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ks. E. K.

REZUREKCYJNE DZWONY
Alleluja! Alleluja!
Rozkołysały się dzwony kościelne, oznajm u- 

jąc chrześcijańskiemu światu radosną wieść, że 
Chrystus Zm artw ychw stał, że Jezus zw yciężył 
śmierć i ży je , by ju ż  więcej nie cierpieć, nie u- 
mierać.

D źw ięk dzwonów spiżow ych zawsze podnio
sły, uroczysty, św ięty. Dziś jednak przebija w  
nim  nuta w yją tkow ej radości, tryu m fu  i chwa
ły. M inęły w  sm utek brzem ienne dni świętego 
tygodnia, przem inęła noc W ielkopiątkowa, — i 
na Rezurekcję z w ież kościelnych poleciała ra
dosna pieśń Zm artwychwstania, pieśń w iary w  
Odkupienie, w  nowe życie ludzkości.

D źw ięk dzwonów wielkanocnyqh  — to na j
wspanialszy hym n  chrześcijańskiego Kościoła. 
W słuchajm y się weń, gdyż oznajm uje nam:

R a d o ś ć  O d k u p i e n i a .
W szak Chrystus dokonał ostatniego aktu  M y- 

sterium  Odkupienia całej ludzkości, rozwarł 
szeroko niebieskie podwoje dla stęsknionego w 
adw entow ym  czekaniu człowieka, — rozdarł 
tajem ne dla oka ludzkiego zasłony świętego 
św iętych i ukazał w  nim  pełnię Ojcowskego Bó
stwa. Chrystus Zm artw ychw sta ły rzucił jaskra
w y snop światła na nierozwiązalne dotąd za
gadki naszego życia i chwalebnej przyszłości 
każdego, k to  pójdzie w  Jego Boskie ślady.W ska
zał nam drogę ziem skiej w ędrów ki, wiodącej 
poprzez cierpienie i grób do w iecznej radości 
zm artwychwstania.

Alleluja! Alleluja! — Chwała Ci, Boże! Za  
Tw e Zm artw ychw stanie, za radość naszej św ię
tej W iary, dającej nam:

D r o g ę  P o k o j u .
W szak dzwony te Pokój oznajm ują nam... Po

kój ludziom dobrej woli. Szacowne to słowo: 
P O K Ó J !  Nie schodzi nam  z ust, nie opuszcza 
ju ż  serc naszych, i nieustannie zaprząta w szyst
kie ludzkie um ysły.

Nie odejdzie jednak od nas Pokój, boś nam go 
zostawił, Chryste, — i Pokój praw dziw y nape- 
wno zw ycięży  świat, w szystk ich  ludzi dobrej 
woli. Donośnym echem rozlega się po świecie 
dźw ięk w ielkanocnych dzwonów,— poprzez dwa 
tysiące lat dobija się do serc i sum ień ludzkich,

powtarzając Chrystusowe: „Pokój m ój daję 
ioam, pokój m ój zostawuję wam... błogosławieni 
pokój czyniący, albowiem oni nazwani będą sy 
nami Bożym i!“ — A  więc nie ci są błogosławie
ni, k tórzy o pokój Cię proszą, k tórzy  się o pokój 
modlą... ale ci tylko , którzy POKÓJ C ZYN IĄ , 
którzy  o Pokój walczą, k tórzy  dla zaistnienia  
Pokoju na świecie życie swe naw et składają w  
ofierze. Tak, jak Ty, Chryste, — na Golgocie! •

Alleluja! Alleluja! — Chwała Ci, Boże! Za 
Tw e Zm artwychwstanie,,dające i nam:

N a d z i e j ę  Z m a r t w y c h w s t a n i a .
Nadzieję, że po dniach sm utku  znów uśm iech  

zakw itnie, że i dla nas po śmierci doczesnej 
R ezurekcyjna nastąpi niedziela. Boć, ci, „któ
rzy  we łzach sieją, w  radości żąć będą... boć 
błogosławieni płaczący, albowiem oni będą po
cieszeni".

Wiara nasza nie ukryw a bynajm niej w szyst
kich stacji K rzyżow ej Drogi, gdyż „nie może 
być uczeń nad M is t r z a a le  poprzez sm utek ,u- 
krzyżowania i śmierci, każe nam jasno patrzeć 
w chwałę Zm artw ychw stania i początek now e
go życia w  wieczności. „Jeśli bowiem Chrystus  
nie Zm artw ychw stał, próżna jest wiara nasza, 
próżne opowiadanie nasze!“ Życie nasze i cier
pienia najmniejszego nie m ia łyby sensu. „Ale 
Chrystus zaprawdę zm artw ychw sta ł'1, a więc  i 
nadzieję nam  dał, iż i m y kiedyś zm artw ych
w staniem y do nowego, szczęśliwszego życia.

*

S e n s  Z m a r t w y c h w s t a n i a .
W ierzących Chrześcijan nie załam uje krzyż  

ani cierpienie, nie odstrasza fakt, iż niew inny  
Chrystus zawisł na krzyżu  m iędzy łotrami. Na 
tym  sam ym  bowiem miejscu, gdzie o ty m  mowa  
w  Ewangelii św iętej, napisane jest również, że 

'Zm artw ychw sta ł w  Chwale, że odnosi zdecydo
wane zw ycięstw o nad pozorami tryu m fu  zła i 
krzyw dy.

Zaiste, — m y nie dlatego w ierzym y w  C hry
stusa, że mądrze nauczał i program Swój odno
w y  życia ludzkiego męczeńską przypłacił śm ier
cią. Tak postępowało w ielu z  ludzi...

(dok. na str. 57)
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Kościół Polsko-Kcsiolicki a  Art. 70
Projektu Nowej Konstytucji Polskiej Rzeczyposp. Ludowej

Działalność Kościoła polsko-kato- 
lickiego w  Polsce datuje się od roku 
1923. W dniu 21 stycznia tegoż roku 
ukazał się pierwszy numer „Polski 
Odrodzonej", oficjalnego organu Ko
ścioła, który w  artykule wstępnym, 
zatytułowanym „Z nowym progra
mem" charakteryzuje ideologię i cel 
polskiego katolicyzmu, mającego w  
historii Narodu Polskiego swoją tra
dycję, sięgającą okresu największe
go rozkwitu państwa.

W numerze tym czytamy także o 
stosunku Kościoła do państwa Pol
skiego i  konieczności uwolnienia 
państwa od szkodliwej polityki Ko
ścioła rzym.-katolickiego, jego w pły
wów i tragicznych w  skutkach prze
rostów klerykalizmu.

Ten, trzydziestoletni prawie okres 
walki polskiego katolicyzmu o na
leżne miejsce w  społeczeństwie, dzi
siaj, w  dobie wielkich przeobrażeń 
politycznych i  społecznych nabiera 
cech historycznych.

Dzisiaj właśnie, gdy w  społeczeń
stwie, odbywa się powszechna, ogól- 
no-narodowa dyskusja nad ogłoszo
nym przy końcu stycznia b.r. Pro
jektem Konstytucji, — gdy mamy 
możność kolejnego przeanalizowania 
jej paragrafów — dzisiaj dopiero w i
dzimy, jak bardzo potrzebny byl 
rozdział Kościoła od Państwa.

Już na progu swojej działalności 
Kościół polsko-katolicki stanął zde
cydowanie na platformie rozdziału 
Kościoła od Państwa.

W okresie silnego powiązania rzą
dów Polski ówczesnej z Kurią Rzym
ską — współdziałania, obwarowanego 
zawartym konkordatem — brzmiało 
to jakgdyby nierealnie. Że było jed
nak słusznym przekonało nas życie 
i następstwa tego „opatrznościowe
go" dla Polski układu.

Upojony łatwym  zwycięstwem nad 
państwową racją stanu episkopat 
rzymsko-katolicki w  Polsce stworzył 
wyraźne państwo w  państwie, zwal
czając wszelkiego rodzaju zamierze
nia, dążące do osłabienia jego wpły
wów.

Kościelna racja stanu — racja, nie 
mająca jednak nic wspólnego z 
chrześcijaństwem, zatryumfowała w  
całej pełni.

Jak to wyglądało w  praktyce war
to przypomnieć. Z tej chociażby 
przyczyny, ie  większość społeczeń
stwa polskiego, albo już zapomniała
o więzach je krępujących, albo też 
nie zdaje sobie sprawy z tego, jak 
to wyglądało w  praktyce.

Konkordat zawarty pomiędzy 
Rządem Polskim a ówczesnym pa
pieżem Piusem XI podpisany został 
w Rzymie dn. 10 lutego 1925 roku, 
przez ministra Skrzyńskiego i prof. 
St. Grabskiego. Dwudziestu siedmio
ma paragrafami Kuria Rzymska ob
warowała swoje prawa w Polsce >sa- 
strzegając sobie niczem nieograni
czoną kontrolę nad wyznawcami, do 
której państwo zobowiązało się u- 
dzielać pomocy (§ 4 konk.).

Pensje biskupie i proboszczowskie, 
dla zakonników i zakonnic, dotacje

na utrzymanie seminariów duchow
nych i stypendia dla kleryków, bu
dowy nowych kościołów i konserwa
cja starych, administracja Kościoła 
wewnątrz kraju i podróże „służbo
we poza granicami, diety i nieprze
widziane, a które Kościół uzna za 
koniecznie — wszystko to rok rocznie 
z budżetów państwowych pochłania
ło sumy idące w  miliony złotych.

Niezależnie od korzyści natury 
materialnej — konkordat dawał du
chowieństwu rzymskiemu w  Polsce 
cały szereg uprawnień, czyniąc je 
niezależnym od władzy państwowej. 
Takim zasadniczym uprawnieniem  
była całkowita zależność duchowień
stwa od . . .  sądów kościelnych. 
Brzmi to jak paradoks, a jednak tak 
niestety było.

W wypadku popełnienia przestęp
stwa przez jakiegokolwiek duchow
nego —■ władze państwowe obowią
zane były zawiadomić o tym . . .  h ie
rarchię kościelną, która w  terminie 
trzechmiesięcznym „badała" sprawę 
i ferowała „wyrok".

Wiemy % okresu międzywojennego, 
że „wyroki" te kończyły się albo 
przeniesieniem na inne stanowisko, 
albo, i to tylko w  wypadkach szcze
gólnie jaskrawych, — „pokutą" w  
. . . klasztorze.

Konkordat zobowiązywał ponadto 
władze świeckie do wspomagania 
Kościoła rzymsko-katolickiego w  
Polsce w  jego walce z ideologiczny
mi przeciwnikami.

Do przeciwników tych należy prze
cież i Kościół polsko-katolicki i dla
tego właśnie stronice „Polski Odro
dzonej" i „Posłannictwa" przez w ie
le długich lat ozdabiały białe pla
my z napisem: „Skonfiskowano". 
Dlatego Sądy Grodzkie i Okręgowe 
zawalone były sprawami o krój su
tann kolory i formy ornatów zew
nętrzne wyglądy kościołów i kaplic 
i formę odprawianych nabożeństw.

Dlatego wreszcie wyznawcy Ko
ścioła polsko-katolickiego przez w ie
le lat po faktycznej śmierci . . . ży
li według praw. Małżonkowie, poślu
bieni sakramentalnym węzłem — 
tworzyli „dzikie" rodziny, a dzieci, 
rosnące zdrowo na pożytek Ojczyz
ny i chlubę rordziców czekały na . . .  
prawo narodzenia się i Chrztu św.

Nie sposób wyliczać fakty — tyle 
namnożyło się ich przez wiele lat 
okresu międzywojennego. Mimo. że 
jako obywatele płaciliśmy nodatki, 
z których część szła na propagandę 
przeciwko naszej ideologii, na opła
cenie poborów miesięcznych Sę
dziom, ferującym skazujące wyroki 
za . . . udział w  polskim nabożeń
stwie, na uposażenie kleru rzymskie
go, odsądzającego nas od czci i w y
syłającego nas na samo . . . .  dno 
piekła. Ilekroć czytamy o polskim  
konkordacie — spotykamy się zaw
sze z określeniem, że był on „umo
wą obustronną, przynoszącą w ielo
rakie korzyści obydwu kontrahen
tom". Znaczyłoby to, że obok Kościo
ła — który rzeczywiście korzystał
— korzystałoby i Państwo.

Szukając w  starych rocznikach 
czasopism rzeczywiście pod datą 17 
-go sierpnia 1925 roku znajdujemy 
wzmiankę przedrukowaną z „Osser- 
vatore Romano", w  której organ na
czelny Kurii Rzymskiej — zawarty 
z Rządem Polskim konkordat nazy
wa „aktem prawnym, w  którym Oj
ciec Święty (Pius XI) granice umiło
wanej Polski po wsze czasy uznaje".

Nie jest to wprawdzie dużo, jak 
na ekwiwalent za kilkanaście m ilio
nów złotych rocznie — było jednak 
gestem ze strony papiestwa.

Niestety i tylko gestem.
„Uznanych po wsze czasy" granic, 

a zagrożonych inwazją hitlerowskich 
hord w  roku 1939 — nie bronił pa
pież, nieomylny następca — zawie
rającego z Polską konkordat Piusa 
XI.

Paragraf 9 konkordatu opiewał, że 
„żadna część Rzeczypospolitej Pol
skiej nie będzie zależała od bisku
pa, którego siedziba znajdowałaby 
się poza granicami Państwa Polskie
go".

Przez eały okres okupacji „urzędo
wał" na ziemiach rdzennie polskich 
ks. bp. Maria Karol Spleet, hitlero
wiec w sutannie i cała plejada po
dobnych jemu „patriotów".

Od czasu zakończenia ostatniej 
wojny, a więc od siedmiu lat mia
nowani przez papieża biskupi dla 
Wrocławia, Gdańska, Łodzi, Pozna
nia — mieszkają na terenie Niemiec 
Zachodnich i noszą tytuły: biskup 
aus Breslau. Danzig, Łitzmanstadt, 
Posen.

Dopiero zdecydowana postawa 
Rządu Dekretem z listopada 1950 ro
ku położyła kres dziwolągowi, który 
mógł się zrodzić tylko w Citta del 
Vaticano i kancelarii Sekretariatu 
Stanu, dla których Gdańsk, to ty l
ko Danzig i zawsze in Germania.

Ustępstwem na rzecz Państwa, a 
więc dobrodziejstwem i korzyścią 
wynikającą z podpisania konkorda
tu — była treść przysięgi, jaką każ
dy biskup, obejmując swój urząd 
składał. Przytaczamy ją w całości, 
chcąc z treścią jej zapoznaćć czytel
ników.

„Przed Bogiem i na świętą Ewan
gelię przysięgam i obiecuję, jak 
przystoi biskupowi, wierność Rzeczy
pospolitej Polskiej.

Przysięgam i obiecuję, iż z zupeł
ną lojalnością szanować będę Rząd 
ustanowiony Konstytucją i, że spra
wię, aby go szanowało moje ducho
wieństwo.

Przysięgam j obiecuję poza tym, że 
nie będę uczestniczył w  żadnym po
rozumieniu ani nie będę obecny na 
żadnych naradach, które by mogły 
przynieść szkodę Państwu Polskiemu 
lub porządkowi publicznemu.

Nie pozwolę memu duchowieństwu 
uczestniczyć w takich poczynaniach. 
Dbając o dobro i interes Państwa 
będę się starał o uchylenie od niego

(dok. na str. 59)
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ks. bp. J. P.

MYŚLI O BOSKIEJ
Bez głębokiej i niezachwianej wiary w rze

czywistą obecność żywego Chrystusa w Najwięt- 
szym Sakramencie Ołtarza, — bez najgłębszej 
czci i miłości dla Niego, — bez uznawania, że 
On jest najwyższym. Pasterzem Kościoła świę
tego, Twórcą życia Boskiego w duszach odku
pionej przez Niego ludzkości — nie ma żywego 
Kościoła. Chcieć Go zastąpić kimkolwiek innym, 
ale zawsze grzesznym i ułomnym człowiekiem, 
jakim jest niewątpliwie każdy kapłan biskup 
i papież, to tyle, co skazać Kościół Chrystuso
wy na nieuniknioną zagładę.

