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JESIENNE ROZWAŻANIA MARYJNE

LEGENDY

^ a d n a  wielka sprawa nie miała wielkich po
czątków, jak żaden bohater nie urodził się boha
terem, ale małym dziecięciem. Ludzkość zaś 
chcąc i początki owych spraw i ludzi wielkimi 
uczynić, otoczyła ją wspaniałymi legendami, któ
re zachwycają swą poezją, prostodusznością i 
pomysłami, opartymi nie na nauce ale na życiu. 
Legendy uzupełniają nam historię wielu miast i 
krajów, wielu ludzi i narodów. Źródłem ich to 
tradycja, nazwana przez Mickiewicza „wieścią 
gminną“ . Dużo takich wieści gminnych zawiera 
nasz kult religijny. Tyczy to zwłaszcza kultu 
maryjnego.

NADZIEJE

Z Narodzeniem Marii, Matki Bożej, powiązała 
„wieść gminna11 jesienne zasiewy i stworzyła le
gendę o Matce Bożej Siewnej. Opowiada się, że 
Matka Boza idzie jak gospodarz po naszych zaora
nych, jesienną mgłą zasnutych polach i rozsiewa 
ziarna, z których czarodziejską przyrody mocą 
zielona wytryska ozimina. Do tych listków ozimi
ny, które wychylają spod ziemi główki mimo te
go, że przecież idą przymrozki i lute mrozy — 
porównać można Narodzoną Matkę Bożą. Maria 
też była taką wątłą, maleńką roślinką rodzącą 
się w jesieni moralnie rozbitej ludzkości. W szy
scy patrzą na nią, jak na dziw, bo mała dzie
weczka jest wielkim urodzajem i sieje wokół 
ziarna nowego życia, jak ta ozimina, mówiąca 
swą młodzieńczą zielenią, że mimo nadchodzącej 
zimy, będzie chleb i na przyszły rok.

Maria nie zawiodła nadziei ludzkości. Dała 
ufającemu światu Chleb Zbawienia —  Chrystu
sa. Chociaż tak słaba i niepozorna, przetrzyma
ła ciężką, ostrą zimę swego życia, jak przetrzy
ma ją zielony listek oziminy, Jej ręką posiany.

DOŻYNKI I SIEW

Dziwnie to a przecież tak naturalnie spotykają 
się w złotej jesieni śmierć z życiem, spokój z o-

czekiwanicm. Pozbierał wieśniak zboże, urządził 
dożynki radosne, a na drugi dzień sieje nowe 
życie. I Kościół zespolił śmierć z życiem w dwu 
bliskich siebie świętach maryjnych —  we Wnie 
bowzięciu i Narodzeniu Matki Bożej. Na Wnie
bowzięcie dożynki, na Narodziny —  siew. Tam 
Marię widzimy idącą po wieniec chwały, jako doj
rzały kłos, tutaj Maria rodzi się, jak młoda 
oziminka.

PRZEOBRAŻENIE PRZYRODY -  
A MATKA DOZA

Znamy wysiłki współczesnych nam uczonych, 
by jednak nie człowiek od przyrody lecz przyro
da zależała od człowieka, by w rękach ludzkich 
i prawa fizyki były jako glina i wosk. Słtiszne 
to stanowisko, podnoszące godność człowieka. 
Dla nas wierzących katolików, te wysiłki winny 
być pobudką do innego przeobrażenia — do prze
obrażenia duchowego, do nagięcia naszego du
cha według naszych zamierzeń religijnych. 
Przeobrazić należy przyrodę naszego serca 
przy pomocy wszelkich nadprzyrodzonych środ
ków, ale najlepszym środkiem to przykład Marii, 
Matki Chrystusa.

Pobożni chrześcijanie przypisali jej, aż „sie
dem boleści“ —  i malują z przebitym siedmioma 
mieczami sercem. Bez względu jednak na tę na
iwną matematykę wiemy, że ból matki przeczu
wającej co zagraża jej dziecku i ból matki patrzą
cej na cierpienia dziecka to coś ponad wszystko, 
co sami znosimy. A tak było z Matką Bożą. Jej 
ból winien nas zastanowić, dotknąć osobiście, 
zmienić i przeobrazić.
' Niech te refleksje nurtują w naszych duszach, 

gdy obchodzimy jesienne święta maryjne: Naro
dzenia i Matki Bolesnej. Matka Boża Siewna 
rzuci w nasze serca nowe, ziarno silnej wiary, 
nadziei i miłości Bożej, Doczekamy wówczas 
wiosny odrodzenia naszego ducha na chwałę Bo
gu i dobro bliźnich.
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S. Mirosławski

MARTA i MARIA
ci ktoś Chrystusowi: No właśnie — do słów: ,,nie 
troszczcie się, cobyście jedli i pili albo w cobyście 
się odziewali", do odrywania ludzi od pracy np. 
rybaków od sieci, na nowo jakby lekceważy pra
cę fizyczną. Tym bardziej, że tak Chrystusa ro
zumiało cale średniowiecze, które czcią i miloś- . 
cią otaczało mnichów i kontemplacyjne zakony.

