Światłością świata, a je 
dnak nie dostrzegacie mnie... Jestem pośród was

(dok. n a  str. 9)

mwodzisz iv bogactwie 

i ió lica piękności*

Szkoda, że fóże tak Wcześnie .więdną 

i kloiat ż nich opada, 

ża lada Wiatru podmuchem!

Uskrzydlona ś jest 

i  tfuchto uwięzić cię, Szczęście, 

wyłącznie dia siebie!

Tak krótko ttwasż 

t..jak sen rozkoszny, 

jak młodość beztfoska, 

pełna rumieńców, uśmiechu, — 

rozpływasż się W tęczy 

i jak kwiat więdniejesz!

Dziwne‘ś jest, Szczęście:

Im częściej gonimy, tym bat dziej uciekam

Bogini Szczęścia z kulą w ręku, 

frywolnie nici toczysz 

po życia pochyłościaćht

0  Szczęście moje, juz Wątpię o tobie: 

gdy cię posiadam zaczynasz mi ciążyć, 

kochane ż&nadto —■ mOcnó źaniecźyszcżasSt 

stracone — dręczysz okrutnie!

Smutną

1 pełną rozpaczy jest skarga ńa ciebie., 

przekleństwa możnych,

Wielkich tego świata, 

którzy cię posiedli, 

i maluczkich łzy, 

którzy cię szukali- 

daremnie.
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Piękne i pełne głębokiej treści jest Święto 
Objawienia Pańskiego, nie zupełnie słusznie u 
nas w Polsce nazwane Świętem Trzech Króli. 
Jak w większości wypadków, tak niestety i tu 
kierowano się smutną zasadą maskowania nie
wygodnej, choć pięknej i porywającej w swej 
prostocie, nauki Jezusa Chrystusa.

Pomijając jednak fakt przemianowania trzech 
mędrców (magów ze Wschodu na ,.trzech króli“, 
.spójrzmy na istotne wartości Święta Epifanii 
czyli Objawienia Pańskiego.

Dwie różne uroczystości zlały się tu z biegiem 
lat w jedno ważne Święto Kościelne, obchodzone 
dziś uroczyście w całym Kościele Katolickim w 
dniu 6 stycznia.

Pierwsze z nich nosi znamiona szczególnego 
kultu dla owych trzech mędrców ze Wschodu, któ
rzy kierowani gwiazdą Betlejemską, symbolizu
jącą światłość Chrystusową, a również w pew
nym znaczeniu światło naszego rozumu, — po 
długiej wędrówce znaleźli Zbawiciela świata, 
oznajmionego proroctwami Izraela na wiele set 
lat przedtem.

To, co niejako instynktownie wyczuły prosta- 
cze serca pastuszków, do tego po żmudnych błą
kaniach po manowcach wiedzy ówczesnej doszli 
wreszcie ludzie uczeni, kierujący się już nie sen
tymentem ani uczuciem, nie ciepłem serca i in
stynktowym wyczuciem, — ale przesłankami po
znania naukowego. Tak mniej więcej jest sens 
Święta Trzech Magów ze Wschodu.

Drugi jednakże trzon Święta, zazębiający w 
swej treści o poprzednie, kryje w sobie znacznie 
większą głębię naszej świętej Wiary. Chodzi tu 
bowiem o specjalne uczczenie zasadniczego pier
wiastka Religii Chrześcijańskiej — Nadprzyro
dzonego Objawienia Bożego.

*

Pojęcie Wiary to często używany, raczej 
nadużywany termin naszego słownictwa. Wie
rzyć — w .zasadzie rzecz prosta — to tyle, co 
przyjąć za prawdę, co nam ktoś inny mówi czy 
pisze.

Tak często w życiu naszym wierzymy wszy
stkim z naszego otoczenia, bo nie widzimy za
zwyczaj wystarczającej nrzyczyny do podejrzeń
o chęć wprowadzenia nas w błąd, okłamania nas

Mówią mi, że jednak istniejesz, Szczęście, 

nawet tu na ziemi: 

w pokoju duszy, i w pokoju serca, 

i w czystym sumieniu,

i  w rękach wolnych od grzechowej skazy, 

od krzywdy ludzkiej 

i od krwi niewinnej.

W pokoju ludzi dobrej woli, 

w pokoju oczyszczających się z w in, 

w pokoju walczących o lepsze życie,

0 wolność, równość, braterstwo

1 sprawiedliwość.

*

Już wiem, że istniejesz, Szczęście, 

trwałe,

WŁODZIMIERZ JASTRYGA

NA ŚWIĘTO

czy oszukania. Wierzy dziecko rodzicom swoim, 
gdy mu zakazują bawić się ogniem, choć nie ze 
wszystkim jeszcze pojmuje rację takiego zakazu. 
Rodzice ufa;ą swym dzieciom, gdy te zapewniają 
ich o swych radościach czy smutkach codzien
nych. Wierzy uczeń nauczycielowi, gdy opowia
da o dalekich morzach i lądach, o niebosiężnych 
szczytach górskich i rozległych pustyniach innych 
kontynentów. Wierzymy wiadomościom z gazety, 
z radia, z książek.

Choć opieramy się tylko na czysto ludzkim, a 
zatem omylnym autorytecie, to jednak stwierdza
my fakt niezaprzeczalny, że wszystkiego z miej
sca udowadniać nie potrzeba, że niektórych rze
czy udowodnić każdemu zgoła niepodobna. Na 
wierze zatem i wzajemnym zaufaniu opiera się 
właściwie całe nasze życie.

Nawet w naukach ścisłych niezbędną jest pew
nego rodzaju, wiara, przynajmniej ze strony ogó
łu ludzi niefachowych w danej dziedzinie. Przyj
mujemy na ogół za prawdziwe to wszystko, co 
nam się jako prawdy niewątpliwe podaje, obojęt
nie o jakie tu będzie chodziło dziedziny nasze
go życia.

*

Wiara w odniesieniu do zagadnień natury reli
gijnej, duchowej, a co za tym idzie — nadprzyro
dzonej, — polega również nie na czym innym, 
jak tylko na pełnym zaufaniu człowieka w praw
domówność samego Boga, który ani nas w błąd 
wprowadzać nie zamierza, ani tymbardziej się 
mylić nie może.

My katolicy, kiedy mówimy o sobie, że wie
rzymy, — wyrażamy tym samym bezgraniczne i 
niczym niewzruszone zaufanie w stosunku do na
szego Stwórcy, naszego Boga — odwieczną 
Prawdę i Mądrość samą. Motywy naszej wiary 
są tu o tyle silne,, o ile chodzi o autorytet samej 
.Istoty Najwyższej — Boga.

prawdziwe,

doskonałe:
tym Szczęściem jedynie Ty jesteś, 

Boże mój!

Niezmienny,
Wieczny,

Sprawiedliwy, ‘

Święty,

Doskonały.

1 otrzesz wszelką łzę, . 

i śmierci już nie będzie, 

ani smutku, 

ani krzyku,

ani boleści już nie będzie...
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OBJAWIENIA
KIEGO

Otóż ten  ̂to Bóg odkrywa nam Swe prawdy 
odwieczne, zarówno drogą naturalnego poznania 
czyli światłem rozumu, — jak też — i to przede 
wszystkim — drogą Nadprzyrodzonego Objawie
nia.

Nieistotne są tu w tej chwili poszczególne etapy 
rozwoju wszechświata, — chodzi nam tu o sam 
fakt jego istnienia i oczywistego rozwoju wed
ług pewnych ściśle sprecyzowanych, rozumnych 
i celowych praw, nazwanych powszechnie prawa
mi natury. My, wierzący katolicy, przyjmując w 
konsekwencji istnienie Twórcy natury, najwyż
szego Ustawodawcy wszechświata — Boga, — 
dochodzimy do poznania również'Jego Boskich 
przymiotów, wywnioskowanych naukowo z dziel 
rąk Jego we wszechświacie.

•

Najsrłębsze jednakże tajemnice Wiary świętej 
oraz nieodgadnione inaczej zagadki ludzkiego 
życia, rozwiązuje najbardziej pozytywnie dopie
ro. Nadprzyrodzone Objawienie Boże, zawarte w 
księgach natchnionych Starego, a zwłaszcza No
wego Testamentu.

Lepiej i doskonalej, aniżeli drogą naszego na
turalnego dociekania, objawia nam tam Bóg 
przede wszystkim Samego Siebie, ale również -i 
wszelkie postulaty życiowe, stawiane tak poszcze
gólnym jednostkom ludzkiego społeczeństwa, jak 
też całym narodom. Najdoskonalszą formą tegoż 
Nadprzyrodzonego Objawienia jest nauka Jezusa 
Chrystusa, Boga-Człowieka, do czego bezpośred
nio nawiązuje wzmiankowana na wstępie uro
czystość Objawienia Pańskiego.

„Wielokroć i różnymi sposobami mówił Bóg do 
ojców naszych, ale na ostatku w te dni przez Sy
na Swego jednorodzonego“. Ewangelia Święta; 
ten rdzeń nauki Chrystusowej jest niejako listem 
pisanym do nas ręką samego Boga, przemawia
jącego do nas, Swych dzieci, byśmy Go lepiej*

Bo te wszystkie rzeczy ju ż  przeminęły, —

bo ani oko nie widziało,

ani ucho nie słyszało,

ani w serce ludzkie nie wstąpiło,

coś zgotował tym,

którzy Cię m iłują...

Ty będziesz tym Szczęściem,

Ty będziesz zapłatą 

ponad wszelką miarę!

I  niespokojne jest serce moje, 

Panie mój, 

aż spocznie w Tobie.

poznali, byśmy się wskazaniami Jego w życiu na
szym kierowali — dla naszego własnego dobra, 
szczęścia zbawienia. Byśmy uwierzyli bezgra
nicznie, że On jest najdoskonalszy, nieomylny, 
że jest Prawdą, Drogą i Żywotem, że jest wieczny, 
wierny i sprawiedliwy, że jest Miłością i celem 
naszym ostatnim.

PROSIMY O NADSYŁA

NIE D O K Ł A D N Y C H  

A D R E S Ó W  WASZYCH 

Z N A J O M Y C H ,  którym 

należałoby wysłać egzem

plarz okazowy

„ P O S Ł A N N I C T W A "
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LECH LEWKOWICZ

RODZ INA  CHRZEŚC IJAŃSKA
Jeśli z zainteresowaniem przewracać będzie

my kartki świętej Ewangelii, zauważymy, że je
dnym z najpiękniejszych obrazów, budzących w 
każdym z nas najtklwsze uczucia, to wnętrze 
nazaretańskiego domku. Święty Józef — spraco
wany cieśla, jego małżonka — Najśw. .P. Marya, 
Boga Rodzica, a w pośrodku nich Jezus — Boża 
Dziecina. Oto rodzina najpiękniejsza, napraw
dę Święta Rodzina,

Stów brakuje i wyobraźnia zamiera, gdy mó
wić trzebo o tym najidealniejszym ze związków 
małżeńskich, o tym prawzorze wszystkich chrze- 
ściańskich rodzin. Gdzie bowiem Święta Rodzina 
z Nazaret, tam niebo na ziemi, tam ziemia ku 
niebu unosić się musi. Porywający to wzór dla 
naszych chrześcijańskich rodzin. Niech mężowie 
przeglądają się w obrazie św. Józefa, małżonki 
i matki w wizerunku NaJśw. P. Maryi, a dzieci 
niech naśladują małego Jezusa.

Życie rodzinne to rzecz doniosłej wagi. Dla 
nas samych, dla społeczeństwa, dla Kościoła, dla 
Narodu, Państwa i ludzkości całej. Jakie będą 
nasze rodziny, takim będzie naród, taką będzie 
ludzkość. Z różnymi spotykamy się jednak po
glądami na życie rodzinne i jego wartość. Za
stanówmy się jednak, co o tej najmniejszej, alę 
jednocześnie n?;istotniejszej komórce społecznej 
myśli Chrystus, a co za tym idzie, jakie w tej ma
terii jest stanowisko Kościoła Świętego.