Nauka koścrelna, prawodawstwo i organiza
cja nawet najświętsza — nic tu nie pomogą. 
Tworzą one tylko dzieło ludzkie, podczas gdy 
Kościół z istoty swej jest dziełem Bożym, któ
rego zadaniem, w myśl Boskiego Założyciela 
jest uświęcenie i zbawienie ludzkości. Tylko Pan 
Jezus w Eucharystii jest źródłem życia Kościo
ła, tylko On może mu nadać stałą dynamikę 
rozwojową i moc tworzenia na ziemi warunków 
.podobnych życiu niebian.

Święty Paweł nazywa Kościół Ciałem Chry
stusa: „Jako-w jednym ciele mamy wiele człon
ków, a wszystkie członki mają niejednakową 
czynność — tak wielu nas jesteśmy jednym cia 
łem w Chrystusie, a każdy z osobna jeden dru
giego członkami11 (Rzym 12). W liście do Ko- 

Podniesienie ryntian pisze: „Wy wszyscy jesteście ciałem
Chrystusowym11 (1 Kor. 12). Rozwijając zaś

Prof. F. Lachmayr

Tryumfy i cienieU ŹRÓDEŁ MONOTEIZMU.
Wiedza (i religlia są wytworem dłu

gich okresów czasu, a  więc ewolucji. 
Innymi isłowy: we wiedzy i religii nie 
mai nagłych skoków. Z tego wynika, 
że żaden z Zakomodawców jak Budd- 
hat, Jezu's 'Chrystus li Mohamed nie 
przynieśli światu, coby było czymś 
absolutnie nowym. Buddyzm opiera się 
nai politeistyczmej filozofii natural
nej, — Islamizm Mohameda jest syn
tezą isłaro-airaibskiego poganizmu i ży- 
dostwa, — Chrystus też stoi na grun
cie swych ojców, chociaż duch Jego 
niewątpliwie sięga w niabidsa.

Dwa tysiąclecia ewolucji religii ży
dowskiej skończyły się właśnie w ClKy 
stufeie, jaiko n a  Mesjaszu, który jest 
treścią i celeim całego Starego Zako
nu. Jest -niezaprzeczalną zasługą Ży
dów, że .dali światu absolutny mono
teizm: „nie będziesz mfiaił bogów cu
dzych przede mną!" (5 Mojż.) stało 
się zasadniczym przykazaniem dla 
wszystkich ludzi św iata

Wszystkie systemy religii natural
niej oparte są ina wielobóstwie, co 
moiżeniy stwierdziić w Buddyzmie, w 
Islamiźmie i Żydostwie. Dwa tysiące lat 
przbd Chrystusem żył Patryarcha Ży
dów — Abraham, którego krewni by
li czcicielami bożków, co znajdujemy 
również u potomków Abrahama. Np. 
Rafael ukradła Ląibanowi, swemu

ojcu, posążki bogów i ukryła w sło
mie, aby je zabrać ze sobą do ziemi 
Kanaan. Żydzi otoczeni bylii geogra
ficznie różnego rodzaju poganami, co 
było nielada pokusą I jednocześnie o- 
kazją .do politeizmu i poganizmu (po’-, 
kult złotego cielca). Nawet cala hi
storia o krzaku gorejącym, o slupie 
ognistym, o błyskawicach i grzmotach 
na 'górze Synai itp mieści w sobie nie
mało elementu pogańskiego.

CHRYSTUS OŚRODKIEM RELIGII 
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Wśród ciemnoty wielobóstwai pows‘a 
je w duszy Abrahama wiara w  jed- 
neigo Bogai, chociaż w tym pojęciu 
jednobóstwa u Abrahama, znajdujemy 
wiele naiwności, zwłaszcza gdzie przy
pisuje Bogu istotę i uczucia nawskroś 
ludzkie. Wiairę jednakże w jednego 
Boga ujął w ścisłe przykazania de
kalogu genialny wódz narodu żydow
skiego — Mojżesz, łącząc z  n im i' bez
względny nakaiz miłości Boga ii bliź
niego (5 Mojż. 6,4 •— 3 Mojż. 19, 18).

Ideologię Mojżesza podtrzymywali 
przez 'długie setki la t Prorocy, którzy 
postać M esjasza opisali w najdrobniej
szych szczegółach. Kiedy się wypełni
ły czasy (Gal. 4,4), zjawił się Chry
stus — Mesjasz, który jako człowiek

był niewątpliwie również dzieckiem 
własnego narodu d współczesnych So
bie czasów o  'Me, o ile przyjął wszys
tko, co było zdrowego w ideologii Ży
dów, bez dodatków i błędów ludzkich. 
Chrystus tedy tworzy niejako nowe 
Objawienie Boże ale już dla wszyst
kich narodów i po wszystkie czasy.

Historia ideologii chrześcijańskiej 
oparta jiest tedy przede wszystkim 
na o'sobie Chrystusa, podobnie jak po
czątek, usł rój i życie pierwotnych 
chrześcijan. Nie chodzi tu zatem o !o, 
jak powstała chrześcijańska ideologia, 
lecz raczej, ja'ką ona była u samago 
początku, u swego praźródła, — a 
następnie jak się z biegiem wieków 
rozwijała. Są to jednak problemy dla 
teologii ‘bardzo trudne i pozostają dla 
nas tym trudniejszą zagadką, że tak 
+rudno dziś o autentyczne w tej ma
terii źródła. W każdym razie nazy
wamy Chrześcijaństwo naszą religią 
i odczuwamy,, że stanowimy religijną 
jedność z pierwotnymi wyznawcami 
Kościoła z czasów starożytnych.

ILU WŁAŚCIWIE JEST 
CHRZEŚCIJAN NA ŚWIECIE?

Chrześcijaństwo jest ostatnim pro
duktem istairożytntego świata. Jakie za
tem należy przyznać mu stanow-'sko
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tajemnicę jedności Kościoła, powiada: „Patrzcie, 
aby was kto nie zwiódł filozofią i marnym 
zwodzeniem według podania ludzkiego,, podług 
żywiołów świata, a nie według Chrystusa, gdyż 
w Nim mieszka wszystka pełność bóstwa cieleś
nie i w Nim jesteście napełnieni... Trzymajcie 
się Głowy, to jest Chrystusa, z której wszystko 
ciało przez sploty rozliczne i spojenia sporządzo
ne i złączone rośnie w rozmnożenie Boże“ (Kol. 
2). A co spaja Kościół z Głową, Apostoł wyjaś
nia: „Jednym chlebem, jednym ciałem nas wielu 
jesteśmy, wszyscy, którzy jednego chleba uczest
nikami jesteśmy" (1 Kor. 15). Z Eucharystii bo
wiem płyną fale światła, życia i miłości. 
Z Eucharystii biją płomienie oczyszczenia ziemi 
i płyną soki Boskiego życia w duszach wiernych.

Chrystus Pan pozostawił nam naukę o tej ta
jemnicy: „Jam jest winny szczep a wy latorośle, 
kto mieszka we mnie, a ja w nim, ten przynosi 
wiele owoców, bo beze mnie nic nie możecie 
uczynić. Jeśli kto nie będzie mieszkał we mnie, 
będzie precz wyrzucony jako latorośl odcięta od 
pnia, i uschnie i zbiorą-ją i wrzucą do ognia“ 
(Jan 15).

W języku liturgicznym Eucharystia nazywana 
jest tajemnicą Ciała i Krwi Chrystusowej. Przyj
mując z czystym sercem Boskie Ciało Chry
stusa, stajemy się ciałem z Ciała Jego, krwią 
z Krwi Jego, a przez to uczestnikami Jego

świętości a nawet uczestnikami Jego Bóstwa, 
jak mówi Piotr św. (2 Piotr 1). Słusznie 
więc Apostoł Paweł nazywa Kościół Ciałem 
Chrystusowym. Ciało to jednak powinno żyć 
życiem boskim, z Chrystusa, żyjącego w Euchary 
stii. Chrystus i my z Nim zjednoczeni w Ko
munii św. — to Boskie Jedno, to dopiero żywy 
Kościół Boży. Bez tej tajemnicy zjednoczenia 
w Eucharystii nie ma Kościoła. Jest bezduszny 
tylko szkielet, martwota duchowa, pozory ży
cia w ludziach umarłych dla Boga, lubo orga
nizacyjnie połączonych w jedną społeczność z 
człowiekiem na czele, który w pysze swej mieni 
się być „zastępcą" Chrystusa, a nawet „zastęp
cą Boga na ziemi“ (Encykl. Leona XIII do bi
skupów wschód. 1892). Organizacja kościelna 
bez zjednoczenia z Chrystusem w Boskiej Eucha 
rystii, bez życia, które tylko On udziela duszom,
— to nie żywy Kościół Boży, ale trup, któremu 
Chrystus zapowiada „wrzucenie do ognia" 
(Jan 15).

Tak rozumieli istotę Kościoła pierwsi Chrześci
janie. Dla nich głównym czynnikiem Komunii 
(zjednoczenia się) z Chrystusem Panem, jedy
nym źródłem życia duchowego i miłości bra
terskiej — bvła przenajświętsza Tajemnica 
Eucharystii. Dla nich żywą Głową Kościoła był 
tylko Chrystus, z którego czerpali światło praw
dy, naukę życia, ogień miłości Boga i bliźniego. 
Dla nich codzienna Komunia św. była prawdzi
wym źródłem mocy do życia według wzoru 
Chrystusa, źródłem bohaterstwa i radości, z któ
rą jak na gody weselne szły miliony pierw
szych chrześcijan na śmierć męczeńską.

Chrześcijaństwa (I)
w stosunku do innych wyznań, jak 
Buddyzm (670 milionów) i Islam em  
(200 .milionów)? Według statystyki 
z r. 1938 Chrześcijaństwo ze wszyst
kimi swymi odłamami liczy okoio 
700 milionów wyznawców, Więc za
ledwie V* ogółu ludności świat a. Jeśli 
natomiast rozważymy okoliczności cza 
sów, w jakich żyjemy obecnie, to la  
cyfra ' wyznawców wydaje się dużo 
przesadzona!. Wśród Chrześcijan bo
wiem, znajdują się dziesiątki milio
nów ludzi w o-góle n'epraktyku,ącvch 
wyznawców, — isletki milionów na‘0-' 
-mia-sł nie ma w  ogóle -pojęciai o zasa
dach swej raligii, choć je ochrzczono 
i nazwiska ich figurują w księgach 
rozmaitych gmin wyznaniowych chrześ 
cśjańskiego św iata

iNie -można więc Chrześcijaństwa 
nazwać wielkością absolutną w sto
sunku 'do innych wyznań, jak tego pra
gnął filozof niemiecki — Hegel.

WSPÓLNE JĄDRO RELIGJ.I ŚWIATA
Jak już niejednokrotnie wspomina

liśmy, pojęcia ideologiczne pierwszych 
chrześcijan różniły się wiele od Dal
szych -dzisiejszych poglądów. Dlatego 
Chrześcijaństwo’ należy rozważać -nie 
według s*anu dzisiejszego, ale z pun

ku widzenia praichrystiariizmu tj. 
z pierwszych jago wieków istnienia.

iS troszczenie ideałów chrześcijań
skich zawiera się w słynnym Kazaniu 
Chrystusa n a  górze (Mat. 5,6,7,). Dla
tego -też wielki filozof i myśliciel Lew 
Tołstoj widział w tych właśnie roz
działach .Ewangelii św. całą istotę 
Chrześcijaństwa. Tołstoj może się 4u 
i ówdzie mylić, podobnie jak kaiżrly 
z nals l-udzi, — ale musimy mu orzy- 
znać rację, jeśli mówi, iż treść Kaza
nia na .górze nie znosi żadnych prze
nośni a tekst literalny iprzewaiż-a.

Sokrates, -Platonicy i Stoicy iównież 
uczyli, że „cierpieć krzywdę lepiej 
jest, aniżeli ją czynić" — i w tej 
właśnie zasadzie moralnej filozofów 
naturalnych mieści się duch Kazania 
na -górae. Ciż to sami filozofowie u- 
czyli również, że należy czynić dobrze 
bez względu na podziękę lub aspekt 
nagrody — należy wspomagać bliź
niego i miłować go bez względu 
na to, czy chodzi o .przyjaciela 
czy też wroga. Tego samego na
uczał w Indiach największy filozof 
religijny Buddhai n-a 500 lat przed . 
Chrystusem.

Zdumiewamy się, skoro ducha zai- 
sad Ewangelii św znajdujemy w pa-

m-ię+mikach -pogańskiego cesarza rzym
skiego — M arka Aureliusza, który na
leżał do szkoły Stoickiej i brał czyn
ny udział w mysteriach Eleuzyjskich, 
-gdzie -gromadzili się sami dobrzy, jak 
święci w „Ra-ju“ Dantego, Zycie na
sze jest jednym tylko tchnieniem, — 
wszystko mijai na świecie a- cała sła 
wa nasza jest tylko wspomnieniem 
i marnością. Aleksander Wielki jes+ 
tylko -garstką -popiołu, i to ta-ka samą, 
jak jego pastuch mułów. Człowiek wi
nien -działać przeciw wrodzonemu sa- 
m-ohibstwu. Cel i wartość żvcia czło
wieka -polega wyłącznie na czynieniu 
■dobrego bliźnim, a 'być -pożytecznym 
Społeczeństwu jesi czołowym obo
wiązkiem -człowileka, -gdyż oróżno ży
je, kto nikomu nie służy.

Czego uczyli -Stoicy, +o też w nra-k- 
tyce czynili. -Dlatego cesarz Marek 
Aureliusz nie ka-rat -swych nieprzyja
ciół, -oo wiecej, nawet -się .na nich nie 
-gniewał. -Nie mścij sie -i nie naślad-uj 
drugich w  złym. -Buddhai uczył, że 
z-wy-ciężeare samego siebie jest więk
szym sukcesem, aniżeli pokonanie 
mi!ionai imeprzyjaiciół.

Takie to  zasady moralne głosili .po
gańscy fiiozof-owie naturalni, bez żad
nego natchnienia lub nadprzyrodzo
nego Objawienia, ai zasady te są jakby 
-żywcem wzięte z Ewangelii Chrystu
sa.

(dok. na str 60)



54 P O S Ł A N N I C T W O Nr 4

Minęło już dwa tysiące lat od 
chwili, kiedy stąpał po naszej zie
mi; od miasta do miasta, od w si do 
do wsi, — od człowieka do człowie
ka. Wszędzie nauczał, smutnych po
cieszał, wątpiącym dobrze radził, 
grzesznikom żałującym przebaczał, 
knąbmych upominał a zatwardzia

łych karcił ii ostrzegał, — chorych 
uzdrawiał, umarłych wskrzeszał, łzy 
wdowie osuszał, ... wszystkim dobrze 
czynił.

On, Dobry Pasterz, który życie swe 
oddał dla owczarni swojej. A czynił 
to z najczystszej ku nam miłości i

Siebie samego ofiarował dla naszego 
szczęścia i zbawienia.

„Jam jest Pasterz dobry“ ... Wie
lu wprawdzie macie pasterzy, — je 
szcze ich więcej mieć będziecie w  
przyszłości, — ale wszyscy powinni 
być tak, jak ja — d o  b r zy .

„Znam moje!" O, zapewne zna 
ich. Obojętny Mu ich stan, majątek, 
pochodzenie, stanowisko, uroda, rasa, 
język, przekonania. Nie chce znać te
go wszystkiego. Ale za to zna dosko
nale ich dusze nieśmiertelne, jedna
kowo cenne, wartościowe. Zna ich 
radości i smutki, ich bóle i cierpie
nia, wzloty podniebne i niskie upad-

Eugeniusz Brzeziński

D O B R Y
ki, zna ich pragnienia gorące i gorz
kie zawody, ich wspólny cel ostatecz
ny — Boże dziecięctwo.

Dlatego za Nim tak wielka rzesza 
ludzi, — za Chrystusem — Dobrym 
Pasterzem, przez wieki całe nieprze
liczone tłumy nędzarzy i grzeszni
ków. Boć „nie zdrowi potrzebują le 
karza, ale chorzy i źle się mający“. 
Tak, On zna nie tylko ich chorobę, 
ich grzechy i słabości, — nie obce są 
mu też ich piękne tęsknoty.

