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LIST PASTERSKI
w sprawie nowej Konstytucji Polskiej Rzeezp. Lądowej

„Nie ma bowiem zwierzchności\ 
jeno od Boga, a które są, od Boga 
są postan ow ion e(R zym . 13)

Ukochani w Chrystusie Polscy Katolicy.
Z woli Bożej żyjemy w czasach wielkich prze

mian. Doniosłe i historyczne wydarzenia dzieją 
się na oczach naszych, i dlatego bardzo leży nam 
na sercu sprawa stosunku wierzących katoli
ków polskich do Narodu i Państwa. Na szczęście, 
nie my pierwsi zagadnienie to głęboko analizu
jemy, pragnąc w myśl nauki Chrystusa Pana 
najlepiej powiązać swe święte obowiązki wzglę
dem Wiary i JZośeioła z powinnościami wzglę
dem naszej ziemskiej Ojczyzny.

Już pierwsi nasi poprzednicy, Chrześcijanie 
żyjący w pogańskim Państwie Rzymskim, czę
sto pytali swych kierowników duchownych 
i przewodników kościelnych — Apostołów , jak  
w myśl nauki Chrystusa należy ustosunkować 
się do pogańskiej władzy państwowej. Aposto
łowie odpowiedzieli im najwyraźniej: wWszelka 
dusza niechaj będzie poddana wyższym 
zwierzchnościom, nie ma bowiem zwierzchno
ści, jeno odl Boga, a które są, od Boga są posta
nowione. Przeto kto się sprzeciwia zwierzchno
ści, sprzeciwia się postanowieniu Bożemu." 
(Rzym. 13, 1—2).

Pogańscy cesarze deptali wolność sumienia, 
poniżali na każdym kroku religię Chrystusową 
i okrutnie ją prześladowali. A jednak chrześci
janie spełniali gorliwie wszelkie obowiązki oby
watelskie nie tylko z bojaźni przed karą i szy
kanami, ale z głębokiego przekonania i naj
czystszych pobudek religijnych. Sw. Paweł na
pominał ich niejednokrotnie: „Trzeba, żebyście 
byli poddani nie tylko dla kary, ale też dla su
mienia: Dlatego bowiem i podatki płacicie, gdyż 
są sługami Boga, tej właśnie służbie oddani“ 
(Rzym. 13, 5—6).

Ukochani Bracia i Mostry! — Zaiste, lżejsze 
są nasze ciężary, aniżeli pierwszych chrześcijan. 
Państwo nasze nie tylko, że Wiary świętej nie 
prześladuje, ale zapewnia je j zupełną wolność 
i swobodę. I dlatego jako głęboko do Wiary 
świętej przywiązani katolicy z radością witamy 
ogłoszenie nowej Konstytucji i błogosławimy 
je j postanowienia, zwłaszcza o wolności sumie

nia i rozdziale Kościoła od państwa. Wiemy bo
wiem, że rozdział ten nie oznacza bynajmniej 
rozdwojenia serc wiernych Kościoła świętego, 
nie oznacza też sprzeczności interesów Kościoła 
i Państwa Polskiego, — ale przeciwnie, chroni 
dobra natury religijnej i godzi je  z dobrem umi
łowanej Ojczyzny naszej ziemskiej. 1 to jest 
prawdziwa wolność Kościoła i swoboda religijna.

Z ubolewaniem stwierdzamy, że wielu jesz
cze naszych rodaków  — katolików tej zgody w 
sercach swych nie doświadcza, ale są  to nieste
ty ci, którzy pozwolili się omamić niechrześci
jańskiej, nie-Chrystusowej polityce Watykanu. 
Choć owi obcy nauce Chrystusowej kapłani gło
szą, że prawa państwowe, byle by były zgodne 
z Bożym prawem naturalnym obowiązują w su
mieniu, jednak nadużywają słów Pisma św.: 
„Więcej należy słuchać Boga, aniżeli ludzi!“ 
(Dz. Ap. 5, 29). Nadużywają tych słów, głosząc, ' 
że wolą Bożą jest szukanie przyziemnych, pry
watnych, osobistych, często naioet brudnych ce
lów politycznych Watykanu.

Ukochani w Chrystusie, Bracia Polacy-Kato- 
licy.

Módlmy się za tych naszych współbraci, by 
poznali słuszną drogę swego Mistrza i Aposto
łów, by wraz z nami błogosławili pokój serca, 
który osiąga się przez pogodzenie dobra religti 
z dobrem własnego narodu, — by nie pozwolili 
się już dłużej mamić i sprowadzać nadal na m a
nowce. Módlmy się też serdecznie za Rządców 
naszej Ojczyzny, którzy zapewniają nam swo
bodę kultu religijnego, by rządzili nami dla do
bra naszego doczesnego i wiecznego.

Bądźmy ze wszystkim ulegli słusznym posta
nowieniom Władz naszych doczesnych, trzyma
jąc się ściśle napomnień Apostola Narodów, któ
ry tak naucza: ,,Oddawajcie tedy wszystkim, 
coście powinni: komu podatek  — podatek, ko
mu cło — cło, komu bojaźń — bojaźń, komu 
cześć — cześć“ (Rzym. 13, 7).

Wszystkim Duchownym i świeckim Wyznaw
com Kościoła naszego świętego pokój niech bę
dzie i łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Kuria Biskupia Kościoła 
polsko-katolickiego 

Warszawa, w maju 1952 roku.
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0  życiu Maryi, Matki Chrystusa, niewiele mó
wią Ewangeliści, a prawie wcale nie wspominają
o Niej inni autorzy ksiąg Nowego Testamentu. 
A jednak cały Kościół Katolicki od zarania swego 
istnienia głęboką czcią darzy Matkę Bożą i kult 
Je j stał się tak powszechny i serdeczny wśród 
wyznawców Chrystusa, że trudno dziś oddzielić 
od. siebie te dwie święte Istoty.

1 jakkolwiek tak mało o Niej napisano w Piś
mie świętym, to jednak stwierdzić może każdy, 
iż całe tomy poświęcono Matce Najświętszej w 
dziełach najprawdziwszych komentatorów pier
wotnego Chrześcijaństwa tzn. Ojców Kościoła.

Słusznym jest tedy pytanie, co zatem przema
wia za tak wielkim zainteresowaniem się osobą 
Maryi? Czym wytłumaczyć tak Wielką dla Niej 
cześć i nabożeństwo? Co skłania każdego z nas 
do tak serdecznego stosunku do naszej Matki 
Niebieskiej?

Trzy są główne tej czci powody.

Marya jest Matką Chrystusa: Boga-Człowieka 
i jednocześnie naszą Matką.

Już św. Elżbieta nazwała Maryę „Matką Bo
ga“ (Łuk. 1, 43) a Sobór w Efezie (r. 431) cał
kowicie uznał za słuszny tytuł ,,Bogarodzicy", 
potępiając przy tym błąd Nestoriusza, jakoby Ma
rya zrodziła jedynie Chrystusa-człowieka, z któ
rym dopiero w czasie chrztu nad Jordanem zjed
noczył się Syn Boży.

Kto zatem szczerze miłuje Jezusa, ten winien 
również prawdziwie miłować Jego Matkę, gdyż 
eześć oddawana Matce, spływa na Jej Syna.- To
też słusznie podtrzymują niektórzy, że od stopnia 
przywiązania chrześcijanina do Matki Najświęt
szej wnioskować można prawie nieomylnie o je 
go stopniu miłości samego Boga. Istotnie, — nie 
było naprawdę wielkiego świętego, który by jed
nocześnie nie był gorącym czcicielem Maryi.

Jest Ona bowiem także najprawdziwszą Mat
ką każdego z nas. Oddał nam Ją  sam Chrystus 
w przedzgonnej godzinie, polecając Jej w testa-' 
mencie swym Boskim być nam wszystkim naj
lepszą z Matek (Jan 19, 27).

A skąd tak potężna troska N. M. Panny o 
wszystkich ludzi. Otóż w Jej nieopisanej świę
tości tkwi korzeń tej najdoskonalszej, bo napraw
dę powszechnej miłości bliźniego. Tej miłości > 
bliźniego, która w myśl nauki Chrystusa, jest 
najpewniejszym sprawdzianem stopnia miłości 
samego Boga.

Czyż zatem godzi się prawdziwemu uczniowi 
Jezusa odmawiać Maryi szczególnego kultu i mi
łości?

Sam Bóg wywyższył Maryę ponad wszystkie 
stworzenia.

Wielkie i niewysławione ludzkim językiem są 
łaski i przywileje, jakimi Bóg w niezbadanych 
wyrokach Swej Opatrzności obdarzył Maryę.

Sam Bóg wybrał Ją  na Matkę Syna Swego 
Jednorodzonego — Chrystusa.

\ /  dlatego prawie musiał uczynić Ją  „łaski peł
ną i błogosławioną między niewiastami". Dlate-

KS. E. KRIEGELEWICZ

DLACZEGO 
CZCIMY MARYĘ?

go Jej tylko Samej dozwolił nazywać Jezusa — 
„Synu mój!“. Dlatego obdarzył Ją  świętością, 
której na moment nie tknęła skaza grze chow a 
(1 Mojż. 3, 15 — Łuk. 1, 28).

Słusznie mówi św. Cyryl Aleksandryjski, iż 
niepodobna aby Duch św. pozwolił oddać Maryę 
—Świątynię i Mieszkanie samego Boga, w po
siadanie największego wroga, jakim jest grzech. 
A św. Efrem dodaje, że Król nieba i ziemi musiał 
szczególnymi łaskami obdarować Tę, z której się 
Sam miał narodzić.

Toteż od pierwszych wieków Kościoła nazywa
no Ją  Dziewicą bez skazy", a chrześcijanie mo
dlili się zawsze gorąco do „Niepokalanej Królo
wej nieba i ziemi“. I tu sprawdzają się poprzez 
wieki Jej własne święte i prorocze słowa: „Od
tąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie na
rody, bo wielkimi darami uczczonam od Tego, 
którego moc przedziwna i święte Imię Jego" 
(Łuk. 1, 48).
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Błogosławione są owoce prawdziwego 
nabożeństwa Maryjnego.

Jak świat światem nikt jeszcze nie słyszał, by 
komukolwiek z chrześcijan zaszkodził kult czy 
szczególne nabożeństwo do N. M. Panny. Co- 
dzień natomiast jesteśmy świadkami, jak błogo
sławione są owoce prawdziwej miłości i czci dla 
naszej Niebieskiej Matki, jak wielkich dobro
dziejstw doznają wszyscy, którzy udają się do 
Niej po orędownictwo.

Czy coś w tym dziwnego? Dla nas, wierzących 
katolików wstawiennictwo Maryi za nami przed 
Bogiem jest tak oczywiste, skuteczne, nawet do 
pewnego stopnia niezbędne, że przekonywać
0 tym, byłoby bezcelowe.

Je j przemożnego pośrednictwa doświadczali 
nie tylko współcześni za Je j życia na ziemi 
(pierwszy cud Chrystusa w Kanie), ale nieustan
nie odbierają od Niej łaski ludzie wszystkich cza
sów i pokoleń. Pięknym jest tu porównanie, ja
kim posługuje się św. Cyryl Aleksandryjski, że 
jak na dworze panującego wszystko osiąga ten, 
za kim się ujmie umiłowana przez monarchę 
królowa, podobnie wszystko otrzyma od Boga 
ten, za kim pośredniczy Królowa nieba — Mary a.

Któż z nas zaprzeczy, że niepodobna by od
mówiła nam czegoś Marya, o ile prosić Ją  bę
dziemy o coś, co może nam posłużyć do naszego 
prawdziwego dobra i zbawienia? Toteż przez 
wieki cale miliony wyznawców Chrystusa u Niej 
szukały opieki i schronienia, pomocy i ratunku 
w najtrudniejszych chwilach życia. Pod fałdami 
Jej płaszcza znajdywali pomoc i ukojenie, serce
1 przebaczenie najbardziej opuszczeni g-zeszni- 
Cy. Z Je j Serca Niepokalanego spływały strumie
nie łask najróżniejszych i skuteczną była obroną 
dla tych, którzy już znikąd spodziewać się nie 
mogli pomocy.

I nigdy nie odchodzili zawiedzieni w swych 
oczekiwaniach i ufności.

*

My polscy katolicy, trzymając się pięknych tra
dycji ojców naszych, zawsze gorąco oddanych 
Bogarodzicy Dziewicy, czcić będziemy naszą 
Matkę Niebieską i na Jej ołtarzach nie tylko 
w tym miesiącu składać będziemy majem pach
nące polskie modlitwy.

My nigdy nie zapomnimy o tym, że nasz kult 
Maryjny nie będzie się ograniczał do czysto zew
nętrznych nabożeństw. Ale zawsze pamiętać bę
dziemy o tym, co najważniejsze w. całości naszej 
świętej Religii, a zatem i w prawdziwym kulcie 
N. M. Panny: że nie sama wiara tylko i nabożeń
stwo, ale. konkretne życie z tej wiary płynące jest 
sprawdzianem naszej przynależności do Chrystu
sa. Ze życie według wzoru Maryi upoważnia nas 
do ufności w skuteczność Je j wstawiennictwa 
przed Bogiem, do słodkiej nadziei zbawienia 
wiecznego.

Niech z głębi naszych polskich serc płynie pod 
stopy Maryi rzewna pieść majowa: „Królowej 
Anielskiej śpiewajmy, różami uwieńczmy Jej 
skroń, Jej serca w ofierze składajmy, z ufnością 
wołajmy doń: O Maryo, bądź nam pozdrowiona, 
bądź Ty zawsze Matką nam!"

Nasi starsi alumni 
i ich wychowawcy

siedzą od lewej: ks. Sobala, kl, Kopeć, ks. prof. Krie- 
gelewicz, ks. Wik. Pękala, ks, proi. Włodarski, kl. Gło
wacki kl. Sokołowski, — stoją od lewej: kl. Michalski, 
kl. Swat, ks. Oetlawa, ks. Majewski, kl. Skowron, 

kl. Fiołka.

WŁOSKI CZY POLSKI 
KATOLICYZM?

(dok. ze str. 73).

Niewątpliwie wzniosła to i zaszczytna misja Kościo
ła katolickiego wśród ludzi na całym świecie. Nieste
ty, — Kościół, który wprawdzie pochodzi od Boga, ja
ko organizacja zewnętrzna działa jednak tu na ziemi. 
W rękach słabych łudzi stał się x czasem polem przy
ziemnych intryg, a co gorsza — politycznych rozrywek. 
I nie gdzie indziej, ale tu właśnie należy szukać istot
nych przyczyn podziału Kościoła na różne, często 
wręcz wrogie sobie wyznania, kóre jednak wszystkie 
usiłują powoływać' się na niewidzialnego, a jednak 
wiecznie żywego Chrystusa.

Szukamy więc Boga, tęsknimy za Nim. Szukamy Go 
wszędzie. A my z przyzwyczajenia zwracamy się 
w tych poszukiwaniach do wyznania rzymsko-kato
lickiego, które wmówiło w nas rzecz napozór prostą, 
a jednak paradoksalną w swym założeniu, że jest wy
łącznym przedstawicielem Boga na ziemi.

Pytajmy jednak sumienia: czy istotnie w wyznaniu 
tym, które 'głosi, iż jest w posiadaniu wyłącznego mo
nopolu na zbawienie, jest dobry Bóg, Jego prawda 
ewangeliczna, Jego miłość uniwersalna, — czy jest 
w nim nasze szczęście i zbawienie?

„Po owocach ich poznacie je“ — mówi Jezus o swych 
przyszłych apostołach. I rzeczywiście poznajemy cora-z 
głębiej arkana religii watykańskiej po jej gorzkich 
owocach, jakimi karmi od wieków ślepo zapatrzoną 
w nią ludzkość. Przypatrzmy się, co w tym Kościele 
zostało z ideologii pierwotnego Chrześcijaństwa, z na
kazów Syna Bożego? Które z nakazów tych zostały 
przez Kościół rzymski zrealizowane? Gdzie pokój, mi
łość i braterstwo narodów, które miały cały świat 
ogarnąć wraz z krzewieniem się nauki ewangelicznej?

A jednak wiemy z historii, że Kościół ten przez dłu
gie wieki wywierał decydujący wpływ na dzieje świa
ta, do dziś dnia wielką gra rolę w życiu ludzkości. 
Opiera się jednak nie na ideolog! Ewangelii Chrystu
sowej, lecz wyłącznie na interesach rozpolitykowanego 
papiestwa.