Nam, wierzącym Katolikom XX wieku, jest • 
przykro gdy słyszymy podobny zarzut. Wiemy, 
że w tych zarzutach jest dużo racji. Na szczęście 
przypominamy sobie, że owe opowiadanie o 
Marii i Marcie Koścól stosuje do Matki Bożej. 
Nie dlatego, że Boża Matka miało to samo imię 
co siostra Marty. Tu nie chodzi o imiona, cho
dzi o treść słów: „Maria najlepszą cząstkę obra
ła, która od nie odjęta nie będzie". Postać Marii, 
Matki Chrystusa tłumaczy nam słowa zwrócone 
do Marii, siostry Marty.

Kim była Maria, Matka Chrystusowa? Czy 
zamkniętą w klasztorze mniszką, czy czekała, 
aż przyniosą Jej jałmużnę, czy istotnie tylko się 
modliła, a nie pracowała? Nie —  Nie taki obraz 
Matki Najświętszej przechowało nam Pismo św. 
i Tradycja chrześcijańska. Najświętsza Matka by
ła przede wszystkim matką —  a jest z tym sporo 
pracy. Była też żoną robotnika, Józefa — które
mu pomagała nie tylko gospodarnym zarządza
niem domu, ale chyba i innymi pracami. Nie Ona 
żyła z jałmużny i darowizn, ale sama dawała 
wszystko, tak wszystko, że gdy została wzięta 
do nieba, nie musiała pisać najskromniejszego 
testamentu, bo niczego nie zostawiła na ziemi.

Oto życiem Matki Najświętszej tłumaczymy 
słowa Chrystusa: „Maria lepszą cząstkę obrała"
—  Zalecenia Chrystusa należy wypełniać. Jak 
trzeba postępować, by i to zalecenie wykonać?
— Nie wystarczy w odpowiedzi na to, pokazać 
na Matkę Najświętszą. Należy to wziąć jeszcze 
konkretniej, jeszcze bardziej po ludzku.

A więc postawmy sobie zasadę: Pierwszym i 
najważniejszym miernikiem wartości człowieka 
jest duch. Przyznaję to ci, którzy schylają czoła 
pized ludźmi, co życie swe poświęcili dla społe
czeństwa, dla rozszerzenia idei równości i spra
wiedliwości społecznej.

Na tej płaszczyźnie zniknie sprzeczność w po
wiedzeniu Chrystusa, zniknie też sprzeczność 
między Martą a Marią. Bo nie rozdzielać tych dwu 
sióstr ale łączyć potrzeba w jedno —  a zawsze 
dawać pierwszeństwo Marii, czyli duchowi, idei, 
myśli. Tak było w życiu Matki Bożej, tak winno 
być w naszym życiu.

•C^eźmy do lęki Ewangelię i przeczytajmy 
urywek jej przeznaczony na uroczystość Wnie
bowzięcia Matki Bożej: „ I  stało się, gdy szli, a 
On wszedł do niejakiego miasteczka, a pewna 
niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do domu 
swego. A miała ona siostrę imieniem Maria, k tó
ra też siedząc u nóg Pańskich, słuchała słowa 
Jego. Marta zaś zabiegała koło rozmaitej posłu
gi. A stanąwszy rzekła: Panie, czy nie dbasz o 
to, że siostra moja zostawiła mnie, żebym sama 
usługiwała? Powiedzże jej tedy, by mi pomogła. 
A odpowiadając, rzekł jej Pan: „Marto, Marto, 
troszczysz się i frasujesz około bardzo wieła. Ale 
jednego potrzeba. Maria najlepszą cząstkę obra
ła, która od niej odjęta nie będzie"  (Łuk. 10, 
38— 42)

Dziwnie sprzecznych uczuć doznajemy po prze
czytaniu tego opowiadania. Zważywszy, że zmę
czonego drogą Chrystusa przyjmuje właśnie Mar
ta, że ona stara się Mu usługiwać przy stole, nie 
pojmujemy, dlaczego Chrystus chwali zajęcie jej 
siostry, a to zajęcie, to siedzenie u stóp Pana i 
słuchanie nauki o Królestwie Bożym. Pytamy się, 
jak Chrystus mógł przekładać słuchanie swej 
nauki nad bezpośrednie służenie sobie? — Zaizu-
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S. Wlodamir