Jezus nie założył wprawdzie rodziny, dla sie
bie, ale tym samym bynajmniej nie zlekceważył 
związku rodzinnego, jakby może chcieli niektórzy

pseudo-celibaci fanatycy. Jego rodziną, jego ow
czarnią jest cale Chrześcijaństwo, czyli ci 
wszyscy, którzy pełnią wolę Ojca Niebieskiego..

B a rd zo  jednakże cenił sobie życie rodzinne 
Chrystus, i wysokie miał o nim mniemanie. Jako 
Bóg mógł zjawić się wśród nas jako dojrzały 
człowiek, a jednak obrał ten naturalny, a więc 
przez Boga ustanowiony, sposób urodzenia się 
z Niewiasty i wzrastania wśród ciepła ogniska 
rodzinnego^ przy boku Swej Matki Najświętszej 
i Opiekuna św. Józefa.

Znamienny to fakt, że Chrystus, chcąc odnowie 
świat, wielkie Swe dzieło rozpoczął od odnowie
nia i uświęcenia życia rodzinnego. Niedość tego, 
że uświęcił je własnym przykładem, ale ponadto 
związek czysto naturalny podniósł do godności 
Sakramentu. Małżeństwa, czyniąc go czymś świę
tym, nietykalnym.
" „Wy mężowie, — nakazuje Pismo św., — ko

chajcie żony wasze, podobnie jak Chrystus umi
łował Kościół swój i wydał się za niego, by go 
uświęcić i oczyszcić. Wielka to tajemnica, — czy 
tamy dalej, — ale mówię wam w Chrystusie i w 
Jego Kościele1'.

A czego Chrystus żąda od naszych rodzin 
chrześcijańskich?

Przede wszystkim, byśmy bardzo sobie cenili 
życie rodzinne i z niekłamanym szacunkiem od
nosili do niego. Byśmy Małżeństwo uważali za 
ścisły związek całego życia, dla wzajemnej no- 
mocy tu na ziemi i zasłużenia sobie na wieczne 
życie rodzinne i domowa ognisko, nie jest pewne-
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gp rodzaju świętością, dla takiego nie ma już w 
w ogóle żadnej świętości.

Pragnie dalej Chrystus, byśmy brali żywy 
wzór z Świętej Rodziny. Wspaniale o tym mówi 
Pismo św.: „Przyobleczcie się tedy w dobrotli
wość, w pokorę, cichość i cierpliwość. Jedni dru
gich znosząc i odpuszczając sobie wzajemnie. A 
nade wszystko miejcie miłość, która jest związką 
doskonałości. A pokój Chrystusowy niech panu
je w sercach waszych i wdzięczni bądźcie. Słowo 
Chrystusowe niech mieszka w was, byście z mą
drością samych siebie nauczali i napominali — 
śpiewając w serach waszych Bogu“.

Niech ktoś próbuje zaprzeczyć, że jest to wspa
niały program rodzinnego życia. Jeśli jest źle na 
świecie, jeśli jest zimno, pełno zgrzytów i wza
jemnej nienawiści, dzieje się tak dlatego, że nie 
wcielono dotąd w życie tych pięknych haseł Chry
stusowych, zamkniętych do tej pory jako mar
twa litera w drukach stosowanych ksiąg teolo
gicznych, zapełniających plebanijne biblioteki.

Ale nigdy nie jest za późno. My polscy katoli
cy musimy się ocknąć wreszcie z letargu wielo
wiekowego uśpienia religijnego, musimy zacząć 
budować nowe życie, jaśniejszą i szczęśliwszą 
przyszłość, musimy jak Chrystus rozpocząć od 
naprawy naszego życia rodzinnego.

Musimy walczyć z utartym mniemaniem, jako 
związek małżeński był tylko wspaniałym uderze- 
nem w dzwon gorącej miłości i oddania, któreby 
jednak z czasem powoli nilkły, jak dźwięk wesel
nej melodii. Trzeba, by stal się ciągłym zarze
wiem niegasnącym zniczem ciepła ogniska ro
dzinnego na całe życie.

Obowiązkiem każdego ojca chrześcijańskiego 
jest dbać o to, by w domu jego zawsze panował 
zdrowy duch, serdeczna pogodna atmosfera. Za 
wszelką cenę należy unikać, gorszących dla dzie
ci, kłótni małżeńskich. Niech mężowie nie na
rzekają na żony swe. że są nie dobre, łub zdra
dzają. Niech każdy kocha je i szanuje jak nale
ży, a z pewnością nie będą. szukały małości i po
szanowania u innych. W życiu dobrego męża 
dwie tylko niewiasty mogą mieć większe znacze
nie i dwie tylko na szczególną zasługują miłość: 
pierwsza — to nasza matka, która nam dała ży
cie, — druga — to matka naszych dzieci czyli 
żona. Wszystkie inne kobiety w zakresie naszego 
serca będą albo pomyłką, albo poprostu naduży
ciem.

Tak samo wielkie są obowiązki matki i żony 
chrześcijańskiej, która winna oddziaływać do
broczynnym wpływem cnót niewieścich i być pod
porą oraz duszą całej rodziny. Wreszcie i od dzie
ci dużo wymaga Chrystus. Wymownym tu dla 
nich przykładem jest sam Jezus, który, »— jak 
mówi Ewangelia św., — rozmnażał się w mądro
ści i w miłości u Boga i ludzi, — poszli z Maryą 
i Józefem i był im oddany.

*

Małżeństwo i życie rodzinne nie jest jednakże 
jednym tylko pasmem przyjemności i wzlotów,

nieustannym uśmiechem serdecznej radości. Bo 
i pracy, i cierpień, i trudów i krzyżów tam bez 
liku. Ale ufajmy, Chrystus obiecał nam Swą po
moc.

Jeśli słuchać będziemy głosu Jego, da nam 
siły do przezwyciężenia wszystkich trudności ży
ciowych, kłopotów i trudów, da obfite łaski do 
zniesienia wszystkich tych ciężarów, jakie nieod
zownie pociąga za sobą wspólne życie małżeń
skie.

Obiecał nam Chrystus pociechę i ratunek w 
cierpieniu, w smutku i nieszczęściu. Nikt inny 
tego nie potrafi, tylko On, nasz Boski Zbawi
ciel. I chociaż cierpienie jak cień włóczy się za 
człowiekiem, to jednak przy Bożej pomocy ła
twiej go zniesiemy, często nawet nie bez korzyści 
dla nas samych. Napewno przyjdą na nas dni 
próby i ciężkich nieraz doświadczeń, kiedy łzy 
cicho ronić będziemy po kątach naszego domu, — 
przyjdą dni ciężkie i jak ołów brzemienne, szare 
jak wieczór jesienny, kiedy zdawać się nam bę
dzie, że gwiazdy naszego szczęścia rodzinnego 
rozpłynęły się w nicość, — i siły ostatnie opusz
czać nas zaczną. W takich chwHaeh zwracamy 
się do Tego, który nam pociechę i pomoc obiecał, 
mówiąc: „Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy pra
cujecie i znużeni jesteście, a ja was ochłodzę".

Ale i błogosławieństwa, szczęścia i radości nie 
zabraknie bogobojnej rodzinie chrześcijańskiej, 
bi i to wszystko obiecał jej Bóg. Ile nieba może 
być już na ziemi, tyle właśnie przychylić go mo
że szczęśliwe małżeństwo, ciepło rodzinnego 
ogniska. Musi być pięknym i świętym to, co 
aniołowie zwiastują, a Ojciec Niebieski czymś do
brym nazywa.

Niech nasze polskie katolickie rodziny odrodzą 
się i nabiorą prawdziwej świętości, niech czer
pią obficie z błogosławionego wzoru Świętej Ro
dziny, niech jak Chrystus rozpoczną odrodzenie 
religijne świata od uświęcenia domowego ogni
ska. Z popiołów wygasających zniczów rodzin
nych rozdmuchające tlące się tam jeszcze iskier
ki ideałów Chrystusowych, a Bóg Wszechmogący 
napewno nam pobłogosławi i tu na ziemi, a 
szczególnie w wieczności.

PRZYJACIELU!
Gdy sam przeczytasz ,,Po- 

słannictwo“ — pożycz je 

sąsiadowi, poślij krewne

mu, przyjacielowi!

Z A C H Ę C A J

wszystkich do czytania i 

prenumerowania naszego 

igr pisma, bo  tym przyczy

niasz się do krzewienia pięk

nej i historycznej idei pol

skiego Katolicyzmu,
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CHRZEŚCIJAŃSTWO W  POLSCE
Do Polski Chrześcijaństwo dotarło stosunkowo 

późno. Szło zasadniczo dwiema różnymi dro
gami, z których jedna wiodła przez państwo 
wielkomorawskie, druga zaś przez sąsiadujące 
z Polską Niemcy.

Z podręczników historii wiemy, że dałeko pier
wej,, aniżeli ochrzcił się Mieszko, — Chrześci
jaństwo znanym było w Małopolske, — 
że wyznawcy Jezusa byli tam dosyć liczni, posia
dali swoich duchownych, budowali świątynie, a. 
nawet mieli własną katedrę, o czym świadczą 
dobrze zachowane szczątki w podziemiach Wa
welu.

Jeżeli nie sami Cyryl i Metody, to napewno 
najbliżsi ich współpracownicy przynieśli na zie
mię Małopolska naukę o Bogu-Ćczłowieku, w 
imię którego chrzcili Słowian porzucających 
pogańskie bóstwa. Kościół, który zaczyna się two
rzyć w Polsce w połowie IX wieku, •— jest na- 
wskroś Kościołem Polskim, gdyż takim chcą go 
mieć ci, którzy budują jego zręby. Z historii Ko
ścioła i Historii Powszechnej wiemy, że obrzą
dek Cyryla i Metodego był obrządkiem słowiań
skim, że nabożeństwa odprawiane były w języ
ku zrozumiałym, że Słowo Boże głoszone było w 
len sposób, by słuchacze jak najlepiej mogli po
znać zasady nowej Wiary.
. Przyjmowanie chrześcijaństwa miało charakter 
dobrowolnego aktu woli i stawało się wynikiem 
zrozumienia wyższości wiary w Jednego Boga 
nad wyznawanym dotychczas politeizmem.

Drugi szlak, którym szła ku Polsce nauka Je
zusa, wiódł przez Niemcy. Zorganizowane już 
silne Cesarstwo Niemieckie zdaje -sobie sprawę 
z korzyści, jakie Kościół dać może w podboju 
sąsiednich ludów.

Zaprzyjaźnieni z papiestwem margrabiowie 
magdeburscy, pod płaszczykiem nawracania po
gańskich Słowiań, zbrojnymi napadami nękają

ziemie objęte panowaniem Mieszka I-go, niosąc 
im pożogę i zgliszcza.

Przez długie lata, wychowani w pogodnej 
atmosferze swych wierzeń, Polacy nie potrafią 
zrozumieć zasad religii niesionej im przez prze
moc i gwałt zaodrzańskich sąsiadów. Rozumie 
to jednak doskonale pierwszy historyczny wlad 
ca Polski. Najzupełniej zdaje sobie sprawę z te
go, że nie ostoi się potędze niemieckiej, — ale 
i to wie także, że z chwilą przyjęcia niemieckiego 
chrześcijaństwa -popadnie w całkowitą zależność 
od cesarza i biskupów. Dlatego kieruje się ku 
Czechom i czyni to bynajmniej nie z potrzeby 
duszy, — a tylko by zyskać sprzymierzeńca do 
walki z Niemcami.

Że sprawa nawrócenia Polski nie poszła łatwo, 
widzimy czytając historię. Bunt Maslawa był 
skierowany nie tylko przeciwko rządom Miesz
ka Starego, ale ostrze jego uderzyło przede 
wszystkim w Kościół, niszcząc całkowicie jego 
stan posiadania i przywracając .do władzy na 
krótki okres czasu reakcję pogańską.