68 P O S Ł A N N I C T W O Nr 5

KS. SZCZEPAN WŁODARSKI

Nauka podana przez C hrystusa nie tylko roz
ja śn iła  i u szlachetn iła  poglądy re lig ijn e , ale też 
u kształtow ała poglądy na spraw y czysto ludzkie, 
społeczne i indyw idualne. Do tych problemów 
ludzkich, ziem skich, hum anistycznych należy bez 
w ątpienia zagadnienie pracy.

C hrystus dał nową naukę o pracy, sp o jrzał na 
pracę fizyczną zupełnie inaczej, niż było przed 
Nim.

Czym była praca przed Chrystusem?
B y ła  karą i hańbą. „P rzek lęta  będzie ziem ia 

dla ciebie, w pracy z niej pożywać będziesz po 
w szystkie dni żywota tw ego“ (G en. 3, 1 7 ). Za 
przekleństwo, za n ieszczęście uw ażali kapłani 
Izraelscy  pracę fizyczną i chętn ie korzystali 
z pracy cudzej. P atry arch a  A braham  podczas g ło 
du w K an aan ie poszedł do E gip tu , gdzie żonę 
swą S a rę  oddał do pałacu F arao n a , „który A b ra
hamowi dobrze czynił dla n ie j“ (G en. 11. 16).

A gdy A braham  w racał z Egiptu  „był bardzo 
bogaty w bydło w srebro i złoto“ . Z bogacenie się 
bez w łasnej pracy uw ażał naiw nie A braham  za 
błogosław ieństw o Boże.

Praw o M ojżeszow e leg alizu je  niew olnictw o. 
W zględem  wolnych stosu je  zasadę: „oko za oko, 
ząb za ząb“ (W yj. 21, 2 4 ) , a le „ jeś li by kto wy
bił oko niew olnikowi swemu ażeby się zepsow a- 
ło, wolno go puści za oko je g o “.

CHRZEŚCIJA 
ZAGADNIE

Czyż wobec tego u pogan m ógłby być pogląd 
na pracę lepszy niż u pobożnych H ebrajczyków ? 
W iem y, że nie.

M ożny rzym ianin m iał setki niew olników , któ
rymi gardził, ja k  pogardzał ich pracą. Cały 
dzień, ca łe  życie sw oje spędzał na zabaw ach, 
a je ś li  się uczył, ja k  np. filozofowie, to jedynie 
d latego, że u w ażał to  za m odną rozrywkę. Za 
nic w św iecie nie tknął by się nauki, gdyby ją  
w ówczas za pracę uw ażano. A ja k  ocen iał pracę 
rzym ianin biedny, bez m ajątku  i bez niew olni
ków? C ałkiem  tak  sam o. Znam y rzym skich pro
letariuszy: jed li, baw ili się, a nie pracow ali. Ża
den z cezarów  nie słyszał u nich okrzyku: my 
chcem y pracy! Je ś l i  w ołali na Forum  Rom anum , 
to tylko: „panem  et circen ses (ch leba i cyrku) “. 
B yli w olnym i obyw atelam i, którzy m a ją  prawo 
je ść  bez pracy.

A czym była praca w oczach Chrystusa?

P raca  zdaniem  C hrystusa to honor, zaszczyt 
i obowiązek m oralny każdego człow ieka. „Kto 
nie p racu je niech nie j e “ . M ocne słow a. Ależ 
C hrystus ich nie pow iedział oburzą się „uczeni 
w p iśm ie". Owszem , n ap isał je  św. P aw eł, lecz 
on g ło sił naukę C hrystusow ą. C hrystus bowiem 
i Sw oim  życiem  i nauką g ło sił w artość u szla
ch etn ia jącą  i obowiązującą pracy ludzkiej.

A kim był C hrystus? H ebrajczycy  w yobrażali 
sobie M esjasza  jak o  bogacza, otoczonego służbą 
i niew olnikam i, ja k  ongiś Salom on.

Trzy cechy charaktery styczne.wła
ściwe są każdemu z nas. Potrzeba 
wiary, miłość rodziny i serdeczne 
przywiązanie do ziemi ojczystej.

Nie ma człowieka, któryby powie
dział o sobie, że nie odczuwa żadne
go związku z miejscowością, w któ
rej się urodził, albo, że nigdy nie 
wraca myślami do ludzi i zdarzeń 
swojego dzieciństwa.

Przywiązanie ~do kraju, z którego 
pochodzimy najlepiej może oddaje 
moment, gdy człowiek znajdujący 
się na obczyźnie, w tłumie mijają
cych go ludzi usłyszy język ojczy
sty. Wyłowi go z tysiąca innych gło
sów, oddzieli, zrozumie, gdyż wraz z 
nim powracają ku niemu: zapach 
swoisty ziemi, szum łanów zboża i 
twarze bliskich mu osóh.

Czytając historię reliigii poszcze
gólnych ludów widzimy, że w każ
dej z nich pierwiastek narodowy, a 
więc patriotyczny odgrywał niepo
ślednią rolę. Jako przykład podaję 
Judaizm, który potrafił przez dłu
gie wieki zachować od asymilacji z 
otoczeniem Żydów rozproszonych w 
diasporze i wiązać ich mocno na od
ległość z daleką ojczyzną i świąty

W. B.

Co Boskiego — Bogu...
c e s a r

nią Salomona — ojczyzny tej sym
bolem.

Chrześcijaństwo pierwotne, reali
zując w swej działalności polecenie 
Chrystusa o nauczaniu i chrzcie 
wszystkich narodów — silny swój 
wzrost zawdzięczało między innymi 
i temu także, że tworzyło Kościoły 
Narodowe poszczególnych grup 
przyjmujących naukę Jezusa, oraz, 
że przyswajało sobie pierwiastki pa
triotyczne właściwe danej grupie 
wyznawców.

Czytając o prześladowaniach reli
gijnych w pierwszych wiekach ist
nienia Kościoła nie spotykamy ni
gdzie dowodu, ażeby wtrącani do 
więzień i rzucani na pożarcie zwie
rzętom Chrześcijanie próbowali or
ganizować spiski przeciwko pań
stwu, którego byli obywatelami. 
Spotykamy natomiast fakty, że o- 
brońcy Chrześcijan, rekrutujący się

z ich środowiska, powoływali się za
wsze na ich twórczy patriotyzm, wy
nikający z nakazu Chrystusa, ażeby 
co boskiego — oddawać Bogu, ce
sarskie zaś — cesarzowi.

Znana legenda o śnie Konstanty
na przed bitwą z Maksencjuszem i 
zapał, z jakim żołnierze, widząc 
krzyże na sztandarach wojskowych, 
rzucili się w wir walki — potwier
dza tylko tezę, że powszechny cha
rakter Chrześcijaństwa nie sprzeci
wia się bynajmniej patriotyzmowi 
jego wyznawców w poszczególnych 
narodach.

Jesteśmy także świadkami, że w 
każdym z narodów Chrześcijaństwo 
nabiera pewnych swoistych cech, 
przejawiających się w liturgii, na
bożeństwach właściwych danej oko
licy, czy krajowi, oraz kulcie pew
nych świętych, najczęściej spośród 
swojego narodu.
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Ale Chrystus był tylko „synem  rzem ieśln ika" 
(M at. 13, 5 5 ) . B ęd ąc przeznaczonym  na M e s ja 
sza od la t dziecięcych m ógł się w ym aw iać od 
różnych prac domowych, ja k  to czyni pow szech
nie m łodzież wobec rodziców. C hrystus jed nak  
był rodzicom  swoim  posłuszny, „a był im podda
n y " (Łuk. 2 ) .  Co znaczy być posłusznym  bied
nemu o jcu  rzem ieśników i? To chyba tyle, co być 
też rzem ieślnikiem , robotnikiem . A był Jezu s su 
m iennym  robotnikiem , skoro o Nim napisano, że 
„pom nażał się w m ądrości i w latach  i ła sce  u 
B o g a  i u ludzi".

Gdy C hrystus w ystąpił ze swym program em  
przebudowy ludzkości, na uczniów  swych w ezwał 
nie kapłanów  izraelskich, n ie filozofów, g ard zą
cych „pospólstw em ", a le w ybrał ich spośród lu
dzi pracy.

Apostołow ie byli rybakam i, ciężko z a ra b ia ją 
cymi na chleb dla sw oich biednych rodzin.

P racę nauczycielską C hrystus też uw aża za 
ciężką robotę. Pow iada, że nauczyciel to robot
nik, „żniwo w praw dzie w ielkie, ale robotników  
m a ło " (M at. 9, 3 7 ) . Tak w łaśnie rozum ieli sw oje 
apostolstw o uczniow ie C hrystusa, gdy później 
rozproszeni po wielu k ra jach , w y strzeg a ją  się 
tego, by nie być nikomu ciężarem  (1 do Kor. 9, 
6— 1 8 ), ale łączą urząd nauczycielski z pracą fi
zyczną.

A komu C hrystus w pierw szym  rzędzie poda
w ał sw oją naukę, do jak ich  łudzi n a jczęście j 
przem aw iał słow am i dobroci, m iłości i prawdy? 
W łaśn ie do ludzi ciężkiej pracy, do biedaków , 
którym  mówi przez „podobieństw a", by łatw iej

zrozum ieli g łęboką naukę ew angeliczną. A w 
tych podobieństw ach sta le  mówi o pracy, ja k  np. 
w przypow ieściach o siew cy, o robotnikach w in
nicy, naw et o n iew ieście robiącej ciasto.

W yraźnie pracę zaleca w przypow ieści o ta len 
tach, w ja k ie j pan chw ali roztropnego sługę, któ
ry do posiadanych pięciu talentów , w ysiłkiem  
pracy zdobył drugie pięć.

Z nam ienne są tak ie choćby słow a C hrystusa, 
ja k : ,,Co tu stoicie cały  dzień próżnu jący? „b ia
da wam doktorowie, iż w yjadacie domy wdów... 
Zapraw dę pow iadam  wam, iż bogaty  trudno w ej
dzie do królestw a n ieb iesk ieg o" i t. d.

A dlaczego naukę C hrystusa n a jch ętn ie j p rzy j
m ow ali biedacy i niew olnicy? W łaśn ie d latego, 
że to, co było dotąd w pogardzie tzn. ciężką pra
cę codzienną, C hrystus podniósł do w iełkiej god
ności.

Czy Kościół wprowadzał w życie Chrystusowe 
zasady.

W  pierw szych w iekach C hrześcijań stw a z a sa 
dy C hrystusow e wprowadzono w życie. U  pierw 
szych ch rześcijan  nie było podziału na p racu ją 
cych i nie pracu jących. Zniesiono też wśród w y
znaw ców  K ościo ła  niew olnictw o.

W krótce jed n ak  znaleźli się tak  zw. pustelnicy 
i słupnicy, którzy u szlachetnienia sw ego ducha 
szukali zdała od ludzi. F ałszy w ie tłu m acząc s ło 
wa C hrystusa do M arty , uw ażali się za coś, lep-

a cesarzowi 
s k i  e g o

co jest
Historia każdego narodu podaje 

niezliczone przykłady ludzi, którzy 
w różnych okresach czasu potrafili 
w harmonijny sposób powiązać pra
cę dla ojczyzny i bliźnich z praw
dziwie chrześcijańskim życiem.

Podaje jednak także tysiące przy
kładów konfliktów, jakie przeżywa
ły zarówno całe narody, jak i po
szczególne jednostki.

Konfliktów tym jaskrawszych, że 
kończących się często męczeńską 
śmiercią na stosie, banicją — daleko 
poza granicami własnego kraju, 
wreszcie buntami krwawymi całych 
narodów, lub grup społecznych.

Weźmy dla przykładu historię na
szego kraju. Na przestrzeni dziesię
ciu wieków Chrześcijaństwa w Pol
sce jesteśmy świadkami wydarzeń i 
faktów, które dosadnie uwypuklają 
dwie różne racje stanu ludzi, miesz

kających w obrębie tego samego 
państwa i mówiących tym samym 
językiem.

Państwowa i kościelna racja sta
nu — przez dziesięć wieków rzym
skiego katolicyzmu w Polsce zupeł
nie odrębnymi biegną torami. Prze
waga jednej z nich jest zawsze rów
noznaczna z pomniejszeniem wpły
wów drugiej i odwrotnie.

O tym, jak daleko posunęła się 
walka pomiędzy kościelną a polską 
racją sianu niech świadczy szantaż, 
uprawiany w stosunku do Włady
sława Jagiełły przez biskupa Oleś
nickiego, terror w stosunku do dy
sydentów kierowany przez Piotra 
Skargę i kardynała Hozjusza, za- 
przedawanie się zaborcom pryma
sów i biskupów w rodzaju Podoskie- 
go, Poniatowskiego i innych.

Zależnie od wyrobienia patriotycz
nego społeczeństwa walka ta koń

czyła się albo zwycięstwem pań
stwowej racji stanu i zdrajcy naro
du w rodzaju Massalskich i jemu 
podobnych „książąt Kościoła" ginę
li na szubienicy, albo też, jeżeli Ko
ściół zdążył sfanatyzować tłumy, 
zaczynały gorzeć stosy czarownic, a 
duchowieństwo syte sławy i zysków 
deklamowało o Polsce, zawsze wier
nej, tylko nie wiadomo komu?

Nic dziwnego więc, że obecnie, w 
dobie wielkich przeobrażeń i no
wych prądów społecznych, dość 
często spotyka się zarzut, jakoby 
niemożliwością było istotną potrze
bę wierzenia i realizowanie prawd 
i nakazów Chrześcijaństwa pogodzić 
z życiem praktycznym. Utarł się 
nawet pogląd, że prawdziwie twór
czym obywatelem państwa, może 
być tylko człowiek, który daleko po
za ramy swojego życia odrzucił po
trzebę harmonijnego współdziałania 
materii i ducha.

Kozważmy ten problem zupełnie 
spokojnie i logiczne starajmy się 
wyciągnąć wnioski.

Wspomniałem już wyżej, że po
trzeba wierzenia jest cechą charak
terystyczną każdego z nas. Pierwia- 

(dok. na str, nast.)
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szego w stosunku do p racu jących  chrześcijan . 
P otra fili niektórzy siedzieć na słupie przez la t 
trzydzieści i, pod preteksem  m odlitw y, korzystać 
z cudzej pracy.

W  klasztorach  dzielono m nichów  i m niszki na 
pracujących  (bracia  laicy , siostry  konw erski)
i nie pracu jących  (o jcow ie i siostry  chórow e). 
Ten podział nie tylko zachow ał się do dnia dzi
sie jszeg o  w rzym sko-kat. K ościele, ale m iał sze
rokie zastosow anie w społeczeństw ie feudalnym , 
pod wysokim protektoratem  papiestw a i W aty 
kanu.

Podzielono ludzi na chłopów i panów. B y  chłop 
nie buntow ał się przeciw  swemu panu, duszpas
terz pow iadał mu, że praca je s t  karą -za grzechy, 
a kto się buntu je przeciw  swemu jarzm u , będzie 
potępiony. i

Panow ie zaś (duchow ieństw o i sz lach ta) w y
śm iew ali ciężką pracę „ch am a“, g łosząc, że, by 
się zbaw ić, w ystarczy zap isać Kościołow i kaw ał 
sw ego m ajątku  w raz z duszam i11 (poddanym i 
ch łop am i). Tych, co m ieli krew  „b łęk itn ą11
i w spaniałe p ałace, grzech pierworodny nie obo
w iązyw ał. Nie zm ieniło się nic w poglądach na 
pracę, gdy pańszczyźnianego chłopa zastąp ił 
proletariusz a bogatego arystokratę zam ożny k a
p italista . W tedy duchowieństwo odwróciło słow a 
C hrystusa: „bogaty  trudno w ejdzie do królestw a 
n ieb ieskieg o '1 — głosząc, że bogaci łatw o o sią g 
ną zbaw ienie w ieczne: d a jąc  na m sze g reg oriań 
skie i m odły w ieczyste —  niebo m a ją  zapew nio
ne.

Robotnik zaś z trudnością dostanie się do n ie
ba, a je ś li, to tylko przez ciężką pracę. Na ludzi 
pracy rzucano klątw y, gdy buntow ali się przeciw 
swemu losowi.

Czyż w ięc trzeba się dziwić, że przez tak ie 
postaw ienie zagadnienia pracy przez K ościół 
chrześcijań ski, człow iek, szan u jący  pracę, znie

naw idził sam  K ościół? Czyż trzeba się dziwić, 
że w zagadnieniu  robotniczym  pom inięto spraw y 
re lig ijn e?