JAK ŚW. PAWEŁ ROZUMIAŁ CHRYSTUSA?
śród chrześcian rozpowszechniły się różne 

poglądy na rozumienie Pisma św. Jedni twierdzą, 
że Pismo św. należy pojmować dosłownie, lite
ra po literze; inni, że każdy czytelnik Biblii może 
sobie po swojemu tłumaczyć tak, jak go natchnie 
w danej chwili Duch św. i jeszcze inni uważają, 
że Pismo św. należy brać w całości, nie dosłow
nie ale z sensem ogólnym, miejsca niejasne tłu
maczyć przez inne jaśniejsze i to nie według 
swego widzimisię lecz według nauki Apostołów i 
Ojców Kościoła, którą podała nam Tradycja Koś
cielna. To ostatnie stanowisko jest zasadą Koś
cioła Powszechnego czyli Katolickiego.

A oto kilka przykładów katolickiego rozumie
nia Pisma św., potwierdzonego nauką św. Pawła.

I. CHRYSTUS POWIEDZIAŁ: „A  ja wam po
wiadam, żebyście się nie sprzeciwiali złemu, ale 
jeśli cię kto uderzy w prawy policzek twój, nad
staw mu drugiego41 (Mat. 5, 39) — Otóż św. Pa
weł, nazwany przez faryzeuszów „przywódcą 
buntowniczej sekty nazereńczyków“ (Dz. Ap. 24, 
5 ), swym przykładem dał nam poznać, jak owe 
słowa Chrystusa należy pojmować. Kiedy stanął 
jako oskarżony przed Senhedrynem (jak niegdyś 
Chrystus) rzekł: „Ja z zupełnie czystym sumie
niem zachowałem się przed Bogiem aż do dnia 
dzisiejszego". Na to najwyższy kapłan Ananiasz 
rozkazał uderzyć go w twarz, co słudzy natych
miast wykonali. A Paweł, jak i Chrystus, nie 
nadstawia drugiego policzka, lecz nieco gwał
towniej niż Chrystus, mówi do arcykapłana 
Ananiasza: „Uderzy się Bóg, ściano pobielana. 
I ty siedzisz, żeby mnie sądzić wedle Zakonu a 
każesz mnie bić wbrew Zakonowi?1' (Dz. Ap.
23( [__3 )

II. CHRYSTUS POWIEDZIAŁ: „Nie mniemaj
cie, żebym przyszedł rozwiązywać Zakon albo 
proroków. Nie przyszedłem rozwiązywać, ale uzu
pełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: dopóki 
nie przeminą niebo i ziemia, jedna jota albo jedna 
kreska nie odmieni się w Zakonie, aż się to 
wszystko stanie11 (Mat. 5, 17 i 18) —  Już z dal
szej nauki Chrystusa widać, że tych słów nie 
można brać dosłownie, tak jak one brzmią, bo 
wiele nakazów prawa mojżeszowego Chrystus 
zmienił np. w sprawie świętowania szabatu czy 
w sprawie rozwodów małżeńskich. Ale św. Pa
weł poszedł znacznie dalej w reformie praw sta- 
rotestamentowych. Największą świętością Stare
go Zakonu było obrzezanie. Możnaby śmiało po
wiedzieć, że obrzezanie było w wielu wypadkach 
jedyną więzią narodową i religijną wśród Izra
elitów. A św. Paweł odważył się podminować tę 
świętość i ten węzeł rozerwać. W liście do Rzy
mian pisze: „Za pewne to bowiem mamy, iż czło
wiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, bez 
uczynków Zakonu. Czyż Bóg jest tylko Żydów? 
£zy i nie pogan? Owszem i pogan (3. 28 i 29) — 
Obrzezanie niczym nie jest i obrzezek niczym nie 
jest, ale zachowanie Bożych przykazań11. Fana
tyczni Izraelici nazwali to herezją. Stąd św. Pa
weł^ oskarżonyprzed królem Agrypą, wyznaje.

Ojcu i Bogu memu, wierząc wszystkiemu co na
pisane jest w Zakonie i w Prorokach11. A jednak 
do Galatów pisał: „Jeśli dacie się obrzezać
Chrystus wam nic nie pomoże11. (5, 2 ).

III. CHRYSTUS DO PIOTRA POWIEDZIAŁ: 
„Ty jesteś Piotr, a na tej opoce zbuduję Kościół 
mój a bramy piekielne nie przemogą go. (Mat. 
16, 18).