„Znają mnie moje“ ......... Czyżby?
Czyżby znali swego Dobrego Paste
rza? A ileż ich jest? I kogo właści
w ie znają? Czy aby Tego Dobrego 
Pasterzą z przed dwóch tysięcy lat?

Dlaczego tak mało mnie zna owie
czek moich? Nie do samego tylko Fi
lipa Ap., ale do wielomiliardowej 
swojej owczarni mówi przez wieki 
Chrystus: „Tak długo jestem wśród 
was, a jeszcze mnie nie znacie!" Wam 
się tylko zdaje żeście mnie poznali, 
Bo sądzicie, iż przyszedłem do was 
po to, byście mnie wielbili i chwalili 
w  swych s-zumnych nabożeństwach, 
byście stawiali mi wspaniałe świąty- 
tynie i odprawiali w  nich niezliczone 
obrzędy, byście złotem koronowali 
moje wizerunki i drogie stawiali 
kalwarie.

Przecieżr przyszedłem do was, by 
wam służyć, a nie by mnie służono. 
Przyszedłem ulepszyć wasze życie, 
uszlachetnić dusze wasze, wskazać 
wam drogę do celu, udoskonalić, 
zbawić. Przyszedłem szukać owiec 
zbłąkanych, które oddaliły się ode 
mnie, a teraz giną z dala od owczar
ni mojej. Wszak „Jam jest Pasterz 
dobry i znam moje!“ Ale nie poznały 
mnie jeszcze owieczki moje.

*
Jednym z największych zarzutów, 

jakie stawiała Chrystusowi zakłama
na Synagoga, było, iż jada z grzesz
nikami, liż jawnie obcuje z upadłymi 
i przez opinię hipokrytów potępio
nymi grzesznikami. Z drugiej strony 
bodaj czy nie najpiękniejszą cechą 
Chrystusowego charakteru, — jeśli 
to tak w  ogóle określić można, —

K o ś c i e l n a  a  P o l s k a
Na tle hislo-

Okres panowania w Polsce Piastów 
jest okresem kształtowania się dą
żeń politycznych Kościoła rzymskiego: 
w Europie.

Cała ówczesnai Europa !sł aje się wi
downią ostrych konfliktów, jakie zn- 
chadzą' ifiiędzy kościelną, a państwo
wą racją stanu i, które zależnie od 
warunków, kończą się zwycięstwem, 
albo też klęską jednej ze stron walczą
cych.

W Polsce średniowiecznej walkę tę 
można ująć w pięciu zasadniczych 
datach:

Rok 1180 jest pamiętną datą Syno
du w Łęczycy na którym wyniesiony 
nai tron dzięki poparciu wyższego du
chowieństwa Kazimierz Sprawiedliwy 
zobowiązał isi-ę zwolnić je od podatków 
na rzecz Państwa.

W r. 1207 syn Kazimierza Leszek 
Biały, wzamian %& poparcie udzielone 
mu przy utrzymaniu się u władzy —- 
oddal całą rządzoną przez siebie dziel
nicę pod opiekę Kościoła.

Na czele sprzyisiężenia borzykow
skiego zawiązanego przeciwko Włady
sławowi Laskonogiemu (1210 r.) sta
nął między innymi i biskup Henryk 
Kietlicz, obiecując spiskowcom wszel
ką pomoc ze strony Kościoła! O tym, 
jaik wyglądała ta  -pomoc wspominaliś
my już wyżej! Fakt zaś pozostał fa
ktem, -ai Laskonogi n a  skutek -klątwy

arcybiskupa musiał uchodzić z kraju 
i zmarł na obczyźnie.

Siadami swoich poprzedn:ków pod 
presją Kościoła poszedł i Władysław 
Płwacz, s+a,jąc się lennikiem kościelnej 
racja stanu w roku 1217. Ukoronowa
niem jednak ‘sukcesów polityków w su 
tannach było znamienne w skutkach 
dla Polski sprowadzenie Krzyżaków 
w 1226 r. i oddanie im przez Konrada 
Mazowieckiego -w „wieczyste lenno“ 
ziemi Chełmińskiej i Dobrzyńskiej.
. Cóż zyskiwali na tym książęta a cóż 

zyskiwał Kościół? Pierwsi utrzymy-
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jest fakt Jego wyjątkowej dobroci i 
miłości w  stosunku do ludzi wyelim i
nowanych niejako z grona ludzi ucz
ciwych.

Znane są nam cudne przypowieści 
Jezusowe o synu marnotrawnym, 
którego powrotu do domu rodzinne
go z utęsknieniem oczekuje dobry oj
ciec, — o drachmie zagubionej, p ie
czołowicie poszukiwanej, aż się zna
lazła, — wreszcie o owieczce zbłąka
nej, której troskliwie poszukuje pa
sterz dobry tak długo, aż ją odnaj
dzie wśród cierni, by na ramionach 
nieść do owczarni swojej.

Czyż innym był Jezus w postępo
waniu Swym? Przeciwnie, — naukę 
Swą o konieczności szukania dusz 
ludzkich potwierdza wieloma czyna
mi, podnosząc do wielkiej godności 
najbardziej nawet upadłych grzesz
ników, w  których dopatrywał się 
zawsze tylko tego, co w  nich najważ
niejsze: ich człowieczeństwa, ich 
dusz nieśmiertelnych, ich Bożego 
dziecięctwa.

Nikt z wierzących Chrześcijan ani 
na chwilę nie wątpi, że Chrystus 
przyszedł po to, by wszyscy wyznaw
cy założonego przezeń Kościoła w ier
nie Go w życiu swym naśladowali, I 
jeśli do kogo, to przede wszystkim do 
uczniów Swych J Apostołów, a za
tem wyznawców swego Kościoła i 
kapłanów, powiedział te znamienne 
słowa: „Kto chce iść za mną, niech 
zaprze samego siebie.... i  naśladuje 
mnie, — albo: „Wy jesteście światło
ścią świata, ... w y jesteście solą zie
mi!". Treścią więc doskonałości 
chrześcijańskiej jest tylko naślado
wanie Chrystusa.

Każdy zatem chrześcijanin, awła-' 
szcza kapłan winien być godnym  
naśladowcą Chrystusa, winien iść 
w ślady swego Mistrza, Dobrego 
Pasterza. I to bez względu na obłudę 
i uśmiech współczesnych każdemu 
pokoleniu faryzeuszów, — należy iść 
za Chrystusem. Dobrym Pasterzem, 
między iudzi, zwłaszcza tych, o któ
rych fama niesie, że są grzesznika
mi.

Kler jednak, zwłaszcza watykań
ski usiłuje nawracać tych, którzy 
się już nawrócili wczoraj, — pragnie 
im dać wiarę w  swego ziemskiego 
papieża dziś, kiedy oni już od wielu  
lat serdecznie wierzą w  niebieskiego 
Boga. Kler ten zarzuca dziś Kościo
łowi naszemu, że obcujemy z grzesz
nikami, kiedy wczoraj czynił tak sa
mo Chrystus, Dobry Pasterz. On po
zostawił 99 zgromadzonych owieczek

i poszedł w  cierniach szukać tej set
nej, obłąkanej.

Więc dlaczegóż — pytamy ■— rze
komi uczniowie Dobrego Pasterza 
nie postępują, jak On? Dlaczegóż 
szukają nas z dala od Chrystusowej 
owczarni, gdzie nigdy nas nie znaj
dą, boć my przecież w  samym jej 
środku jesteśmy. Jeśli koniecznie za
tem nas znaleźć pragną, niechże szu
kają tam, gdzie się być uważamy, — 
nie z dala od Chrystusa, ale tuż przy 
Nim, przy samym Dobrym naszym  
Pasterzu.

r a  c ] a
rycznym  (II)
wali się teoretycznie przy władzy, 
k tó rą ' faktycznie wykonywali przed- 
stawfciełe Kościoła, często z krzywdą 
dla książąt, a zawsze ze szkodą dla 
państwa.

Za przywilejami dla Kościoła ssły 
zaiwsze V parze korzyści materialne, 
które w postaci majątków, zwolnień 
od świadczeń, dziesięcin i święto
pietrza ofaiedzalły do resz+y kraj, obję
ty wojnami domowymi.

Dziesięciny szczególnie dały się 
we znaki społeczeństwu I  stawały się 
przyczynami poważnych 'starć pomię
dzy Kościołem a: państwem.

s t a n u
Klątwa, jako niezawodny w skutkach 

oręż w  rękach Kościoła, rzucana, była 
zarówno na książąt, poszczególnych 
możnoiwładeów, całe prowincje kościel
ne |  pojedyncze miasta.

I tak: Wątwami za opór czy opiesza
łość w ściąganiu dziesięcin i święto
pietrza obłożeni zostali; Bolesław 
Chrobry, Henryk Brodaty, Bolesław 
Rogatka. Kazimierz Wielki, Kazimierz 
Jagiellończyk — z miast zaś Wrocław, 
Głogów, Raełborz, Cieszyn, Zory, Gli
wice i Koźle znalazły się na liście 
wyklinanych 1 wyklętych.

Kościół tymczasem rósł we wpływy 
i bogacił się, stając się w połowie

XVI wieku posiadaczem 1/3 całego Kró 
lestwa Polskiego, co publicznie stwier
dzono ina Sejmie w r. 1544.

O tym jak 'Wyglądało w praktyce, 
niech powiedzą fakty: Arcybiskup 
gnieźnieński posiadał „tylko" 360 
ws! i mia!st. Biskupstwo krakowskie 
„tylko“ 300 wsi i 4 miasta, biskup
stwo płockie w.raz z kapitułą 23 wsi 
i 6 miasteczek itd ‘itd1.

Biskupom i kapitałom nie ustępowa
ły 'bynajmniej w  stanie posiadania 
klasztory: I tak: Benedyktynki w Sta- 
niątkach posiadali 92 wsi, klaryski są
deckie 48, opactwai bledzyfiskte i trze- 
meszeńskie po 40, cystersi oliwscy 50 
wsi, norbertanki żukowskie 31 wsi itd.

Posiadanie wiosek i miast było rów
noznacznym z posiadaniem setek tysię
cy poddanych, którymi Kościół dyspo
nował, sądził i był dliai nich panem 
życia i śmierci.
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WSZYSCY PRAGNIEMY 
NIEŚMIERTELNOŚCI 

Za wielkimi zmianami gospodarczo-społeczny
mi, następuje w oczach naszych pewnego ro
dzaju odwrócenie się od zagadnień teoretyczno- 
spekułatywnych a zwrócenie baczniejszej uwagi 
na sprawy życia konkretnego. Tu leży źródle ta 
kiego zjawiska naszych czasów, jak mała ilość 
filozofów a wielka liczba bohaterów pracy. Zycie 
społeczne przechodzi do porządku dziennego nad 
spekulacjami mędrców i wykreśla praktyczną 
drogę poznania i prawdy.

Teoretycznie filozofowie współcześni rozmaicie 
pojmują istotę życia psychicznego, praktycznie 
jed"nak nie tylko uczeni, ale całe społeczeństwo 
tym bardziej ceni człowieka, im więcej w życiu 
jego szlachetnych ideałów takich, jak prawda, 
sprawiedliwość, dobro społeczne, wielkość 
Ojczyzny. I na odwrót —• społeczeństwo gardzi 
człowiekiem, który myśli wyłącznie takimi kate
goriami jak żołądek, zysk, wygoda, — który boi 
się dla swej Ojczyzny poświęcić wszystko, co ma 
najdroższego. Największą zachętą i nagrodą, ja 
ką ludzie plącą za życie dla wzniosłych ideałów
— to nieśmiertelność, rozumiana jako wdzięczna 
sława, która winna trwać tak długo, jak ludz
kość. Konkretnym wyrazem tak pojętej nieśmier
telności — to setki pomników wielkich ludzi: 
filozofów, uczonych, wodzów, bohaterów pracy 
i świętych.

JESZCZE INNA NIEŚMIERTELNOŚĆ 
Poza wspomnianą, powszechnie przyjętą nie

śmiertelnością, dla nas wierzących, jest jeszcze 
inna, o której mówi Mickiewicz: „Chcesz być nie
śmiertelny przez jakiś czyn dzielny? — Czy 
chcesz, czy nie chcesz, będziesz nieśmiertelny!"

Chodzi tu poecie już nie tylko o wdzięczną pa
mięć u potomnych, lecz o coś, co trwać będzie na
wet wówczas, gdy wszyscy o nas zapomną, — 
coś ponad czas i ludzkie pokolenia. Utrzymuje 
się dotąd powszechne przekonanie, że poza gro
bem jest życie inne, w którym dopełnia się miara 
sprawiedliwości w stosunku do każdego czło
wieka.

Ks. Sz. w .

NIEŚMIERTELNI!
PROBIERZEM NIEŚMIERTELNOŚCI

— ZMARTWYCHWSTANIE CHRYSTUSA 
Najlepszym uzasadnieniem naszej silnej wiary 

w życie pozagrobowe jest niewątpliwie fakt 
Zmartwychwstania Chrystusa. Z argumentu te
go w całej pełni korzystał Apostoł narodów. 
Święty Paweł, z Tarsu, gdy rozprawiał się z tymi, 
którzy nie przyjmowali nieśmiertelności duszy 
ludzkiej. „Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał — 
próżna jest wiara wasza... Jeśli tylko w tym ży
wocie w Chrystusie nadzieję mamy, jesteśmy 
nędzniejsi (my chrześcijanie) niżli wszyscy inni 
ludzie. Lecz Chrystus zmartwychwstał, jako na
dzieja dla tych, którzy umarli11 (1 Kor. 15).

Z powyższego wynika, że podobnie jak Chry
stus po Swej śmierci krzyżowej zmartwychwstał 
do nowego życia, ukazując się niejednokrotnie 
w chwalebnym Swym ciele ludziom, — tak i my 
po śmierci doczesnej powstaniemy do nowego 
życia, które nie jest dla nas urojeniem, ale rze
czywistością.

WIARA W NIEŚMIERTELNOŚĆ 
CZYNNIKIEM TWÓRCZYM

Prości i nieuczeni rybacy z Galilei w Zmar
twychwstaniu Chrystusa znaleźli tyle sil i zapa
łu, że przeobrazili świat współczesny i wartki 
nurt historii ludzkości nakierowali w nowe cał
kiem łożysko. Dla nas podobnie wiara w nie
śmiertelność jest natchnieniem do wzniosłego 
życia dla Boga i bliźnich, jest źródłem radosnej 
nadziei, która wplata się złotą nicią w każdy mo
ment życia ziemskiego, bo każdą jego chwilą 
można sobie zasłużyć na szczęśliwe życie bez 
końca. Wiara w nieśmiertelność to bodziec naj
szlachetniejszego współzawodnictwa w dobrym, 
to podpora w chwilach słabości przeciwności ży
ciowych, — to wreszcie zachęta do rozwijania 
poczucia własnej godności i ciągłego udoskona
lania swego człowieczeństwa. Nie od rzeczy rów-

Razem do .duchowieństwa rzymsko- 
fc«db’icVie0o, Móre przy końcu XVII 
wieku liczyło 12.500 osób (w 'tym 5.000 
zakonników i zakonrfc) .należało „tyl
ko" 860 tysięcy chi-opów pańszczyźnia
nych,

W dążeniach swych do podtrzymania 
wpływów Kościół widział odarcie w 
warstwie szlacheckiej i dlatego czyn:ł 
wszystko, ażeby warstwę tg przycią
gnąć na swoją stronę. Wyższym du
chownym mógł zostać tylko szlachcic. 
Szlachta też stała się „gorliwą11 opie
kunką interesów Kościoła, fundatorem 
klasztorów, sprzymierzeńcem w  zwal
czaniu wszelkiego rodzaju -prądów wol
nościowych. Oparty o dwór szlachec
ki pastorał biskupi święci tryumfy w 
dążeniu swoim .do władzy.