Nie trzeba się dziwić, a tylko w yciąg ać z te j 
lekcji słuszne w nioski. M ianow icie, że w ierzący 
K ato lik  nie m oże pozostać w ty le za pędzącym 
wozem postępu społecznego

W ierzący katolicy  m uszą uznać pracę za sp ra
wę honoru każdego człow ieka, gdy ludziom p ra
cy d aje się tytuł bohaterów , gdy na m iejscu  da
w nej rozleniw ionej i pustej sz lach ty  sta ją , przo
downicy pracy i rac jon alizatorzy .

S ą  w praw dzie jeszcze  ludzie, którzy w stydzą 
się sw ego zawodu robotnika czy rolnika, trudno 
im się przyzw yczaić do nowych słusznych p og lą
dów na spraw ę pracy. I tu ma w dzięczne pole do 
d ziałania K ościół kat., który w yciąg ać w inien z 
g łębokiego sk arbca nauki C hrystusow ej w szyst
kie perły u szlachetnienia i udoskonalenia każdej 
bez w yjątku pracy zaw odow ej. B y  ta praca, cięż
ka niekiedy i przykra, n ie była przyczyną znie
chęcenia, K ośció ł musi przedstaw ić w ierzącem u 
robotnikow i' praw dę, że wkład w dobro Narodu
i P ań stw a je s t  aktem  w ielkiej zasłu gi na żywot 
w ieczny u B o g a , że je s t  drogą do w iecznej ra 
dości i nagrody pozagrobow ej. T ak  bowiem po
w iedział C hrystus: „K to czyni wolę O jca  m ego, 
który je s t  w niebiesiech, ten w nijdzie do k ró lest
wa n ieb ieskieg o".

stek duchowy, stanowiący część 
składową człowieka potrzebuje po
karmu dla swego rozwoju, który dać 
mu .może jedynie religia, przez łącz
ność ducha ludzkiego ze Stwórcą.

Od pierwszych dni istnienia swego 
na ziemi człowiek odczuwa potrze
bę wierzenia i zależnie od wyrobie
nia ciuchowego religia jego jest albo 
prymitywna, przejawiająca się przez 
oddawanie czci boskiej siłom przy- 

,rody, albo też wznosi się na wyży
ny ducha, szukając tam zaspokoje
nia odwiecznej tęsknoty za prawdą, 
dobrem, miłością i sprawiedliwo
ścią.

Chrześcijaństwo przyniesione na 
ziemię przez Jezusa Chrystusa, po
parte niedościgłym przykładem Je 
go pracy i życ’a, obok prawd obja
wionych mieści w sobie również go
towy program społeczny.

Program ten, naimniej, skompliko
wany ze wszystkich, jakie zna 
świat — jest możliwym do realiza
cji w żvc*u zarówno no*edyńczych 
hr’zi, jak i całych narodów.

Posunę się jeszcze dalej, twier- 
daąc — że wszystkie późniejsze pro
gramy społeczne, które u różnych 
narodów specyficznych nabierały 
cech — w głównych zarysach sta

wiały ii stawiają sobie za cel realizo
wanie programu Jezusa z Nazaret,

Brzmi to może nieco dziwnie, ale 
przyjrzyjmy się faktom.

Naprawienie niesprawiedliwości 
społecznej, zniesienie krzywdy, jako 
takiej, walka o prawo do bytu, pra
cy i rozwoju — mieszczą się równie 
dobrze w Ewangelii, jak w Manife
ście Polskiego Komitetu Wyzwole
nia Narodowego.

Czymże więc tłumaczyć, że czło
wiek, tęskniący podświadomie za 
nrawdą i sprawiedliwością, — świa
domie i celowo odwraca się od Te
go, Który jest Drogą, Prawdą i Ży
wotem?

Czymże wytłumaczyć, że po dwu
dziestu wiekach Chrześcijaństwa 
człowiek jest większym barbarzyń
cą, aniżeli wówczas, gdy przed pała
cem Piłata domagał się uwolnienia 
Barabasza?

Ktoś za to ponosi odpow’edzial- 
nośe. Nie Chrześcijaństwo, które po
siadało, posiada i będzie posiadało 
w sobie wszystkie potrzebne środki, 
aż*̂ bv znękanei i rozdartej we
w nętrzni ludzkości stać się balsa
mem ukołenia — lecz przewodnicy 
Chrześcijaństwa, którzy właściwy 
obra.® Chrystusa i Jego nauk’ prze
słonili ziemską żądzą panowania nad

światem, i podporządkowanie się nie
licznej garstce możnych.

Tymi bezsprzecznie są twórcy do
gmatów o ilości diabłów, mogących 
się pomieścić na łebku od szpilki, 
„odkrywcy" incubów i succubów, 
wyprawiających harce z czarowni
cami, podpalacze stosów inwkizycyj- 
nych i sędziowie sumień, które po
gwałcili groźbami wiecznego potę
pienia. „Uczeni", badający czeluście 
piekieł, a hamujący równocześnie 
ziemię w obrotach dookoła słońca i 
fanatycy prowadzący tysiące dzieci 
na podbój Ziemi Świętej, mordują
cy równocześnie Żydów i Chrześci
jan z okrzykiem: „Bóg tak chee“! — 
a nurzający się w rozpuście, jakiej 
nie znał świat. „Uczniowie Jezusa", 
ścigający nawet myśli ludzkie, rze
komo w obronie czystości chrześci
jańskiej nauki, a równocześnie fał
szerze prawdy, którą utożsamiali z 
prawem do kierowania wszystkimi 
dziedzinami życia.

Ale cżyż te fakty, które nawet dzi
siaj przejmują lękiem i obrzydze
niem, należy utożsamiać a religia, 
jej nakazami i prawdami, które w 
sob'e zawiera? Czyż można kłaść je 
na karb istotnych wartości Chrze
ścijaństwa?

(Cz. II w nasi. ram.)
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KOŚCIELNA A POLSKA RACJA
' na ile historycznym

Przychodzi wrzesień 1939 roku. 
Nad ziemią polską rozpala się łuna 
niegasnących pożarów. Wybuchy 
bomb oraą ziemię, burzą miasta, wa
lą w gruzy kościoły i „miejsca cu
downe".

Szosą na Zaleszczyki uciekają 
wczorajsi deklamatorzy o Polsce 
„silnej zwartej i gotowej". Komu
niści natomiast krwawią sią na We
sterplatte, w murach Warszawy, w 
puszczy Kampinowskiej i nad brze
gami polskiego morza.

Przemoc bierze górę nad bohater
ską wolą, obrony. Okupant usadawia 
się na każdym metrze kwadratowym 
polskiej ziemi i szuka sprzymierzeń
ców w walce ze wszystkiem co pol
skie.

Znajduje go w kościelnej racji sta
nu. Z katowickiego pałacu biskupie
go wychodzi list pasterski, zaczyna
jący się od slow „Lieben Christen"
— Drodzy Chrześcijanie — a nawo
łujący społeczeństwo polskie do 
współpracy z „kulturalnymi Niem
cami". Wyrazem tego ma być su
mienne wykonywanie zarządzeń.

W Sandomierzu ks. bp. Lorek ssa- 
zachęca młodzież do wyjazdu do 
Rzeszy, gdzie będzie mogła wiele się 
nauczyć i skorzystać w kulturalnym 
kraju. Ks. bp. Kaczmarek, ordyna
riusz kielecki nie pozostaje bynaj
mniej w tyle, ale przyłącza się do 
głosów biskupów z Katowic i Sando
mierza. boć „w kraju musi być lad 
i porządek".

W zachodnich dzielnicach okupo
wanej Polski ks, bp. Spleet wydaje 
zarządzenia rugujące język polski z 
nabożeństw, usuwające z kościołów 
polskie napisy 1 wysyłające setki 
■księży do obozów koncentracyjnych.

t  daleka, z cienia watykańskiego 
zaplecza, przygląda się temu, co dzie
je się w Polsce — prymas i najwyż
szy zwierzchnik polskiego episkopa
tu. Przygląda się widocznie spokoj
nie, jeżeli „przyjaciel Polski" papież
—  nie zabiera głosu w sprawie mor
dowanego narodu, zaleca natomiast 
cierpliwe znoszenie przeciwności, bo 
one uświęcają człowieka.

t?ięć długich lat okupacji przekre- 
śMło zbrojne ramię zwycięskich 
armii radzieckiej i polskiej, które 
uwolniły między innymi i Polskę.

Jako niewygasające nigdy wspom
nienie pozostały kominy krema- 
toryjnych pleców Majdanka, Oświę
cimia-, Treblinki I Bełżca —- popioły 
milionów .zamordowanych ludzi, po
łowę cmentarze poległych oraz mi
liony wdów i sierot. Ze wszystkich 
krańców świata, ci którzy pozostali 
przy życiu wracają, ażeby budować 
Polskę. .Tuż na nowych podstawach, 
w oparciu o bogate doświadczenia 
sąsiednich krajów, wolną od starych 
dziejowych błędów.

I znowu, jak przez okres minio
nych dziesięciu wieków, rodzą się 
konflikty nomiędzy państwem a Ko
ściołem, Rodzą się i przybierają na 
sile tak, że dopiero zgodny protest 
opinii publicznej przerywa punkty 
zapalne 1 nagina je do istotnej racji 
stanu narodu 1 państwa.

III.
Z pięcioletniej „tułaczki" powra

ca kierownik polskiego episkopatu 
ks. kardynał August Hlond. Powra
ca, aby na miejscu dopilnować, by 
kościelnej racji stanu nie stała się 
krzywda.

I odrazu w roku 1945, na akademii 
w Poznaniu ku czci „Chrystusa-Kró- 
la“ ks, kardynał w dłuższym 
przemówieniu na temat „Kościół ka
tolicki w Polsce wobec zagadnień 
chwili" — „proroczo" przepowiada, 
że jakiekolwiek porozumienie pomię
dzy Kościołem a państwem jest nie
możliwe.

Następstwa tego „proroctwa" nie 
dały na siebie czekać zbyt długo.

Cały episkopat polski i wyższe du
chowieństwo w większości wypad
ków stanęło w opozycji do wszel
kich poczynań Rządu i opozycję tę 
przejawia dotychczas.

Upaństwowienie podstawowych ga
łęzi życia gospodarczego i reforma 
rolna, ps raz pierwszy w historii 
Polski, uderzyły także i w kościelny 
stan posiadania. Nie podobało się to 
kierownikowi polskiego episkopa
tu li dał temu wyraz w liście paster
skim, zatytułowanym „O chrześci
jańskie zasady życia państwowego", 
w którym otwarcie nawołuje do boj
kotu zarządzeń państwowych! Boj
kot zaleca się także społeczeństwu. 
Ks. bp. Adamski w swoim liście pa
sterskim otwarcie pisze, że „pracy 
wykonywanej wyłącznie dla zarob
ku nie towarzyszy błogosławieństwo 
Boże".

To samo „błogosławieństwo Bo
że" miało jednak towarzyszyć wier
nie ludności śląskiej w pracy dla 
okupanta, do której ten sam biskup 
nawoływał już w roku 1939.

Wiemy tradycji swoich poprzed
ników i swojej z , przed września 
1939 r. w przededniu wyborów do 
I Sejmu Ustawodawczego w r. 1947 
nie omieszkał ksiądz kardynał wy
dać list pasterski z 10 września 1946 
r., w którym zaleca osoby, głosujące 
na Blok Demokratyczny wciągać 
na specjalne listy. „A jeśli kto nie 
jest posłuszny słowu naszemu w 
tym liście, tego sobie zaznaczcie" 
br,zml dosłownie wspomniany wyją
tek listu.

Ze w wielu wypadkach to „zazna
czenie" równoznaczne było z mor
derstwem politycznym, o tym aż 
nadto wyraźnie pisała prasa w okre
sie wyborów.

To oblicze wyższej hierarhii ko
ścielnej w Polsce, stosunek jej do 
polskiej polityki zagranicznej i we
wnętrznej nie są bynajmniej owo
cem niespodziewanym ostatniej woj
ny. Jest tylko przedłużeniem postę
powania episkopatu polskiego sprzed 
wojny i konsekwentnym realizowa
niem kościelnej racji stanu, uświę
conej tradycją wieków.

I tak, jak przed wiekami nie było 
żadnego rokoszu politycznego konfe
deracji, zdrady interesów narodu i 
państwa, w którym nie byliby za
mieszani przedstawiciele duchowień
stwa rzymskiego; — Obecnie we 
wszystkich procesach o charakterze

politycznym i antypaństwowym ro
lę niepoślednią odgrywają duchow
ni.

I  jak zawsze w takich wypadkach, 
działalność ich nie napotyka na 
sprzeciw episkopatu, a  przeciwnie 
czyni się wszelkie starania, ażeby z 
winnych uczynić „męczenników wal
ki z Kościołem i religją".

Historia natomiast notuje fakty, 
gdy z potępieniem duchowieństwa 
wyższego i episkopatu spotykali się 
ci z duchownych polskich, którzy 
zdobyli się na odwagę, by jako linię 
swojego działania wybrać polską ra
cję stanu.

Nazwiska księży: Orzechowskiego, 
Kołłątaja, Staszica, Sciegennego, 
Stojałowskiego, Brzóski, i innych 
złotymi zgłoskami zapisały się w hi
storii naszej Ojczyzny. Oni sami 
jednak długą i uciążliwą prowadzili 
walkę z polityką Kościoła i nie zaw
sze z walki tej wychodzili zwycię
sko.

A czyż dzisiaj stosunek ten uległ 
zmianie na lepsze? O tyle tylko, że 
patriotyczna postawa części ducho
wieństwa rzymskiego znajduje od
dźwięk w społeczeństwie, wobec o- 
pini którego episkopat jest bezsilny.

Porozumienie pomiędzy rządem a 
episkopatem polskim zawarte zosta
ło pod presją opinii publicznej.

Pod tą samą presją załatwiona 
ostatecznie została szkodliwa dla 
Państwa i godząca w prawa Pol
ski do Ziem Zachodnich tymczaso
wa administracja kościelna na'tych  
ziemiach.

Dotychczas episkopat polski nie 
zabrał głosu w sprawie rewizjoni
stycznych zakusów polityków nie
mieckich z pod znaku Chrześcijań
skiej Unii Niemiee Zachodnich. Czy 
zabierze trudno przewidzieć, ale na
wet jeśli to uczyni, — to śmiemy 
wątpić czy będzie to głos szczery.

Szczerość zobowiązuje do wykony
wania przyjętych zobowiązań, a  te
go, jak dotychczas w postępowaniu 
polskiego episkopatu nie można za
uważyć.

Dlaczego jest tak a nie inaczej? 
Odpowiedź na to zupełnie łatwa i 
prosta: Po raz pierwszy w historii 
Polski wartość obywatela mierzy się 
nie jego „urodzeniem" i wielkoeią 
posiadanego majątku, — a wkładem 
jego pracy w dzieło odbudowy zni
szczonego wojną kraju.

Na czarnym ziemi zagonie, przy 
warsztacie fabrycznym, w głębinach 
węglowej kopalni tysiące i miliony 
ludzkich ramion budują szczęśliwą I 
spokojną przyszłość swych dzieci.

Tym się tłumaczy fakt, że ogólno
światowy apel o pokój w Polsce pod
pisało ponad osiemnaście milionów 
ludzi. Tym się też tłumaczy, że od 
podpisania tego apelu wstrzymywa
li się polscy dostojnicy kościelni w 
infułach i z pastorałami.

Bo dla nich ewentualna wojna, to 
możliwość skierowania Polski na sta
re tory obskurantyzmu i ciemnoty, 
gdzie „rządy dusz" staną się rów
noznaczne z  rządami nad narodem i 
państwem.
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Kościół poi. Kat. w Warszawie od ul. Szwoleżerów

REMIGIUSZ SOKOŁOWSKI

JDrzed słaiuą 
e u  ry  § tu s  a

Spójrz! 'patrzą smv,tne oczy spod kam ienn ych  p o 
wiek...

patrzą b ezkresem  m ęk i, bezm iarem  litości!
Za cieb ie , za w szystkich  da ł życie B óg-C złow iek  
w poryw ie prze.olbrzym.iej, o jcow sk ie j m iłości.
O, zważ, m ój synu , — nie krzyżuj na now o! 
Chrystusa krzyżu je tw e każde złe słow o.
K ażda m yśl, k tó re j w yznać n ie śm iałbyś otw arcie  
każdy zły czyn, choćbyś popełnił go w żarcie.
O, n ie niszcz dobra  w tw ojej p o lsk ie j duszy... 
m iej v j  p iersiach  serce  czyste, o fiarn e, p łon ące, 
m oc w iary co wszystko zło w okół pokruszy, 
nieś ludziom  w  o fierz e  tw e czucia gorące, 
nieś na ołtarz Ojczyzny dobroci cud jasny, 
nieś p racę i trudy, naw et żyw ot w łasny, 
w każdym  cz łow ieku  chcie j rozpoznać brata, 
łącz się z nim  w  pracy  dla ca łego  św iata

EUGENIUSZ BRZEZIŃSKI

B Ó G  J E S T  M I Ł O Ś Ć
Kiedy św. Jan Ewangelista roz

gląda się aa najodpowiedniejszym 
słowem, które by choć w przybliże
niu mogło oddać najtrafniej istotę 
Boga, mówi: Bóg jest MJość!