Jest to równocześnie dowodem, że już w zary
sach państwowości polskiej istniał głęboki roz- 
dźwięk pomiędzy przedstawicielami Kościoła a 
społeczeństwem, jeżeli, jak pisze kronikarz, „wy
buchł w ziemi Lachów bunt, powstali chłopi i po
zabijali swoich biskupów11— (Kronika ruska Ne
stora). „Przeciw biskupom i kapłanom bożym 
■rozpoczęli bunt i jednych mieczem, drugich kamie
niami pomordowali" (Kronika Galla Bezimien
nego). Przyczynami tego rozdźwięku były zaw
sze dwie różne racje stanu, nawzajem sę wyklu
czające, z których kościelna dążyła do osiągnię
cia swych celów kosztem narodu i państwa — 
gdy druga starała się przez wieki, aby uwolnić 
się z kleszczowych objęć zakłamanej polityki Ko
ścioła rzymskiego.

Wzrost potęgi arabskiej zadał Ko
ściołowi cios wielki. Odpadła od nie
go cała prawie Afryka oraz znaczna 
część Azji Mniejszej, gdzie zdążył się 
ju ż  ugruntować.

Upadek cesarstwa zachodnio-rzym 
skiego, wędrówki ludów  i całkowite 
odcięcie od B izancjum  —  postawiły 
Kościół wobec nowych zupełnie za
dań, tymbardziej, że w  Europie 
Chrześcijaństnwo zaczyna rozszerzać 
się coraz bardziej.

Pomiędzy Kościołem na Wschodzie
i na Zachodzie zaczęły uwydatniać 
się coraz bardziej różnice.

Patriarchowie konstantynopolitań
scy zależni byli we wszystkim od ce
sarzy bizantyjskich, gdy biskupi 
rzymscy k ładli już podwaliny pod 
mające powstać z czasem państwo 
kościelne —  widomy znak świeckiej 
potęgi i zarazem zalążek upadku pa
piestwa.

W  r. 724 Pepin M ały podarował 
papieżowi Stefanowi I I  —  odebrany 
Longobardoił) egzerehat Rawenny, a 
syn Karola Wielkiego, Ludw ik Po
bożny, zgodził się na podporządko

wanie papieżowi M ikołajow i I I  
wszystkich biskupów.

Po raz pierwszy w  Historii Kościo
ła biskup rzymski wyciąga rękę po 
władzę i napotyka na zdecydowany 
sprzeciw duchowieństwa Wschod
niego. Sporowi z patriarchą kon
stantynopolitańskim, Focjuszem, K o
ściół rzymski stara się zawsze nadać 
charakter dogmatyczny, ubolewając 
pozornie nad tym, że przyczyną roz
łam u Kościoła było różne poięcie za
leżności od siebie Osób Trójcy św., 
gdy historia twierdzi, że tylko ludz
kie względy stały się powodem pier
wszej w  łonie Kościoła wielkiej schi
zmy.

Posłuchajmy, co na ten temat m ó
w i historyk: „Na Zachodzie K oścół 
dążył do zdobycia władzy nad pań
stwem, a papież pragnął mieć głos 
decydujący we wszystkich sprawach, 
nie tylko duchownych, lecz i świec
kich. Inaczej było na Wschodzie:... 
Stąd w ynik ł spór tym zaciętszy, że 
duchowieństwo również nie chciało 
uznać w  całej pełni władzy papieża. 
Focjusz wystąpił z całym szeregiem

Bolesław Wojciechowski

O KOŚCIELE
zarzutów przeciwko papieżowi, głó
wnie zaś przeciwko dążeniu papieża 
do zajęcia stanowiska głowy Kościo
ła, którą może być tylko Chrystus. 
Zwołano sobór w  r. 867 i ten uznał 
papieża za „zrzuconego z tronu“, . 
Przyczyny natury dogmatycznej wy
łoniły się dopiero w  czasie dalszej 
walki, która trwała do r. 1054 i skoń
czyła się klątwam i, jak im i obrzucili 
się wzajemnie papież Leon IX  i pa
triarcha M ichał Cerulariusz.

Kościół podzielił się na dwa prze
ciwległe obozy, z których jeden, o- 
pieraiący się na Piśmie i T ra lyc ji 
Kościoła pierwszych wieków chrze
ścijaństwa nazwał się „prawowier
nym " czyli Prawosławnym, drugi zaś 
Kościołem Zachodnim, czyli Rzym 
skim.

Rozdział ten, dokonany dla zwy
kłych ziemskich celów, nie pozbawił 
jednak Rzym u pragnienia, ażeby pod
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Ogłaszamy Konkurs 
autorski

Redakcja Wydawnictw Kościoła pol- 

sko-katolickiego ogłasza Konkurs na 

prace autorskie do „Posłannictwa”:

1. najlepszy opis dziejów placów
ki kościelnej, możliwie z dołączeniem 
wyraźnych fotografii,

2. najlepszy opis uroczystości pa
rafialnej,

3. najlepszy opis wrażeń odniesio
nych na polskim nabożeństwie,

 ̂4* „Mój wkład w dobro i rozwój 
Kościoła polsko-katolickiego“,

5. „Rola polskiego katolika w wal
ce o postęp i utrwalenie pokoju na 
świecie“,

6. najlepsze prace dziecięce (dla 
dzieci do lat 15), jednakże z wyłącze
niem poezji.

Zamknięcie Konkursu nastąpi w dniu 
1 marca br. Organizatorzy Konkursu 

zastrzegają sobie prawo druku prac 

nagrodzonych i wyróżnionych na ła
mach „Posłannictwa".

Jakim był Jezus?
(dok. ze str- 3)

i szepczę do uszu waszych, kołaczę do serc za- 
kamieniałych i zimnych, a nie znajduję was 
w domu!

...nazywacie mnie Drogą, a jednak nie kroczy
cie nią ...nazywacie Żywotem, a gardzicie mną... 
Budujecie wspaniałe i zlotem lśniące świątynie, 
w których sarni upajacie się dymem wonnych 
kadzideł, mówiąc naiwnym, że mnie to radość 
sprawia i cieszy...- Sami zachwycacie się tysią
cem jarzących się świec i puszycie się wierno- 
poddańczym pokłonem miliona sfantyzowanych 
dusz, wmawiając im, że Bogu czynią przysłu
gę... Waszą czysto ludzką drogę nazywacie je
dynym gościńcem wiodącym ludzkość do Mnie, 
kłamiąc tym, którzy wpatrzeni w was wierzą 
wam, nie wiedząc wcale o tym, żeście sobą prze
słonili mój boiski wizerunek Przyjaciela i Brata 
ludzkości!

...nazywacie mnie Pięknem i Miłością, a nie 
kochacie mnie wcale ...nazywacie Wiecznym
i Nieomylnym, a nie szukacie mnie... nazywacie 
Sprawiedliwym ,a wcale się mnie nie boicie!

*

Nam, polskim katolikom nie wolno pozostać 
nadal głuchymi na te gorzkie wyrzuty, na to 
noworoczne Jezusowe wołanie, które tak łatwo 
dosłyszy każdy z nas, jeżeli z pokorą wniknie 
w naukę Mistrza z Nazaretu i szeroko otworzy 
swą duszę, swe serce, na głos Boskiego Zbawi
ciela. Odpowiedzmy Mu dzisiaj wszyscy: Panie, 
oto idziemy za głosem Twoim, bośmy wreszcie 
poznali, jakim Ty byłeś, — czego od nas żądasz!

PIERWOTNYM
porządkować sobie Prawosławie, 
czego chociażby dowodem znane w. 
historii próby utworzenia tzw. Unii, 
czy też osławiona dywersyjno-szpie- 
gowska działalność „Pro Russia" w 
latach po pierwszej W ojnie Świato
wej.

*
. I

Upojone poparciem tronów cesar
skich,. papiestwo bardzo szybko wy
kazuje swoje aż nadto ludzkie po
chodzenie. Uzależnione od arystokra
cji rzymskiej wraz z n ią  stacza się 
coraz bardziej w  bagno upodlenia i 
zbrodni, a na „Stolicy Piotrowej“ za
siadają tacy „namiestnicy" Chrystu
sa, jak  Jan  X I I  „młodzieniec o nader 
słabej moralności".

Cesarze niemieccy w  zależności od 
oddanych im  usług, albo osadzają ich 
na tronach, albo też zrzucają sromo
tnie, a nawet karzą więzieniem.

Od roku 962, tj. od koronacji O t
tona I-go, do roku 1002 na rzekomym 
„krześle św. Piotra“ zasiada aż 10 
panieży, z którvch dwa — to an'y- 
papieże, a reszta „panujący" nawet 
po kilka zaledwie miesięcy.

Jak  w  kalejdoskopie zm ieniają się 
im iona i daty, a wraz z n im i okre
ślenia, że „pohańbił Stolicę Piotro- 
w ą“ albo dostał się do władzy dzięki 
symonii, tj. w ładę tę kup ił u  poprze
dnika.

Nic dziwnego więc, że społeczeń
stwa chrześcijańskie patrzą w  kie
runku Rzymu z obrzydzeniem, że za
kony sarkają, że tworzą się związki 
ludzi domagających się reform w  ło
nie Kościoła, zniesienia papiestwa, 
powrotu do pierwotnego chrześcijań
stwa. Albigensi, W aldsnsi i inn i to 
jasne pochodnie na drodze rozwoju 
cv,v-TcćpiiQ^5twa k+órych nie z<?asi 

najbardziej wykrętna historia Ko- 
ścioia rzymskiego.

Rozkład —  zahamowany na krótko 
reformami Grzegorza V I pójdzie da
lej, by w  w. X IV-ym  otrzymać nie-

snotykane w  historii nasilenie. Pa
piestwo stanie się krwawym, w któ
rym  każdy dający więcej może dla 
siebie kupić godność, łaskę, odpusz
czenie popełnionych już i mających 
być popełnionymi —- grzechów.

Ustanowiona w  r. 1215 inkwizycja 
jest tylko nieudolną próbą zahamo
wania tego, co zbliża się nieuchron
nie. Krzyk m ilionów  mordowanych 
ludzi, stosy płonących książek, na
rzędzia śmierci obsługiwane przez 
„bogobojnych braci św. Dom inika" 
nie są zdolne zabić w  duszy ludzkiej 
odwiecznej tęsknoty, za Bogiem, za 
prawdą, za Kościołem Jezusa Chrys
tusa.

Tęsknota ta przyoblecze się w  as
cetyczną postać Hieronima Savona~ 
roli, zagrzmi potężnym głosem Jana 
z Husinca, jak  błyskawica przebie
gnie całą Europę i uderzy w  spróch
niałe drzewo papiestwa gromami Re 
formacji XVI-go wieku i następnych.

Nie pomogą uchwały soboru try
denckiego, przejęcie roli w ielkich in-

(dok. ze str- 13)



10 P O S Ł A N N I C T W O Nr 1

Wiadomości z Kurii Biskupiej
Komunikaty i zarządzenia Władz kościelnych

1 — Do dnia 5 lutego należy nade

słać do Kurii wykazy członków Rad 

Parafialnych wraz. z dokładnym1: ich 

adresami. W miesiącu styczniu odbyć 

się mają we wszystkich placówkach 

naszego Kościoła doroczne Walne 

Zgromadzania Parafialne, na .których 

ustępujące Rady Parafialne zdać win

ne szczegółowe sprawozdania ze swej 

rocznej działailnośoi. Na tymże zebra

niu należy .dokonać wyboru nowych 

Rad Parafialnych ścisłe według zasad 

przewidzianych Prawom Kanonicznym.

2 — Przypominamy, że wszystkie 

zarządzenia oraz komunikaty, umiesz

czane w Biuletynach Informacyjnych • 

bądź też Okólnikach Kurii Biskupiej, 

posiadają moc obowiązującą w całym 

Kościele. Wspomniane Biuletyny o- 

trzymywać będą wszyscy członkowie 

Rad Parafialnych oraz Wielebni Księ

ża.