I tych słów nie można brać w znaczeniu na
dania Piotrowi uprzywilejowanego stanowiska 
głowy Kościoła i księcia Apostołów. Widać to z 
potraktowania błądzącego Piotra przez św. Pa
wła, który opisuje pewne zdarzenie w ten sposób: 
„A  gdy przyszedł Piotr do Antiochii W oczy mu 
się sprzeciwiłem, gdyż był godzien nagany. Pier
wej bowiem, zanim przyszli niektórzy od Jakuba, 
z poganami jadał, a gdy przyszli usuwał się i od. 
łączał, bojąc się tych, który byli z obrzezania. 
I na udawanie jego przystali inni Żydzi tak, że 
nawet Barnaba został wciągnięty przez nich do 
tego udawania. Gdym tedy zobaczył, że nie po
stępowali prosto według prawdy ewangelii, 
rzekłem Piotrowi wobec wszystkich: „Jeśli ty bę
dąc Żydem na sposób pogański żyjesz a nie po 
żydowsku, czemu pogan przymuszasz, by żyli po 
żydowsku? (Gal. 2, 11— 14).

Piotr, według Pawła, był przyczyną rozdwoje
nia w Kościele, fałszował „prawdę ewangelii1*
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WROGA POTĘGA

Stan duchowny (Kościoła rzym.kat.) w lG-tym 
wieku był u nas w Polsce wielką potęgą. Posia
dał 3-cią część ziemi Rzeczypospolitej, bral po
nad to podatek zwany dziesięciną, mając przytym 
codzienne dochody t.zw. „jura stolae“ . Ducho
wieństwo rzymskie garnęło do swej kieszeni po
łowę ówczesnych dochodów w kraju,'mając rów
nocześnie olbrzymie prawa polityczne, jak prawo 
wojny przeciw Moskwie i heretykom (bp wileń
ski), kancelarstwo, prezydentura sejmu pruskie
go (bp. warmiński), krzesła w senacie, obieral
ność do sejmu, miejsca w ministeriach królew
skich, a przede wszystkim s ą d o w n i c t w o  
niby spraw kościelnych, a w istocie wszystkich 
cywilnych.

To właśnie sądownictwo było rzeczą najbar
dziej dla szlachy przykrą. W Polsce sądzono tak 
lekkomyślnie, że największa kara kościelna, po
ciągała za sobą konfiskatę dóbr i utratę czci, a 
zatym wygnanie albo śmierć — używana była ra 
nie wypłacenie dziesięcin lub pobicie organisty. 
Mało który szlachcic odważył sę buntować prze
ciw tego rodzaju wyrokom, wolał pogodzić się z 
rzymskim klerem. W łaśnie zdarzyło się, że bis
kup przemyski Dziaduski odsądził od czci księ
dza Orzechowskiego za to, że zawarł związek 
małżeński. Było to iskrą, która wznieciła dawno 
tłumiony pożar nienawiści szlachty do tego przy
wileju sądownictwa. Pod pozorem obrony ks. 
Orzechowskiego szlachta rozpętała 15-to letnią 
wojnę między stanem świeckim a duchownym. 
Walka ta otworzyła okna na wpływ świeżego po
wietrza odrodzenia religijnego, zwanego refor
macją. Wstępem do tej walki był sławny sejm w 
Piotrkowie w r. 1552.

F. Ochocki

Z N A M I E N N A
(uujagi o sejmie piotr

BURZA NA SEJMIE

Zebrany stan świecki był tak na biskupów roz
drażniony, że najpoważniejsi nie zdołali zacho
wać spokoju i powagi. Posłowie demonstrowali 
przeciw biskupom na nabożeństwach w kościele: 
wielu odwracało się od ołtarza, a Rafał Leszczyń
ski nakrył głowę podczas podniesienia. Zaraz po 
otwarciu sejmu pokazały się wyraźnie trzy stron
nictwa: 1-sze żądało zniesienia sądownictwa kle
ru i miało przewagę w izbie poselskiej, 2-gie 
chciało sprowadzić przywileje duchownych w 
granice prawa i miało przewagę w senacie, 3-cie 
tworzyli przerażeni biskupi.

Najpierw glos zabierało kilku senatorów go
rąco występujących przeciw uzurpacjom bisku
pów. Prawdziwie piorunująco przemawiał zasłu
żony i siwy już hetman Jan Tarnowski, gorliwy 
katolik. „Przywłaszczyliście sobie —  mówił — 
prawa majestatu na mocy jakichś dekretaliów, 
które nic nie znaczą u nas, a tym mniej u króla, 
co na nasze przysięgał prawa i przez nie siedzi 
na tronie, a nie z woli papieża i dekretaliów. Rzu
cajcie sobie klątwy tam, gdzie się was boją!... Py
tacie co zrobić z waszymi dekretaliami, jeśli nic 
znaczyć nie będą? My was pytamy, co się stanie 
z naszymi prawami jeśli wasze dekretalia coś 
znaczyć będą? Gardzą już nimi wszystkie narody 
nie dlatego, iżby się pobożność na świecie zmniej
szyła, ale dlatego, że sobie życie ludzkie, ojczy-

UTRZYMANIE KLERU.