Istotnie jedno tylko mamy okre
ślenie na Wcielenie Słowa Odwiecz
nego, jedno dla Jego krwawej dla 
nas Ofiary na krzyżu, jedno na od
danie się nam jako pokarm dla du
szy, jedno za wskazanie nam mety 
naszej ostatniej u Ojca Niebieskie
go, —■ a jest nim... M«łość. „Bóg jest 
miłością, a kto trwa w miłości — 
w Bogu mieszka, a  Bóg w nim“.

Bóg-Milość był od wieków, — ale 
odkąd zaistniało na ziemi życie ludz
kie, — to pierwsze uderzenie ludz
kiego serca domagało się miłości, a 
ostatnie jego tchnienie tym głośniej 
wołam o miłość. Bóg Sam zamknął 
w sercu ludzkim ten niczym nieza
spokojony głód miłości, a całe życie 
ludzkie — to właściwie ustawiczna 
wałka o serce. Człowiek naprawdę 
stworzony jest dla miłości: musi ko
goś kochać 1 pragnie nawzajem być 
kochanym.

Może mieć człowiek wszystko, 
czym świat rozporządza: najwyższe 
godności, władzę, tytuły, bogac
twa, — gdy jednak czuje koto sie
bie brak prawdaiwej miłości, bę
dzie on najnieszczęśliwszym % lu
dzi.

Kochaniu czysto ludzkie słabym 
Jest tylko odblaskiem tej słoneez- 
Hej małości naszego Ojca Nlebłte- 
iMeg®. A jeśli nas miłość, ludzka

w życiu zawodzi, — boli to strasz
nie i do rozpaczy niemal przypro
wadza człowieka. Cóż dopiero od
czuwać będziemy, kiedy się przeko
namy, żeśmy dobrowolnie utracili 
najprawdziwszą Miłość-Boga?

Któż z nas nie pragnie szczęścia, 
miłości, nieba!? I to nawet już tu 
na ziemi. Może dałoby s ę zrobić z 
ziemi choć tego nieba przedsionek, 
gdyby wśród nas częściej gościła 
cnota, która niebo robi niebem, — 
a jest nią cnota miłości Boga i bliź
niego.

Oby rozgorzała w sercach naszych 
Miłość... łagodna, wyrozumiała, 
wspaniałomyślna, przebaczająca, p ~ 
kój czyniąca i sprawiedliwa! Wz i- 
rem takiej Miłości niech będzie, dla 
nas Sam Chrystus, który powodo
wany nią, chciał przyjść na ziemię, 
cierpieć przez wiele lat niedostatek, 
nauczać, uzdrawiać, czynić cuda, 
przebaczać grzechy... taż Miłość ka- 
zała Mu nawet ze spokojem przyjąć 
pocałunek zdrady od Judasza, i za
miast go przekląć, nazwała go — 
przyjacielem! Ostatnim słowem na 
krwawej Golgooie — to przebaczę- 
nie z miłości i ogólne rozgrzeszenie 
świata: „Ojcze odpuść im, bo nie 
wiedzą, co czynią'*. Ostatnim darem 
dla nas — to bezgraniczne miłosier
dzie w Sakramencie Pokuty, — to 
udzielenie Samego siebie na pokarm 
w Eucharystii.

Cóż dla nas wierzących katolików 
piękniejszego nad Boga-Milość!? 
Powiedział ktoś trafni®, t s  slońee

jest siewcą kwiatów. Skoro się tyl
ko ukaże z wiosną i rozpromieni nad 
saarymi polami, — zaraz ukazuje się 
zieleń świeża, pachnąca, kwiaty, ty
siące kwiatów... Z szarej gleby, % 
brudnych i mętnych bagnisk wytry- 
skują całe Ich roje, urocze, barwne, 
wonne... I przeciwnie; gdy tylko 
słońce pocznie osierocać naszą *.e- 
mię, skąpić dla niej swych życiodaj
nych promieni, zaraz też zamierają 
wśród nas kwiaty. Słońce je sieje, — 
słońca brak gubi je bezlitośnie.

Tym słońcem jest dla nas katoli
ków Miłość Jezusa Eucharystyczne
go, która promieniując na zszarzałą 
glebę serc naszych, wydobywa z niej 
piękne i wonne kwiaty cnót. W pro
mieniach Boga-Miłości zakwita 
wszystko pięknem i wonnością! Nie 
zapominajmy o tym, że nie metryka 
przynależności do teg® czy innegia' 
wyznania, ale możliwość wydobycia 
największej ilości kwiatów z dusz I 
serc ludzkich jest zadaniem i celem 
ostatnim każdego dobrego ucznia 
Chrystusowego, dla którego treścią 
życia będzie przede wszystkim Mi
łość. Miłość Boga, samego siebie, 
bliźniego, — miłość Narodu, Ojczyz
ny, całej ludzkości.

Czyś już zapłacił 
prenumeratę za 

„POSŁANNICTWO"?
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K A N D Y D A C I
N A  KLER YKÓ W

z u k o ń czo n ą  szk oią  śre d n ią  
stopnia lice a ln e g o  m ogą 

się  zg ło sić  do

S E M I N A R I U M  
DUCHOWNEGO 
Kościoła polsko-RatoHckiego
Podając śuńadecnua szkolne rarai 
z innymi niezbędnymi dokumen- 
taml osobistymi. Klerykom Ko
ścioła tiHioiickiego jaiw goko'- 
wiek obrrądku zalicza się wszy- 
si kie o-ibyle już studia ortu 

otr7f).mane śir ię c  • 11«n

lektorat Sesiii, Bici.
Warszawa, ot. Wilcza 31

W}

Seminarium Duchowne Kościoła poi. Kat. 
w Warszawie

K s. JU L IA N  P Ę K A Ł A

WŁOSKI CZY POLSKI KATOLICYZM?
.Jasnym jest, że dla świata chrze

ścijańskiego istnym nieszczęściem 
było, iż nad Kościołem zarząd obję
li kierownicy Watykanu i jego po
plecznicy ss agenturami na całym 
świecie.

Nadto wraz z inymi naiwnymi na
rodami wysyłaliśmy do Rzymu ha
racz święto-pietrsa, idący w gigan
tyczne sumy, za który budowali kosz
towne pałace, kościoły, muzea, — 
słowem to wszystko, cośmy jeździli 
zwiedzać i podziwiać, dopłacając 
jeszcze niemało na miejscu „za 
zwiedzanie i odpusty". Mało kto 
wie o tym, że patrzał na swą wła
sność. Tymczasem u nas w Polsce 
dawnymi czasy brakowało pienię
dzy na szkoły, fabryki i drogi.

Rozumiemy teraz, dlaczego Waty
kan tak niechętnym okiem patrzy 
na wssystkie odruchy trzeźwiejsze
go i samodzielnego myślenia w dzie
dzinie religijnej. Dlaczego potępia 
budzącą się w świecie świadomość 
narodową. Dlaczego rzuca klątwy tia 
tych, którzy odważają się modlić do 
Boga w własnym ojczystym języku 
i usiłują uniezależnić się od samo
woli rzymskich biskupów, u nas 
szumnie papieżami ssw&nyefa.

Historia dowiodła, jak Kościół 
t rzymski pod wpływem papieskiej 

hegemona wyłamywał się z pler- 
wo‘ne.j wspólnoty braterskiej ubo
gich rzesz pracujących, tworząc dla 
siebie czysto ziemskie państwo, a 
właściwie państwo nad państwami, 
któremu wszystkie inne narody ma
ją być poddane, posłuszne i podpo- 
rządkowane.

Stąd saeiekła walka. Watykanu 
przeciwko wszystkim, którzy psd

Jarzmo papieskie iść nie chcą i bro
nią interesów własnego Narodu i 
Państwa.

Znikła miłość chrześcijańska, któ
ra miała normować życie między 
ludźmi. Najtęższe za to umysły 
chrześcijańskiego świata pracują 
usilnie nad wynalazkami nowych 
armat, czołgów, bomb czy pociska
mi bakteriologicznymi.

Co zrobił Kościół rzymski dla 
sprawy pokoju między narodami? 
Podobno o pokój ten się modlą jego 
wyznawcy, ale to jeszcze pokoju nie 
daje. Kościół ten, to już nie sy
stem religijny, ale gra polityczna, 
dla której wierzenia religijne zeszły 
do rzędu parawanu i narzędzia. Nie 
Biega wątpliwości, że system waty
kański nadał dąży do poniżenia i 
wyzysku jednego człowieka przez 
drugiego, nawraca do feudalizmu, 
pragnie własnych absolutnych rzą
dów nad całym światem, posługując 
się przy tym wytresowanym apara
tem zależnych od siebie biskupów, 
hierarchii i całego kleru łacińskie
go Kościoła. Klątwą zawarowano 
twierdzenie, że Bóg tylko jednemu 
biskupowi Rzymu (tzw. papieżowi) 
da! monopol na tłumaczenie prawd 
objawionych. Wszyscy inni, choćby 
najlepsi i najszlachetniejsi chrze
ścijanie, gdy tylko nie są pod wła
dzą Watykanu, ogłaszani bywają 
prsez kler rzymski za heretyków, o- 
szustów, głupców, zasługujących na 
wieczne potępienie, lub w najlep
szym wypadku każe się wyznawcom 
rzymskiego Kościoła modlić się o na
wrócenie „grzeszników".

Narody, nawet rzymsko-katolic
kie, coraz ezęśeiej będą ssadawaiy 
sobie pytanie, dla jakiej ta przyczy

ny jeden naród katolicki ma pano
wać nad innymi katolickimi naroda
mi? Prędzej czy później musi na
stąpić otrzeźwienie, prędzej czy póź
niej ludz.e zaczną ssas.anawiać się 
nad tym, dlaczego Kościół ten w 
najwyższej swej hierarchii jest Ko
ściołem włosko-niemleekim, dlacze
go w Kościele tym wybiera się na 
papieża tylko Włocha?

Dzisiaj powstaje szereg nowych 
pytań i wątpliwości w łonie naro
dów katolickich: Czy italizm Ko
ścioła rzymskiego może być na dłuż
szą metę uważany za równoznaczny 
z Kościołem katolickim czyli Po
wszechnym? A jeśli nawet tak, to 
na jakiej podstawie?

Od chwili, kiedy papieże opano
wali Kościół rzymski, wydali sze
reg dogmatów bez oglądania się na 
jakiekolwiek Sobory powszechne, 
przyjmując zamiast prawdziwie Po
wszechnych Soborów swe Synody 
Rzymsko-katolickie, Retorycznym 
tedy tylko pytaniem będzie to ostat
nie: Jak dalece duch narodowego 
Kościała włoskiego zaważył na tym 
wszystkim, co poszło w świat jako 
wyraz nauki powsaechno-chrześci- 
jańskiej.

Właściwie wszyscy, którzy wierzą 
w Jezusa Chrystusa należą do Jego 
owczarni, do tej wielkiej i żywej 
społeczności, tworzącej jeden, świę
ty i powszechny Kościół. Każdy 
więc chrześcijanin, będąc członkiem 
nadprzyrodzonej społeczności dusz, 
jest jednocseśire członkiem Misty
cznego Ciała Chrystusa.

Kościół Powszechny z natury swe
go powołania służyć ma przede 
wszystkim człowiekowi i prowadzić 
do uświęcenia osobistego, ma udo
stępnić mu prawdy, objaw‘one prze?; 
Boga i dać bezpośredni kontakt z 
Łaską nadprzyrodzoną.

c. d. »tr. 67.
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JEZUS DOBIERA SOBIE UCZ
NIÓW.

Znamienne są słowa- Chrystusa, 
gdy myśląc x troską o wielkim Swym 
dssiele odrodzenia ludzkości, powie
dział: „Żniwo jest wielkie, ale robot
ników mało!... Wy jesteście świa
tłością świata... i solą ziemi!"

Wielką przywiązywał wagę Jezus 
do wychowania sobie godnych po
mocników, apostołów, —■ wszak za
danie ich miało być nieprzeciętne: 
mieli kontynuować rozpoczęte przez 
Niego dzieło zbawienia dusz ludz
kich, mieli udoskonalać i uszlachet
niać samego człowieka. Uczniowie 
Jezusa mieli w coraz to nowych wa
runkach zewnętrznych, w zmien
nych okolicznościach czasu, zawsze 
tę samą głosić naukę ewangeliczną, 
skłaniać ludzi do życia według przy
kazań Bożych, też samo udzielać im 
środki łaski nadprzyrodzonej.

Toteż pierwszą czynnością Jezusa 
był wybór odpowiednich uczniów. 
Dobierał ich celowo: o różnych cha
rakterach i temperamentach, .z róż
nych środowisk, maluczkich i wiel
kich, uczonych j prostaczków, sa- > 
motnych i żonatych. Nauka Chrystu
sa miała dotrzeć do wszystkich lu
dzi poprzez wszystkie typy apostol
skie. „Pójdź z,a mną!“ — rozlegało się 
Boże wołanie po miastach i wsiach 
Ziemi Świętej.

Pieczołowitą troską otoczył Jezus 
to pierwsze w dziejach Kościoła Se
minarium Duchowne. Znakomitym 
był też Pedagogiem Zbawieel i wie - 
dział, że od apostołów i ich wycho
wania będą należały losy umiłowa
nego Kościoła. Jakimi będą ci, ta
kim będzie Kościół i jego wyznaw
cy. — Jacy wychowawcy i nauczy
ciele, tacy też będą uczniowie.

UCZNIOWIE PÓŹNIEJSI SPRZE
NIEWIERZAJĄ SIĘ NAUCE SWE

GO MISTRZA.

Religia jednak chrześcijańska i 
Kościół katolicki pozornie tylko za

EMIL KRZACZYŃSKI

O TYP NOWEGO KA
wojowały świat. Bo czymże wytłu
maczyć, że właśnie chrześcijańskie 
narody najbardziej są dziś zwaśnio
ne ? Same bowiem wyznania chrze
ścijańskie, jakiegokolwiek by były 
pokroju, stały się parawanem dla 
nawskroś świeckiej polityki, upra
wianej niegodziwie przez kler róż
nych denominacji pod osłoną i w 
imię Chrystusowego krzyża, w imię 
rzekomo zagrożonych interesów Re
ligii, Wiary, Kościoła. Trudno za
przeczyć, że Chrześcijaństwo stało 
się polem gorszących rozgrywek po- 
iitykierów w sutannach, z których 
każdy, na dobitkę złego, ma słusz
ność, każdy rzekomo broni praw Bo
ga, Religii i Kościoła, — a właści
wie poza końcem własnego nosa nie 
widzi świata.

I jeśli dziś Kościół przeżywa chwi
le krytyczne i rzeczywiście znalazł 
się nie tylko na zakręcie historii, ale 
w ciemnym zaułku, — jeśli dziś nie 
potrafi już o własnych siłach wyjść 
z impasu, w jaki wtrąciła go własna 
lekkomyślność, — jeśli zawiedzionym 
narodom nie potrafi już dać nic po
za formą zewnętrzną i martwym 
obraędem, — jeśli stanu swego po
siadania zmuszony jest bronić w co
raz niegodziwszy sposób, — to dzieje 
się tak dlatego, że jego kapłani 
sprzeniewierzyli się nauce swego 
Mistrza że usiłowali Go poprawić, 
ulepszyć, i Królestwo Boże na ziemi 
przemienić na dostatn!ą domenę wła
snych wpływów świeckich i niepo
miernie wielkich dochodów mater
ialnych.  ̂ Dzieje się tak dlatego, że 
grupa duchownych, najmniej posia
dająca do tego kwalifikacji usiłuje 
zmonopolizować w swym ręku wszel
kie arkana wiary i zbawienia ludz
kości, idąc "przy tym po linii naj
mniejszego oporu ten, grając na in
stynkcie mas świadom-e sfanatyzo- 
wanych w dziedzinie religijnej.

Dlatego jest źle w Kościele i z 
Kościołem Chrześcijańskim, bo za 
mało w nim apostolskich i świętych 
kapłanów, takich na wzór Pawłów 
z Tarsu i Janów Chrzcicieli, za mało 
Augustynów z Hippony i Francisz
ków z Asyżu.