3 — Do 5 'lutego naij.późnieij wszy

scy bez wyjątku Ks'ięża nasi przy 

.pomocy swych Rad Parafialnych spo

rządzą szczegółowe wykazy rodzin (z 

dokładnymi adresami) wyznawców Ko

ścioła oraz przyjaciół naszych i sympa

tyków' na. danym terenie, po-czem ode

ślą takowe do KurM. Nai wspomniane 

adresy wysyłać będziemy wszystkim 

■rodzinom na’szym 'indywidualnie „Po

słannictwo" przez pocztę, Księżom 

natomiast pewną ilość dó dowolnego 

kolportażu dodatkowego. Wielebni 

Księża polecą któremuś z członków Ra

dy Parafialnej zająć się wyłącznie kol

portażem naszej prasy i wyda winić* w, 

przy czym należy odpiis nadesłanego, 

nam wykazu naizwisk zachować u sie

bie i notować na. nim wszystkie otrzy

mywane tytułem prenumeraty należ

ności. Kolporter parafiailny co mie

siąc odeśle zebrane pieniądze czekiem 

PKO do Warszawy. Za wykonanie po

wyższego zarządzenia czynimy odpo

wiedzialnymi wszystkich naszych 

Wie!. Księży. Raz jeszcze zaznaczamy, 

że zasadniczo opłaty za prenumeratę 

należy składać na ręce wiadomego kol

portera parafialnego, którego konto 

obciąży Administracja. W wyjątkowych 

wypadkach można nadsyłać prenume

ratę indywidualnie .bezpośrednio <!o 

Administracji. Nasi Czytelnicy z poza 

grona wyznawców zamawiają „Po

słannictwo" .indywiduailnie w Admini

stracji.

4 — Prosimy wszystkie Rady Para

fialne, by nadsyłały do Redakcji możli

wie najwięcej korespondencji z terenu.

Pożądane są również wyraźne foto

grafie pamiątkowe z uroczystości pa

rafialnych względnie budynków kościel

nych. Zwracamy uwagę na ogłoszony 

w niniejszym.numerze Konkurs z na

grodami, - którym zainteresować nale

ży w szczególniejszy sposób naszą 

młodzież, a nawet dzieci.

5 — Redakcja Wydawnictw Kościo

ła będzie niebawem w posiadaniu 

własnych nakładów całych seryj obraz

ków (format pocztówki) o tematyce re

ligijnej, przeznaczonych w pierwszym 

rzędzie do rozprowadzenia między wy

znawców naszego Kościoła. Obrazki, 

wykonane estetycznie w kilku kolo

rach rozprowadzamy naraz,ie \v- 3 

pierwszych -seriach po 10 sztuk każda,

— .razem 30 różnych motywów. W  nie

dalekiej przyszłości prześlemy wzory 

wraz z Biuletynami do każdej z na

szych placówek w celu dokonania 

większych hurtownych zamówień w 

Administracji.

6‘ — W duła 4 stycznia br. zmarł 

nagle w Krakowie iks. prof. Laichmayr, 

w wieku 71 lat, długoletni rektor iwy- 

w wieku 71 Jat, długoletni rektor iwy- 

kładowca w naszym Seminarium Du

chownym. Pogrzeb odbył się w Kra

kowie na. cmentarzu Rakowieckim w 

dniu 8 stycznia przy licznym udziale 

wyznawców oraz przyjaciół zmarłego. 

Z ramienia Kurii Biskupiej obrzędach 

żałobnych wziął udział ks. prof. E. 

Krlegelewtez. Sip. ks. Laehmayr zyska! 

sobie głęboki .szacunek i uznanie z ra

cji swej głgbc-kiej wiedzy. W zimadym 

tracimy wartościowego kapłana oraz 

współpracownika .Redakcji „Posłan

nictwa". Ostatni artykuł, napisany 

bezpośrednio prze;! zgonem pt: 

„Chrześcijanin wobec zagadnień poli- 

tyoznyoh11, umieszczamy w numerze 

łutowym naszej gazety. Duszę nasze

go współbrata kapłana po.lecaimy mo

dłom naszych duchownych i świec

kich wyznawców.

7 — Składamy szczere podziękowa

nia 1 słairopo!skie „Bóg zapiać, wy

znawcom parafii w Swieciechowie któ

rzy złożyli na rzecz Seminarium Du

chownego w Waifszaiwie szereg cen

nych produktów żywnościowych. Kwe

stę w tej parafii przeprowadzał w ub. 

miesiącu kleryk Okankowski. Również 

wszystkim naszym Wielebnym Księ

żom którzy w jakikolwiek sposób przy

szli z pomocą centrali Kościoła w War

szawie składamy tą drogą nasze ser

deczne podziękowania.

Przeniesienia duchownych

ks. Roman Marszałek — z Grudek 

z powrotem do Horodła na stanowisko 

administratora i katechety w szkole.

ks. Bolesław Sikorski — z Warsza

wy czasowo do Grudek na stanowisko 

proboszcz a i ka+echety w szkole.

ks. mgr Szczepan Włodarski

— z Krakowa na stanowisko profeso

ra Seminarium Duchownego w War

szawie oraiz wychowawcy kleryków. 

Dodatkowo na: stanowisko administra

tora parafii w Wair!szaiwie, przy ul. 

Szwoleżerów 4.

ks. Marcin Tymczak — z Gorzko

wa na stanowisko proboszcza w Cie

plicach.

ks. mgr Antoni Gomza — z 0- 

sówki na stanowisko administratora 

filii w Lesznie Wlkp;

ODWOŁUJE SIĘ 

Ks. Józefa Saracena ze stanowiska 

p. o. dziekana dziekanatu warszaw

skiego oraz opiekuna kleryków w Se 

minarium Duchownym.

ks. Józefa Nowaka ze stanowiska a- 

dmimistratora parafii -w Ostrowcu Sw.

ks. Leonarda Hodorskiego ze stano

wiska proboszcza w Elblągu.

ks. Mariana Zipolda ze stanowiska 

administratora w Horodle.

ks. Józefa Kostorza ze stanowiska 

administratora w Leśnej k. Lubania.

ZAWIESZA SIĘ W CZYNNOŚCIACH 

KAPŁAŃSKICH:

Decyzją Komisji Dyscyplinarnej z 

dnia 18.XII.51, zawieszony izostaił w 

czynnościach kapłańskich: 

ks. Józef Dobrochowski — bez sta

nowiska w Kościele.

ks. Józef Bok. Powyższe zatwierdza 

Kuria Biskupia.

WYDALENI Z KOŚCIOŁA:

Przypomina ;się, że decyzją byłego 

przewód. Tymcz. Kol. Rządz, wydailony 

został z kościoła, ks. Ig. Wysoczański, 

który z Kościołem naszym nie mai nic 

wspólnego.

ks. Józef Szetast -— -b. profo. w Byd. 

goszczy wydalony i  Kościołai.

ks. Franciszek Baran — b. admin. 

. w pair. w Lipie Lub.

Czyś już zapłacił 

prenumeratę za 

„P O S Ł A N N IC T W O "?
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Wiadomości z Kościoła
WARSZAWA

W dniu 2 grudnia parafia nasza ob- 
chodziia piękną uroczystość poświęce
nia nowozainstalowanego organu Po 
wielu latach usilnych starań i zbiórek 
ofiar na ten zbożny cel, dojrzała wresz
cie podniosła chwila, w której kościół 
nasz przy ul. Szwoleżerów poraź pierw 
szy rozbrzmiał silnym echem tego tra
dycyjnego instrumentu. — Po dokona
niu samej czynności poświęcenia od
czytano akt erekcyjny i poprzecinano 
wstęgi łączące nowy organ z rodzica
mi chrzestnymi, którymi byli: małżon
kowie inż.Girtlerowie, małż. inż. Glów- 
czyńscy, inał. Zółtkowscy, małż. Swi
derscy, małż. Sadkowscy ob. inż. Sze- 
leśeimai Morawska, najstarsza wyznaw. 
czyni naszej parafii, małż. Kołodziejs
cy oraz członkowie chóru z ob. Romu
aldem Walterem na czele. — Uroczys
tą sumę z wystawieniem Najśw. Sa
kramentu odprawi! w asyście klery
ków Wikariuszów Generalny, ks. Ju l
ian Pękala. Podniosłe Słowo Boże na 
temat zadań Kościoła naszego wygło
sił Kanclerz Kur,'-i Biskupiej, ks. Euge
niusz Kriegelewicz. Na wspomnianą 
uroczystość przybyli wszyscy nasi wy
znawcy oraz sympatycy z najdalszych 
nawet dzielnic stolicy. Dia wszystkich 
obecnych w Kościele całość była n;e- 
lada przeżyciem i na długo utrwaliła 
się w wdzięcznej pamięci tych wszyst
kich, którzy szczerze pragną szybkie
go rozwoju naszej świętej Sprawy.

(Z.W.)

WYMIANA ŻYCZEŃ ŚWIĄTECZNYCH

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
oraz uroczystości Nowego Roku nastą
piła szeroka wymiana życzeń między 
Kurią Biskupią Kościoła nas-zer^o a 
wyższymi przedstawicielami innych 
wyznań.

Miedzy innymi, •wDłvnełv <k> Kurii 
denesze: J E. fos. bpa Metrooolóty Ma
karego, wystęmracePt) w imieniu brat- 
ni!o-nr> nam Koś^oła Prawosławnego: 
,,W :tam Kurie Biskumą ze Snnetem 
Narodzenia Chrystusowego, Swietem 
Pokom i Łaski Boiei dla ludzi. Zasy
łam żqcz°nia radości duchowej dla 
Kurii i dla powierzonej iet owczarni"
— oraz — J. E. iks. boa PróchnjpwśWe- 
go. występni aceco z ramienia S-taroka- 
W-ckiego Kocioł a Mariawitów w 
Płrwikn: „7, okazji Świat Bożego Na- 
rodzenia i Nowego Roku. proszę przy
jąć szczere i braterskie żuczenia wsze
lakich Łn^k dla drogich Księży i całe
go K'ścio!a Abti Boża Dziecina udzie
liła Wam światła i hartu durha do pro
wadzenia św'?tego dzieła, które rozno- 
czę'iście dla.chwały Bożej i odrodzenia 
p'Chrwstuśti durhn-Narodu Polskiego. 
Obu końcem Waszuch trudów bul 
hiimn: anie'ski nad nasza Nowa Polską: 
Chwata na wysokościach Bogu. a na 
ziemi pokój ludziom dobrej woii!“.

Nrezależnie od wieuu życzeń ze
wnętrznych, do Kuri w*iłvnełv serdecz
ne i eS#*** pozdrowień !ai świąteczne od 
ws'zvcłik:ch r)raw!e Wiał. Księży z te- 
■renn i od w'e!u Wyznawców świeckich 
z całej Polski.