Przenikające z Czech prądy busyc- 
kie znajdują w Polsce gorących 'zwo
lenników. Po!ityka Kościołai i ducho
wieństwa budzi powszechny sprzeciw 
a. myśl 'unarodowienia » odrodzenia 
Kościoła cieszy się ogólną sympatią. 
Zdaje sobie z tego sprawę Zbigniew

Oleśnicki, groźbami wymusza na Ja
gielle wyrzeczenie się myśli o koro- 
inię czeskiej. Myśl o zdobyciu dla Ko
ścioła protestanckiej Szwecji staje się 
powodem fatalnego w 'skutkach 4!a. 
Polski „Potopu11 tak, ja.k fatalnymi w 
skutkach były, wcześniejsza o dwa 

> wieki Warna-i późniejszy Wiedeń!
Nie połskai a kościelna racja stanu 

dochodzi do władzy w Polsce XVII wie
ku { niszczy cały dorobek wieku ‘zło
tego.

Zdławienie reformacji poiskiej w 
oczach kardynała Hozjusz.a i Piotra' 
Skar-gi ma większe anaiczenie, -aniżeli 
wołające o pomstę do nieba palenie 
nai stosach czarownic i metoda ogłu
piania społeczeństwa w kolegiatach 
jezuickich

X

W dobie rozbiorów, gdy państw a.za
borcze zaciskają obrożę na szyi na
rodu polskiego — kościelna racja'stanu 
wymaga od duchowieństwa podpo

rządkowania się rozkazom płynącym z 
Berlina^, Wledmiai i Peteńiburgai. Rozka
zy te zresztą uzgodnione są z Kierow
nictwem rzymskiego Kościoła, skąd zo
stają poparte słowami buli papieskich 
i odręcznych listów do co „znakomit
szych11 biskupów.

I dlatego, .gdy naród 'zrywa się do 
heroicznej walki % przemocą — bisku
pi w rodzaju Poniatowskich, Kossakow
skich, Massalskich, Podoskich itp. zawi
sną na szubienicy jako zdrajcy ‘włas
nego narodu — albo też jak Skarszew
ski, Stablewski, Wojtarowlez, Błizlń- 
ski Bilczewski, pójdą nai pasku prze- 
kupstwa i zdrady.

Słowa potępiania dla bohaterów spod 
‘Racławic i Olszynki Grochowskiej 
mają swoją tradycję tak, jak mają ją 
podobne słowa d la bohaterów Pol
ski współczesnej. Kościół obaiwą o ‘u tra
tę 'swych materialnych wpływów prze
słonił sobie całkowicie obraz Polski 
jako takiej i konsekwentnie na raz za
jętej pozycji stoi do dnia dzisiej
szego.
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nież będzie wspomnieć, iż wiara ta jest poważną 
tamą dla występków, bo usankcjonowana jest 
kryteriami wiecznej odpowiedzialności wobec 
sprawiedliwego Boga.

A KĘDY DROGA DO NIEŚMIERTELNOŚCI
Chrystus wskazał niezawodną drogę osiągnię

cia szczęśliwej nieśmiertelności: „Pójdźcie bło
gosławieni Ojca- mego, otrzymacie Królestwo 
wam zgoto-wane od założenia świata, albowiem 
łaknąłem, a daliście mi jeść, — pragnąłem a na
poiliście mnie, — byłem gościem,e a przyjęliście 
mnie, — nagim, a przyodzialiście mnie“ (Mat. 
25). Kiedy indziej Zbawiciel powiedział: „Nie ci, 
co mi mówią: Panie, Panie — wejdą do króle
stwa Niebieskiego, ale ci, którzy czynią wolę 
Ojca mego, który jest w niebiesiech“. Zatem tytu
łem do zyskania szczęśliwej wieczności jest życie 
uczciwe, spełnianie obo-wiązków chrześcijańskiej 
miłości Boga i bliźniego, a nie taka czy inna wia
ra, ten czy inny obrządek.

Na granicy wieczności jest nieunikniona 
śmierć. Przygotowywać się do tego ważnego 
momentu -— to zadanie całego naszego życia. 
I dlatego Chrystus upomina nas: „Czuwajcież 
tedy, bo nie wiecie dnia ani godziny!" Oby każdy 
z nas usłyszał po śmierci słodkie wezwanie Zba
wiciela: „Pójdź błogosławiony!"

*

Ktoś bardzo trafnie ujął, jak praktycznie i naj
rozsądniej należy podejść do zagadnienia nie
śmiertelności: 2yj tak, jakbyś musiał być nieś
miertelny — bez względu na aspekt twej wiary 
albo światopoglądu. W każdym wypadku za ucz
ciwe twe życie skorzystasz, obojętnie czy istnieje 
nieśmiertelność, czy też — jakby chcieli nie
którzy — wszystko ze śmiercią się kończy. Bo 
przypuśćmy, że stanąłeś na granicy życia 
i śmierci. Jeśli nieśmiertelną jest dusza twoja, 
warto było za życia poświęcać się dla jej zba
wienia. Jeśli natomiast wiara twoja próżną była, 
to nic nie stracisz, tylko zachowasz najlepszą 
sławę swego imienia i dobre u przyszłych po
koleń wspomnienie.

Z  okazji Św iqt W ie lkanocnych 

Kuria Biskupia Kościoła polsko-kaiolickiego 

s k ł a d a

N A J S E R D E C Z N I E J S Z E  ŻYCZENIA
obfitych Łask Bożych od Zmartwychwstałego 

Chrystu sa
tS\G}'vS\§'

Przewielebnemu Duchowieństwu,

vg\(§\Gy\S'

Radom Parafialnym oraz wszystkim drogim 
Wyznawcom, 

Przyjaciołom i Sympatykom Kościoła naszego 
w Polsce i zagranicg

REZUREKCYJNE DZWONY
(dokończen ie ze  sir. 49)

Ale w ierzym y silnie i u fam y Chrystusowi dla
tego, iż w  dniu trzecim  Zm artwychwstał!

Sw. Paweł Apostoł m ów i w  sw ym  liście do 
P^zymian: Jak Chrystus um arł na krzyżu  i po
tem  Zm artw ychw stał i wszedł do chwały Ojca 
Niebieskiego, — tak i m y  m am y odtąd um rzeć  
grzechowi, staremu naszem u życiu, i przyoblec 
się w  nowego człowieka prawdy i sprawiedli
wości, m am y zm artw ychw stać do nowego życia 
łaski i miłości Boga i bliźniego.

„Chrystus zm artw ychw stań jest, — nam  na 
przykład dan jest: iż m am y zmartwychpowstać, 
z  Panem Bogiem królować, — A llelu ja!“

‘Nie ‘lepiej 'przedstawiała się sytuacja 
w okresie -międzywojennym. Powstałe 
ze zgliszcz i popiołów młode ‘państwo 
Polskie s-toi w ogniu waśni politycz
nych i w (przededniu ruiny gospodar
czej. Sternicy nawy państwowej nawo
łują do .konsolidacji sp-ol&czeństwa i 
apelują o pomoc 'w organizowaniu na
rodowego skarbu.

Kościół zajmuje stanowisko' zdecy
dowanie opozycyin-e. Na progu war
szawskiej „Zachęty" mircie zamordowa
ny I Prezydent odrodzonego państw a 
Gabriel Narutowicz, a w kościołach 
warszawskich ostentacyjnie modli się 
Kościół za „sookój duszy" mordercy
— studenta Niewiadomskiego.

Małki poległych żołnierzy, sieroty 
i -wdowy z ciułanych przez ca-łe poko
lenia prywatnych kosztowności two 
rza Narodowy Skarb Polski — epi
skopat zaś, jak molierowski skąpiec za
cisnął -kurczowo palce na srebrnych 
i ztótych wotach -swych -świątyń, -gro
żąc buntem i rewolucją.

Katedry gnieźni-eńskai i -wawelska, 
warszawska i Jasnej Góry to już 
nie polskie zabytki kultury i wia
ry — to kolonie obcego państwa, 
które zezwalają łaskawie, aby -Palący 
mogli -je odwiedz-ać i... bogacić.

Zbrodnia Macocha i iyisiecy jemu po
dobnych nie są -bynajmniej przestęp
stwem w obliczu „woiującego“ Ko
ścioła Są nimi natomiast projekty 
zrównania pra-w wszystkich obywate
li, zagwarantowanie -w Konstytucji wol
ności sumienia i -wyznania, zaoowiedź 
upowszechnienia oświaty i uwłaszcze
nia tysięcy chłopskich rodzin, 'zatru
dnionych dotychczas w dobrach jaśnie- 
pańskich, biskupich i klasztornych.

Kościelna: racja 'stan-u wymaga- od 
duchowieństwa aajęcia zdecydowanego 
stanowiska. W -ruch idzie prasa, ambo
ny, wiece -i Polska -dostaje „dobro
dziejstwo" w postaci osławionego 
-konkordatu St. Grabskiego.

Zostaje przez cały okres swej k-rót- 
kiej niepodległości arcy-katolicką, s-taije

się wasalem swego niedawnego nun
cjusza-. Prezydent Państwa -kardynal
skie wręcza 'birety i ostentacyjnie ob
nosi po -ulicach sw-o-jej stolicy relikwie 
świętych uznanych -przez Kościół. -Nie 
czyni -te-ępo ani Mussolini jakkolwiek 
skarb Włoch gros -dochodów czerpie 
z przyjazdów do Rzymu pielgrzymek 
ani też Hitler, u -którego boku urzędo
wał dzisiejszy papież, Pius XII, przy
jaciel niemieckipot narodu.

Jak w wieku XVII biskup: -zasiadają 
w senacie. Księża w rodzaju Lubel
skich i Trzeciaków gkfezą ..kazania 
sejmowe'1. Odbywaią się tumulty w sto
sunku do niekatolików, płoną kościoły 
i kaplice a społeczeństwo -dzieli s-ię na 
obywateli pierwszej i drugiej- klasy. 
Uznanych i nieuznanych.

Polska racja stanu -schodzi na plan 
drugi, a na czoło wysuwa się -działal
ność osławone-j „Pro Rus'siai“, budowa/ 
Pomnika Wdzięczności w Poznaniu, 
pielgrzymki do Ostrej Bramy i tysiąca 
innych miejsc odpustowych.
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Rozmawiamy ze soba
J. P O PK IEW IC Z Z  K R A K O W A

pisze: „Przypadkowo w pad ł m i w  
ręce num er W aszego pism a. N ie  
m ia łem  czasu przeczytać go dokład
nie, ale to, co przeczyta łam  w y s ta r
czyło m i, aby się przekonać, że W a
sze „Posłannictw o“ w cale posłan
n ic tw em  B ożym  nie jest. N a zyw a 
cie się ka to likam i, a ju ż  na w stęp ie  
w artyku le  o papiestw ie yjspom i-  
nacie ze szczegółam i o n iegodnych  
papieżach“ — T en obiecujący w stęp  
m a taki ciąg da lszy: „Sedno spra
w y  tk w i nie w  ję zy k u  ale w  W a
szy m  odszczepieństw ia od jedności 
kościoła, że rzuciliście św iętą  wiarę 
naszych ojców i poszukaliście sobie 
innego, w ygodniejszego „pana bo- 
ga“. Pisząca powyższe słowa zapew 
nia w  końcu, że będzie się m odlić  
za nas codziennie, b yśm y w rócili do 
jednej owczarni i papieża.

Odpowiadamy:
Bardzo zobowiązani jesteśmy za 

modlitwę. Ze swej strony też się mo
dlić będziemy, ale o rozsądek dla 
osoby, która rzuca na nas słowa po
tępienia tylko na tej podstawie, że 
„przypadkowo** wpadł jej w  ręce 
numer naszego pisma, jakiego nie 
miała czasu przeczytać „dokładnie". 
Rozsądny człowiek zabiera głos tyl
ko w tej sprawie, KTÓRĄ POZNAŁ 
DOKŁADNIE, — kto natomiast tak 
iiie czyni, postępuje niepoważnie al
bo też podchodzi do poważnych 
spraw z jawnym uprzedzeniem i u- 

1 porem. Upór zaś — to cecha umysłu 
ograniczonego. — Ponieważ my od
wrotnie, nie jesteśmy z góry do n i
kogo uprzedzeni, nie wyłączając fa 
natycznych wrogów, — podejmuje
my rzuconą nam rękawicę.

Pomijając fakt, że bynajmniej nie 
nazywanie siebie czyni nas prawdzi
wymi katolikami, ale katolicka Wia
ra i konkretne życie z tej Wiary pły
nące, — poza oferowaną nam inten
cją codziennych modłów, poddajemy 
jeszcze jedną, prawdopodobnie waż
niejszą, a mianowicie: modlitwę o 
cierpliwość „dokładnego" poznania

zasad tych, których bezmyślnie ob
rzucało się mianem heretyków.

Po dokładnym bowiem zapoznaniu 
się z zasadami Wiary i Moralności 
Kościoła naszego, nie znajdziecie tam 
żadnych herezji, z wyjątkiem nieuz- 
nania biskupa Rzymu tzw. papieża za 
namiestnika Chrystusowego, co nie 
jest znowu herezją, jeśli nawet sa
ma Obywatelka przyznaje, że zna 
smutne karty historii papiestwa. 
Sedno sprawy tkwi jednakże w  tym, 
że zdaniem Obywatelki nie należy 
dziś przypominać naiwnym prostacz
kom, kim właściwie w  Kościele byli 
i są do dnia dzisiejszego rzymscy pa
pieże, „święci" ojcowie. Widocznie 
ignorancja o istocie papiestwa jest 
probierzem „prawdziwej" wiary „oj
ców naszych". Czyżby aż tak wielką  
herezją było odłączanie istoty Ko
ścioła katolickiego oraz Osoby same
go Chrystusa od przyziemnych i w y
uzdanych biskupów Rzymu, o któ
rych już Jan Kochanowski mówi: 
„świętym cię zwać nie mogę, — oj
cem się nie wstydzę, — kiedy wielki 
kapłanie, syny twoje widzę!“? — Po
nieważ jednym z zadań pisma nasze
go jest właśnie uświadamianie Pola
ków między innymi również o smut
nej roli papiestwa w  Kościele Chrze
ścijańskim oraz .jego stosunku do 
naszej Ojczyzny, chyba słusznie na
zywa się -„Posłannictwem" wielkim, 
historycznym, a przede wszystkim  
Bożym, bo walczącym nie o ludzkie, 
lecz Jego sprawy w  Polskim Naro
dzie. Śmiesznym zatem jest zarzut 
Obywatelki, żeśmy „rzucili" świętą 
wiarę naszych ojców. Ta święta w ia
ra ojców — to zdaje się wiara kato
licka. Ci nasi ojcowie — to chyba Po
lacy. Więc paradnie to brzmi: Kościół 
polsko-katolicki zdradza Polaków— 
katolików! Może Kościół rzym
ski jest bardziej polski?! Zapom
niała Obywatelka, że io nie rzy
mianin powiedział: „Polsko, twa zgu
ba w  Rzymie!" (J. Słowacki) Nieste
ty dużo jest jeszcze takich pseudo- 
polaków, co woła m: Polsko, twa zgu
ba w  Polsce a istnienie w  Rzymie! 
Zapomnieli oni, ile nasi ojcowie w y-

•  • •
lali łez i rzucili przekleństw pod 
adresem Watykanu, — Niestety w 
tym wypadku nie sprawdza się przy
słowie: Mądry Polak po szkodzie.

Ob. H. CICHOCKI Z TORUNIA
pisze do nas: „W numerze marcowym 
Posłannictwa piszecie o Spowiedzi, 
ale tak niewyraźnie, że nie wiem co 
mam o tym myśleć. O ile się nie my
lę mieszacie pojęcie Spowiedzi pub
licznej z tzw. rozgrzeszeniem ogól
nym, stosowanym wyjątkowo i w  
Kościele rzymskim. Należałoby więc 
wyraźniej rozgraniczyć te dwa od
rębne pojęcia i powiedzieć, jaką z 
tych Spowiedzi uznaje Kościół pol
sko-katolicki jako obowiązującą".