W przeciwieństwie do praktyk 
przyjętych w Kościele rzymskim, du
chowny Kościoła polsko-katolickie
go zobowiązany jest do uczciwych 
dróg zdobywania środków utrzyma
nia, w tej dziedzinie wzorem winni 
być dla naszych kapłanów święci 
Apostołowie, którzy nawet, jak świę
ty Paweł, pracą fizyczną zarabiał na 
życie, by nie być ciężarem dla wier
nych.

W Kościele rzymsk-kat, stworzono 
obszerny aparat ściągania z wier
nych ostatniego grosza tytułem prze
różnych posług religijnych. Nie tylko 
przy chrzcie, Mszy św., ślubie i po
grzebie ustalono taksy, które w  górę 
mogą być przekraczane ale nigdy w 
dół, nie tylko wymyślono Gregorian
ki, ołtarze uprzywilejowane, nabożeń
stwa fundacyjne, ale wprowadzono 
też odpusty i kary, relikwie i cudow
ne obrazy, ściągające do szkatuł koś
cielnych złoto i banknoty.

Nasi kapłani nie mogą szu
kać wzbogacenia się na biedzie wier
nych; nie zarobku w parafii szukają 
ale religijnego udoskonalenia wier
nych, według zasady i nie wierni 
dla księdza ale ksiądz dla wier
nych. Gdy umrze który z wyznaw
ców, nasz ksiądz nie targuje się o 
pieniądze z jego zasmuconymi krew
nymi, lecz ich poc!es.7.a, a gdy potrze
ba organizuje jeszcze pomoc dla ża
łobą okrytej rodziny.

Z czego więc nasz kapłan Się utrzy
muje? On się o to nie troszczy trosz
czą się o to wierni, którzy w miarę 
ofiarnej pracy księdza stają się dlań 
bardziej ofiarni, otaczają go ma
terialną opieką, nie po to, by się 
wzbogacał, ale by mógł żyć na pozio
mie odpowiednim dla kapłana polsko- 
katolickiego.

MAJĄTEK KOŚCIELNY

Kościół polsko-katolicki odnośnie 
majątku kościelnego postawił zasa
dę: majątek kościelny jest wlasnoś-

P O Z N A J M Y  SIĘ

cią tych, którzy go tworzą, przede 
wszystkim parafian, jeśli chodzi o 
majątek parafii. Wierni dysponują 
majątkiem przez Radę Parafialną, 
która troszczy się o jego powiększe
nie dla dobra ogółu a nic dla dobra 
tylko jednostki. Ma to dodatni sku
tek w podwójnym kierunku: wiąże 
wiernych ze sprawami Kościoła i u- 
walnia duszpasterza od troski o spra
wy gospodarcze, pozwalając mu na 
gorliwsze zajęcie się sprawami reli
gijnymi. W Kościele rzymskim na
tomiast majątek kościelny nie jest 
własnością wiernych, którzy kościół 
budowali i powiększali jego dobra, 
ale jest własnością biskupa. Historia 
nas uczy jak biskupi rzymscy zarzą
dzali tymi majątkami. U nas w Pol
sce, trzecia część wszystkich gruntów 
kiedyś należała do nich, ale to nie
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znę, cześć i mienie nasze mało ważą, że podejrze
nie robi u was heretyków, że dowodzicie winy 
oszczerstwami i szpiegami, że gwałtem, wymu
szacie wyznanie... Według praw naszych możecie 
sądzić herezję wspólnie z nami, na widoku całej 
Polski, nie w piwnicach biskupich, polskimi nie 
rzymskimi prawami".

Rozpoczął się ostry atak na oniemiałych z prze. 
rażenia biskupów. Posłowie zaczęli się domagać 
od króla uszczuplenia władzy Kościoła, nazwali 
biskupów wilkami i wężami, które Polska na ło
nie swoim ogrzała. Znów stary hetman nastąpił 
tak na księży, że bp. Zebrzydowski zawołał: 
„Czymże ja będę w Polsce, jeśli mi heretyków 
sądzić nie wolno— woźnym czy biskupem?" ■— 
Na to hetman Tarnowski odpowiedział: .,Przy- 
zwoiciej tobie, Zebrzydowski być woźnym, niż 
mnie twoim niewolnikiem!"