BOGUSZÓW K. WAŁBRZYCHA

Założycielem naszej placówki był 

ks. Józef Osmólski, który zjawił się tu 

jeszcze w r. 1946 i przejął parafię po 

byłym ks. starokatolickim narodowości 

niemleplseij. Pierwszymi wyznawcami 

tej placówki byli przesiedleńcy z za 

Buga, zwłaszcza z okolic Borysławia 

Prawdziwymi jednakże pionierami tej 

wybitnie górniczej parafii naszej byli 

reemigranci z Francji którzy przyjeż

dżali etapami z- zagranicy i osiedlali 

się jako fachowi górnicy w tej na:- 

wskroś robotniczej mieścinie, wchodzą

cej w skład wielkiego zagłębia węglo

wego wałbrzyskiego. — Znamiennym 

jest fakt, że powracający do Ojczyzny 

repatrianci garnęli się raczej 

do naszego polsko-katolickiego 

Kościoła, w którym słusznie wyczuwa

li prawdziwego ich przyjaciela, w prze 

ciwstawieniu do niezrozumiałej- dla 

nich roli politykierskiej kleru watykań

skiego w tych stronach. — Parafia 

rozwinęła się bardzo po prżyjeździe do 

Boguszowa ks. prof. Kriegelewicza, 

który zorganizował szereg publicznych 

akademii okolicznościowych oraz in

nych imprez kościelnych. W tym czasie

zawiązało się żywotne bardzo Kolo 

Młodzieży, które w własnym zakresie 

zasłużyło sobie na szacunek i uznanie 

wszystkich mieszkańców miasta. Po 

przebyciu bardzo ciężkiej operacji ks, 

Kriegelewicz zmuszony był zmienić 

klimat górski na bardziej nizinny, toteż 

nai jego miejscu postawiono niemniej 

dzielnego i ofiarnego kapłana ks. Te

odora Elerowskiego, który w dalszym 

ciągu podtrzymywał dobre imię nasze

go Kościoła na tamtym terenie i owoc» 

nie pracuje tamże do taj chwili, będ-̂ c 

lubiainy i szanowany nie tylko przez 

swoich, ale nawet przez przeciwni

ków z obozu watykańskiego. Piękny, 

w stylu nowogotyokim utrzymany ko

ściół, wyposażony w organ elektrycz

ny oracz trzy dzwony, położony jes-t w 

samym środku tego nawskroś górsice- 

go miasteczka dolnośląskiego. Nawia

sem należy dodać, że jest ono najwyżej 

po Zakopanem położonym miastem 

(od 580 — 780) obok którego wznosi 

się najwyższy szczyt tychże okolic 

(Chełmiec 850). (zob. rycinę przed

stawiającą kościół w Boguszowie Dol

nośląskim).

r. k.
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NOWOROCZNE ŻYCZENIA 
NASZYCH WŁADZ KOŚCIELNYCH  

DLA WŁADZ ŚWIECKICH,

W dniu 1 stycznia w godzinach 'po
południowych członkowie Stań: Btsiku- 
piej z Warszawy złożył: w Belwederze 
następujące noworoczne życzeniai ob. 
Prezydentowi oraz członkom~ Rządu 
R.P. w imieniu całego Kościoła potlisiko- 
katcuiokiego:

„W  imieniu wszystkich Wyznawców 
duchowych i świeckich Kościoła polsko- 
katolickiego w R.P. składamy Wam, 
Obywatelu Prezydencie, oraz w Waszej 
Osobie — Rządowi Ludowemu i całej 
Ojczyźnie naszej — najszczersze życze
nia noworoczne wraz z wyrazami 
uznania i głębokiego szacunku.

Życzymy Ludowej Ojczyźnie naszej 
świetnej przyszłości i rozwoju w wiel
kiej rodzinie narodów świata, miłuią- 
ci/ch przy jaźń, pokój i postęp'.' Kierow
nikom naszej nawy państwowej życzy
my sił i odwagi w nieustępliwej walce 
z wszelkimi elementami wstecznymi i 
wrogimi naszemu ustrojowi. Życzymy 
im coraz to większych sukcesów i no
wych osiągnięć w dziedzinie polityki 
wewnętrznej i międzynarodowej, na 
polu gospodarczym, kulturalnym i 
oświatowym. Życzymy. wreszcie zwy- 
cięstwa idei powszechnego Pokoju oraz 
bratniej współpracy między narodami 
świata.

My, polscy katolicy, nie tyle z nazwy 
ile z głębokiego przekonania i życia 
Polacy, — jako ludzie wierzący, gorą
co modlić się będzierm/ do Boga o bło
gosławieństwo dla Ojczyzny i Jej Lu
dowego Rządu. Ale .żywimy niewzru
szone przekonanie, że pokój we
wnętrzny, pokój serca i duszy, zapa
nować w nas może tylko wtedy, jeśli 
konkretnie przyczynić się zdołamy do 
tern. bu na całym św;ecie zaoanował 
pokój  ̂zewnętrzyny między narodami 
oraz bratn:a między nimi współpraca 
dla ogólnego dobra.

Najgorętszym pragnieniem naszym 
jest, bu w Nowym Roku Pokój oraz 
zwycięstwo idei współżycia i postępu 
stały się namacalną rzeczywistością i 
u nas w Polsce i na całym śmiecie".

Za Kościół pclsiko-katolóoki w R.P. 
Członkowie Kuni: Biskupiej:

/—/ ks. Julian Pękala 
Wikariusz Gen.

/—/ ks. prof. E. Krieigalewicz 
I Kanciarz Kur iii B.

Warszawa, w dniu 1 stycznia 1952 r.

Polacy -  Katolicy!

Czytajcie — 

Rozpowszechniajcie — 

Popierajcie —

P O S Ł A N N I C T W O

IS8II

Kościół pol.-kojt. w Szczecinie

SZCZECIN

Parafia nasza- >w Szczecinie 'pciwbtała 

jeszcze w r .-1945 tuż po zakończeniu 

działań wojennych. Właściwym jej or

ganizatorem był obecny ks. Tadeusz 

Gotówkai, wówczas jeszcze alumn Se

minarium Duchownego, który zapalony 

ideologią naszego świętego Kościoła 

poświęcił się całkowicie około budowa

nia zrębów tej *a.k ważnej dla Kościo

ła placówki na zachodnich kresach na

szych prastarych ziem Słowiańskich. — 

Piękny, w stylu starogotyckim utrzy

many 'kościół, należący do najpierw - 

szych zabytków historycznych miasta 

Szczecina, j*-zuca! srię w oczy każdemu, 

kto przechodził tędy do portu Szczecin 

s-ki ego nocna spadzistą ulicą Słonecz

ną. Data założenia parafii p. w. Sw.

Sw. Piofra i Pawła jest odległa bo się

ga roku 1124. Cenne i zabytkowe ma

lowidła, wiązania dachowe oraz pod

murówki są przedmiotem wielkiego za

interesowania prawdziwych smako

szów w dziedzinie kultury i sztuki. Do 

niedawna na czele tej placówki stal 

ks. Tadeusz Gotówka, przeniesiony o- 

statmio do Łodzi na równorzędne sta

nowisko. Obecnie proboszczem paratii 

p. w. Swćętych Piotra i Pawła w Szcze

cinie, obejmującej wszystkie nierealne 

iinne na tym teranie placówki, jest ks 

mgr Józef Gcmfcowsiki. Tuż obok nasze, 

go naprawdę pięknego kościoła para

fialnego znajduje się plebania oraz 

salka parafialna, (zob. rycinę, przed

stawiającą fronton kościoła w Szcze

cinie od ulicy Słonecznej). J. 6

F U H D U S Z  P R A S O W Y  W Y D A W H I C T W
Kościoła polsko-katol. iu R.P.

P. K . O. W A R S Z A W A  1-20. 345/113
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Z obrad IV Sesji Rady Kościoła 
w Warszawie

W -dniu 18 grudnia tor. odbyła się 

w Warszawie IV (zimowa) Sesja zwy

czajna Rady Kościoła, w której obok 

członków Rady udział wzięło kilku 

innych księży.

Zebraniu przewodniczył przed po

łudniem ks. Pękala, Wikariusz -Gene

ralny, — po południu natomiast ks. 

Jurgielewicz, zast. Przewód. Rady.

Po wysłuchaniu obszernego sprawo

zdania członków Kurii Biskupiej z 

działalności w ciągu ostatnich trzech 

miesięcy, -zwłaszcza ze stanu Kościo

ła oraiz jego administrowania, — o- 

mawiano szczegółowo wszystkie aktu

alne dla Kościoła sprawy.

Sprawy administracyjno - personal

ne przedstawił zebranym Wikariusz 

Genftrailny, sprawy gospodarcze ii by

towe kleru referował ks. Sikorski, spra. 

wy natomiast wydawniezo-prapagan 

dowe. omówi! I Kanclerz Kurii Bisku

piej ks. p-rof. Kriegelewicz.

Redaktor Naczelny wydawnictw 

Kościoła przedstawił 'wszystkie trud

ności oraz niedociągnięcia ze stro

ny poszczególnych Księży w terenie, 

którzy niedoceniają wielkiego znacze

nia i dobrodziejstwa 4własnej prasy 

oraz innych wydawnictw. Jeśli są, a są 

niewątpliwie jeszcze poważne braki 

w naszej prasie, to przyczyna główna 

leży w braku zrozumienia i opieszało

ści kleru, iktóry lekceważy swe obo

wiązki: 1) utrzymywania stałego i 

szczerego kontaktu z centralą Kościo

ła,• 2) donoszenia o wszystkich cie

kawszych sprawach związanych z ży

ciem i rozwojem poszczególnych pla

cówek kościelnych w terenie, a nade 

wszystko 3) postawienia na należytym 

poziome samego kolportażu. Są istot

nie placówki, wywiązujące się su.mien- 

nnie z powyższych obowiązków, są wy. 

■wet przodujące i zasługujące na wy

różnienie grupy kolporterów i propa- 

gandystów naszej prasy, — ale też są

Księża, zasługujący tylko na publiczną 

. naganę.

Po wyczerpującym omówienia ostat

nich numerów „Posłannictwa'1, prze

prowadzono żywą wymianę, zdań na 

temat zaplanowanej od nowego-roku 

nowej szaty zewnętrznej naszego pi

sma, które wychodzić będzie jako mie

sięcznik ilusł rowany w kolorowej 

okładce i po zniżanej cenie.

W dalszym ciągu przdstawiono ze

branym zaplanowane, a częściowo na

wet już zrealizowane wydawnictwa 

Kośclo'ła, jak: 1) 'książeczka do Nabo

żeństwa dla wyznawców świeokich na

szego świętego Kościoła. 2) stałe mie

sięczne Biuletyny informacyjne dla 

kleru oraz Rad Parafialnych, Biule

tyny przejmą charaikiter bardzie*, ofiojail- 

ny kosztem „Posłannictwa'”, 3) mszały 

i rytuały w nowym poprawionym wy

daniu, 4) rubrycellę dla kapłanów na 

ro k '1952, 5) 30 seryj kolorowych po

cztówek o tematyce religijnej oraz po

cztówki o charakterze widokówek z po

szczególnych placówek naszego Koś

cioła, 6) skrzypta wykładów semina

ryjnych, które rozesłane zostaną oo 

miesiąc. między wszystkich duchow

nych dla pogłębienia ich wiedzy teolo

gicznej, wreszcie 7) szkice nauk i ka

zań oraz katechezy dla pomocy przy 

nauczaniu przedmiotu religii w szko

łach i poza nią.

Zebrani z wielkim zainteresowaniem 

wysłuchali obszernego, omówienia 

spraw wydawniczych oraz w całej 

rozciągłości je zaaprobowali.

Pod koniec Sesji wysłuchano opinii 

zgromadzonych odnośnie niektórych 

spraw natury dyscyplinarnej, oraz 

pewnych przesunięć na czołowych sta

nowiskach w terenie, szczególnie w de

kanacie kieleckim oraiz wrocławskim.

W czasie dyskusji nad wniesionym 

przez Wikariusza Generalnego zagad

nieniem, dotyczącym i) naszego sta

nowiska w sprawie tendencji rewizjo

nistycznych katolików niemieckich oraz

2) wystąpienia niższego kleru watykań

skiego w Polsce, na Zjeździe we Wro

cławiu, — wszyscy solidarne zajęli 

fetanowisko z opinią ks. prof. Kriegele- 

wieza. który określił naszą właściwą 

pozycję w następujących słowach: Za 

niewłaściwe uważam rozstrząsanie na

szego jakoby nowego stanowiska w 

tych sprawach. Wypowiedzieliśmy się 

jasno i bez dwuznaiczmików już na 

wiele lat przed Zjazdem Wrocławskim, 

(jak do tych spraw ustosunkować się po

winien polski kapłan katolicki. Nam 

dzisiaj nie potrzeba wyrażać solidar

ności z duchowieństwem rzymskim we 

Wrocławiu, bośmy zajęli ich dzisiej

sze stanowisko na długo przedłem, — 

bośmy na długo przedtem nie tylko 

z nazwy byli polskimi katolikami, dla 

których nie mogą być obce inler-*sy 

naszej Ojczyzny. Ale my dzisiaj z 

prawdziwą radością i zadowoi.aniem 

stwierdzamy fakt, że myśl naszai znaj

duje coraz więcej zrozumienia u na

szych braci kapłanów rzymskich — 

że podobnie jak my zapragnęli re

alizować polską myśl katolicką, w 

przeciwstawieniu do wrogich Narodowi 

naszemu elementów rewizjonistycz

nych spośród rzymskich katoifkow Nie

miec Zachodnich. Nam nie wypada mó

wić o sobie, żeśmy księżmi patriota

mi, gdyż patriotyzm nasz jest tak oczy

wisty i zrozumiały, że podkreślać to, 

byłoby czymś śmiesznym, czymś para- 

dosikonainym, .bo trudno wyobrazić so

bie księdza Kościoła polsko-katolickie- 

go, występującego wbrew interesom 

swej własnej Ludowej Ojczyzny.