Odpowiadamy:
Przyznajemy rację, że w rozmo

wie niezbędne jest rozróżnianie jas
nych i wyraźnych pojęć. Rozróżnie
nie między Spowiedzią publiczną a 
rozgrzeszeniem ogólnym jest zasad
niczego znaczenia. Spowiedź publicz
na — to wyznawanie grzechów na 
głos wobec współwyznawców. Była 
ona stosowana w  pierszych wiekach 
Chrześcijaństwa. Potem dla pewnych 
udogodnień psychologicznych złago
dzono tę, praktykę pokutną przez 
wprowadzenie Spowiedzi usznej czy
li prywatnej. Tak zwane natomiast 
rozgrzeszenie ogólne stosowane jest 
w  Kościele katolickim w  wyjątko
wych przypadkach, jak np. na fron
cie przed bitwą lub w stosunku do 
ciężko chorego. Otóż nasza praktyka 
pokutna zasadniczo nie różni się od 
wymienionej, z tym jednakże, że 
częściej, aniżeli w Kościele rzymskim  
dopuszcza się rozgrzeszenie ogól
ne, ale w  duszpasterstwie zaleca
m y wiernym raczej Spowiedź uszną. 
7byt dużo w Spowiedzi usznej w i
dzimy korzyści, by je.i nie cen’ć. Naj
lepiej bowiem wytycza wiernym  
inrtvwiduaine drogi 
Bożych przykazań i dążenia do dosko
nałości chrześoiiańskiej. Z drugiej 
strony Spowiedź uszna daje duszpa
sterzowi wierniejszy obraz życia du
chowego wyznawców, pobudza do 
szukania środków zaradczych dla

I „iiaik dobrze się dzieje": Kardynał 
Hlond udziela wywilad-ów nai temat za
mierzeń polskiej ‘polityki zagranicznej. 
Kardynał Puzyna kładzie sie ma ■pro
gu -katedry wawelskiej, ‘przeciwko .spro
wadzeniu ido grobów królewskich pro
chów Słowackiego. Mickiewicz, Kono
pnicka, Żeromski, ba nawet Krasiński 
.znaidlują się na indeksie autorów za
kazanych.

A tymczalsem tysiące 'bezrobotnych 
ezekai iprzed imaigistfataimi nai prace i 
ohleb. Tysiące dzieci 'daremnie wysią
dą elementarza i izby szkolnej. Milio
ny obywateli „Poflstó sprawiedliwej" 
zasiada na łaiwach oskarżonych nie za 
zbrodnie kryminalne, a... za zmianę 
wyznania.

W aiuJach uniwersytetów i przed 
drzwiami żydowskich sklepów, w ciem
nych uliczkach i pod akiom „pilnują
cej porządku" policji —• „złoci mło
dzieńcy" « żyletkami ii pałkami w re
kach nawracają na rzymsiki katoli
cyzm .Walka z „herezją" i „heretyka
mi" staje się palącą kwestią ipolską.

Biorą w niej udział arcybiskupi i bi
skupi, księża i zakonnicy, zakonnice 
i ministranci, członkowie wszystkich 
bractw kościelnych z osławioną „A- 
kcią Katolicka" mai czele. Miniistr*w:-:» 
szkoły wszystkich +ypów, sądy, Staro
stowie i tzarządy gminne! Bai, nawet 
sołtysi po wsiach mają szczegółowe 
wyNczme, jak maią postępować z „he 
retykaimi'". Do pełnego kompletu bra- 
feu>e tylko inikwizycyinych stosów.

Państwo ugina się pod ciężarem 
materialnych kłopotów. Stopa życiowa 
swada z zastraszającą szybkością, anal
fabetyzm rośnie, bandytyzm krymi
nalny i polityczny szerzy sie jalk epi
demia. iRiząid bezradnie rozkłada ręce 
■i igabinety ministrów zmieniają .się jak 
w kalejdoskopie. Nic to jednak w po
równaniu z tym, że „Polonia fidelis est 
et oatholica", jak z 'chlubą godniejszą 
lepszej isprawy -pisze ówczesna praisa 
arcy-katolickai.

I czyż dziwić się, że większość ar
tykułów Konstytucji Marcowej z r. 
1921 'pozostało w sferze reklamowa

nych haseł? Czyż dziwić sie, że sno- 
łeczeństwo zrywa się stale do buntów, 
które krwawo tłumi stoiąca nai usłu
gach rządu i kleru policja? Czyż dzi
wić sie, że ambony aż -uginają się od 
gromów 'diskamrdh na głowy „komuni
stów i bolszewików11, których z dniem 
każdym przybywa?

A któż jest „kotmuristą i bolszewi
kiem"? Są nimi przede wszystkim ro
botnicy domagający sie znośnych wa
runków pracy i płacy. Chłopi, czytaia- 
cy „Zaranie", „Zielony Sztandar" 
i „Wole Ludu". Nauczyciele zrzeszeni 
w Związku Nauczycielstwa Polskiego. 
Pracująca: inteligencja! n !e zgadzająca 
się i protestująca ‘przeciwko polityce 
prowadzonej przez Kościół. Wyznawcy 
wszystkich wyznań z wyjątkiem Ko
ścioła rzymskiego — słowem, w n a j
gorszym wypadku 85% społeczeństwa-.

Pozostałe 15% to ci, ‘którzy de
klamują o „Polsce mocarstwowej", 
„piiaktowskiej", a m ają na myśli Polsikę 
kartelów i prowincje Kościoła rzym
skiego
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zaspokojenia potraeb duchowych, 
ożywia życie religijne w  parafii. Do 
tego rodzaju Spowiedzi usznej, w ier
nych Kościoła jednakże nie przymu
szamy.

Ob. L. MACIEJEWSKI Z RADO
MIA usiłuje nam mówić „prawdę w 
oczy": „Do was idą z  Kościoła rzym
skiego księża, co szukają wygody i 
ożenku i materialnego dobrobytu. Ci 
którzy z waszych księży poznali 
prawdę, wracają do jedynie praw
dziwego Kościoła rzymskiego".

Odpowiadamy:
Przyznajemy Obywatelowi rację, 

z tym tyiko zastrzeżeniem, że pomy
lił się Obywatel w adresie. W rze
czywistości bowiem jest całkiem od- 
wrotnie: każdy ksiądz „rzymski" ma 
zapewniony w  swym Kościele dostat
ni byt i wszelkie życiowe wygody — 
każdy zaś ksiądz rzymski- przecho
dzący do nas i każdy nasz kleryk 
przygotowujący się do kapłaństwa 
wie i  góry, że czeka go u nas nędza, 
poniewierka, niekiedy nawet głód 
pod gołym niebem przespana noc. 
Wczorajsi wielbiciele, całujący go 
bezmyślnie po mankietach li tylko 
dlatego, że jest rzymskim księdzem,
— teraz stają się nagle zażartymi 
wrogami, — niejednokrotnie wyrze
ka się go rodzona matka i cała ro
dzina. A teraz kilka dowodów na 
powyższe: Żaden biskup rzymski nie 
pozwoli na założenie pajrafii, jeśli 
nie będzie składała się z kilku ty
sięcy wiernych. Dlaczego? — Ponie

waż parafia musi przede wszystkim  
zapewnić księdzu wygodne utrzyma
nie. Przeciętnemu śmiertelnikowi, 
obarczonemu liczną rodziną musi 
wystarczyć kilkaset złotych, zdoby
tych nadto ciężką pracą, — a „sa
motnemu" księdzu, uczniowi ubogie
go Mistrza, absolutnie to nie w y
starcza, On podobno musi mieć w y
jątkowe dochody, by móć owocnie 
duszpasterzować wśród swych owie-

Im perialiści am erykańscy znow u  
dopuścili się strasznej w  sw ym  w y 
rafinow aniu  zbrodni ludobójstw a, 
w prow adzając na  te ren y  w a lk  w  
K orei tzw . broń bakteriologiczną. 
Stw ierdzono  z całą pew nością zrzu 
ty  z sam olotów  am erykańsk ich  
w iększe j ilości ow adów , um yśln ie  
zakażonych  bakteriam i ty fu su , dżu 
m y  i cholery, by rozpow szechniły  
te  straszne choroby w śród ludności 
cyw ilne j w  K orei Północnej.

T Ą  B E Z P R Z Y K Ł A D N A  ZBR O D 
N IA  Ś W IA D C Z Y  NIE  T Y L K O  O 
B E Z S IL N E J W ŚC IEK ŁO ŚC I Z D Z I
C Z A Ł Y C H  N AJEŹD ŹC Ó W , A LE  
JE S T  JED N O C ZEŚN IE G RO ŹN YM  
O STRZE ŻE N IE M  DLA. W S Z Y S T 
KIC H  POKÓJ M IŁ U JĄ C Y C H  N A 
RODÓW  ŚW IA T A . We w szystk ich  
krajach cyw ilizow anych  zerw ała się 
fala pro testów  przeciw ko  zbrodni
czym  giełdziarzom  am erykańsk im . 
T ylk o  oburzenie m oże być tu  odpo
w iedzią  w szystk ich  ludzi w ierzą 
cych w  Boga , w szystk ich  tych , k tó 
ry m  nie obce są słowa: w olność i 
postęp, praw dziw a ku ltu ra  i p oko 
jow a  współpraca.

czek. Słuszne są i poparte faktami 
życiowymi a tradycją uświęcone pol
skie przysłowia: Kto ma księdza w 
rodzie, tego bieda nie dobodzie, — 
albo powiedzonko, że klerykowi w y
święcanemu na księdza wyjmuje się 
żywe serce a wkłada się bezdenny 
worek. — A jaki jest los naszyeh 
kapłanów, którzy przede wszystkim  
za cel swego kapłańskiego posłanni
ctwa uważają realizowanie progra
mu Chrystusowego w  duszach ludz
kich,? — Żaden nasz kapłan nie mo
że liczyć na doehody, i beneficja, ma
ło tego — nawet na szacunek i uz
nanie dlatego tylko, że jest katolic
kim księdzem. Ten szacunek dla sie
bie, posłuch i miłość swego własne
go narodu musi zdobyć ciężką, ofiar
ną pracą i dobrym przykładem w ła
snego życia. — Dalej, czy zdaniem  
Obywatela ożenek księdza należy też 
wliczyć do wygód życiowych? Czyż 
naprawdę stan małżeński choć 
uświęcony godnością sakramentalną 
jest wygodniejszy od stanu wolnego? 
Czyż mieć obok trosk kościelnych 
również troski rodzinne — to m niej
szy ciężar? -— Czyż mieć czujnego 
anioła stróża w  postaci jedynej żony
— to większa wygoda i swoboda niż ,  
być niezależnym i szukać wrażeń w  
wolnej miłości? — Każdy, kto się 
nad tym obiektywnie zastanowi, na 
wszystkie pytania odpowie: Nie! — 
Zatem do naszego polsko-katolickie
go obrządku nie ściąga bynajmniej 
duchownych chęć wygody, interes 
materialny i rzekomo zapewniony 
byt! — Co zatem ich do nas przycią
ga? Przyciąga ich nasza piękna ide
ologia, tak bardzo Chrystusowa i 
polska zarazem, pcha ich do nas ide
alizm ich osobistych przekonań, chęć 
służenia Bogu i Narodowi. — Tu 
dochodzimy do nowego zagadnienia: 
Dlaczego niektórzy nasi byli księża 
przechodzą do Kościoła rzymskiego? 
Czy może dlatego, że byli najszla
chetniejszymi w naszyeh szeregach?

Duchowni i św ieccy w yznaw cy  
Kościoła po lsko-ka to lick iego  dołą
czają się do ty ch  ogólno-ludzkich  
protestów  przeciw ko  gw ałcicielom  
ju ż  n ie  ty lk o  praw a m iędzynarodo
wego, ale na w et praw a naturalnego. 
So lidaryzu jem y się z  ca łym  św ia to 
w y m  obozem  postępu i w a lk i o po 
kó j aż do zw ycięskiego  końca.

JA K O  LU D ZIE  G ŁĘBO KO  W IE 
R Z Ą C Y  W Z D R Y G A M Y  SIE  N A  
M Y Ś L , ŻE P O D O B N Y C H ' C Z Y 
NÓW D O PU SZC ZAJĄ  SIE  P R Z E 
CIEŻ C H R Z E ŚC IJA N IE  I TO  W PO 
ŁO W IE  X X  W IEKU. Jąko katolicy  
stw ierdzam y z  u b o lf& krlem , że 
przeciw ko  w szys tk im  t y m  gujałtom  
zadaw anym  narodow i koreańsk ie
m u  n ie  w ystąp ił papież rzy m sk i cni 
oddany m u  ep iskopat w a tykański, 
lecz przeciw nie  — milcząc  — zda 
je  się patronow ać ty m  po tw ornym  
zbrodniom.. M y Polacy zavcim iętaj- 
m y  to sobie dobrze, że ta k  vostępu -  
ją ' ci, k tó rzy  się m ienią  być uczn ia 
m i C hrystusa, apostołami praw dy, 
miłości, spraw iedliw ości i pokoju! 
Hańba a m eryka ń sk im  ludobójcom ! 
Hańba ich w a tyk a ń sk im  patronom !

Że poznali prawdę? — Bynajmniej. 
Jeszcze ani jeden z tych księży, któ
rzy odeszli od nas nie był kapłanem  
wzorowym i nie wstąpił do Kościoła 
rzymskiego z pobudek Chrystuso
wych, idealnych. Byli to wyłącznie 
ludzie mali, przyziemni, — ludzie, 
którzy kalali dobre imię kapłana 
polsko-katolickiego jak np. Farony, 
Jegery, Kafje i Piekarze. Jak w każ
dej organizacji, tak i u nas mogły się 
znaleźć jednostki niegodne, szukające 
siebie i zaspokojenia własnych am- 
óicji. Przyznajemy się do tego o- 
twarcie, — ale otwarcie też mówimy, 
żeśmy ich usunęli z naszych szere
gów, oczyściliśmy nasze kadry ka
płańskie i nadal oczyszczać je bę
dziemy. A dlaczego te chore duchowa 
jednostki idą właśnie do „Rzymu"? 
Z dwuch przyczyn: Najpierw hierar
chia watykańska ich wabi do siebie. 
5sy smutne te w  zasadzie fakty w y
korzystać dla swej propagandy, — 
następnie rzekomo „nawrócony" — 
a w  rzeczywistości wydalony szuka 
sia starość wygody, zapewnienia so
bie spokoju, krótko — szuka pełnego 
żłobu. Wątpliwej więc wartości jest 
np. staranie się proboszcza z Mag
nuszewa, by wykorzystać rzekome 
„nawrócenie" się ks. Piekarza dla 
otumanienia opuszczających go gro
madnie owieczek. Niech zatem ci, 
którzy niezręcznie wykorzystują 
rzekome „nawrócenie się" (narodo
wych księży) wiedzą, że zbierają od
padki — niech pamiętają, że po od
cięciu suchej gałęzi, młode drzewo 
polsko-katolickiego Kościoła tym  
bujniej wzrośnie i tym lepsze przy
niesie Chrystusowi i Polsce owoee.

KOŚCIÓŁ P O L S K O - K A T O L I C K E  
a A R T .  7 0  K O N S T Y T U C J I

(dok. ze str. 50)
wszelkich niebezpieczeństw, o któ
rych wiedziałbym, że mu grożą."

Praktyka jednak wykazała, że bi
skupi nie tylko, że nie przeciwdzia
łali „wszystkiemu, co zagrażałoby 
Państwu Polskiemu lub porządkowi 
publicznemu" —* przeciwnie w  listach 
pasterskich otwarcie nawoływali do 
buntów przeciwko Państwu nie ty l
ko '„podległe sobie duchowieństwo" 
ale i wiernych.

Wyjątek od tej reguły stanowią 
Listy pasterskie biskupów Lorka, 
Adamskiego, Kaczmarka z łat 1939 
—1945.

Listy te nawoływały do harmonij
nej współpracy z . . . okupantem, za
lecały ślepe posłuszeństwo dla twór
ców śmiercionośnych obozów w  
Oświęcimiu, Majdanku i Treblin
ce.

Odrabiając wielowiekowe zanied
bania we wszystkich dziedzinach ży
cia, także i w  dziedzinie stosunków  
religijnych w  Polsce posuwamy się 
naprzód. To, co inne narody w yw al
czyły i wprowadziły w  życie przed 
wiekami, a co stanowi ich chlubę i 
siłę — staje się naszą własnością w  
dniach, które nie tylko przeżywamy, 
ale i tworzymy.