STATYSTYCZNIE TAK WIELU, A 
WŁAŚCIWIE TAK MAŁO DOB

RYCH KAPŁANÓW.

„Po owocach ich poznacie je“ — 
mówi Jezus o swych przyszłych apo
stołach. Smutne są jednak owoce 
przeolbrzymieh wpływów watykań
skiego kleru w ciągu długich setek 
lat jego absolutnych rządów nad 
światem.

Czy trzeba dziś dużo tłumaczyć 
najprostszemu nawet człowiekowi, 
kto wychował fanatyków w mnisich 
kapturach, z cynizmem znęcających 
się nad bezbronnymi ofiarami tzw. 
„świętej" Inkwizycji? Kto wychował 
morderców Majdanka, Oświęcimia, 
Treblinki i setek innych obozów ni
szczenia niewinnych istot ludzkich? 
Kto dzisiaj błogosławi zbrodniarzom 
i ludobójcom, eksterminującym szla
chetny naród koreański? Kto do
pinguje ustawicznie do wyniszczę^ 
nia naszego polskiego, arcykatolic- ■ 
kiego narodu?

/  Sami sobie odpowiedzmy, gdzie 
znajduje się gniazdo przyczyn, od
bierających nam spokój, ład i szczęś
cie na ziemi. Jest nim kler, naduży
wający Religii i autorytetu Koś
cioła.

Otóż brak nam naprawdę świętych 
kapłanów. Jest ich u nas w Polsce 
ponad 10.000, ale prawdziwych apo
stołów i uczniów Chrystusa jest tak 
niewielu. Całe zło tkwi w pysze i 
zarozumiałości starego kleru waty
kańskiego, — w pysze dochodzącej

Wszyscy pochłonięci jesteśmy go
rączkową pracą, każdy na swoim 
odeinku. Nią żyjemy, nią oddycha
my, przyzwyczailiśmy s*ę mierzyć 
nią lata, które z  roku na rok bywa
ją  coraz krótsze, coraz radośniej
sze.

Jedni budują domy i fabryki, 
drudzy pracują nad biurkiem. 
Wszyscy jednak dla jednego celu: 
dla tej samej Ojczyzny. Podziwia
my wielkość i rozmach nowych bu
dowli M. D. M., nowych dzielnic: 
Muranowa, Mokotowa, Żerania, 
Grochowa, i wielu innych w naszej 
pięknej stolicy. Mało tego, — kto 
jedzie bodajże na odcinku z War
szawy do Krakowa, widzi nowe fa
bryki lub rusztowania pod przyszłe 
budowle, Powstają całe nowe mia
sta, jak Nowa Huta i Tychy, całe 
nowe osady. Wszystko robi się, by 
wzbogacić nasz dorobek narodowy, 
podnieść stopę życiową człowieka.

Tak pracują miasta nasaej ludo
wej Ojczyzny.

Powstaje jednak nie mniej cieka
we pytanie: Co robi nowa polska 
wieś? Otóż i tu wre gorączkowa

KS. JULIAN PĘKALA

BŁOGOSŁAWIONY TRUD
praca. Odbyto pierwsze wiosenne 
zasiewy, a praca w polu trwa nie
przerwanie. Tętnią życiem Pań
stwowe Ośrodki maszynowe, odby
wają się narady w P, G. R-ach, w 
zespołowych gospodarstwach rol
nych, a mało i średnio rolni chłopi 
często zasięgają rady u poprzed
nich.

Jeden jednakże i tu wszystkim 
przyświeca cel: nie zawieść pokła
danych nadziei, najdokładniej wy
pełnić obowiązek wobec Narodu i 
Państwa. Wiedzą o tym nasi do 
wiary przywiązani rolnicy, że pra
ca jest moralnym obowiązkiem, że 
praca uczciwa uszlachetnia człowie
ka i doskonali, a jeśli jest połączo
na- z dobrą nadprzyrodzoną inten
cją, staje się w myśl Pisma św. u- 
stawiczną i najpiękniejszą modli
twą.

Wszak bliźni i bracia w miastach 
czekają na więcej chleba, więcej

artykułów spożywczych. Czekają te
go chłopscy synowie odbywający 
służbę wojskową, studiujący na 
wyższych uczelniach, zatrudnieni w 
fabrykach, w biurach i przy budo
wie nowych domów.

Odpowiedzialność wszystkich lu
dzi pracy jest tu bardzo wielka, a 
my wierzący katolicy patrzymy po
nadto na pracę naszą poprzez pryz
mat przykazań Bożych, poprzez na
ukę Chrystusa, który własnym przy
kładem uświęcił dawniej pogardza
ną pracę fizyczną.

Budowanie dobra wspólnego, do
bra wszystkich ludzi z miast i wsi, 
to nie tylko wyraz naszej głębokiej 
wiary i religijnego obowiązku, ale 
w chwili obecnej to również poważ
ny wkład w dzieło Pokoju na ca
łym świeciie. W wielkim wysiłku ca
łego zjednoczonego narodu Polskie
go, idącego w zwartym szeregu na
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PŁANA KATOLICKIEGO
do obłędu na punkcie rzekomej nie
omylności, już nie tylko w dziedzinie 
wiary i moralności, ale nawet w 
dziedzinie świeckiej polityki.

Zapytujemy się publicznie i pu
blicznej od społeczeństwa domaga
my się odpowiedzi: Czyście wy, 
polscy katolicy, kiedyś słyszeli, żeby 
któryś z rzymskich kapłanów przyz
nał się publicznie przed wami do po
pełnianych błędów, skąd inąd zupeł
nie zrozumiałych? Czyście słyszeli z 
kościelnej ambony słowa rzeczowej 
krytyki stanu kapłańskiego i księ- 
źowskich uczynków? Księżowskie- 
go życia,? Czyście słyszeli kiedyś o 
szczerym zamiarze jakiegoś remontu 
starej, coraz mocniej trzeszczącej i 
strasznie zardzewiałej machiny ko
ścielnej?. Czyście kiedyś widz'eji 
publicznie spowiadającego się ka
płana katolickiego? Takiego, który 
was piekłem straszy i wiecznym gro
zi potępieniem? Który wam często 
spowiedź, pokutę i żal za grzechy za
leca?

,  Nie, napewno nikt z was nie wi
dział jeszcze takiego kapłana, —  i ; 
niestety, nie tak prędko zobaczy.

CZY STARY KOŚCIÓŁ ZAMIERZA
s z c z e r z e  p ó j ś ć  w  Zy c i e  m o 

w ę ?
W obliczu wielkich przeobrażeń w 

dziedzinie politycznej,, społecznej, 
kulturalnej i oświatowej na ealym 
świecie, a zwłaszcza w nowej Polsce, 1 
—- Kościół katolicki stoi dziś wobec 
bardzo ważnego zagadnienia: Gzy % 
nauką i imperatywami Chrystusa 
pójdzie w życie nowe? Czy w myśl 
dyrektyw Chrystusa zamierza od
działywać na to nowe życie i wraz 
z resztą świata być tego nowego ży- 
eio czynnym współtwórcą? Czy też 
skostniały stać będzie na uboczu i w 
obliczu tych wielkich przemian eze-’ 
kać na niechybną, samozagładę?

pierwszej linii walki o Pokój, nie 
more zabraknąć nikogo z nas, pol
skich katolików, i wszyscy kroczyć 
musimy naprzód do wzmocnienia 
naszej siły obronnej.

Nie może być nam obojętne, iż 
właśnie przeciwko .nam skierowane 
są protegowane przez Watykan siły 
rewizjonistyczne neohitlerowców z 
pod znaku Adenauera, — że wszyst
ko. ©o z tak wielkim wysiłkiem i po
święceniem budujemy codzienną na
szą pracą, chcianoby zniszczyć.

I dlatego dołożymy wszelkich sta
rań, by nasz wkład w pracę naokoło 
dobra Narodu i Państwa był jaknaj- 
większy, najserdeczniejszy, nie tyl
ko dlatego, że będzie to nasz współ
udział i ziarno rzucone przez nas w 
wspólną ziemię jako ziarno pokoju, 
ale i dlatego, iż naszej uczciwej pra
cy codziennej domaga się od nas 
sam Bóg.

Jeśłii tak pojmować będziemy pra-! 
cę naszą codzienną, błogosławiony 
nasz trud błogosławione przyniesie 
owoce i dla nas samych i dla umiło
wanej przez nas wszystkich Ojczyz
ny.

Szamotanie się i ogłupianie opinii 
publicznej fikcją prześladowania Re
ligii, wiary i Kościoła, na dłuższą 
metę napewno .zawiedzie! Czekanie 
na jakiś cud z nieba i na archaniel
skie posiłki w celu obrony zagrożo
nych wpływów Kościoła, nic tu nie 
pomogą. KOŚCIÓŁ MARTWY I 
ZDEMORALIZOWANY, SKOSTNIA
ŁY  I ZDEPRAWOWANY SAM SO
BIE JEST NAJGROŹNIEJSZYM 
PRZEŚLADOWCĄ 

W obliczu tych wszystkich zmian 
w ustrojach i dotychczasowym spo
sobie myślenia i u nas w Polsce, 
w przeważającej części katolickiej i 
wierzącej, do niebywałych rozmia
rów urasta wychowanie nowego ty
pu kapłana katolickiego. Kapłana w 
całym tego słowa znaczeniu katoli
ckiego i Chrystusowego, świętego a 
przy tym m'łego Bogu i ludziom, 
przekonywującego i porywającego 
jednocześnie, Porywającego już nie 
do siebie, lak do tej pory bywało,
— nie do Kościoła tego czy innego,
— ale ludzi do samych siebie, do 
współżycia w zgodzie i miłości, w 
pokoju i bratniej przyjaźni... a przez 
to wszystko do Boga.
_ ODCZUWAMY DZIS BRAK KA
PŁANÓW, POTRAFIĄCYCH ZHAR
MONIZOWAĆ NADPRZYRODZO
NY PĘD WIARY Z NATURALNYM 
POPĘDEM SERCA, — PRAWDZI
WY KATOLICYZM Z SZCZERĄ 
POLSKOŚCIĄ,

KOŚCIÓŁ POLSKO-KATOLICKI 
WALCZY O NOWY TYP KAPŁA-

* NA.

My polscy katolicy już od dawna 
przestaliśmy wierzyć w to, że się na 
świecie nic nie zmienia, Ze naród 
nasz, choć głęboko do religii katolic
kiej przywiązany, nie ocknie s’ę kie
dyś z zadumy, nie pocznie głębiej się

Nasi nowi 

Księża Prymie janci

zastanawiać na tak ważkim zagad* 
nieniem: Czy ci, którzy nas religij
nie wychowują, są sami w porządku 
z Bogiem, historią, narodem... a prze
de wszystkim z własnym sumieniem? 
Czy ci, którym ludzie wierzący po
wierzają z zaufaniem najskrytszą 
kapliczkę swego serca — sprawę, wia
ry i własnego zbawienia, prowadzą 
ich rzeczywiście drogą Chrystusową 
do Boga i tegoż zbawienia?

I JEŚLI MY POLSCY KATOLI
CY, POLSCY KAPŁANI NIE JE 
STEŚMY DZIS JESZCZE UZNANI 
PRZEZ OGÓŁ POLSKIEGO SPO
ŁECZEŃSTWA, TO DZIEJE SIĘ 
TAK DLATEGO, 2ESMY SIĘ OD
WAŻYLI: TO. OCKNIENIE SIĘ LU
DZI WIERZĄCYCH NIECO UPRZE
DZIĆ, — żeśmy się odważyli sami 
wystąpić z publiczną spowiedzią 
przed oszołomionymi uszami wier
nych Kościoła, nie przyzwyczajonymi 
do tak jawnego mówienia o rzeczach,
0 jakich dotąd zwykło się mówić po- 
eichu i tylko w ciasnych kuluarach 
dworskich salonów, lub w najlep
szym wypadku, w środowisku de
wotek oraz plebanijnych kucharek.

My już od dawna wiemy o tym, 
że kapłan katolicki w przyszłości nie 
zyska już uznania i ślepego posłu
chu li tylko dlatego, że otrzymał od
powiednie święcenia, nosi sutannę, 
kropi święconą wodą i Mszę św. od
prawia.

Idą bowiem czasy, w których na
ród wierzący zażąda rachunku za 
Całe tysiąclecie! Domagać się będzie 
od Kościoła tylko prawdziwych apo
stołów, — takich z wiary i z życia, 
z prawdziwego zdarzenia.

Wiemy doskonale o tym, że Kpściół 
święty, jeśli się ma ostać w czasie 
tylu burz życiowych i nabrać praw
dziwego charakteru Chrystusowego, 
katolickiego, — koniecznie musi zbu
rzyć sztucznie powystawiane prze
grody, dzielące prezbiterium od 
nawy kościelnej.

KAPŁAN PRZYSZŁOŚCI MUSI
Zy C z  l u d ź m i  i  Zy c i e  s w e  c a 
ł e  DLA LUDZI TYCH BEZ RESZ
TY POŚWIĘCIĆ. Kapłan jutra mu
si odważyć się na coś wielkiego, a 
jednak niezbędnego, na... pokorę i 
publiczne przyznanie się do błędu, do 
swych czysto ludzkich i zrozumiałych 
pomyłek życiowych, — musi sam 
poddać się surowej samoocenie i 
przed wiernymi swymi odbywać ta
ką szczerą spowiedź publiczną. Ta
ką spowiedź, jaką zaczęli praktyko
wać świeccy, często nawet niewie
rzący, ale za to uczciwi i szlachet
ni lud/sie,

TYT KO TEN BEDZIE W PRZY- ■ 
SZŁOSCI UZNANYM KAPŁANEM, 
KTO POTRAFI ZRAZlTMTEĆ DO- 
GLEBNIE MYŚL CHRYSTUSOWĄ
1 DUCHA JEGO BOSKIEJ NAUKI
w  Ż y c iu  sw y m  z r e a l i z o w a ć ,  
w Ż y c iu  s w e g o  k o ś c i o ł a ,
NARODU.

O tak!ch to katdanów walczv nasz 
Kościół święty. Tak:ch to kapłanów 
wychować pragn’e Kościół polsko - 
katolicki, bo tylko o takich mów’J 
Boski Zbawiciel, kiedy z troską za
powiadał. że ,.żniwo wprawdzie 
widk:p jest, ale robotników mało“,
— tytko t^k’ch mral na mvś’i, kie
dy Sadał od j>rssys7łv«h swych ano- 
społów. by byli „światłością Świa
ta i solą ziemi".
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Pierwotna kultura słowiańska 
tkwi korzeniami w kulturze indo- 
europejskiej esyli aryjskiej. Koleb
ka tej kultury nie jest dotychczas 
przez naukę ustalona, jedni bowiem 
twierdzą, że była nią Europa, inni, 
że Azja. Jeśli chodzi o mdoeiiropej- 
ską kulturę duchową, a w szczegól
ności religijną, to znamieniem jej 
jest cześć, okazywana silom przyro
dy, zwłaszcza światłu słonecznemu 
jako dawcy wszelkiego życia na zie
mi. Wierzono w życie po śmierci, 
nadto w duchy dobre i złe, które to
czą ze sobą walkę.

Bardzo podobne wierzenia mieli 
Słowianie, kiórzy — zdaniem niektó
rych uczonych — razem z Bałtami i 
Germanami najwcześniej oddzielili 
się od pierwotnych plemion aryj
skich i najęli środkowo-północną 
część Europy. Wyodrębnienie się 
Słowian z grupy Bałto-słowiańskiej 
nastąpiło według Lehra-Spławiń- 
skiego około XV wieku przed Chr„ 
rozprzestrzenienie się zaś między Ła
bą a Niemnem między 100 r. przed 
Chr. a 300—409 r. po Chr.

Odtworzenie religii pierwotnych 
Słowian jest niezmiernie utrudnione 
z powodu szczupłości źródeł, umoż
liwiających jej poznanie. Zapiski 
kronikarskie historyków i wojowni
ków bizantyjskich, podróżników a- 
rabskich i księży niemieckich są 
nieścisłe, nieraz wręcz fantastyczne. 
Brak nam informacyj ze strony sa
mych ? Słowian, a jeśli są, to grubo 
spóźnione. Siady dawnej kultury 
słowiańskiej, zwłaszcza religijnej, 
zostały prawie doszczętnie wytępio
ne przez duchowieństwo rzymsko
katolickie. Nie dziw, że wiedza na
sza pod tym względem roiła się od 
baśni, którymi .zapełniano szczerby 
naukowe. Dopiero w ostatnich cza
sach badania prehistoryków, języko
znawców, etnografów i etnologów

OB, PRAWDZIWY K A T O L IK “ 
Z W ARSZAW Y pisze do n as: „ J e 
steście upartym i h erety k am i , bo K o 
ściołem  katolick im  n ie jesteśc ie . K o 
ściół jes t  ty lko  jed en  zbudow any na 
Piotrze i jeg o  następcy  —  b isku m e  
rzym skim . W idać n ie obchodzą Was 
słow a Chrystusa, który  pow iedzia ł 
do św. P iotra : Ty jes teś  opoka, a na 
te j opoce zbuduję K ośció ł m ó j“.