Powyższą wypowiedź w formie Re

zolucji przyjęto jednogłośnie pod sam 

koniec ostatniej w tym roku Sesji Ra

dy Kościoła. Zebranie zakończono pod. 

sumowaniem wszystkich powziętych 

uchwał oraz odmówieniem •modlitwy 

dziękczynnej.

W K.

0 kościele 
pierwotnym

(dok. ze str. 9)

‘ kwizytorów przez synów Ignacego 
Loyoli, —  opanowanie szkolnictwa i 
celowe ogłupianie społeczeństwa. 
Rozpalona raz pochodnia wolności 
religijnej, płonąć będzie jasnym świa 
tłem  nie tylko w  pracowniach Gali- 
leuszów i Koperników, ale w  tysią

cach bezimiennych rycerzy ducha, 
dla których nie podobna inaczej zro
zumieć Boga, jak  tylko przez miłość, 
wolność i braterstwo.

To nic, że nazwą ich Jakobinam i, 
że przez wieki wzbraniać się będą 
od uznania owoców ich pracy, —  wy
ciągną kiedyś swe głosy, aby się u- 
brać w  ich nieśmiertelną sławę i 
szczycić się będą, że Staszic to ksiądz 
rzymski,^ tak jak  księdzem jest Ko
narski, Ściegienny, Kołłąta j i  Brzó
zka.

Czytajcie . =  
Popierajcie =  -- ■■ ■ : 

Rozpowszechniajcie =

„POSŁANNICTWO"
GRSAH POLSKICH KATOLIKÓW
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Polacy -  katrlfęyl

Czgtajcie —  

Rozpowszechniajcie —  

Popierajcie —

Jedyne pismo religijno- 

społeczne, poświęcone 

polskiemu katolicyzmo- 

uji p. t.

POSŁANNICTWO
Które zdąża do pogłę

bienia życia religijnego 

w Polsce oraz walczy 

z przerostem między- 

narodoiuego kleryka

lizmu!

Walcziy z anarchią wewnętrzną w Kościele
Powszechnie wiadomą .jest rzeczą, 

że każda organizacja o tyle przed
stawia wartość, budzi szacunek u in
nych i może liczyć na' doijście do wytk
niętego sobie celu, — o ile jej człon
kowie stać będą w karnym i zdyscyp
linowanym szeregu.

Kościół nasz po silnych wstrząsach
wewnętrznych, ■powoi5 wprawdzie, ale 
zawsze konsekwentnie dźwiga się w 
górę, oczyszcza się wewnętrznie z ele
mentów szkodliwych i przypadkowych 
oraz krzepnie moralnie i organiza
cyjnie. Tych fa/któw zaorzeczyć, już 
nie mogą nawet nasi przeciwnicy.

Zdarzają się jednak jeszcze od cza
su ,do czasu spodaryczne wypadki za
kłócenia harmonii wewnętrznej Kościo
ła przez jednostki bądź to nieooezy- 
tailne, bądź umyślnie naikierowa le 
przez wrcga zewnętrznego. Są to ob
jawy chorobliwe, które nie tylko win
ne znaileźć potępienie ze strony nas 
wszystkich, ale zasługują na-bez
względne ukaranie winnych. Przyzna 
to -każdy, komu szczerze ieży na ser
cu dobro i rozwój naszej świętej 
sprawy.

Smutna spuścizna pc 'byłych chao
tycznych i krótkowzrocznych rządach 
naszych poprzedników boleśnie daje 
się nam jeszcze niekiedy we znaki. 
Ostatnio Kuria Biskupia zmuszoną by
ła w całej pełni zastosować przysłu
gujące .jej prawo i na mccy przepi
sów obowiazu^cego w Kościele nai- 
szym Prawa Kanonicznego (Kan. 79,

Kan. 108 p. 7 i 8 o_az Kan. 134 'p. 
,,bc“) ukarać winnych. Rozwiązano 
przy tym b. .Radę Pairafiainą w O- 
strowcu Świętokrzyskim, która, mimo 
upomnień, od dłuższego czasu wpro
wadzała chaos ; ferment na wspom
nianym terenie, gorsząc współwyz
nawców oraz obcych. Miedzy innym-i, 
Rada ta usiłowała narzucić Władzom 
Zwierzchnim swą bezpodstawną i wiel
ce dla Kościoła szkodliwą wolę, nie 
podoorządikcwując się dobrze prze
myślanym zarządzeeniom odgórnym.

Ta oczywista anarchca, jakby na 
ironię nazwana przez szkodników 
„'demokracją", nie jest w gruncie 
rzeczy niczym innym, jak karygodną 
samowola kilku niepoczytalnych war
chołów. Dzić nie czas na kłótnie i ma
łoduszne rozgrywki czysto 'prywatne. 
Nie zapomnimy nigdy o jednej maksy
mie życiowej, że tegc rod z ar u eksce
sy są zazwyczaj sugerowane od zew
nątrz -i zawsze zmierzają do jednego 
celu, tj. do podważenia -praworządnoś
ci wewnętrznej oraz skłócenia i roz
bicia ludzi pomiędzy sobą. Takich rze
czy nam toierować nie wolno, przy
najmniej na ■dłuższ'1 metę.

W  związku z wypadkami w Ostrow
cu Świętokrzyskim, polecamy wszyst
kim Radom Parafialnym, ‘by zapozna
ły się dokładnie z ■przepisami obowią
zującego w sumieniu Prawa Kano
nicznego, zwłaszcza gdzie mewa o 
Radach Parafialnych i ich kompeten
cjach (Kan. 128 — Kan. 136).

Wszystkich zainteresowanych i słusz
nie zaniepokojonych odwlekaniem się 
terminu otwarcia Seminarium Duchow
nego, przeniesionego na stałe z Kra
kowa do Warszawy, — zawiadamiamy, 
że prace około przebudowy budynku 
poplebamjnego przy ul. Szwoleżerów 
dobiegły końca. Rozpoczęcie opóźnio
nych w tym rciku wykładów w naszej 
uczelni nastąpiło w -drugiej -połowie 
stycznia.

Decyzją Kunii Biskupiej wprowadzo
no nowość w dziedzinie studiów filo-

Dotyczy otwarcia 
Seminarium Duchownego 

w Warszawie
zofiezno-teologicznych, które będzie 
można w pewnych wyjątkowych wy
padkach odbywać drogą koresponden
cyjną, by nie przerywać p-raicy zawo
dowej do ich ukończenia. Co miesiąc 
wysyłać będziemy zapisanym na stu
dia wszystkie sikrypta z przedmiotów 
objętych programem mauczaniai. Co

miesiąc również odbywać się będą ko
lokwia w Warszawie. Studenci w ten 
sposób przygotowami intelektualnie, po 
zdaniu określonych egzaminów spędzą 
czas jakiś w Seminarium Duch. dla 
nabrania odpowiedniej postawy ducho
wej i bezpośredniego przygotowania 
się do otrzymania święceń kapłańskich. 
Powyższe dotyczy wyłącznie tych, 
którzy do tej pory nie z i ożyli jeszcze 
swych zgłoszeń. Wszyscy natomiast 
już .prz'’:° d  odbywać ą studia na 
m;&j'scu w Warszawie.

(3 h r y s t i 4 s  u  w r ó ł  J a ł o w e g o  l ^ o k u

(dok, ze str. L)

Byle życie nasze obfitowało W dobre uczyn
ki płynące z Wiary i z miłości Boga 

[i bliźniego. Tylko taka Miłość jest najlepsza
i najdoskonalszą miłością samego siebie. Zro
zumie to ten tylko, kto sam już w życiu zakoszto 
wał owoców takiej Miłości, dającej pokój sumie
nia, dającej szczęście.

Takiego to Szczęścia życzmy sobie w Nowym 
Roku, Szczęścia prawdziwego. Rozniećmy tylko 
tę iskrę tlejącą na dnie naszego serca, zagrajmy 
na tej zapomnianej strunie harfy naszej duszy, 
którą niewątpliwie każdy z nas posiada, a jakiej 
na imię; Miłość.

Ale tylko ta Miłość, która „cierpliwa jest, ła- 
skawa, złości nie wyrządza, nie chełpi się, nie 
jest czci pragnąca, nie szuka swego, nie unosi 
się gniewem, nie myśli złego, nie raduje się Z 

niesprawiedliwości. Miłość, która weseli się Z 
prawdy, wszystko znosi, Wszystkiemu Wierzy, 
wszystkiego się spodziewa, wszystko przetrwa. 
Miłość, która nie ginie nigdy, choć proroctwa 
niszczeją, choć języki ustaną, choć umiejętności 
będą zepsowane“ (Kor. 13, 1 nn).

Szczęśliwej więc podróży życzymy sobie na
wzajem u wrót Nowego Roku, podróży popfzeź 
wzburzone fale życia. Niechaj sternikiem naszej 
łodzi będzie tylko Chrystus, — uosobienie M i
łości i Sprawiedliwości, Chrystus — Droga, 
Prawda i Żywot, Chrystus — prawdziwe Szczę
ście.
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Wyjątki z naszego Prawa Kanonicznego
(Stosunek Kościoła do Państwa — 
Deklaracja)

Kanon 11.

Naw iązując do ideałów Kościoła 
Pierwotnego — Kościół polsko-ka- 
tołicki szczerze w ita Władze Polski 
Ludowej, niosące: 1) Narodowi i 
społeczeństwu polskiemu; a) spra
wiedliwość społeczną, b) równość 
wszystkich wobec prawa, c) wolność 
myśli i sumienia, d) praw dziw ą o- 
światę i kulturę dla najszerszych 
mas społeczeństwa, e) pracę i chleb 
dla wszystkich ludzi dobrej woli; 2) 
W  stosunkach międzynarodowych 
głoszące pokój i braterską współpra
cę między narodam i świata, jako za
powiedź lepszego ju tra w szczęśli
wej i pokojowej pracy twórczej, ba
zującej na duchit wolności, brater
stwa i postępu.

Kanon 18.

Realizując słowa Chrystusa: „Od
dajcie cesarzowi co jest cesarskie
go" —  Kościół polsko-katolicki jako 
żywa cząstka jednego wielkiego or
ganizmu narodowego —  stoi zdecy
dowanie na stanowisku dobrze po
jętego obowiązku względem Narodu 
i Państwa Polskiego.

Kościół polsko-katolicki włącza 
się zatem ściśle w  nurt współczesne
go życia: 1) solidaryzując się z h i
storycznymi dążeniam i całego Na
rodu Polskiego w  tworzeniu zwarte
go Frontu Narodowego, 2) biorąc ak
tywny udział w  wzmożonej walce o 
utrwalenie pokoju na świecie, oraz 
3) w  wysiłkach, zmierzających do 
wykonania państwowych planów 
gospodarczych i  kulturalnych.

(Niezależność Kościoła).

Kanon 13.

Kościół polsko-katolicki w  R. P., 
opierając się na zasadach W iary i 
Moralności Kościoła Powszechnsgo, 
stoi na gruncie niezależności od ja 
kiejkolw iek władzy zagranicznej, 
duchownej lub  świeckiej.