I dlatego my, wyznawcy Kościoła 
polsko-katolickiego z głęboką wiarą 
i ufnością patrzymy w  przyszłość. 
Budując Wolną i naprawdę ducho
wo Niepodległą Ojczyznę.

GROŹNE OSTRZEŻENIE
DLA TYCH KTÓRZY JESZCZE WĄTPIĄ
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W iadomości z Kościoła i o Kościele
Komunikaty i zarzqdzenia władz kościelnych

1—W związku z nadcho
dzącymi Świętami Wielkanocny
mi, poleca się: Święcenie palm 
w Niedzielę Palmową,' których 
cząstkę należy przechować do 
przyszłorocznej Środy Popiel
cowej na popiół, którym posypu
je się głowy wiernych. Wielki 
Czwartek przypominać nam bę
dzie uroczystą chwilę ustanowie
nia Najśw. Sakramentu. W dniu 
tym należy przysłać delegację 
do kościoła katedralnego w W ar
szawie, w celu uczestniczenia 
w uroczystym nabożeństwie i 
odbioru Olejów św. dla poszcze
gólnych parafii w Terenie. — 
Wielki Piątek, jako pamiątkę u- 
krzyżowania Chrystusa, należy 
uczcić skupieniem. W dniu tym 
wierni adorują Chrystusa w spe
cjalnie przygotowanym grobie 
aż do chwili Rezurekcji. — W 
Wielką Sobotę następuje poświę
cenie ognia, kadzidła (grana), 
paschału, wody chrzcielnej a po 
nabożeństwie błogosławienie po
karmów wielkanocnych (świę
conej. — Rezurekcja'winna się 
odbyć wczesnym rankiem. — 
Wszystkie obrzędy wielotygo* 
dniowe oraz świąteczne należy 
odprawić ściśle według Księgi 
Obrzędowej (ceremoniału).

2—Wszystkim Duchownym o- 
raz wiernym Kościoła polecamy 
następujące intencje modłów w 
czasie świątecznym: w czasie 
Rezurekcji na intencję zapano
wania Pokoju na świecie i bra
terstwa między narodami świa
ta. W czasie sumy i drugiego 
dnia Świąt: w intencji szczęśli
wych zasiewów wiosennych oraz 
obfitych plonów, jak również o 
szczególne błogosławieństwo Bo
że dla wszystkich łudzi pracy, 
zwłaszcza poświęcających się 
dla dobra Ojczyzny i Kościoła.

3—Wszystkie Rady Parafialne, 
z których nie umieszczono do 
tej pory (od Nr 1/52 do 4'52) fo
tografii budynku kościelnego, 
oraz innych zdjęć pamiątkowych, 
prosimy uprzejmie o nadesłanie 
takowych do Redakcji „Posłan
nictwa" w celu sporządzenia od
powiednich klisz. Nadmieniamy, 
że na życzenie wszelkiego rodza
ju pamiątkowe zdjęcia będą 
zwracane poszczególnym ofia
rodawcom.

4——Przypominamy, że zwycza
jem lat poprzednich wszyscy 
księża dziekani, proboszczowie, 
Administratorzy oraz Rady P a 
rafialne zobowiązani są do nade
słania na cele ogólno-kościeine 
Rezurekcyjnej tacy.

5—-Zobowiązuje się wszystkich 
Księży dziekanów i kierowników 
poszczególnych placówek koś
cielnych do wzmożonego wysiłku 
około postawienia na wysokim 
poziomie kolportażu zbiorowego 
oraz przy zdobyciu możliwie na j
większej ilości nowych prenume
ratorów „Posłannictwa*1. Zwra
camy uwagę, że „Posłannictwo11 
znajduje się już od lutego w 
sprzedaży we wszystkich kio
skach P. P. ,,Ruch“ w całej Pol
sce, o czym należy powiadomić 
znajomych, przyjaciół i sympa
tyków naszego świętego Kościo
ła. Niezależnie od powyższego 
należy zainteresować się, czy 
rzeczywiście nUmery naszego pi
sma znajdują się na widocznym 
miejscu w kioskach, względnie 
czy w niektórych miejscowoś
ciach tendencyjnie nie przecho
wuje sie nierozpakowanych pa
czek „Posłannictwa" pod la-dą, 
jak to miało miejsce przed obję
ciem kolportażu przez poważne 
i odpowiedzialne Przedsiębior
stwo Państwowe ,,Ruch“.

PERSONALNE:
ks. Franciszek Koc z Warsza

wy na stanowisko prob. i p.o. 
dziekana w Ostrowcu Święto
krzyskim.

ks. Eugeniusz Karpiński z O- 
strowca na stanowisko prob. w 
Boguszowie.

ks. bp. Adam Jurgielewicz z 
Łodzi na stanowisko prob. we 
Wrocławiu oraz dziekana dek. 
Śląskiego.

ks. Stanisław Okonkowski z 
Osówki do dyspozycji 'Kurii Bi
skupiej do celów misyjnych.

ks. Stanisław Posielecki z 
Podgórza Bor. na stanowisko 
prob. w Osowce z siedzibą w O- 
sówce.

OSTATECZNE NAZWY PO 
SZCZEGÓLNYCH DEKANA
TÓW.

1. Dekanat Centralny z siedzi
bą w Warszawie, ul. Szwoleże
rów 4.

2. Dek. Kielecki z tymczaso
wą siedzibą w Ostrowcu Świę
tokrzyskim, ul. Iłżecka 1.

3. Dek. Małopolski z tymczas. 
siedzibą w Bażanówce pta Jać
mierz, pow. Sanok.

4. Dek. Śląski z siedzibą we 
Wrocławiu, ul. Marii Magdale-, 
ny 5.

5. Dek. Pomorski z siedzibą 
w Bydgoszczy, ul. Śniadeckich 
36.

6. Dek. Lubelski z siedzibą w 
Lublinie, ul. Górna 12 m. 5.

7. Dek. Chełmski z siedzibą 
w Chełmie Lubelskim, uł. Stali
na 16.

KAŻDY W YZNAW CA  
KOŚCIOŁA POL. KAT. 

RO ZPO W SZECH NIA  
„P O S Ł A N NIC W 0 “

Tryumfy ! cienie chrześcijaństwa
(dok. ze sir. 53)

NIEMETRYKALNI CHRZEŚCIJANIE 
Z DUCHA

Jeżeli porównamy powyższe zasady 
z istotą praw -moralnych Chrześcijań
stwa, streszczoną niejako w Kazaniu 
Chrystusai na górze, dochodzimy z ko
lei do wniosku, że wszystkie te prawa 
pokrywają s ię ' ze sobą, a jeśli nawet 
zachodzi jakaś różnica, to chyba ta

tylko, że zasady *pierwołnego Chrześci- 
ja-ń'hva usuwały -absolutnie charakter 
jakiegoś przymusu moralnego i ogra
niczenia z zewnątrz podczas gdy za
sady -moralne -głoszone przez filozo
fów naturalnych usiłowały stosować 
sie do zmiennych warunków czasu.

Pozatem w czasach pierwotnego 
Chrześcijaństwa żyli mężowie, którzy 
skrupulatnie badali pisma najsławniej

szych autorów świata starożytnego, 
wyszukiwali stamtąd co było najlep
szego i wailezyli o prawdę, prawo, o 
wiarę i moralność. Do -nich -niewątpli
wi© należy Seneca, wybitny filozof 
rzymski i  jednocześnie filantrop, ży
jący w czasach, kiedy Apostoł Paweł 
szerzył Chrześcijaństwo. Dlai swych 
wysokich zasad moralnych, Seneca 
uważany był nawet -za -utajonego 
chrześcijanina i współpracownika św. 
Paiwiai, co jednakże nie znajduje naj
mniejszego potwierdzenia historyczne
go. .......... .
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Parafia w Krakowie
Parafia w  Krakowie, jako pierw

sza w  Polsce powstała w  r. 1922, 
a jej bezpośrednim organizatorem 
był ks. bp. Bończak. Po słynnej pa
sterce w Krakowie (por. Nr 8/'51) 
nabożeństwa zaczęto odprawiać w  
sali Domu Górniczego przy ul. Du
najewskiego. Następnie przeniesio
no się na ul. Madalińskiego na Dęb
nikach, gdzie jednocześnie powstało

pierwsze Seminarium Duchowne. 
Mała stosunkowo kaplica nie mogła 
jednak pomieścić stale wzrastającej 
liczby wyznawców i sympatyków  
Kościoła, toteż w  dni świąteczne na
bożeństwa odprawiano w  wynajętej 
sali przy Alejach Słowackiego, Z 
czasem przeniesiono się do własnego 
budynku przy ul. Czarnej, który 
niestety uległ całkowitemu zburze
niu wskutek działań wojennych w  
czasie wycofywania się wojsk h i

tlerowskich z koszar przyległych do 
ul. Czarnej. — Po wojnie odbudową 
tak budynku przy ul. Czarnej jak 
również kościoła przy ul. Łagiew
nickiej 5 ł zajął się ks. prof. Euge
niusz Kriegelewicz. W tym samym  
czasie poraź pierwszy w  Polsce na 
falach eteru popłynęły siow s polskiej 
Mszy św., nadawanej kilkakrotnie 
z tegoż kościoła. Po ukończeniu 
budynku seminaryjnego, przeniesio
no ze Szczecina zainicjowane «- 
przednio Seminarium Duchowne, 
a następnie również Redakcję i 
Administrację „Posłannictwa". P la
cówka ta przechodziła moż; najcięż
sze chwile, gdyż była świadkiem  
nieopisanych szykan ,i prześladowań 
ze strony czynników rządzących 
ówczesną Polską sanacyjną, nasta
wianych wrogo przez kler watykań
ski, zalewający naszą duchową sto
licę — Kraków. Znane są wypadki 
bicia szyb, oblewania kwasem, za
nieczyszczania ścian smołą oraz w y
rzucania figur N. M. Panny oraz krzy
ża do ubikacji. Tutaj zdzierano w  
czasie nabożeństw szaty liturgiczne 
z naszych kapłanów, tutaj z bagne
tami rozpędzano zgromadzonych na 
nabożeństwa, tutaj maltretowano w  
nieopisany sposób — fizycznie i mo
ralnie, tych wszystkich, którzy po
pełniali ,.zbrodnie" modlenia się po 
polsku na polskim nabożeństwie. 
Dzisiaj placówka ta, aczkolwiek n ie
co oddalona od centrum miasta 
(dzielnica Bonarka na Podgórzu), 
jednak stale się rozwija, zahartowa
na w  walce o zasady, piękną ideo
logię i prawdziwą wolność sumienia. 
Przekonani jesteśmy, że żaden z 
naszych wyznawców nie odważyłby 
się na wybicie jednej chociażby 
szybki w  Mariackim Kośdiele lub 
na Wawelskiej katedrze. Ale zapom
nieć nie potrafimy, ile tych szyb 
wybito w  naszym kościółku, w  jak 
perfidny sposób bezczeszczono nasze 
świętości! — Na czele parafii kra
kowskiej, bogatej w  tradycje walki
i męczeństwa, stoi dzielny kś. Mi
chał Samborski, ostatnio zamiano
wany proboszczem.

Wspólnym wysiłkiem 
do wspólnego dzieła

Od przewodniczącego Komitetu 
Budowy kościoła pw. Wniebowzięcia 
N.M.P. zamierzonego jako pomnik 
dla ofiar Majdanka, otrzymaliśmy 
pismo, wzywające do stałego zachę
cania na szpaltach „Posłannictwa" 
do ofiarności na ten piękny i wznio
sły cel. Zwraca się do nas w  imieniu 
wszystkich wyznawców par. Lubel
skiej, byśmy dołożyli wszelkich sta
rań, by śmiałe przedsięwzięcie m o
gło by6/ rzeczywiście jaknajprędzej 
zrealizowane. Budowa kościoła w  
Lublinie, jak już niejednokrotnie 
zaznaczaliśmy, nabiera specjalnego 
znaczenia dla całego Kościoła nasze
go w  Polsce, — toteż nie wątpimy, 
że łańcuch ofiar na ten zbożny cel 
będzie się stale powiększał, jako 
konkretny wyraz naszego głębokie
go przywiązania do przepięknej ide
ologii świętego Kościoła nie tylko 
z wiary, ale i z  ofiary, jak mówi 
przysłowie. Wspólnym więc w ysił
kiem do wspólnego dzieła!

P O Ś W I Ę C E N I E  S E M I N A R I U M  D U C H O W N E G O
w W A R S Z A W I E

W dniu 16 marca br. odbyło się 
w  Warszawie uroczyste poświęcenie 
naszego Seminarium Duchownego, 
które otwarte zostało, jak już dono
siliśmy, w  budynku popłebanijnym  
przy ul. Szwoleżerów, przerobionym  
i przystosowanym do nowych w a
runków. — Uroczystość poprzedzana 
została nabożestwem z wystawie
niem Najśw. Sakramentu, które ce
lebrował ks. bp. Adam Jurgielewicz, 
proboszcz wrocławski ł dziekan de
kanatu śląskiego. Po Sumie ks. prof. 
Kriegelewicz wygłosił Słowo Boże 
na temat wzniosłych, świętych i apo
stolskich aadań, stojących przed 
polsko-katolickim kapłanem w  chwi
li obecnej. — Następnie duchowień
stwo oraz wierni udali się do budyn

ku seminaryjnego, gdzie ks. Julian 
Pękala, Wikariusz Generalny doko
nał aktu poświęcenia tej tak ważnej 
w  życiu naszego Kościoła uczelni. 
Przemawiali wszyscy prawie księża 
oraz przedstawiciele wyznawców  
świeckich. Pod koniec w  imieniu 
alumnów przemówił kl. Eryk Ce- 
tlawa, dziękując wszystkim za ser
deczne ustosunkowanie się do po
trzeb oraz wychowania przyszłego 
kleru, przyrzekając jednocześnie w  
imieniu wszystkich alumnów, że do
łożą wszelkich starań, by godnie od
powiedzieć swemu szczytnemu za
daniu służenia Bogu, Kościołowi 5 
umiłowanej Ojczyźnie. Piękną tę 
uroczystość zakończyły występy re
cytatorskie i deklamacje alumnów.

FUHDUSZ PRASOWY KOŚCIOM POLSKO-KATGLIGKiEGO
PKO. W arszaw a 1—20. 345/113
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Parafia w Grudkach
Przynależna do dekanatu lubel

skiego, a leżąca w  pobliżu Wysokie
go parafia w  Grudkach powstała 
w  r. 1929, której organizatorem był 
ks. M. Osetek. Parafia ta, podobnie 
jak wszystkie inne nasze placówki, 
przechodziła różne koleje wstrzą
sów i doświadczeń. Przetrwała jed
nak wszystkie ogniowe próby ze 
strony wrogo nastawionych żywio
łów z Kościoła watykańskiego oraz 
rządów sanacyjnych, reprezentowa
nych przez granatową policję. Przy 
budowie kościoła napotykano na 
niejedną prowokację ze strony po
licji, która po odbyciu osławionych 
libacji w pobliskich plebaniach 
rzymskich, nie tyłka zabraniała bu
dowy, ale ponadto czynnie niszczy
ła już postawione zręby świątyni. 
Nowy etap rozkwitu i zapału dła 
idei naszego Kościoła datuje się od 
r. 1946, gdy na placówce tej zjawił 
się nowowyświęcony ks. Bolesław  
Sikorski, który do dziś dnia stoi

na czele parafii w  Grudkach i do
kłada wszelkich starań, by jaknaj- 
lepiej wywiązać się ze swych ka
płańskich obowiązków. Parafia po
siada własny, drewniany kościołek, 
plebanię oraz cmentarz grzebalny. 
Placówka ta po przeprowadzeniu 
szeregu inwestycji gospodarczych 
stała się z czasem całkowicie samo
wystarczalna i może pod tym wzglę
dem służyć za przykład wszystkim  
okolicznym parafiom naszego Ko
ścioła, Parafia w  Grudkach w chwili 
zakładania liczyła ponad 1000 w y
znawców, i do dzisiaj dnia stan ten 
mniej więcej się utrzymuje. P la
cówce naszego Kościoła cała daw
niej bardzo zaniedbana i opuszczo
na wieś, zawdzięcza wszystkie swe 
chwile rozwoju tak pod względem  
gospodarczym jak również społecz
nym i kulturalnym, (patrz ilustra
cje).