ODPOWIADAMY:
Nie, miły bracie, o tych słowach 

Chrystusa nie zapomnieliśmy, ow
szem są one dla nas, wierzących ka
tolików, silnym dowodem na to, że 
Jezus .zbudował Kościół na pewnym 
fundamencie, że Kościół katoFcki 
przetrwa wszystkie przeciwności, że 
Chrześcijaństwo jest niezniszczalne. 
Ale tych słów Chrystusa nie nadu
żywamy do fałszywego usprawiedli
w ian i podstępnej dyplomacji Wa
tykanu.

Zastanówmy się n;eco nad oko
licznościami, w których Chrystus owe 
słowa wypowied^ał, byśmy je le
piej mogli .zrozumieć. Zwraca sie do 
wszystlreh Apostołów i pyta: „K;m 
mienią być Indzie być Syna Czło
wieczego? A oni rzekli: jedni Janem 
Chrzcicielem, drudzy Eliaszem, a in-

rzuciły sporo światła na zagadnienie 
religii dawnych Słowian. Dzieła i 
rozprawy Brucknera, choć często nie 
wolne od błędów naukowo-meto- 
dycznych, zburzyły Olirńp słowiań
ski, oparty na domysłach i fanta
stycznych wywodach, graniczących z 
poezją.

Wspaniałe dzieło Moszyńskiego
o kulturze ludowej Słowian ukaza
ło dawne przedchrześcijańskie za
bytki w słowiańskiej kulturze reli
gijnej oraz jej stan obecny. Inni ba
dacze słowiańscy i niesłowiańscy jak 
Niederle, Machał Mansikka, Weyer, 
Sehuchhardt, Palm, Wienecke itd. 
przyczynili się również wiele do roz
jaśnienia religijnych wierzeń na
szych praojców. Na podstawie do
tychczasowych opracowań pokusił 
się o nakreślenie popularno-nauko
wej syntezy Stanisław Urbańczyk w 
książce pn. „Religia pogańskich 
Słowian". Próba wypadła szczęśli
wie przynosząc zaszczyt autorowi. 
Mimo kilku zastrzeżeń można uznać 
jego niewielką książkę za pierwszy 
zarys religii słowiańskiej, oparty na 
ścisłych podstawach krytyczno-nau
kowych. W tym samym roku, tj. 1947, 
w którym ukazała się książka Ur
bańczyka, wyszło kapitalne dzieło 
Józefa Kostrzewskiego pt. „Kultura 
prapolska". Jeden rozdział tego dzie
ła jest poświęcony kulturze religij
nej.

*

Badania dowiodły, że pierwotni 
Słowianie posiadali ideę jednego bo
ga*) najwyższego. Poświadczają to 
dwaj kronikarze. Jednym z nich jest 
Prokopios, his+oryk bizantyjski z VI 
w. po Chr., który pisząc o Słowia
nach południowych tak się wyraża: 
(Słowianie) „jednego tylko uznają 
boga, władcę piorunów, pana wszy
stkiego, d jemu tylko składają w ofie
rze woły i inne zwierzęta; w przez
naczenie nie wierzą i nie przypisują

ni Jerenraszem albo jednym z pro
roków. Rzekł im Jezus: A wy mnie 
kim być powiadacie? Odpowiadając 
Szymon Piotr rzekł: Ty jesteś Chry
stus, Syn Boga żywego. A odpowia
dając Jezus rzekł mu: Błogosławiony 
jesteś Szymonie Bar Jona, bo ciało 
i krew nie objawiły tobie, ale Ojciec 
mój, który jest w niebiesiech. A ja  
tobie powiadam, żeś ty jest Piotr (po 
aramajsku — Cephas), a na tej opo
ce zbuduję Kościół mój, a bramy 
piekielne nie przemogą go“.

Czy istotnie powyższe słowa nale
ży rozunreć w tym sensie, że Chry
stus założył Kościół Swój na osobie 
Piotra? Niech nam odpowie na to 
doktór Kośtroła św. Augustyn, bis
kup Ilippony: „Nie powiedziano bo
wiem onemu, Ty jesteś opoka, —  
ale: Tyś jest Piotr. Opoką bowiem 
był Chrystus, którego wyznawszy 
Szymon, jak Go wyznaie cały Koś
ciół, nazwany jest Piotrem. I tak 
Szymon od tej opoki nazwany Pio
trem" (Retractationum lib. I cap. 
21). Więc św. Augustyn wyraźnie 
powiada, że nie Piotr, lecz Chrys
tus jest Opoką Kościoła; nie P :otr, 
lecz wiara P !otra w Syna Bożego 
Owe słowa Chrystusa należało by 
więc tak interpretować: Ty.

PEOF. F. P.

RELIGIA I
PIERWOTNYCH

mu żadnej władzy nad ludźmi". (Ur
bańczyk: Religia pogańskich Sło
wian, s. 14). W XII w. po Chr. kro
nikarz niemiecki Hełmold napisał o 
Słowianach północno-zachodnich, co 
następuje: „pomiędzy różnymi bó
stwami, którym oddają pola i lasy, 
którym przypisują smutki i radości, 
wierzą, że jest jeden bóg na niebie, 
innym rozkazują#; on się o niebie
skie tylko troszczy sprawy, tamci 
zaś pełniący podzielone obowiązki od 
niego pochodzą, o tyle zaś każdy po
tężniejszy, im bardziej z nim spo
krewniony". (Tamże, s. 14) Urbań
czyk utrzymuje, że bóg ten był bo
giem pieba, gdyż w pierwotnej reli- 
gji Indoeuropejczyków na plan 
pierwszy, jako bóg nadrzędny wy
suwał się bóg jasnego nieba, będą
cy jednocześnie ojcem świata". 
(Tamże, s. 15) Podobne stanowisko 
zajmuje Stan. Poniatowski w swojej 
„Etnografii Polski", gdzie dowodzi, 
że w okresie pasterskiej kultury pa- 
triarchalnej u Ariów naczelne miej
sce zajmowało bóstwo najwyższe, 
które było dla całego świata „kie
rownikiem, prawodawcą, łaskawym 
rozdawcą dóbr dla uległych i groź
nym sędzią dla opornych". (Wiedza
o Polsce, T. III. s. 260).

Prócz wiary w jednego boga, któ
ra była u dawnych Słowian pozosta
łością po kulturze pasterskiej, istnia
ła u nich wiara w ubóstwione żywio
ły i zjawiska przyrody, a więc słoń
ce, księżyc, ogień (zwłaszcza ognisko 
domowe), wiatr itp.

Kult nieba prawdopodobnie mie
szał się, jak u innych ludów, z kul-

ROZMAWIAMY
jesteś opokowy (Petrus), bo to,̂  co 
powiedziałeś jest opoką, na_ której 
zbuduję Kościół mój. Nowe imię, ja
kie Szymon otrzymuje przy tej oka
zji łączy się z tą wiarą, wypo
wiedzianą przez niego, która jest 
fundamentem naszego Powszechnego 
Kościoła. Niesłuszne jest zastrzeże
nie niektórych teologów, że Chry
stus swe pytanie rzucił tylko do Pio
tra i tylko do niego mówił, bo z kon
tekstu wynika, że Mistrz pytał wszy
stkich Apostołów i Piotr odpowie
dział w imieniu wszystkich jak mu 
dyktowało Boże natchnienie, Zatem 
i obietnicę o zbudowaniu Kośc'oła 
na opoce otrzymał Piotr dla wszyst
kich Apostołów, a nie dia samego 
siebie.

Gdyby Piotr był fundamentem 
Kościoła, a nie wiara w Bóstwo 
Chrystusa, Kościół Chrystusowy nie
chybnie by runął, bo oto następne 
wiersze Ewangelii podają nam takie 
zdarzenie: Jezus mówił, iż potrzeba 
aby wiele wycierpiał i był zamordo
wany. A wtedy wyrywa się Piotr 
(jak zazwyczaj w podobnych wypad
kach) i strofuje Chrystusa, mówiąc:
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tem słońca, a ten znowu z kultem 
chrześcijańskiego Boga, jak żaden z 
innych z kultów, kontynuujących 
reiigię pogańską" (Moszyński: Kul
tura ludowa Słowian, cz. II, z. 1, s. 
440), Bóg słońca był czczony w róż
nych stronach pod różnymi nazwa
mi. W zachodniej i wschodniej Sło- 
wiańszczynle naywany był Swaro- 
giem, Swarożycem lub Dadzbogiem. 
Zdaniem Urbańczyka, „jest to jedy
ny wypadek, że to samo bóstwo jest 
wymienione na wschodzie i na za
chodzie Słowiańszczyzny", Nazwę 
Swaroga wywodzi Moszyński od sło
wa „swarzyć się", tzn. „gniewać się", 
zatem Swarog był przypuszczalnie 
bogiem zagniewanego nieba, a zara
zem słońca. Swarożyc o końcówce 
odojcowskiej oznaczał syna Swaro
ga, dwuczłonowy zaś Dadzbog daw
cę bogaetwa lub boga-dawcę.

Wielkie trudności zarówno co do 
objaśniania nazwy jak i zakresu 
działania sprawia Perun, czczony, ria 
Rusi i Bałkanach. Prawdopodobnie 
był uosobieniem pioruna, a  zatem 
tym samym, co i Swarog,

*) Nazwa „bóg" wywodzi się ze 
staroindyjskiego „bhagah", co znaczy 
„dobro", „szczęście", „dawca", 
„pan“.

Na Pomorzu, w Arkonie na wyspie 
Rujarde, był przedmiotem wielkiej 
czci Swiętowit, tzn. przypuszczalnie 
„silny pan". Utartą nazwę Światowid 
należy stanowczo zarzucić jako nie 
dającą się utrzymać ze stanowiska 
naukowego. O ile chodzi o zakres 
czynności Swiętowita, uczeni dotąd 
nie są zgodni co do tego, czy był bo-

Z E  S O B Ą
Boże Cię uchowaj, Panie! Nie przyj
dzie to na ciebie — A wtedy Chrystus 
rzekł Piotrowi: ,.Idź precz Szatanie! 
Jesteś mi zgorszeniem" (Mat. 16,16). 
Pytamy się, czyż możliwe jest, by 
ta sama osoba, w tych samych oko
licznościach była równocześnie opo
ką niezwyeiężalną przez piekło i sza
tanem — mieszkańcem piekła? Nam 
się wydaje i sam zdrowy rozsądek 
dyktuje, że to jest niemożliwe. Więc 
nie Piotr jest opoką ale Syn Boży. 
Nawet Sobór Trydencki kazał słowa 
Wułgaty „tu es Petrus" tłumaczyć 
„ty jesteś Piotr", a nie „ty jesteś 
opoka". Tę jedynie słuszną interpre
tację owego tekstu potwierdza też 
św. Paweł, który pisze: „Albowiem 
innego fundamentu NIKT założyć nie 
może, oprócz tego, który jest zało
żony, a którym jest Chrystus Jezus 
(1 Kor. 3,11)

Rzymska Kuria naciąga też fałszy
wie inne słowa Chrystusa: „Tobie 
dam klucze Królestwa Niebieskiego,
— cokolwiek zwiążesz na ziemi, bę
dzie związane i w niebiesiech, a co
kolwiek rozwiążesz na ziemii, będzie 
Rozwiązane w niebiesiech" (Mat. 16,

giem słońca i ognia, czy wojny, czy 
też losu.

Podobny do niego z imienia jest 
Jarowit, czczony w Ołogoszezu i 
Hawelbergu. W Gardźcu na wyspie 
Rujanie oddawana cześć Rujewitowi, 
tj. „panu Rui" (Rujany), a w Szcze
cinie i na wyspie Wołyniu — Trzy- 
głowowi.

Wątpliwości nastręcza Wolos czy 
Weles, którego niektórzy uczeni (Nie- 
derle, Bruckner) uważają za boga 
podziemia i zmarłych. Bruckner wy
sunął przypuszczenie, że imię to po
mieszano ze św. Własern (nasz5’m 
Błażejem), który był opiekunem by
dła. Gdzie prawda, trudno dziś do
ciec.

Bóstwem podziemia był Nyja, 
którego Kostrzewski uważa za bogi
nię. Nazwa ta pozostaje w związku 
ze słowem „nyć" — niknąć, wątleć, 
umierać.

Inne bóstwa jak pomorskie: Pro- 
we, Żywa, Podaga, Porewit, Porenut, 
Turupit, Pripegala lub ruskie: Strzy- 
bog, Mokosz, Chors, Siem, Rgieł i 
Trojan — nie wiadomo, co oznacza
ją. Niektóre z tych imion zostały 
prawdopodobnie mylnie zapisane.

Omówię jeszcze pokrótce sprawę 
wiary w białego i czarnego boga. 
Dotychczasowe badania doprowadza
ją — wbrew poglądowi Biicknera — 
do wniosku, że według wszelkiego 
prawdopodobieństwa pod wpływem 
irańskich Scytów, z którymi Słowia
nie na wschodzie sąsiadowali, wy
tworzyło się u nich pojęcie dobra i 
zła, uosobnione w białym i w czar
nym bogu. Poświadcza to Helmold 
w swojej kronice pisząc: „Po ukoń
czeniu ofiar wedle zwyczaju zwraca 
się lud ku biesiadom i oklaskom. 
Dziwny zaś jest błąd u Słowian, bo 
w swoich ucztach i pijatykach obno
szą kielich, nad którym zmawiają 
słowa nie tak poświęcenia, jak raczej 
przekleństwa pod nazwą bogów, 
dobra mianowicie i zła, wyznając, że

Znaleźli się malarze, którzy św. 
Piotra przedstawiają z dużymi klu
czami a legendy powiadają, że tyiko 
św. Piotr wpuszcza dusze do nieba. 
Czy to prawda? Otóż archeologia po
wiada, że w czasach Chrystusowych 
nie używano kluczy, domów na klucz 
nie zamykano, a jedynie zawiązywano 
drzwi sznurkiem na węzeł. Więc ani 
malarze ani legendy nie mają pod
stawy. Następnie Chrystus nie tylko 
samemu Piotrowi obiecał dać przy
rząd do rozwiązywania węzłów ale 
wszystkim swym Apostołom i w isto
cie taką władzę im przekazał mó
wiąc: „Weźmijcie Ducha św. Cokol
wiek zwiążecie na ziemi, będzie i 
związane w niebiesiech" (Jan).

Trzeba przyznać, że w Piśmie św. 
imię Piotra częściej występuje, ani
żeli imiona innych Apostołów, ale 
nigdzie nie czytamy, by Apostołowie 
uważali go za swego „księcia" i sam 
Piotr żadnej władzy zwierzchniej nie 
sprawował nad innymi Apostołami. 
Na Soborze Jerozolimskim Piotr tyl
ko przemawiał, lecz przewodniczył 
Soborowi tamtejszy Apostoł — Jakub 
Młodszy. Jeśli by można mówić o 
przewodniczeniu w pierwotnym Ko
ściele, to raczej czynił to św.

wszelakim szczęściem bóg dobry, 
nieszczęściem — zły rozrządza. Dla
tego też zowią w języku swoim boga, 
złego Diabol albo Czarny Bóg". 
Bruckner twierdzi, że na tym poglą
dzie wycisnęło swoje piętno chrze
ścijaństwo, co by potwierdzała niesło
wiańska nazwa diabła. Urbańczyka 
razi nazwa Czarnoboga. Mnie trafił 
do przekonnia pogląd Włodz. Szaf
rańskiego, który w artykule: „Wie
rzenia mieszkańców grodu biskupiń
skiego" twierdzi, że kult ognia w 
Persji, jak również irański dualizm, 
znajdują w "wierzeniach Prasłowian 
wyraźny oddźwięk. Do dnia dzisiej
szego folklor ludu krakowskiego za
chował pierwotny dualizm, walkę 
boga światłości z księciem ciemnoś
ci".) „Z otchłani Wieków", 1948. z. 
5 —g, s. 71). Pogląd ten zdaje się po
pierać nazwy dwóch gór w saskich 
Łużycach: Cornoboh i Beloboh.