Kanon 14,

Kościół polsko-katolicki w  R, P. 
kieruje się własnym Prawem Ko
ścielnym w  ramach obowiązujących 
praw  państwowych, dostosowanym 
do konkretnych potrzeb Kościoła ka
tolickiego w  Polsce i zatwierdzo
nym  przez kompetentne Władze 
Państwowe.

(Wstąpienie do Kościoła)

Kanon 58.

Wyznawcą Kościoła polsko-kato- 
lickiego może być każda osoba fi
zyczna, duchowna czy świecka: 1) 
uznająca katolickie zasady W iary i 
Moralności, 2) przyjm ująca ideolo
gię Kościoła polsko-katolickiego--o- 
raz tłumaczenie zasad W iary według 
bauk i tegoż Kościoła, 3) pragnący żyć

po chrześcijańsku według reguł po
danych przez Kościół w ramach n i
niejszego Prawa Kościelnego:

Kanon 59.

1) Do Kościoła polsko-katolickiego 
można przystąpić samemu, wraz z 
całą rodziną lub za pośrednictwem 
rodziców (opiekunów), jeśli chodzi o 
niepełnoletnich. 2) Wstępujący do 
Kościoła winien uprzednio zapoznać 
się szczegółowo z ideologią Kościoła 
oraz wszelkimi obowiązkami, wypły
wającym i z przynależności do niego.

Kanon 6D.

Każda nowowstępująca do Ko
ścioła osoba świecka wpisaną zosta
je do księgi wyznawców najbliżej 
położonej placówki kościelnej. Za
pisanie się do księgi wyznawców 
jest równoznaczne ze zdeklarowa
niem  się jako wyznawca Kościoła.

Kanon 61.

Za wyznawców Kościoła (zdekla
rowanych) uważa się siłą faktu: 1) 
dzieci ochrzczone przez duchownych 
Kościoła polsko-katolickiego, 2) 
wszystkich innych, którzy w  Koście
le tym  jawnie przystępują do Sa
kramentów św. lub  przez czas d łuż
szy biorą czynny udział w  nabożeń
stwach, chociaż nie dopełnili pra
wem przewidzianych formalności za
pisu do księgi wyznawców którejś z 
placówek kościelnych.

Kanon 62.

Kościół polsko-katolicki uznaje za 
ważne i niepowtarzalne Sakramenty 
św., udzielone nowowstępującym 
przez Kościół katolicki, któregokol
wiek obrządku.

WYSZŁO JUŻ Z DRUKU
nowe

PRAWO
K A N O N I C Z N E
KOŚCIOŁA POLSKO-KATOLICiilEGO w BP

zamierające 

DEKLARACJĘ IDEOW Ą  

O R A Z  K A N O N Y

dotyczące: Zasad Wiary, Cdóuj, 
Środkóu) działania, Wyznawców 
duchownych i świeckich, Ustroju 
i Władz Kościelnych, podziała 
pdministrac.jijnego. Wychowania 
Kleru, Spraw di.3:;yp’h,aniy<:h Or
ganizacji działających przy Koś- 
cicls oraz Mająiku Kościelaego.

Nabgć może każdg ar cenie 

25 zł za egzemplarz ir A dm i

nistracji Wgdairnictuj i d  War

szawie przg ul. Wilczej 31 m. 1

(Obowiązki duchownych Kościoła)

Kanon 63.

Duchowni Kościoła polsbo-katolic- 
kiego z racji swego posłannictwa ka
płańskiego w inni: 1) nieustannie dą
żyć na wyżyny doskonałości chrze
ścijańskiej, gorliwie przestrzegając 
zasad nauki Chrystusa, 2) świecić 
dobrym przykładem własnego życia,
3) ściśle powiązać swe życie osobiste 
z życiem i potrzebami powierzonych 
sobie wyznawców Kościoła.

Kanon 61.

Duchowni Kościoła polsko-katolic
kiego z tytułu swej przynależności 
do grona budowniczych polskiego 
katolicyzmu w inn i sumiennie prze
strzegać: 1) niniejszego Prawa Ko
ścielnego, 2) obowiązujących praw 
ogólno-państwowych, jako lo ja ln i i 
pełnowartościowi obywatele Ojczyz
ny. '

K anon 65.

Wszyscy aktualnie czynni ducho
w n i Kościoła polsko-katolickiego 
w inni; 1) nosić niniejszym Prawem 
Kościelnym przewidziane szaty du
chownych katolckich, 2) przebywać 
na powierzonych sobie placówkach 
duszpasterskich, 3) być w stałym i 
szczerym kontakcie z W ładzam i Ko
ścielnymi, 4) aktualizować co roku 
swą jurysdykcję duszpasterską, 5) 
przestrzegać dyscypliny kościelnej 
w  odniesieniu do usuniętych z Ko
ścioła wyznawców,, tak duchownych, 
jak  i świeckich, 6) uzgadniać z W ła
dzami Kościelnymi kontakty z przed
stawicielami innych wyznań.

(Prawa duchownych Kościoła)

Kanon 66.

Z racji gorliwego spełniania swych 
obowiązków —  duchownym Kościo
ła polsko-katolickiego przysługują 
następujące prawa: 1) prawo do na
leżnego szacunku i troskliwej opieki 
ze strony W ładz Kościelnych oraz 
wyznawców świeckich Kościoła, 2) 
prawo do zasłużonego awansu i wy
różnień w  granicach istotnej warto
ści osobistej i zasług poniesionych 
dla Kościoła, 3) wszelkie prawa, 
przewidziane dla duchownych wy
znań uznanych przez Państwo w ra
mach obowiązujących praw  pań
stwowych.

(Obowiązki wyznawców świeckich 
Kościoła)

Kanon 72.

Każdy wyznawca Kościoła polsko- 
katolickiego jest moralnie obowiąza
ny: 1) dążyć stale do doskonałości 
chrześcijańskiej i uświęcenia się oso
bistego, 2) gorliwie współapostoło- 
wać wśród swego otoczenia słowem 
oraz dobrym przykładem własnego 
życia, 3) pełnić gorliwie i sumiennie 
wszelkie obowiązki w stosunku do 
Narodu i Państwa Polskiego.
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Krótkie wiadomości z kraju i ze świata
Z KRAJU

W połowie 'grudmai w Teatrze Pol
skim we Wrocławiu odbyła 'się wiel- 
•ka ogólnokrajowa manifest a c; a n iż
szego kleru rzymsko-katolickiego w 
R.P. przeciwko remiiitaryzaeiji Nie- 
~m;ec Zachodnich oraz wzrostowi-na
strojów rewizjonistycznych wśród nle- 
m'eckiego kleru -watykańskiego. U- 
dziail w powyższym proteście wzię
ło z póry 1700 osób z pośród kleru 
craz świeckich działaczy rzymsko-kat. 
w Polsce. Zebrani uchwalili rezolucję, 
potępiającą -rewizjonizm zach.-niemiec
ki w imieniu wszystkich 'rzymskich 
katolików w Polsce.

*

W  Pols-ce bawił ;przez cały nresiac 
słynny lenkrgradzki Akademicki Teatr 
Dramatyczny im. Puszkina, dając u 
nas 33 przedstawienia w największych 
-środowiskach robotniczych. Artyści 
brali pczatem udział w II spotkaniach 
z artystami polskimi oraz zwiedzili 
szereg większych zakładów pracy.

*

W  grudniu Sejm R.P. podjął uchwa
łę o przełożeniu terminu opracowa
nia projektu nowej Konstytucja na 
cztery miesiące później, tj. do kwiet
nia br. craz o przedłożeniu kadencji 
Sejmu o 6 miesięcy.  ̂ “

*

Chlubna załoga budowniczych kom
binatu Nowej Huty oddala przed ter. 
minem do użytku pierwszy obiekt 
produkcyjny.

*

Przed Sądem Wo-jew. .w Warszawie 
odbył się w grudniu prcces przeciwko 
zdrajcom Narodu Polskiego: Pajoro
wi, Ojrzyńskiemu, ! innym, kierują
cym w czasie okupacji hitlerowskiej 
zbrodniczą organizację nad nazwą 
Ekspozytura Urzędu Śledczego, skryp- 
ton-im „Start". Złoczyńców spotkała 
zasłużona kara.

*

W grudniu odbyło się otwarcie 
pierwszej w Polsce wystawy telewizyj
nej. Na wspomnianej wystawie oglą

dać można ‘program telewizyjny przy 
pomocy najbardziej nowoczesnych 
(625 liniowych) odbiorników telewi
zyjnych polskiej produkcji.

*

W  dniu 21 <grudn:a cały polski świat 
pracujących z radością obchodził 72 
rocznice urodzin Wodza światowego 
Proletariatu — Józefa Stalina, wiel
kiego -przyjaciela Narodu Polskiego
i orędownika Pokoju na świecie.

*

W  dniu 1 stycznia minęło 10 lat od 
chwili powstaniai, przodującej odro
dzonemu Narodowi Polskiemu Partii 
Robotniczej.

*

W 'Przeddzień Nowego Roku Prezy
dent R.P. o'o. Bolesław Bierut wygłosił 
przez Polskie Radio swe Orędzie Nowo
roczne, w którym w. sposób serdeczny 
-i przekonywujący wzywa cały Naród 
Polski do jeszcze większego zjedno
czenia me, do bardziej jeszcze wzmo
żonego wysiłku w budowaniu lepsze
go, nowego "'utrą dla naszei wsoólnej 
Ludowej Ojczyzny, jak również do 
nieustępliwej walki o utrwalenie Po
koju na świecie i braterską współ
pracę z wszystkimi postępowymi na
rodami świata ze Związkiem Radziec
kim na czele.

*

W dniu 1 'stycznia . Prezydent R.P. 
przyjmował w Belwederze życzenia 
noworoczne, składane Mu licznie przez 
członków Korpusu Dyplomatycznego, 
członków Rządu R.P. oraz przedstawi
cieli Wojska Polskiego, i organizacji 
społecznych, <f cywilnej ludności.

*

Tegoroczne tradycvjne święto -Choin 
ki» obchodzone w dniu noworocznym 
było jednocześnie imponującym prze
glądem zeszłorocznych osiągnięć na
szych w dziedzinie gospodarczej, kul
turalnej i oświatowej. Wspaniały bi
lans drugiego raku nats-zego 6-leł niego 
Planu każe nam pogodnie patrzeć 
w przyszłość.

ZE ŚWIATA

Na pdsiedzenie Specjalnej Kom:
Polityczne.! VI Sesji u .in./,. przybyła 
.w dniu U 'grudnia delugacja Nie
mieckiej Republiki Demokratycznej, 
przedstawiając stanowisko Rządu 
N R.D. w suraiwie utworzenia tzw. 
Komisji dc zbadania warunków prze
prowadzenia ogólno-niemieckich wybo. 
rów. Wicepremier Bolz oświadczył: 
Miłujący pokój Naród Niemiecki od
rzuca stanowczo projekt utworzenia 
Komis,i O.N.Z., ponieważ jest to nie
uzasadniona ingerencja w wewnętrzne 
sprawy Narodu Niemieckiego11.

*

W  Paryżu odbył się w grudniu. Kon- 
cerf Muzyki Polskiej z ckśzii odby
wającej sia tam. Sesji O.N.Z. Na kon- 
oe-cie, w którym udział wzięła rów
nież laureatka Czerny Stefańska, by: 
łv Q'beone prawie wszystkie delegacje 
O.N.Z.

*

Rząd Egintu wezwaił ludność cywil
ną oraz palicie w S-uezie do stawa
nia oporu okupującym kraj Angli
kom. W połowie grudnia odwołano z 
Londynu egipśkieigo ambasadora.