Ostrzegamy przed 
oszustami

Dochodzą nas wiadomości z te
renu kieleckiego, a ostatnio nawet 
z dek. lubelskiego i krakowskiego, 
że wśród wyznawców naszych gra
sują jacyś oszuści, podszywający się 
pod egiidę naszego Kościoła, i poda
jący się bezczelnie jako duchowni 
polsko-katoliccy. Narazie zdążyliśmy 
zidentyfikować jednego, niejakiegoś 
ob. Mruka, który nie tylko bezpraw
nie podszywa się pod miano nasze
go duchownego, ale nawet popełnia 
jawne przestępstwa, podpisując 
swym nazwiskiem niektóre akta ko
ścielne. Wobec powyższego ostrze
gamy naszych wyznawców przed 
uwodzicielami, których należy z 
miejsca skierować na najbliższy po
sterunek M. O. jako oszustów?, na
dużywających ustawę o wolności su
mienia.

Księża nasi zaopatrzeni są w  tym
czasowe zaświadczenia Kapłańskie 
wydane przez Kurię Biskupią.
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DLA ROLNIKÓW  *
Wczesne zasiewy 

wiosenne
Najwcześniej, skoro tylko można 

wyjść na pole, należy siać koniczy
nę w oziminy. Koniczyny w  jarym  
zbożu wsiewa się  najczęściej siew ni- 
kiem wraz z ziarnem zboża. Na tym 
samym polu nie powinno się jednak 
siać koniczyny częściej, aniżeli co 5 
lat. Najodpowiedniejszym przedplo- 
nem dla koniczyny są wszelkie oko
powe, jak np. buraki lub ziemniaki.

W niektórych okolicach zaczynają 
siewy od grochu bardzo wytrzyma
łego na przymrozki, ale potrzebują
cego stosunkowo dużo wilgoci na 
skiełkowanie. Groch udaje się po 
każdej roślinie, byle m e często po 
sobie. Najlepszy urodzaj będzie z 
grochu sianego rzędowo co 25—30 
cm. gdyż wtedy można zasiew wcześ
nie okopać i opleć z chwastów.

Owies udaje się  na każdej g leb ie ,' 
najlepiej jednak na zwięzłej glince. 
Można go siać po różnych przedplo- 
nach, należy jednak unikać siania 
owsa na jednym miejscu przez sze
reg lat z rzędu, gdyż ziemię bardzo 
wyczerpuje wskutek głębokich i bar
dzo rozgałęzionych korzeni. Najle
piej jednak udaje się po okopowych. 
Uprawa pod owies winna być już je- 
sienią by siewu owsa Zbytnio nie 
opóźniać i wiosną, gdyż owies wyma
ga siewu wczesnego, i  lepszy jest 
zawsze jego siew  za wczesny, aniże
li za późny.

Najlepsze pole dla jęczmienia jest 
po okopowych na nawozie. Przed zi-̂  
mą winno być pole dobrze zorane, a 
wczesną wiosną przed siewem spul
chnione drapaczem. Jęczmień winno 
się  siać wcześnie, najpóźniej z po
czątkiem kwietnia. Najlepsze jest 
ziarno przy siewie rzędowym do 15 
cm,

2yto jare w siewa się  w  okolicach 
górzystych lub na gruntach podmok
łych, gdzie oziminy nie dają pewnych  
zbiorów. Udaje sdę najlepiej na gle
bie dobrze spulchnionej, a le  nie za 
suchej, najlepiej po ziemniakach póź
nych.

Pszenica jara udaje się wcale nieź
le  na ziemiach dobrze nawożonych
i niezbyt suchych. Tam gdzie jęcz

mień niepewny z  powodu długiej 
wilgoci wczesną wiosną, w  sam raz 
może udać się pszenica jara. Najle
piej siać po okopowych, dobrze na
wiezionych. W pszenicy jarej należy 
pilnie niszczyć chwasty, gdyż łatwo 
ją głuszą i rolę jeszcze bardziej za
nieczyszczają.

Marchew pastewna wielka znako
micie nadaje się na paszę nie tylko 
dla zwierząt młodych, ale pożywniej
sza jest również i  dla dorosłych, gdyż 
zawiera dużo składników wapien
nych i fosforowych. Udaje się na 
różnych gruntach, byle nie na su
chych. Najlepszy plon zbierze się 
z roli pulchnej i  głęboko uprawio
nej. Nasienie wschodzi bardzo powo
li, należy więc ją wsiewać w  ziemię 
dobrze jesienią obrobioną. Dobrze 
jest nasienie przed siewem namoczyć 
na 24 godzin.

Kapustę pastewną uprawia się po
dobnie jak zwykłą głowiastą, więc 
na rozsadę należy ją siać równocześ
nie, zważając by się jednak nie po
mieszała. jedna z  drugą.

Pod mak należy uprawiać ziemię 
ogrodowo, najlepiej ręcznie. Nadaje 
się na żyznej ziemi glinkowatej d na 
czarnoziemiu. Siać trzeba bardzo 
wcześnie, najpóźniej' w  połowie 
kwietnia i  tylko płytko przykryć gra
biami, Najlepiej przy siew ie nasie
nie mieszać z  piaskiem, popiołem lub 
mąką kościaną dla równiejszego sie
wu, Najbardziej wskazany jest siew  
rzędowy do 5 cm. Przerywać nale
ży wcześnie gdy tylko parę listków  
się pokaże, bo zbyt gęto zasiany póź
niej marnieje.

Żaden kawałek pola nie może le 
żeć odłogiem i tylko w  wyjątkowych 
wypadkach wskazany jest ugór dla 
nabrania nowej urodzajności. Ugór 
spulchniają i  osłaniają od słońca i 
wyschnięcia takie rośliny, które w  
zasadzie ziemi nie wyczerpują, a 
mianowicie: mieszanki na paszę zie
loną. Doskonałą na polu lekkim pa
szę daje np. wyka, wysiew seradeli 
z  gorczycą lub gryką. Na cięższych 
ziemiach lepiej siać mieszankę wyki 
zwykłej, owsa, grochu, bobiku, gor
czycy. Zasiew taki można robić ka
wałkami co parę tygodni, aby przez 
całe lato mieć zawsze świeżą", zielo
ną paszę.

i zboża majq swoją historię
Chleb jest najpospolitszym pokara 

mem człowieka i  stanowi jedną z 
podstaw jego pożywienia.

Toteż lud nasz od dawna doceniał 
wartość i  znaczenie chleba. Dowodzą 
tego stare przysłowia, przypowieści, 
pieśni i baśnie. Biedna to kraina, 
gdzie się chleb kończy, a kamień za
czyna — głosi jedno z przysłów. A 
według innych: bez chleba smutna 
biesiada, —• chleb i woda, nie ma 
głodu, —• kto ma chleb, ten ma wszy
stko. O człowieku rozrzutnym i mar
notrawnym powiadają: chleb nogą 
depce, — a także: kto chłebem gar
dzi, to nim Pan Bóg bardziej. A czło
wiek, którego los prześladuje, lecz 
który nie traci wiary w przyszłość, 
nadzieję swą wyraża słowami: wszę
dzie chleb pieką.

Aby ocenić znaczenie chleba, w y
starczy przypomnieć tragiczne skut
ki nieurodzaju, klęsk głodowych i 
wojen, lub przyjrzeć się życiu tych, 
dla których chleb rzadkim jest poży
wieniem, Wiadomo, jak bardzo cenią 
chleb ludy dalekiej północy, którym  
ostry i mroźny klim at nie pozwala 
na upawę zbóż.

A jedyna prośba o dobra ziemskie, 
zawarta w  codziennej modlitwie — to 
właśnie prośba o chleb. Czyż słowa: 
Chleba naszego powszedniego daj 
nam dzisiaj, Panie —• nie odzwier
ciedlają potężnej roli, jaką odgrywa 
chleb w  naszym życiu?

Z wypiekiem chleba związane są 
w niektórych okolicach Polski roz
maite obrzędy, a na święta i różne 
uroczystości wypieka lud ozdobne 
kołacze.

Jeśli tedy tak wielkie jest znacze
nie chleba, to niemniej ważna jest 
dla nas uprawa różnych zbóż —- z 
ich ziaren przecież otrzymujemy m ą
kę. O powszechnym zrozumieniu 
wartości zboża świadczą różne pieś
ni, jakimi na Boże Narodzenie skła
dają młodzi na wsi najlepsze życze
nia:

„A dajże tu, Boże — Oj, wszela
kie zboże, —• Niech będzie kopeczek,
— Jak w  niebie gwiazdeczek, — 
Niech pójdą tu fury, — Jak na nie
bie chmury".

Przysłowia głoszą: Pan Bóg psze
nicę mnoży, a diabeł kąkol sporzy. 
Jak będzie żytko, to będzie wszystko.
O wielkim znaczeniu, jakie przypi- 
suj-e lud zebraniu plonów, świadczą 
dożynki, następujące uroczyście po 
ukończeniu żniw.

Cóż pospolitszego od „chleba na
szego powszedniego“? Cóż u nas czę
stszego od rozległych łanów zboża, 
które itaik wybitne piętno nadają na
szemu krajobrazowi?

Przechodząc do porządku dzien
nego ponad przejawami naszego co
dziennego życia, nie domyślamy się 
nawet, jak szerokie kryją sią w  nich 
zagadnienia. Gdybyśmy sięgnęli do 
zamierzchłej przeszłości i  wywołali 
obrazy z przed setek tysięcy lat, zo
baczylibyśmy jak wielkiego wysiłku 
dokonała w  swym  rozwoju ludzkość,- 
zanim doszła do obecnego stanu 
uprawy roli. Zobaczylibyśmy zdu
mieni, jak długą i bogatą histoMę 
mają poza sobą zboża, 1 jak zawiłe 
były koleje ich losu,
(Wyjątek z książki Ewy Śliwińskiej: 

Historia naszych zbóż)

Prosimy o pomoc na utrzymanie 
Seminarium Duch.

Ponieważ Kościół nasz już od ro
ku przestał otrzymywać zewnętrzne 
dotacje i :>omoe, zmuszeni byliśmy 
przestawić się na całkowitą samo
wystarczalność. Powyższe dotyczy 
oczywiście tak całego Kościoła, jak 
również wszystkich jego poszczegól
nych placówek. Apelujemy zatem do 
wszystkich naszych Księży oraz Rad 
Parafialnych, by zachęcali wyznaw
ców Kościoła do jaknajdalej idącej 
ofi&raości na cele natury ogólno-ko- 
ścielnej, jak wydawnictwa oraz Se
minarium Duchowne. Ofiary mogą 
wpływać tak w  naturze, jak i w  go
tówce. — Nadmieniamy, że grono 
kilkunastu naszych kleryków stale

się powiększą, gdyż wpływają coraz 
to nowe zgłoszenia, a zatem i w y
datków przybywa nam z dniem pra
w ie każdym. Pięknym przykładem  
ofiarności w  tym względzie są para
fie w  Majdanie Leśniowskim, Swie- 
ciechowie i  Jaworzu Górnym, które 
już przyszły nam z pewną pomocą. 
Oby inne placówki poszły ich śla
dem. Wdzięczni będziemy również 
za drobne indywidualne ofiary na 
rzeca  ̂Seminarium, gdyż i takie w y
padki już notujemy wśród wyznaw
ców parafii stołecznej. Wszystkim 
ofiarodawcom składamy tą drogą: 
Bóg zapłać!
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WYJĄTKI Z PRAWA KANONICZNEGO
(ZROMADZE.NIE PARAFIALNE)

Kanon 128.
W każdej placówce kościelnej od

bywa się corocznie pod przewodnic
twem miejscowego duchownego 
zwyczajne Walne Zgromadzenie Pa
rafialne, w  celu wyłonienia Rady 
Parafialnej, jako orginu współpra
cującego z miejscowym duchownym  
dla dobra całej placówki, zwłaszcza 
od strony gospodarczo-finansowej.

Kanon 129.
Nadzwyczajne Zgromadzenia Pa- 

fialne odbyw ają się  w  m iarę istot
nej potrzeby na życzenie zwykłej 
większości wyznawców danej pla
cówki kościelnej.

Kanon 130.
Wszelkie Zgromadzenia Parafialne 

zwołuje duchowny miejscowy, za
wiadamiając wszystkich wyznawców
o jego terminie na 3 tygodnie przed
tem. — Na Walnym Zgromadzeniu 
roci. Rym Rada Parafialna składa ob
szerne sprawozdanie ze swej roessnej 
działalności, zwłaszcza w  sprawach 
gospodarczo -majątkowych.

(RADA PARAFIALNA)
Kanon 131.
1) Do pomocy miejscowemu du

chownemu w  jego pracy w  spra
wach gospodarczo-majątkowych w y
braną być winna w  każdej placów
ce kościelnej Rada Parafialna, w y
łoniona przez Walne Zgromadzenie 
wszystkich wyznawców danej pla
cówki. 2) Rada Parafialna zbiera się 
zasadniczo raz w  miesiącu, nie rza
dziej jednak aniżeli raz na kwartał.

Kanon 132.
1) Na czele Rady Parafialnej stoi 

przewodniczący, dwuch jego zastęp
ców, sekretarz protokólarny, sekre
tarz finansowy, skarbnik i gospo
darz kościoła, czyli tzw. Prezydium  
Rady Parafialnej, 2) Resztę człon
ków Rady Parafialnej stanowią

ławnicy, których ilość uzależniona 
jest od liczebności danej placówki ko
ścielnej oraz jej konkretnych po
trzeb, S) w  skład Rady Parafialnej 
wchodzi z  urzędu każdorazowy 
miejscowy duchowny, który jest jej 
doradcą i moralnym opiekunem, 
4) Kadencja Rady Parafialnej trwa 
zasadniczo przez rok kalendarzowy, 
poczem obrana być może przez 
Zgromadzenie Parafialne na nowo 
w dawnym składzie osobowym, o ile 
sprawozdanie wykazało jej dobre za
sługi dla danej placówki kościelnej. 
(Kompetencje Rady Parafialnej)

Kanon 133.
Do kompetencji Rady Parafialnej 

należy: _ 1) opracowywanie budżetu 
dla swej placówki kościelnej na da
ny rok kalendarzowy, a) opracawy-; 
wanie planów gospodarczo-majątko- 
wych, które winne znaleźć aprobatę

• przez dziekana u Władz naczelnych 
Kościoła, 3) składanie dokładnych 
sprawozdań rocznych z działalności 
gospodarczo-finansowej i majątko
wej danej placówki przed Zgroma
dzeniem Parafialnym oraz na życze
nie przed Władzami Kościelnymi, 
4) decydowanie wraz proboszczem
o mniejszych obciążeniach majątko
wych placówki w  porozumieniu z 
Władzami Kościelnymi oraz decydo
wanie o nabywaniu majątku nowe
go (porównaj Artykuł: Sprawy ma

jątkowe Kościoła), 5) opiniowanie
i dorada w  sprawach przedłożonych 
przez duchownego miejscowego, 
członków Rady Parafialnej czy in
nych wyznawców danej placówki, 
jednakże zawsze w  granicach upraw
nień i kompetencji Rady Parafial
nej, 8) opieka nad kolportażem pra
sy i wydawnictw Kościoła na ds- 

’ nym terenie, 7) ustalanie wraz 
Z miejscowym duchownym stałej 
dla niego pomocy osobistej, 8) pro
wadzenie wszelkich ksiąg protoku- 
łarnyeh, kasowych, inwentarzowych

i kronik danej placówki kościelnej, 
9) koordynowanie całokształtu życia 
pozakościelnego placówki w  ramach 
działalności organizacji istniejących 
przy danej placówce, 10) organizo
wanie w  porozumieniu z miejsco
wym duchownym wszelkich uroczy
stości kościelnych.