Prócz tych bóstw wyższego rzędu 
mieli pierwotni Słowianie wiele „po
mniejszych bóstw przyrody i du
chów domowych, których kult prze
trwał jeszcze w głąb czasów histo
rycznych". (Kostrzewski: Prasło- 
wiańszczyzna. Bibl, Slow. Seria I, 
nr 2, Warszawa 1935, s. 26). Utarła 
się dla nich w nauce nazwa demo
nów. Są to istoty człeko- lub wyjąt
kowo zwierzoksztaltne. Należą tu 
czarownice i czarodzieje, ludsie ob
darzeni mocą rzucania uroków, od
bierania krowom mleka, wylatywa
nia kominem, latania w powietrzu 
itp. Wampiry czyli upiory są albo 
duchami zmarłyćh ludzi albo żyją
cymi trupami, które wysysają krew 
z żywych. Płanetniki, zwane także 
obłocznikami lub chmumikami, 
mieszkają w chmurach i wichrach. 
Ubożą, nazwane później ubożęiami, 
były prawdopodobnie — jak nazwa 
wskazuje — demonami biedy, a po
tem, uproszone ofiarami, stały się 
duchami opiekuńczymi domów. Stąd 

(dok. na str. nast.)

Paweł, który zakładał gminy chrze
ścijańskie, pisał listy do wielu Koś
ciołów, dal też poważną naukę sa
memu św. Piotrowi, który pobłądzi! 
w sprawie nawracania pogan.

Lecz Ob. „prawdziwy" katolik po
rusza jeszcze inne ważne zagadnie
nie, *całkiem odrębne od prymatu 
Piotra. Chodzi mianowicie o to, czy 
biskup Rzymu o ile, jak chcą dyplo
maci Watykanu, jest następcą Piotra 
w tym mieście, jest z woli Chrystusa 
głową całego Kościoła?

Wiemy bowiem, że rzekomy pry
mat biskupa rzymskiego nie jest by
najmniej z ustanowienia Bożego. 
Powstał on z czasem, wskutek zbiegu 
szczególnych wydarzeń, historycz
nych, takich jak np. że Rzym był sto
licą Imperium Bomanum, że w tym 
czasie upadła powaga cesarstwa i lu
dy barbarzyńskie przyjmowały gro
madnie wiarę chrześcijańską od bi
skupa, który urzędował najbliżej te
renów zajętych przez ludy germań
skie. Sądzimy, że obecnie jednak 
nadszedł zbieg takich wielkich wy
darzeń, które wymagają otrząśnię- 
cia się od narzuconego prymatu i 
jaśniejszego spojrzenia w historycz
ne dokumenty z tejże materii.
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to u wschodnich sąsiadów nazywają 
się domowymi albo domownikami. 
Z biegiem czasu nazwa ubożąt wysz
ła z użycia, a jej miejce zajęły: pod
ziomki, latawce, płonki, skrzaty i 
krasnoludki zwane także kraśniaka- 
mi lub krasnalkami. Prócz tych du
szków, życzliwych dla ludzi, były 
inne, nieżyczliwe, bo pochodziły od 
dusz osób, zmarłych przedwcześnie 
lub w tragicznych okolicznościach, 
Pierwotna ich nazwa: naw, nawie 
lub nawka. Tkwi tu ten sam pier
wiastek, co w wymienionym wyżej 
wyrazie Nyja. Zbliżone do nawek 
były rusałki, wywodzące sie od dusz 
dziewcząt, zmarłych przed ślubem. 
Nazwa rusałek jest pochodzenia ła
cińskiego (rosalia). Odpowiednikami 
słowiańskimi są brzeginie, mamimy, 
dziwożony i boginki, dręczące ludzi
i porywające nowonarodzone dzieci, a 
podrzucające swoje tzw. odmieńce. 
Wodniki lub topielea wciągały kąpią
cych się do wody i topiły. Boruta lub 
borowiec był duchem leśnym, miał 
władzę nad zwierzętami i wodził lu
dzi po manowcach. Wilkołaki byli 
ludźmi, przemienionymi w wilki i 
odzyskującymi znowu ludzką postać. 
Wiły, znane najlepiej słowianom po
łudniowym, ukazywały się jako na
gie lub lekko odziane dziewczęta, 
albo też łabędzie, sokoły, konie i 
wilki szkodząc ludziom lub im po
magając. Przebywały w górach, la
sach, wodach, a nawet w chmurach. 
Południce lub przypoiudnice, mające 
związek z wirami powietrznymi w 
csasie gorących południ, przechadza
ły się latem podczas żniw po polach 
napastując pracujących, wyrządza
jąc im szkody, a nawet zabijając. 
Demony iosu, a więc szczęścia lub 
nieszczęścia w życiu, zwane rodzani- 
cami, u Czechów sudiczkami, u Sło
weńców rojeniearui lub sujenicanni, u 
Chorwatów rodzienicami lub sudzie- 
aicami, są według przypuszczenia 
Urbańczyka obcą naleciałością. Uo
sobieniem doli ludzkiej są duchy, 
opiekujące się ludźmi, domem i jego 
sprawami. Są dole życzliwe i nie
życzliwe. Towarzyszą one ludziom 
od kolebki do grobu. Mają postać ko
biet, mężczyzn, psów, kotów lub my- f 
szy. Zbliżonym od doli był spor, da- | 
jący płodność i plenność. Uosobię- I 
aiem śmierci była u Słowian kobie- | 
ta, biało odziana. Wśród demonów | 
wymienić jeszcze należy zmory, zwa- I 
ne także gniotkami lub gnieciucha- 1 
mi, dalej zarazy, skarbnik! lub ziem- j 
ne duchy, będące opiekunami ko
palń, wreszcie strachy, jak wyki, ku
rze płucka, chawy i bobaki lub ba- 
boki, którymi dotąd jeszcze straszy 
się małe dzieci. Na koniec wspom
nieć należy o smokach pilnujących 
„najczęściej zaklętych skarbów w 
ruinach, czy też w podziemiach zam
kowych". (Bystroń: Etnografia Pol
ski, s. 152), Według wierzeń ludo
wych pochodzą one z żab lub wę
żów, a są podobne do krokodyli, któ
rym dodaje się nieraz skrzydła i ka
że zionąć siarką", (Tamże, s. 151 i 

Wiadomo, że węże u dawnych Sło
wian byty w wielkim poszanowaniu. 
Chowano je w domach wierząc, że 
prssynoszą pomyślność.

Ks. H. Noldin, członek Towarzy
stwa Jezusowego, profesor Uniwer
sytetu i autor znanego i popularnego 
we wszystkich Seminariach rzym.- 
kat. podręcznika teologii moralnej 
pt.: „Summa theologlae moralis" w 
drugiej części tego podręcznika, za
tytułowanej: „O Przykazaniach", — 
tak mówi o pracy: „Z wielu racji 
istnieje prawdziwy obowiązek pra
cowania, który mniej więcej dotyczy 
każdego, a mianowicie: a) z nakazu 
zachowania życia, b) z nakazu unika
nia lenistwa", — Wstęp więc i za
sady zdają się być bardzo postępo
we. Rozczarujemy się jednak, gdy 
posłuchamy objaśnień do tych racji: 
„OD OBOWIĄZKU PRACY WOLNI 
SĄ CI, KTÓRZY JUZ MAJA BYT 
ZAPEWNIONY I Cl, KTÓRZY 
UTRZYMUJĄ SIĘ Z POBOŻNOŚCI 
INNYCH, CHOCIAŻBY MOGLI 
WŁASNĄ PRACA STARAĆ SIĘ O 
NIEZBĘDNE WYŻYWIENIE. Dla 
tych więc, którzy skąd inąd otrzymu
ją rzeczy niezbędne do życia, a nie są 
bezczynnymi, ustaje obowiązek szu
kania tych rzeczy włisną pracą". — 
Może niektórym wydaje s'ę, że za
sady wykoszlawionych reguł moral
ności przeszły do lamusa rzeczy 
dziś już nieaktualnych, ale z powyż
szego widzimy, że moraliści jezuccy  
nadal z lubością przekazują te fał
szywe zasady współczesnym studen
tom „śwręte,i“ teologii. Ale na tym 
jeszcze nie koniec, bo czcigodny ks. 
prof. Noldhn stawia pytanie: Czy jest 
pozytywne przykazanie Boże o obo
wiązku pracy? I zaraz odpowiada ne
gatywnie, bo nigdzie rzekomo w Pi
śmie św. nie ma takiego nakazu. 
„Słowa: W pocie czała twego poży-

Tegoioczne Rekolekcje 
Wielkopostne w Kościele

Z całego Kościoła nadchodzą bar
dzo pocieszające wiadomość' o licz
nej frekwencji wisrnych w tegorocz
nych Rekolekcjach Wielkopostnych 
oraz przystąpieniu do Sakramentów 
Świętych. Niemniej liczny był udział 
wyznawców w okresie samych Sw.ąfc 
Wielkanocnych, czemu sprzyjała wy
jątkowo piękna w tym roku pogada 
wiosenna. — To samo dało się zau
ważyć również w osłabionej w ostat
nich łatach parafii warszawskiej, 
gdzie nauki rekolekcyjne w tym ro 
ku wygłaszał ks. mgr. Szczepan Wło
darski. W Dąbrówce i Lipie Lubel
skiej, gdzie od kilku lat nie było sta
łego księdza do Sakramentów św. 
przystąpiło ponad 300 wiernych. Do
wodzi to, że kto raz głęboko zapo
znał się z piękną i świętą ideologią 
naszego Kościoła nigdy go już nie 
zdradzi, ani nie opuści, chociażby 
przez wiele lat pozbawiony był o- 
pieki duszpasterskiej. To też w chwi
li obecnej dokładamy wszelkich sta
rań, by zaspokoić słuszne żądanie

wać będziesz chleb — oznaczają ka
rę, nałożoną całemu rodzajowi ludz
kiemu za grzech Adama. Słowa zaś 
św. Pawła: Kto nie chce pracować 
niech nie je — należy odnieść do 
tych, którzy wśród chrześcijan chcie
li żyć cudzym kosztem a niczym się 
nie trudnili. Więc nie ma przykaza
nia Bożego o obowiązku pracy".

Są jeszcze dwa ciekawe zapytania, 
rzucone przez ks. Jezuitę: 1) Czy 
człowiek winien swą pracą przyczy
niać się do postępu kultury, 2) Czy 
człowiek ma prawo do pracy? Na 
oba pytania również otrzymujemy 
odpowiedź negatywną. Więc CZŁO
WIEK ZDANIEM TEGO JEZUITY, 
NIE JEST SCISLE ZOBOWIĄZANY 
PRACOWAĆ DLA DOBRA SPO
ŁECZNEGO ORAZ NIKT NIE MA 
PRAWA DOMAGAĆ SIĘ, BY MU 
DANO PRACĘ. To rzekomo sprzeci
wia się prawu własności. Owszem, 
tenże autor dodaje, że żaden rząd nie 
jest zobowiązany dać pracę bezro
botnym, bo do jego obowiązków nie 
należy staranie się o dobra docze
sne jednostek.

Co my na to? — Nie dziwimy się, 
bo do czego innego zdolna jest men
talność teologów tej szkoły? Stwier
dzamy jedynie, że teologia rzymsko 
katolicka zawsze bywała na usługach 
pewnej klasy społecznej, starała się 
uśpić i uspokoić jej sumienie, by im 
nie wyrzucało własnego lenistwa i 
wyzysku ciężkiej pracy robotnika i 
chłopa lub naiwnego wyznawcy Ko
ścioła. Gorzej natomiast przedstawia 
się fakt, że podobnymi zasadami kar
mi się przyszłych kapłanów, których 
zadaniem jest budowanie Królestwa 
Bożego na ziemi.

wielu podobnych placówek, gdzie 
do dziś brak stałego Duchownego. 
Wierzymy, że po obsadzeniu nowy
mi młodymi kapłanami wszystkich 
naszych starych placówek, dotąd za
niedbanych i opuszczonych, napew- 
no przybywać nam będą coraz to no
wi zwolennicy, nowe parafie, prze
pojone duchem Chrystusowym i mi
łością własnej Ojczyzny.

Podziękowanie 
m  tyczeniu świąteczne
Z okazji Świąt Zmartwychwstania 

Pańskiego nadeszło pod adresem Ku
rii Biskupiej oraz jej członków wie
le życzeń świątecznych. Poza życze
niami wszystkich prawie Duchow
nych oraz Rad Parafialnych z kraju, 
otrzymaliśmy szereg serdecznych ży
czeń od naszych współbraci z zagra
nicy, zwłaszcza ze Stanów Zjedno
czonych Ameryki Płn. Kuria Bisku
pia oraz Redakcja Wydawnictw skła
da wszystkim naszym drogim Czy
telnikom i Przyjaciołom najserdecz
niejsze „Bóg zapłać" za pamięć i Sy
czenia.

WI A D O M O Ś C I  Z K O Ś C I O Ł A  
I O K O Ś C I E L E
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Parafin w Warszawie
Parafia nasza w* stolicy powstaia 

już w r. 1924, Organizatorami jej 
byli księża biskupi Hodur i Boń
czak. Znany powszechnie jest smut
ny fakt gwałtu zadanego Kościoło
wi naszemu tutaj przez tzw. Akcję 
Katolicką w r. 1925, kiedy to w sali 
kina „Pan“ przy ul. Nowy Świat 
pobito w brutalny sposób przema
wiających tam duchownych w czasie 
odczytu na temat ideologii oraz roli 
polskiego katolicyzmu. Placówka ja
ko taka zorganizowaną została przy 
ul. Płockiej przez sp. ks. M. Piecho
cińskiego.

Lokal tej prowizorycznej kaplicy, 
znajdującej się w suterynie z cza
sem podpalono po uprzednim zde
molowaniu. Z kolei przeniesiono ją 
na ul. Krochmalną, następnie na ul. 
Kaczą, wreszcie przez dłuższy okres 
czasu aż do spalenia wskutek dzia
łań wojennych w r. 1944 mieściła 
się przy ul. Żytniej 31. Wyznawca
mi placówki warszawskiej byli w 
przeważającej części najbliżsi 
mieszkańcy Woli, a więc ludzie pra
cy. Po wojnie w r. 1945 odda,no Ko
ściołowi naszemu w zamian pogar- 
nizonowy kościół przy ul. Szwole

żerów 4, gdzie dotąd mieści się 
warszawska placówka naszego Ko
ścioła. Rozkwitająca tuż po wojnie 
placówka stołeczna również prze
chodziła szereg wstrząsów wewnętrz
nych, które zadały Kościołowi na
szemu wiele niepowetowanych szkód 
moralnych. W • ostatnich czasach 
dźwiga się na nowo, bazując na 
zdrowej i czystej ideologii naszego 
świętego Kościoła. Parafia posiada 
zatem własny murowany kocioł oraz 
plebanię i własną kwaterę na cmen
tarzu Powązkowskim, W ostatnim 
roku przeprowadzono szereg cen
nych inwestycji, między innymi do
kończono instalacji nowego organu
i elektryfikacji budynku kościelne
go. Przed miesiącem natomiast za
częto ustawiać w kościele ławki dę
bowe, Kościół ten w chwili obecnej 
służy nie tylko parafii, ale jedno
cześnie jest katedrą dla Władz Na
czelnych Kościoła w Warszawie oraz 
Seminarium Duchownego. Placówka 
ta liczy zdeklarowanych ponad 400 
rodzin, rozrzuconych po całej Wiel
kiej Warszawie, dlatego nie zawsze 
wszyscy mogą uczestniczyć regular
nie w nabożeństwach, z uwagi na 
wielkie oddalenie i trudności komu
nikacyjne. W niedalekiej przyszło

ści otworzymy drugą placówkę w 
samym śródmieściu oraz kilka no
wych w zapleczu Stolicy względnie 
na jej krańcach. Na czele parafii 
warszawskiej stoi dziś ks. mgr. 
Szczepan Włodarski, pełniący je
dnocześnie obowiązki Hektora na
szego Seminarium Duchownego.

Apel do wyznawców 
z środowiska wiejskiego

Redakcja „Posłannictwa" zwraca 
się do wszystkich wyznawców na
szych na wsi z gorącą prośbą o na
wiązanie żywszego, aniżeli dotych
czas kontaktu z nami w sprawach 
interesujących ich zagadnień chłop
skich. W niedalekiej przyszłości w 
ramach ulepszania pisma naszego, za
mierzamy wprowadzać specjalną ru
brykę, przeznaczaną dla środowi
ska wiejskiego, a mianowicie dział: 
My sami o naszych sprawach. Będzie 
tu chodziło o zagadnienia nowej wsi 
polskiej, w najszerszym tego słoiwa 
znaczeniu. Wszystkie krytyczne uwa
gi o redagowaniu i szacie zewnętrz
nej pisma mile zawsze są widziane,
i w miarę możności oraz słuszności 
zostaną uwzględniona prze® Redak
cję.
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Członkowie Kurii Biskupiej 
od lewej: ks, J, Pękala i Ks. 