*

Na p:'erwsizym posiedzeniu O.N Z. 
(55 głosów za) postanowiono przeka'- 

-zać dc Komisji Politycznej sprawę 
agresywnych działań d ingerencji 
U.S.A. w skrawy czysto wewnętrzne 
innych kraiów. Znalazło to wyraz w 
niesłychanej ustawie powziętej przez 
Kongres. Amerykański, przeznaczaj ą- 

. cy sumę 100 milionów dolarów na 
finansowanie dywersji i organizowa
nie zbrcdmczych grup w krajach de
mokracji ludowych.

*

W  Augsburgu (Niemcy Zach.) pow
stała niemiecka jednots-ł,ka wojskowo- 
lotnicza, o sile 4000 żołnierzy. Kcrpus 

oficerski składa się wyłącznie z by
łych hitlerowców. Dwie kompanie 
otrzymały od Amerykanów 6 cztero

metrowych bombowców typu B-29

i kilka myśliwców.

Odpowiedzi redakcji

L. 5. — Poznań

Prosicie nas o szczegółowe wyjaśnie
nia, intrygującego rzekomo Was tylko, 
zagadnienia bezżeństwa kleru katolic
kiego czyli' tzw. celibatu. Mylicie się 
twierdząc,- że wyjątkowo Wam tylko 
wydaje'się tu coć nie w-porządku, jeśli 
chodzi o celibat duchownych. Czyniąc 
jednak zadość życzeniom •szerszych 
mas naszych Czytelników, w najbliż

szych - numerach nalszego pisma .pyzy* 

st"~:my do wyczerpującego omówienia 
tego interesującego tematu.

F. R. — Zawadka 

Wszystkim Waiszym życzeniom po
staramy się zadośćuczynić. Za życzenia 
owocnej i wytrwałej pracy dziękuje
my. Prosimy o pomoc w kołporażu na
szego pisma wśród Waszego najbliż
szego otoczenia. Za dokładne adresy 
będziemy bardzo wdzięczni.

prof. F. P. — Kraków

Niestety przyznajemy rację jeśli cho-- 
dzi o szereg wielce nieoożądamych 
błędów korektarskich. Wynikają jednak 
nie z naszego niedbalstwa, lecz raczej

z przeciążenia w stołecznych zakładach 
■drukarskich. Każda dalsza korekta nie
słychanie opóźnia wydanie numeru. f— 
W sprawie kwartalnika nie zaoadły 
jeszcze ostateczne deeyz-,e z powodu 
braków natury techniczna]. Komplet 
redaktorski jednakże każe nam opty
mistycznie patrzeć w przyszłość. —  
Niezależnie od powyższego prosimy 
uprzejmie o zasilanie artykułami, możlii 
wie zwięzłymi, naszego pisma, które 
obok nowe; seaty zewnętrznej, pragnie 
również podnieść się na wyższy poziom 
od strony śamej treści, Najbardziej z



a&denłłmyeh ocTpowiiada nam temat
Religi* i obyczaje dawnych Słowian.

F. K. — Kamień. Pom.

Jeśli chodzi! o miesięcznik — prośbę 
Waszą spełniany z miejsca. W najbliż
szej .natomiast przyszłości — odnośnie 
innych żądanych wydawnictw. — Po- 
izatem zwracamy uwagę na wykaz po
lecanych naszym Czytelnikom publi
kacji, który zamiesi7.cza.m-- na stronie 
wewnętrznej okładki „Posłannictwa". 
Spis ten będziemy uzupełniali coraiz to 
nowymi publikacjami w miarę ich uka
zywania się na składzie.

/. 0. — Szczecin

Za. nadesłane nam wzory kart ewi
dencyjnych szczerze dziękujemy. W 
najbliższej przyszłości nie omieszkamy 
z nich skorzystać dla naszego wspól
nego dobra i diłaszegc normowania się 
stosunków wewnętrznych naszego 
świętego Kościoła. Prosimy o zasilanie 
naszego pisma 'krótkimi .artykulikami 
oraz wykazami nowych prenumerato
rów naszej prasy.

Kandydaci na kleryków 
z  ukończoną szkołą średnią 
stopnia l̂icealnego mogą 

się zgłosić do

SEMINARIUM  
DUCHOWNEGO
Kościoła poisMiolicklego
Podając świadectwa szkolne wraz 

z innymi niezbędnymi dokumen

tami osobistymi. Klerykom Ko

ścioła Katolickiego jakiegokol

wiek obrządku zalicza się wszy

stkie odbyte ju i studia oraz 

otrzymane święcenia.

lektorat Semio. Docb.
la ru m , *1. lilcza 31

P O S Z U K U J E M Y
ORGANISTÓW
do pracy w parafiach wiej
skich i miejskich Kościoła 

polsko-katol. w R.P.
ZGŁOSZENIA Z  PODA
NIEM STAWIANYCH WA
RUNKÓW  KIERO W AĆ

I D 1 I R I STRACI A  
W I D A I 1 I C T I  K.P.L 
■irsziii, ii. lilcza 31

ks. A. G. — Płock

Bardzo cieszymy się « Wa'szego 
przychylnego podejścia do naszej .prasy 
oraz z braterskich słów otuchy. Ze swe; 
strony zapewniamy, że wszystkie poru
szane .przez .nas temaity kamieniem le
żą nam na sercu i w żadnym wypadku 
nie należy uważać ich za przypadkowe 
lub obliczone na czysto zewnętrzny 
efekt. Mocno wierzymy, że dobry Bóg 
błogosławić będzie naszej naprawdę 
mozolnej pracy i nie odmówi nam 
Swej niezbędnej pomocy i łaski. Pro
simy o stałą z nami współpracę, zwła
szcza w odniesieniu do najlepiej opa
nowanej przez Was tematyki euchary
stycznej oraz maryjnej. — Z nadesła
nego artykułu skorzystamy w swoim 
czasie. Za życzenia serdecznie dzię
kujemy.

'V i
S. K. — Zawiść

2yezeniom Waszym czynimy zadość
i wciaigamy .na. listę stałych odbiorców 
wszystkich naszych wydawnictw. Za
mówione pub!iiikac,e wyślemy niezwłocz 
nie skoro tylko wyjdą z druku. Nieza
leżnie od powyższego 'gorąco prosimy

KURIA B ISKU PIA
Kościoła Polsko-Katol. w K. P. 

przyjmie

K A P Ł A N Ó W  
KATOLICKICH
pragnących p r a c o w a ć  
u j szeregach duchownych 

Kościoła polsko-katol.

WARSZAWA, ul. W ILCZA 31

Polacy -  Katolicy!
Czytajcie — 
Rozpowszechniajcie— 
Popierajcie —

Jedyne pismo religijno- 

społeczne, poświęcone 

polskiemu Katolicyzmo

wi p. t.

POSŁAIHICTWO

o wtelkaizanie nam nowych adresów tych 
wszystkich Waszych znajomych, któ
rym należałaby wysłać numery okazo- 
we „Posłannictwa".

R. T. — Tczew

Prosimy o podanie nam doikładmych 
szczegółów całego zajścia, ze swej stro
ny wyciągniemy odpowiednie wnioski.

L. M. — Warszawa, S. Z. — Kraków, 
C. C- — Sopot, R. K. — Wałbrzych i 
K. B. — Lublin — Za uwagi i -życzenia 
szczerze dziękujemy. Prosimy o nowe 
adresy stałych Czytelników na&zej 
prasy,

Kolrporterzy „Posłannictwa"

Ponieważ dochodzą nas wieści * 
Horodła, Gorzkowa, Jastkowie, Tamo. 
góry, Zamościa i Madejowa, że nie do
chodzą do Was przesyłki naszii praisy,
— .prosimy w sprawie powyższej zat- 
inteppelować właściwe Urzędy Poczto
we i żądać wyjaśnień. O wynikach 
.tych należy bezwłoczinie powiadomić 
nas w Warszawie, byśmy ze swej stro
ny mogli zapobiec podobnym naduży
ciom na przyszłość.

JUŻ POSZŁA DODRUKU

K S I Ą Ż E C Z K A  
DO NABOŻEŃSTWA
dla wyznawców Kościoła poUko- 

katolickiego, zawierająca najpięk

niejsze modlitwy, dobrze opraco

waną Mszę iw. liturgiczną oraz 

prywatne modlitwy mszalne, wszyt- 

tkie katolickie nabożeństwa oraz 

bogaty zbiór pieśni religijnych. 

Całość wykonana będzie estetycz

nie w płóciennej oprawie, objętość 

w przybliżeniu 500 str. na pa

pierze bezdrzewnym. Książeczka 

nasza wyjdzie z druku niebawem.

Zamówienia na większe ilości kie

rować moina jui do Administracji 

Wydawnictw Kościoła polsko-kat.

Warszawa, ul. Wilcza 31 m. 1

Nadsyłajcie nam adresy 
tych, którym należałoby 

posłać egzemplarz 
okazowy

„POSŁANNICTWA"



POLECAMY NASZYM CZYTELNIKOM
WYDAWNICTWA KOŚCIOŁA POLSKO-KATOL. W  R.P.

Koiftiisja Prawnicza 

Zespól Redakcyjny

Prawo Kanoniczne Kościoła palsko-kafclickieigo w R.P. 

„Posłannictwo*' 1 9 5 1 ...............................................................

PUBLIKACJE O TEMATYCE RELIGIJNO - SPOŁECZNEJ

J. Górecki —- Woijna w świetle Nowego Testamentu —

J. Górecki — Rzym a Polska wajlcząca 3,00 zł

T. Atkins , — Polityka W a i y k a q u ................................... 2,40 zł.

T. Boy (Żeleński) — Nasi O k u p a n c i ............................................ i 1,40 z ł

, — Polska Ludowa ai Kościół kaitoliidd 1,20 zł.

H. Świątkowski — Wolność 'sumienia i wyznania w Polsce 2,40 zł.

S. Krakowski — Watykan a .Polska 1.80 zł.

A. Nowicki — Papieże przeciw Polsce 1,80 ®ł

A. Nowioki — Kłopoty rodzinne papieży 2,40 zł.

M. Skalski — Przeciw Ciemnogrodowi . . . . 2,70 zł.

— — Państwo i Kościół ................................... 1,20 zł.

V  - — Księża m ó w i ą ............................................ 0,90 zl.

J. Putek — Mroki Średniowiecza . —

J. Wołowski — Gnieźnieński list episkopatu 1,50 zl.

A. Nowicki — Chłopi a biskupi . . . . . . 1.50 zł

25,00 zł. 

5,00 zŁ

Wpdatunictuja Kościoła pol.-kat. całkowicie wgczerpane 

(iifpoipcsać można w poszczególnych placówkach Kościoła)

Wstań I (Rozważania religijno-'społeczne)

Jedenaście wielkich zasad

Polski Kościół Katolicki jest święty

Jaki Kościół?

Sława prawdy ii pociechy 

Naprzód, czy wstecz?

Grzechy rzymskich papieży 

„Polsko, twa zguba w Rzymie!"

Ostrzeżenie na czasie (Rzeczywiści sprawcy nieszczęść Polski)

Cena numeru 1.50 zł

„ P O S Ł A N N I C T W O "

Wydaje: Kuria Biskupia Kościoła polsko-katolickiego w R.P. w Warszawie, ul. Wilcza 31 — Redaguje: Zespól Re

dakcyjny — Adres Redakcji i Administracji: Warszawa, ul. Wilcza 3! m 1, tel. 880-78, Nr. konta P.K.O. — War

szawa 1 — 20.345/113 — Prenumeratą: roczna 15 zł, półroczna 8 zł, kwartalna 4 zł, pojedynczy numer 1,50. — 

Dc nabycia;-wew wszystkich placówkach Kościoła poi-katol. w R.P. oraz bezpośrednio w Administracji w Warszawie 

— ^.ękapisów nie zwraca się, artykułów nie zamówionych nie honoruje się.

D«&«rnaa Akcydensowa, W-wa, Tamka 3. 5000. Zaroi. 3332 z dn. 21.XII.51, podpis. do druku. 17X52, drak 
ukończono 22X52 r. Obj. 2 ark. ipajp. ctouik —  sak. 'ki, V II. Al/7Qg. 8-B-10987.