Dwa miesiące trwała walka na owym sejmie. 
Decyzja zależała od króla Zygmunta Augusta, 
Król jednak nie mógł być bezstronny, bo koro
nacja jego żony Barbary z Radziwiłłów zależała 
od biskupów. I rzeczywiście, król kazał ogłosić 
swój wyrok, w którym orzekł, że sąd w sprawach 
herezji ma należeć do biskupów.

POŁOWICZNE ZWYCIĘSTWO KLERU
Na wyrok królewski osłupiali posłowie i sena

torowie nie szemrali, lecz postanowili działać: 
uprosili biskupów, by swą jurysdykcję zawiesili

aż do czasu, w którym by na sejmie lub narodo
wym soborze obmyślono sposób pogodzenia praw 
polskich z prawami rzymskimi. Biskupi zagro
żeni ogólnonarodową nienawiścią zgodzili się na 
to, zawiesili sądownictwo tylko na jeden rok, lecz 
ów jeden rok zupełnie wystarczył, by zmienić fłol- 
skę do niepoznania. Biskupi władzy sądzenia 
w sprawach herezji nigdy już nie odzyskali. 
Posłowie i senatorzy rozjechali się z sejmu 
z rozjątrzonym sercem, jeszcze bardziej na kler 
zawzięci niż przed sejmem, więc nic dziwnego, 
że w ciągu jednego roku prawie cała szlachta po
rzuciła rzymski katolicyzm.

NAPRAWA KOŚCIOŁA
W owych latach wieku 16-tego wielu było ludzi, 

którzy żądali nie odstępstw, nie herezji, lecz na
prawdę Kościoła. Nauka Lutra czy Kalwina była 
tylko drobnym ułamkiem ogólnego ruchu umysło. 
wego i religijnego, nazwanego reformacją. My
ślano, pisano o reformie w naszym kraju, zanim 
usłyszano imię Lutra. Do sejmu piotrkowskiego 
był to łagodny prąd, lecz'po tym sejmie stał się 
ruchem żywiołowym i masowym. Szybkość z ja 
ką spieszono zmienić wyznanie, nie ma przykła
du w żadnym kraju. W senacie i w izbie posel
skiej nie było prawie rzymskich katolików. Tak 
się rozmnożyły rozmaite wyznania, że były rodzi
ny, w których każdy inaczej wierzył. W roku 1556 
sejm warszawski uchwalił wolność sumienia i wy
znania, w roku 1565 zabroniono starostom wyko
nywać wyroki biskupów i tak ostatecznie wyrwa
no „żmii żądło". Odtąd Polska była jak jeden 
wielki dach uczciwego domu, w którym każdy 
czuł się jak u siebie, używał bratniego spokoju, 
wstydził się wzniecac religijne zatargi. Kiedy 
w innych krajach lała się bratnia krew

( ciąg dalszy — strona 121)

D O K Ł A D N I E J

było zdrowo ani dla Kościoła ani dla 
Państwa. By ratować swoje majątki 
pod zaborami, biskupi byli gotowi do 
wszelkich zdrad i nicgodziwości. 
Każde usiłowanie uszczuplenia ich 
przywilejów i swobód majątkowych 
nazywano herezją albo prześladowa
niem religii, bo tak ściśle powiązano 
plebanię z obszarnictwcm, wiarę z 
uciskiem chłopów, biskupów z hra
biami i książętami, że podcięcie tych 
węzłów utożsamiano z podcięciem 
religii. Życic jednak wykazuje, że 
ksiądz probos-zcz i ksiądz biskup mo
gą żyć i wiarę Chrystusową krzewić 
bez folwarków, pałaców i poddanego 
chłopa. Owszem to zubożenie kościel
nych dostojników najlepiej przyczy
ni się do rozszerzenia religijnych 
wpływów. Takim przekonaniem żyje 
Kościół polsko-katolicki.

KOŚCIÓŁ z e  s w y m  n a r o d e m

Kościół polsko-kat. jest Kościołem 
polskim nie tylko w  nazwie, ale w 
całej swej działalności, w  swym ca
łym programie i treści. Katolickie 
zasady wiary i moralności, katolic
kie Sakramenta św. i obrzędy, prze
pojone są polskim, ojczystym du
chem. Obcy tu jest kosmopolityzm 
i przekładanie ziemskich interesów 
kościelnych władz zagranicznych 
nad interesami własnego narodu i 
Państwa. Przez zerwanie z systemem 
katolicyzmu rzymskiego, usuwamy 
w sumieniach naszych wiernych 
dualizm, rozdarcie i walkę, jaka się 
musi toczyć w duszach tych ludzi, 
którzy uznając obce władze kościel
ne, nie widzą sposobu pogodzenia 
religii z patriotyzmem. Kler waty
kański w Polsce lubi wprawdzie 
podkreślić przy każdej okoliczności 
zasadę Orzechowskiego, że katoli
cyzm rzymski jest najbardziej pa
triotycznym wyznaniem, ale zapomi

na albo zakrywa inaczej mówiącą 
rzeczywistość.