Kanon 134.
W razie naruszenia przepisów  

prawa kościelnego lub obowiązują
cego prawa państwowego przez Ra
dę Parafialną lub któregoś z jej 
członków, biskup ordynariusz w i
nien a) wyrazić swój sprzeciw, b) 
a jeśli zapadła na zebraniu Rady 
nielegalna uchwała uchylić ją, c) a 
w  razie oporu natomiast winien roz
wiązać Radę Parafialną, zarządzając 
jednocześnie nowe wybory przez 
Zgromadzenie Parafialne.

C Z Y T A J C I E  -  POPI E R A J C I E -  
R O Z P O W S ZE C H N I A J C 1 E

PISMO POLSKICH KATOLIKÓW
walczące z p r z e r o s t e m  m iędzynarodowego klerykalizm u 

o czystą prawdę relig ijną i sprawiedliwość

ADRESY NASZYCH PLACÓWEK
Dla zainteresowanych naszym 

Kościołem, pytających często o 
najbliższe miejscu swego zamie
szkania placówki naszego Koś
cioła, podawać będziemy kolej
no dokładne adresy wszystkich 
naszych parafii.

Dekanat Centralny.
Par. Warszawa I — ul. Szwole

żerów 4 (par. p. w. św. Du
cha). Dolny Ujazdów, dojazd 
Trolejbusem Nr '52, 53 i 55, — 
Autobusem 107 i 108.

Par. Warszawa —• Henryków — 
ul. Modlińska 7 (par. p. w, 
Dobrego Pasterza). Dzielnita 
Płn. Żerań, dojazd kolejką wą- 
skotor. Warszawa — Praga 
do stacji Wiśniewo, — Auto

<i>
busy ze śródmieścia P-K-S. w 
kierunku Jabłonnej.

Par. Studzianki pta Magnuszew, 
pow. Kozienice (p.w. św. An
drzeja). Dojazd koleją do Sta
cji Grabów za Warką, — oraz 
P.K-S. w kierunku Kozienic, 
wysiadać w Grabowie (5 km).

Par. Sokołowo, pta Obryte. Do-' 
jazd P. K- S. do Pułtuska, — 
przesjadka na Obryte, i tamże 
wysiadać (6 km).

Par. Łódź I, ul. Limanowskiego 
60 (p. w. Świętej Rodziny). 
Dzielnica Pin. tzw. Bałuty, do
jazd tramwajem 5 i 8.

Par. Łódź II, ul. Żeromskiego 54 
(chwilowe mieszkanie ks. prob. 
ul. Wyspiańskiego 35). Dziel
nica Śródmieście.

/x  j a  j s z c z e r s z e
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ODPOWIEDZI REDAKCJI
ob. 8. 8. — Głuszyca.

Do wszystkich naszych życzliwych 
Czytelników zwracaliśmy się niejed
nokrotnie o podawanie adresów ich 
znajomych i przyjaciół, byśmy mogli 
wysłać egzemplarze okazowe. Z tej 
prostej przyczyny i do Was zawędro
wała nasza gazeta. Chwała Bogu, że 
jesteście z niej zadowoleni i z miejsca 
pojęliście w czym tkwi siła i dyna
mika prawdziwie katolickiego Kościo
ła, budowanego nie na kruchych 
strzępach scholastycznych dociekań, 
ale na prostym przyjmowaniu jas
nych kart Chrystusowej Ewangelii. 
Jednajcie i Wy nam nowych odbior
ców, a tym samym służycie wielkiej 
sprawie krzewienia wśród polskiego 
społeczeństwa pięknej ideologii pol
skiego katolicyzmu. Za niewątpliwie 
szczere życzenia niemniej szczerze 
dziękujemy.

ob. X. Y. —  Wałbrzych.
W obelżywy sposób wyrażać się

0 kimś i tym usiłować go złamać, 
zniechęcić -— to rzecz nawskroś ce
chująca Was, Obywatelko, i wielu 
niestety Wam podobnych ciemnych
1 sfanatyzowanych pachołków obcego 
imperializmu duchowego i politycz
nego. Chcieliście ulżyć sobie stekiem 
obelżywych wyzwisk, a w  gruncie 
rzeczy wystawiacie sobie samej naj
smutniejsze świadectwo. My ze swej 
strony pozwolimy sobie tylko zauwa
żyć jedno: Beznadziejną moralnie 
jest organizacja wyznaniowa, do któ
rej się jawnie przyznajecie i której 
prymatu w  tak bezecny sposób bro
nicie, —  jeśli potrafi wychować ta
kiego, jak Wy cherlaka duchowego, 
istne monstri-uni zwyrodnienia.

ob. J. R. — Głuchołazy.
Z  niemniejsz$ aniżeli Wy radością 

stwierdzamy setki faktów, że coraz 
Więcej uświadamia się Polaków w tej 
tak zaniedbanej dotąd dziedzinie re
ligijnej. Słusznym jest powiedzenie, 
że bezmyślność popłaca jedynie do 
czasu, —  że idą takie czasy, kiedy 
to nowe tysiące naszych współroda
ków myśleć będzie tak, jak Wy od 
niedawna, jak tysiące od wielu już 
la t  Tak —  sądzimy, że Kościół nie 
może stanowić państwa w Państwie, 
lecz winien z swojej specyficznej 
platformy konkretnie okazać, że pro
wadzi za sobą żywą cząstkę żywego 
społeczeństwa do wspólnego celu, ja
kim jest dobro,, rozwój i szczęście 
również naszej ziemskiej Ojczyzny, 
którą również kazał miłować ' Bóg,
i gorliwie pełnić wszystkie w stosun
ku do Niej obowiązki Kanony nasze
go Prawa Kanonicznego to zatem nie 
deklamacja i slogan, ale wyraz tego, 
eo już od zarania realizacji naszego 
programu w Narodzie Polskim jest 
dziennym wskaźnikiem we wszystkich 
naszych poczynaniach.

fes. P. S. —  Płock.
Ponieważ stawiacie nam konkretne 

pytanie, domagające się nieco szer
szego omówienia, odkładamy naszą 
odpowiedź do następnego numeru w  
dziale; Rozmawiamy ze sobą.

ob. J. P. —- Kraków.

Pozwalamy sobie odpowiedzieć na 
list Szan. Ob. w dziale: Rozmawiamy 
ze sobą, niniejszego numeru. Za mo
dlitwy o nasze „nawrócenie” się do 
papieża, jesteśmy szczerze zobowiąza- 
zani, i polecamy się nadal łaskawym  
Jej względom w  zaświatach.

ob. S. O. —  Jaćmierz.
Autorem omawianego artykułu jest 

młody i dzielny kapłan z Grudek, ks. 
'Bolesław Sikorski. Chociaż wzorem 
innych Redakcji niektóre artykuły 
podajemy bez dogmaty zowania dla 
wywołania niezbędnej dyskusji, -— 
to jednak wyjątkowo z większością 
wypowiedzeń wymienionego Księdza 
zupełnie &ię godzimy, gdyż dosyć 
trafnie oddają mało skonkretyzowa
ną do niedawna ideologię naszego 
świętego Kościoła polsko-matołiekiego. 
Jeśli Waszym zdaniem niektóre arty
kuły (jak np. wymienionego księdza 
oraz sp. ks. Lachmayera) „elektryzu
ją  lud“, to stwierdzimy z zadowole
niem, że spełniają należycie swe za
danie, gdyż nie o co innego nam cho
dzi, jak przede wszystkim by ten lu
dek _ pobudzić do samodzielnego my
ślenia nawet w  dziedzinie religijnej. 
Jeśli chodzi o Wasze wywody, czy 
słuszną jest linia, jaką dziś kroczy
my, — niewątpliwie stwierdzamy 
fakt, że szukamy dróg, coraz to no
wych, lepszych i doskonalszych. Ale 
ponieważ przytłaczająca większość 
jednak opowiada się właśnie za linią 
wytyczoną przez obecne kierownic
two, więc jednostki niezadowole po
winny albo się podporządkować cał- 
ści, zsoddaryzować się z resztą, albo
— rzecz najprostsza —  wycofać się 
tam, skąd przemawia dusza. Nigtrud- 
no bowiem wyczuć z oddechu, kto jest 
autorem listu, i o podobne stanowisko 
bynajmniej nie posądzamy prawdzi
wego Polaka, jakim niewątpliwie jest 
każdy nasz szczery wyznawca. W 
końcu, jeśli chodzi o rzekomą konse
krację, ks. Pękali, Wik. Gen. na bi
skupa z rąk biskupów rzymskich, —  
zbyt prymitywne są Wasze wiadomo
ści, byśmy się nimi szerzej mogli in
teresować.

ob. R. D. —  Łódź.
Dziwimy się, że jeszcze wątpicie,— 

każdemu odpowiadamy, kto nas o od
powiedź prosi. Pytacie o kilka waż
nych rzeczy, na które należałoby od
powiedzieć w  dziale: Rozmawiamy ze 
sobą. A zatem do następnego numeru, 
gdzie poświęcimy słów kilka grama
tyce łacińskiej (bo i my ją znamy!). 
Nie spodziewajcie się natomiast od
powiedzi na tak bezsensowne pytanie, 
czy księża nasi muszą obowiązkowo 
się żenić. Życzymy na przyszłość nie
co więcej zdrowego rozsądku, i kryty
cyzmu w przyjmowaniu złośliwych 
wersji na temat naszego Kościoła.

ob. J. T. —■ Wrocław.
Niestety macie rację, że tak nie

wiele jeszcze jest naszych kościołów 
w Polsce, gdzie powinno ich być naj
więcej. Czas jednak pracuje na ko

rzyść nie tyle naszą, ile  Sprawy świę
tej, Bożej, historycznej, —  czas 
pracuje na rzecz prawdy, postę
pu. O tym jesteśmy śwęcie prze
konani i ta niczym niewzruszona 
wiara dodaje nam bodźców w  nie
zmiernie uciążliwej i żmudnej pracy 
nad układaniem fundamentów orga
nizacyjnych pod rzecz starą wpraw
dzie jak samo Chrześcijaństwo, ale 
zawsze jeszcze obcą u nas w Polsce, 
ponieważ za bardzo jest... nasza i pol
ska, — a za mało tam niezrozumia- 
łości, tajemniczości i apodyktyki, za 
mało straszenia piekłem, siarką i dia
błami. Za dużo tana serca swojskiego, 
życzliwości i ofiary dla własnego na
rodu, — a za mało, zdaniem' niektó
rych, przekleństw i duchowego bicza, 
do którego niestety w ciągu tysiącle
cia tak bardzo zdołano przyzwyczaić 
dobry z gruntu nasz Naród.
ks. T. B. — Rada.

W tym względzie trudno przyznać 
Wam rację, bo jest to aspekt zupeł
nie niesłuszny, oparty na zarozumia
łości, i wprowadzaniu w  błąd opinii 
publicznej, na eo się nigdy nie chce
my odważyć. Proszę nam wybaczyć, 
ale powinniśmy się  nauczyć pewnej 
wielkiej rzeczy: prostoty i prawdy! 
Stanowisko Wasze nie jest niestety 
odosobnione, ale przypisujemy to nie 
złej woli, ile raczej pewnym, poku
tującym jeszcze atawistycznie, przy
zwyczajeniom z tamtego obozu, z  ja
kiego ostatecznie prawie wszyscy się 
wywodzimy, ź le  pojęta ambicja, i nie 
ma absolutnie powdu do wstydu, że 
nas zawsze jeszcze niewielu w  stosun
ku do Kościoła, który budował swe 
wpływy w Polsce nie od lat 80 czy 50 
ale od tysiąclecia... I nie w  taki lo
jalny, jak my dzisiaj, sposób. Wszak 
znacie doskonale historię, tylko nie 
potraficie wyciągnąć z niej odpowied
nich wniosków. Prestiż Kościoła nie 
ucierpi w oczach ludzi uczciwych (a o 
takich nam przede wszystkim cho
dzi), jeśli podawać będziemy niektó
re cyfry. Przecież ostatecznie tak ła
two się o tym przekonać naocznie! 
Więc w  górę serca, —  do dzieła 
z  Wiarą silną, a nade wszystko z  ży
ciem z tej Wiary naszej płynącym.

sE&n m m
Kościoła nl.-ksŁ

prosi
uprzejmie o nadsyłanie 
k ron ik ,
opisów irsjjdarzeń EE 
oraz fotografii EEEi
związanych z ż y c i e m  
i r o z w o j e m  naszego 
K o ś c i o ł a  id  Po l s ce .



NIEBAWEM WYJDZIE Z DRUKU

K S I Ą Ż E C Z K A  
0 0  N A B O Ż E Ń S T W A
d la  w yzn a w có w  K o ś c io ła  po lsko - 
k o to lic k ie g o , z a w ie ra ją c a  n a jp ię k 
n ie jsze  m o d litw y , d o b rz e  o p ra c o 
w aną M szę św. litu rg ic z n ą  o ra z  
p ryw a tn e  m o d litw y  m szalne, wszys
tk ie  k a to lic k ie  n a bożeń stw a  o ra z  
b o g a ty  z b ić r  p ieśn i re lig ijn y c h . 
C a ło ś ć  w ykona no  b ę d z ie  es te iycz - 
n ie  w  p łó c ie n n e j o p ra w ie , o b ję to ś ć  
w  p rz y b liż e n iu  5 0 0  str. na pa 
p ie rz e  b e zdrzew n ym . K siążeczka  
nasza w y jd z ie  z  d ru ku  n ie b a w e m .

Z a m ó w ie n ia  na w ię ksze  ilo ś c i k ie 

ro w a ć  m ożna już do  A d m in is tra c ji 

W y d a w n ic tw  K o śc io ła  p o lsko -ka t.

Warszawa, ul. Wilcza 31 m. 1

Z Ł Ó Ż  O F I A R Ę
na budujący się kościół 

w Lublinie
p. tu.

W niebowzięcia N.M.P. 

P .O . -  Lublin !I-5i29/li3

Nadsyłajcie nam adresy 
tych, którym należałoby 

posłać egzemplarz 
okazowy

„PO SŁ A NN IC T WA 44

Cena numeru 
1.50  zł

KURIA B I S K U P I A
Kościoła Pclsko-Katol. u; R. P. 

przjjjmie

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

Kościoła polsko-katol. 
WARSZAWA, ul. WILCZA 31

K A N D Y D A C I  
NA KLERYKÓW

z ukończoną szkolą średnią 
stopnia licealnego mogą 

się zgłosić do

SEMINARIUM
DUCHOWNEGO
Koiciołn polsko-katoiickiego
Podając świadectwa szkolne iwraz 
z innymi niezbędnymi dokumen
tami osobistymi. Klerykom Ko
ścioła Katolickiego jakiegokol
wiek obrządku zalicza się wszy
stkie odbyte już studia oraz 

otrzymane święcenia.

Rektora! Semio. Cuch-
Warszawa, ul. Wilcza 31

smammt

'

Jeśli pragniesz rozwoju 
Kościoła polsko-katol.

PROPAGUJ  
N A S Z Ą  P R A S Ę  
I W Y D A W N I C T W A

PRAWO 
KANONICZNE
KOŚCIOŁA PflLSK0-KAT9UCKlE8O w RP

zamiera 
DEKLARACJĘ IDEOWĄ 
O R A Z  K A N O N Y

dotyczące: Zasad Wiary, Celów, 
Środków działania, Wyznawców 
duchownych i świeckich, Ustroju
i Władz Kościelnych, podziału 
administracyjnego. Wychowania 
Kleru Spraw dyscyplinarnych Or
ganizacji działających przy Koś
ciele oraz Majątku Kościelnego. 
Nabpć m cże każdy u> cen ie  
25 zł za egzem plarz u j  admi
n istracji ujjjdeumictuj ru W ar
szaw ie przjj ul. W ilczej 31 m 1

PRZYJACIELU!

Gdy sam przeczytasz ,,Po- 

s|annictwo“ — pożycz je  

sąsiadowi, poślij krewne

mu, przyjacielowi!

Z A C H Ę C A J

wszystkich do czytania i  

prenumerowania naszego 

pisma, bo tym przyczy

niasz się do krzewienia 

pięknej i  historycznej idei 

polskiego Katolicyzmu.

Do nabycia 
w kioskach „Ruchu1*

„ P O S Ł A N N I C T W O "
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D ruk ukończ.