E, Kriegelewicz

Wfiszi święcenia 
w l in i i .  Duchownym
W okresie Świąt Wielkanocnych 

druga w tym roku grupa kleryków 
otrzymała wyższe święcenia. Święce
nia kapłańskie otrzymali: ks. mgr. 
Eryk Cetlawa, ks. Tadeusz Majew
ski i ks. Józef Sabala. Diakonat o- 
trzymaJ kl. Bronisław Skowron, a 
subdiakonat ki. Remigiusz Sokołow
ski i kl. Józef Swat. Poza tym kilku 
klerykom udzielono święceń niż
szych. W niedzielę Przewodnią w ko
ściele katedralnym w Warszawie na
stąpiła uroczysta Msza św. prymi
cyjna ks, Józefa Sobali, który udaje 
się bezpośrednio na przeznaczoną so
bie placówkę kościelną. Piękne i po
rywające Słowo Boże wygłosił miody 
kapłan ks. Tadeusz Majewski. Trze- 
ei'z nowowyświęconych, ks. mgr. E- 
ryk Cetlawa, w niedzielę tę bral u- 
dział w uroczystościach poświęcenia 
ołtarza w Elblągu, gdzie również w y
głosił Słowo Boże Wydawnictwo tą 
drogą składa młodym i zapalonym 
kapłanom najszczersze życzenia dłu
giej i owocnej pracy na n.wie P iń 
skiej oraz obfitych błogosławieństw 
Boga w ich trudnym życiu apostol
skim.

ZABZJW ZEIU WŁAM KOŚCIELNYCH
1 — Przez cały miesiąc maj we 

wszystkich placówkach kościelnych 
odbywać się mają tradycyjne Nabo
żeństwa Majowe ku c z a  N. M. Pan
ny. Wskazanym jest, by po codzien
nej krótkiej nauce na tematy maryj
ne, masitąpcio błogosławieństwo 
Najśw. Sakramentem.
,2  — W dniu 20 maja odbędzie się 

w Warszawie V Sesja Rady Kościo
ła, poświęcona zagadnienjom ogórno- 
kośeielnym. Księża, nie będący 
członkami Rady, mogą brać udział w 
obradach w charakterze gości, po
krywając w własnym zakresie 
wszystkie związane a przyjazdem 
koszta. Dokładny przebieg obrad Se
sji podany laostiarae listownie.

3 — W dniu 25 czerwca odbędzie 
isię w Warszawie II ogólno krajowy 
Zjazd Duchowieństwa Kościoła pol- 
sko-katolickiego. Szczegóły zostaną 
podane w następnym numerze „Po
słannictwa".

4 — Wszystkim Wielebnym Księ
żom Kościoła naszego polecamy usil
nie starać się o stały wzrost liczby 
naszych -stałych odbiorców „Posłan
nictwa" przy parafiach, jak również 
zdobywanie coraz to nowych Czytel
ników z poza Kościoła nasizego. Nie
zależnie od powyższego należy zwró
cić baczną uwagę i dołożyć wszel
kich starań, by w zapleczu naszych 
starych placówek kościelnych po
wstawać mogły nowe, by z przej
ściowego stanu stabilizacji we
wnętrznej przejść do bardziej ak
tywnej działalności zewnętrznej.

5 —> Ponieważ jesteśmy świadkami 
coraz większego zainteresowania się 
maszą piękną ideologią w nowych 
zupełnie warunkach. W związku 
z tym coraz większe zapotrzebo
wanie na nowych i młodych kapła
nów. Polecamy wszystkim naszym 
duchownym i świeckim wyznawcom, 
by zwrócili również uwagę na co 
zdolniejszych i odpowiedniejssych

kandydatów do stanu duchownego z 
najbliższego środowiska.

6 — Jeszcze raz przypomina się 
wszystkim Duchownym, że pod ża
dnym pozorem nie wolno bez spe
cjalnego zezwolenia dla ważnych po
wodów, opuszczać samowolnie podu
czonej sobie placówki. Przepis po
wyższy w szczególniejszy sposób od
nosi się do wszystkich niedziel i 
świąt obowiązujących, w których 
miejscowy duchowny obowiązany 
jest odprawić sumę w intencji 
wszystkich parafian.

7 — Na pytania nadchodzące z 
wielu okolic w sprawie wysokiej 
stosunkowo ceny numerów naszego 
„Posłannictwa", wyjaśniamy, że je
steśmy zdani całkowicie na własne 
siły i środki materialne, tak że kal
kulacja prenumeraty wypada bez 
nadzwyczajnych dochodów dla Ko
ścioła,, a pismo nasze utrzymuje się 
samodzielnie. W związku z powyż
szym prosimy o punktualne nadsy
łanie należności za prenumeratę 
zbiorową i indywidualną, by nie po
wodować zastoju i opóźnień w oka
zywaniu się poszczególnych nume 
rów.
■** ^ ‘Personalne
ks, Józef Gabrysz z  Sokołowa do Bo

guszowa z obow. tymczas. obsłu
giwania parafii w Wałbrzychu 

ks, Stanisław Okonkawski z Warsza
wy do Sokołowa
ks. Józef Sobola z  Warszawy do Li

py Lubelskiej i Dąbrówki 
te. Tadeusz Majewski na stanowi

sko Kierownika Sekretariatu Ku
rii Biskupiej w Warszawie i Ad
ministratora Wydawnictw Ko
ścioła

ks. Bryk Cetlawa do dyspozycji Ku
rii Biskupiej w Warszawie 

ks. Edward Bałakier z Wałbrzycha 
do dyspozycji Kurii Biskupiej w 
Warszawie.

Psiwiącemle dzwonu 
w Studziankach

W niedzielę Palmową, jako za- 
końcaenie Rekolekcji Wielkopost
nych, odbyło się w Studziankach a- 
roczyste poświęcenie nowosprowa- 
dzonego dzwonu. Parafianie w wła
snym zakresie wystawili wysoką 
dawonnicę z drzewa. W Rekolek
cjach wzięli udział ludzie, pozbawie
ni od szeregu lat szczerej opieki du
chowej oraz gremialnie przystąpili 
do Spowiedzi św. i Komunii św. 
Wielkanocnej. Na uroczystości koń
cowe praybyli z Warszawy przedsta
wiciele Kurii Biskupiej serdecznie i 
gościnnie podejmowani przez miej
scowego proboszcza ks. Eugeniusza 
Wielachowskiego ora® całą w;eś Stu- 
dzianki.

W kościele śwtectechow- 
skirn elektf® oświetlenie

W ramach planowego przeprowa
dzania elektryfikacji wsi polskiej,
i do parafii naszej w Swieeieehowle 
n. Wisłą przeprowadzono linię elek
tryczną, tak że już niebawem kośció
łek nasz otrzyma elektryczne oświe
tlenie. Zaniedbana do niedawna wieś 
nadwiślańska cywilizuje się coraz 
bardziej, czego wyrazem jest budo
wa wału od strony rzeki, do ezego 
niemało przyczynił się dzielny miej
scowy ks. proboszcz Jan Firley, i o- 
fiarna Rada Parafialna miejscowej 
parafii.' W zbożnej pracy życzymy 
im dalszych postępów.

Tegoroczny grób Chrystusa w naszej 
katedrze warszawskiej

Peiilękow anie
Wyznawcy placówki filialnej w 

Lesznie Wikp. zwrócili się do Re
dakcji z uprzejmą prośbą, by na ła
mach „Posłannictwa" wyrazić gorące 
podziękowania ob. Tadeuszowi Ci
chockiemu z Leszna Włkp., który zi
mą br. własnym kosztem przeprowa
dził elektryfikację głównego ołtarza 
w kościele w Lesznie przy pl. Czer
wonej Armii 18. I my tą drogą skła
damy ofiarodawcy serdeczne: Bóg 
zapłać!.
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Współżycie 1 współpraca duchowieństwa w dekanacie
(fragmenty referatu z 11 konfer. dek, w Lublinie)

Współżycie Duchowieństwa
Duchowni Kościoła naszego winni 

dbać o wysoki poziom współżycia 
między sobą, gdyz kryją się tu wiel
kie walory duszpasterskie, moral
ne i społeczne. Człowiek z natury 
swej — istota społeczna, stronę swą 
przyrodzoną winien rozwijać i uszla- 
cnetmac cnocoy z tego względu, ze na 
przyrodzonej kulturze ludzkiej łat
wiej nadbudowuje się nadprzyro
dzoną.

Nie ulega również wątpliwości, że 
życie towarzyskie księdza ułatwia 
znacznie możność wpływania na 
wiernych Kościoła. Wreszcie współ
życie to odświeża serca, podtrzymuje 
miłość bratnią, zachęca do pracy, za
pobiega zgorzknieniu i samoiubstwu, 
tak niezgodnym z szczytnym powoła
niem kapłańskim.

Z wyznawcami świeckimi ksiądz 
obowązkowo żyć musi, ale najbar
dziej wskazanym towarzystwem dla 
kapłana będzie tylko — kapłan. 
Smutny i nienormalny to objaw, jeś
li księża sąsiedzi nie widują sę ca
łym miesiącami. Za wszelką więc 
cenę należy dążyć do ożywienia i 
uszlachetnienia tegu kapłańskiego 
współżycia.

Do powyższych celów winno zmie
rzać juz życie seminaryjne, które w 
klerykach kształtować ma typ ko
leżeński i towarzyski. Ułatwi to ich 
przyszłe współżycie na trudnych i 
odpowiedzialnych odcinkach pracy 
duszpasterskiej. Najbardziej realną 
formą bratniej styczności naszych 
Księży będą uroczystości parafianie, 
pomoc w pracy parafialnej i Konfe
rencje Dekalne.

adresy placówek 
dekanatu kieleckiego

1. Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Ił
żecka 1, dojazd pociągiem na linii 
Skarżysko Kamienna-ltozwadów.

2. Okół pta loco, pow. Opatów, do
jazd P. K. S. z Ostrowca Sw. w kie
runku Lipska n. Wisłą. Wysiadać w 
Czekarzewicach (2 (km).

3. Osówka, pta loco, pow. Stara
chowice, dojazd z Ostrowca Św. w 
kierunku Sienna i tamże wysiadać 
(4 km).

4. Podgórze Boryjskie, pta Baria, 
pow. Starachowice, dojazd z Ostrow
ca Sw. do Rorii (1 km),

5. Tarłów, pta loco, pow. Opatów, 
dojazd z Ostrowca Sw. w kierunku 
Łapska n. Wisłą P. K. S.

6 . Stodoły pta Wojciechowice, pow. 
Opatów, dojazd koleją na linii Ostro
wiec Sw. — Sandomierz, wysiadać w 
Jasicach (4 km).

7. Denków pta loco, pow. Opatów, 
z Ostrowca Sw. 1 km.

8. Skarżysko Kamienna, ul. Stali
na.

9. Hucisko, pta Stąporków, pow. 
Konecki, dojazd koleją z Skarżyska 
do Koluszek, wysiadać w Stąporko
wie (2 km).

Należyte współżycie Księży wyra
sta z głębokiej troski o utrzymanie 
się kleru na poziomie moralnym i 
intelektualnym, o ożywianie ducha 
powołania kapłańskiego, a nade 
wszystko pomnożenie wydajności 
samej pracy duszpasterskiej. Współ
życie bowiem takie i częste między 
klerem konferencje towarzyskie za
pobiegają wszelkim niebezpieczeń
stwom moralnym, płynącym .i osa
motnienia księdza, podtrzyma nato
miast u niego życie duchowe, wywoła 
atmosferę serdeczności, pobudzi do 
pracy, pokrzepi w chwilach nieunik
nionych trudności życiowych.

WSPÓŁPRACA DUSZPASTERSKA 
W DEKANACIE

Praca duszpasterska jest właści
wie tylko jedna i jedne wszystkim 
Księżom katolickim przyświecają 
ideały, podobne na wszystkich ciążą 
obowiązki. Dla dobrą jednakże Spra
wy należy dążyć do stworzenia co
raz to lepszych i doskonalszych wa
runków duszpasterskich, dzielić się 
trzeba wynikami swych doświadczeń 
nie tylko w dekanacie, ale z ducho
wieństwem całego kraju.

Niezbędna tu jest wymiana myśli, 
dokonująca się przeważnie drogą 
Konferencji, kursów pasterskich i 
prasy kościelnej. Chodzić tu będzie 
o ujednolicenie pracy kapłańskiej 
według najnowszych osiągnięć, przy
najmniej na terenie danego dekana
tu. Nie ulega jednakże wątpliwości,

0 farmach
W związku z ogólno-krajową dy

skusją na temat poszczególnych ar
tykułów nowej Konstytucji Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej i częstym 
stosunkowo napotykaniem w niej 
terminów „własność społeczna11, 
„własność prywatna" i „własność 
osobista11, pragniemy Czytelnikom 
naszym wyjaśnić, jaka między po
szczególnymi formami własności za
chodzi różnica.
Własność społeczna czyli ogólno

narodowa.
Własność społeczna, o jakiej wspo

mina nowa Konstytucja — to mienie 
ogóino-narodowe, stanowiące wła
sność Państwa Ludowego jako ta
kiego. Podlega ono szczególnej opie
ce i trosce nie tylko władz państwo
wych, ale i wszystkich obywateli. 
Mienie to przed wojną stanowiło 
„własność indywidualna111 „własność 
talistyczno-obszarniczą.
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że im szerszy będzie zakres dzia
łania, tym bardziej zróżniczkuje się 
sama praca duszpasterska, tym bar
dziej uwzględni specyficzne warun
ki miejscowe, przy zachowaniu jed
nakże jednolitości w rzeczach zasad
niczych, podstawowych.

Solidarna taka współpraca między 
klerem poszczególnych dekanatów 
suponuje jednakże pewne, nieodzow
ne u niego walory duchowe, jak mi
łość szczerą samej pracy kapłańskiej, 
ukochanie ideałów Kościoła, ale i 
niekłamany optymizm życiowy, ra
dosny i serdeczny nastrój, bratnią 
życzliwość, wzajemny szacunek przy- 
jednoczesnym wystrzeganiu się par
tykularyzmu sitwy. Potrzeba tu pew
nej przynajmniej dozy samokryty
cyzmu oraz bezwzględnego unikania 
dostrzeżonych błędów osobistych i 
wad, które ostatecznie tak łatwo na
wet samemu naprawić. Za wszelką 
też cenę należy unikać zatargów są
siedzkich, rozbicia, działania na wła
sną rękę wbrew opinii i radom 
współbraci.

Z tych tedy względów niezbędne 
są narady, nawet częste, księży pra
cujących w pobliżu. Konferencje ta
kie Dekanalne walnie przyczyniają 
się do ożywienia samej pracy dusz- 
paserskiej i zniewalają do najbar
dziej szlachetnej rywalizacji i współ
zawodnictwa na terenie poszczegól
nych placówek kościelnych. Trzeba 
tu tylko umiłowania dla wspólnej 
nam świętej Sprawy naszego Kościo
ła, trzeba silnej woli i zaparcia się 
samego siebie.

własności
Własność indywidualna.

Pod pojęciem własności indywi
dualnej rozumiemy posiadanie wła
sności środków drobnej produkcji u 
rzemieślników, chłopów i chałupni
ków. Państwo zapewnia prawo dzie
dziczenia tej własności i ochrania ją 
na podstawie obowiązujących u- 
staw.

Własność osobista
Własnością osobistą wreszcie są 

wszystkie przedmioty osobistego u - 
żytku i wygody: własne mieszkanie, 
gospodarstwo domowe ftp. Jest to 
więc własność, która w żadnym wy
padku nie może być środkiem wy
zysku człowieka przez człowieka. 
W warunkach obecnych coraz czę
ściej jest ona wynikiem własnej 
pracy robotnika i pracownika w go
spodarce ‘Uspołecznionej.

X
Polska Rzeczpospolita Ludowa 

wywłaszczając obszarników i wiel
kich kapitalistów, poręcza pełną 
ochronę własności osobistej, po
ręcza prawo dziedziczenia tejże 
własności i dąży do tego, aby świat 
ludzi pracujących mógł nabywać 
coraz więcej przedmiotów osobiste
go użytku d. wygody, aby masy pra
cujące mogły podnosić stale swój 
poziom kultury materialnej i du
chowej.
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