Księża Staszic i Kołłątaj byli 
księżmi rzymsko-katolickimi, ale za 
ich patriotyczną działalność wyklęto 
ich z Kościoła. To samo było z ks. 
Ściegiennym, to samo z ks. Stoja- 
łowslcim.

Nic się nic zmieniło w stosunku 
rzymskiego katolicyzmu do Polski 
od tysiąca lat. Tym się od tego 
pseudokatolicyzmu różnimy, że chce
my tu zmiany, że swych wier
nych nie uczymy miłości papieża a 
potem Boga, lecz najpierw miłości 
Boga, potem Ojczyzny, bo nasz „pa
pież", Władza Kościelna, służyć ma 
Bogu i Ojczyźnie. Taki jest Kościół 
polsko-katolicki, takie jego zasady i 
programy. Mamy nadzeję że wierzą
ca część naszego narodu, nieuprze- 
dzona, należycie zechce nas zrozu
mieć i pójdzie z nami, a wtedy ziści 
się piękna myśl religijna: Kościół
Katolicki i polski zarazem.
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(3o ło znaczy , , ł^ościół d p o sło lsk i"?

Można się serdecznie uśmiać, czy
tając „Apologetykę podręczną, auto
rem której jest Jezuita, Ks. Barty- 
nowski. Specjalnie warto przeczy
tać rozdział o  kościele apostolskim. 
Bo oto można się tam dowiedzieć 
„rzymskiej" prawdy, że jedynie a- 
postolskim Kościołem jest Kościół 
rzymsko-katolicki bo został założony 
przez Apostołów Piotra i Pawła i 
trwa nieprzerwanie aż do dzisiejsze
go dnia. Najlepiej na to rzekomo 
wskazuje katalog biskupów rzym
skich, a żadna inna stolica biskupia 
takich katalogów nie posiada.

Zręczny to, iście jezuicki chwyt, 
ale oparty na nieprawdzie i  liczący 
na naiwność czytelnika.

Trzeba przyznać, że w  zachodniej, 
łacińskiej części Cesarstwa Rzym
skiego tylko w Rzymie byli Aposto
łowie — jedynie miasto Rzym na 
całym zachodzie miało stolicę Apo
stolską, ale* Rzym i zachodnia E- 
uropa to jeszcze nie cały Kościół — 
owszem — to jedynie mała cząstka 
Kościoła Powszechnego. Jeżeli prości 
nie uczeni wierni na zapadłej wiosce 
uważają że nie ma piękniejsze i świą
tyni nad ich wiejski kościółek i je
żeli poważnie twierdzą że nie ma 
mądrzejszego i bardziej uczonego 
człowieka -nad ich proboszcza będzie 
się z nimi w  tym solidaryzował i 
utwierdzał w tych przekonaniach — 
to słusznie nazwiemy go z delikat
ności tylko ograniczonym, a z obu
rzeniem nawet uwodzicielem i de
magogiem. Podobnie należy osą
dzić tych, którzy swym wiernym 
zasłaniają cały Kościół jedną bazy
liką rzymską, twierdząc z wielką po
wagą, że Kościół rzymski — to cały 
Powszechny Kościół...

Historia nam powiada, że ośrod
kiem i centrum kościoła Katolickie
go był Wschód. Na Wschodzie 
przecież powstał Kościół —  tu Apo
stołowie chodzili z miasta do mia
sta i zakładali biskupstwa, tu było

liczebnie najwięcej*' Katolików, dla
tego na Wschodzie właśnie odby
ły się wszystkie sobory powszechne. 
Krzyczącą nieprawdą jest twierdze
nie, że tylko Rzym ma Katalog bi
skupów. Proszę czytać „Historię 
Kościelną" Euzebiusza a znajdziemy 
tam jego ręką spisane Katalogi A - 
leksandrii, Jerozolimy, Cezarei, An
tiochii, Smyrny, Koryntu itd. — a 
wszystkie te stolice były apostolskie, 
bo przez apostołów założone. Nie
prawdą też jest, że te katalogi i te 
stolice zniknęły z powierzchni ziemi, 
bo istnieją nadal wbrew woli rzym
skich apologetów.

Wprawdzie Ojcowie Kościoła pi
szą, że apostolskim jest ten Kościół, 
który (założony został przez Aposto
łów, ale czy można z  tego wnosić, 
że niie są apostolskimi te biskupie 
stolice, które pozostały po śmierci 
Apostołów? — Czy np. nie był Ko
ściołem apostolskim Kościół w  Kar
taginie lub w Lianie? — Z pewno
ścią był apostolskim, bo pod miano 
„Kościół apostolski" podkładano coś 
więcej niż założenie przez aposto
łów. Mianowicie apostolskim jest 
również ten Kościół, który zachowu
je naukę i  tradycję apostolską. 
Właśnie nauka wiary jest ośrodkiem 
zainteresowania tych pisarzy ko
ścielnych, którzy zajmują się spisy
waniem katalogów biskupich np. 
Hegezypa, czy Ireneusza.

Sprawdzianem, że nie bezpośred
nie założenie przez apostołów jest 
dowodem apostolskości Kościoła, 
może być zdarzenie z Antiochią. Tu 
właśnie biskupstwo założył apostoł 
Piotr. Gdy jeden z następców Piotra, 
biskup Pawła z Samosaty głosił he
rezję jakby Chrystus nie był Bogiem, 
to synod biskupów w  r. 270 wyklął 
Pawła i wyrzucił z  Kościoła. Paweł 
nie chciał opuścić biskupiego miesz
kania, wyrzucili go urzędnicy cesa
rza Aureliusza. Zatem apostolskość 
Kościoła nie wywodzi się z Katalo

gów biskupich, ale z nauki apostol
skiej.

• «  *

Co to więc właściwie znaczy Koś
ciół apostolski? Odpowiadamy okreś
leniem podwójnym:

11 Kościołem apostolskim jest ta 
organizacja religijna, który posiada 
biskupów i kapłanów ważnie wyświę
conych przez biskupa, którego ka
płańska władza płynie poprzez wieki 
nieprzerwanie od któregoś z aposto
łów. Biskupi w  Zachodniej Europie 
mają swoją władzę czyli sukcesję 
apostolską od św. Pawła Apostoła, 
który założył Kościół w  Rzymie. 
Sukcesję apostolską ma biskup U- 
trechtu, przedłużeniem której jest 
biskupia władza Kościoła polsko-ka- 
tolickiego.

2) Kościołem apostolskim jest ten 
Kościół, który zachowuje wiernie nau 
kę apostolską. Więc nie jest dokładnie 
apostolskim ten Kościół, który tak 
zmienił swój ustrój i swe zasady, że 
apostołowie i pierwsze sobory były- 
bu zmuszone rzucić nań klątwę, gdy
by obecnie zeszły na ziemię. A  jest 
taki Kościół, który niewiele ma 
wspólnych cech z Kościołem pier
wotnym d mieni się być jedynie a- 
postolskim. Bądźmy pewni, że gdyby 
święci apostołowie Piotr i Paweł po
wiedzieli, co myślą o tym niby apos
tolskim Kościele, to  rzymscy katoli
cy musieliby ze smutkiem pochylić 
głowy. Bo Kościół apostolski — ten 
z pierwszych wieków — nie znał ani 
prymatu biskupa rzymskiego, ani 
celibatu kapłanów, ani przymusowej 
łaciny — a korona była symbolem 
tyranii cesarskiej.

Przyznać musimy, że Kościół jako 
instytucja ludzka, rozwija się i dos
konali tak w  swych urządzeniach 
jak i w  obrzędach — ale nie mów
my, że to jest apostolskie, święte, z 
woli Bożej. Nie mówmy że kto nie 
uzna rzymskiego prymatu, będzie 
potępiony, bo gdybyśmy tale mówili
—  to „kłamcami jesteśmy i nie ma 
w  nas prawdy".

S. W.

JAK SW. PAWEŁ ROZUMIAŁ CHRYSTUSA?
(dokończ, ze str. 115)

— należało przywołać go do porządku, zwłasz
cza, że Piotr nie zachował uchwał soboru jerozo
limskiego. Sw. Paweł wyraźnie też powiada, że 
Piotr nie miał od Chrystusa władzy nad całym 
Kościołem tylko nad chrześcijanami nawrócony
mi z żydostwa, stąd Piotra stawia na równi z in
nymi Apostołami, gdy pisze: „Nie bowiem ci, co 
się wydawali być czymś, nic nie przydali, ale 
przeciwnie, gdy ujrzeli, że została mi powierzona 
ewangelia dla nieobrzezanych jak i Piotrowi dla 
obrzezanych (Ten bowiem, który dał moc Piotro
wi na apostolstwo obrzezanych dał moc i mnie 
do pogan) i gdy poznali laskę, która mi jest dana 
Jakub i Kefas i Jan, którzy zdali się być filarami, 
podali mnie i Barnabie prawice jako towarzy
szom, abyśmy my do pogan a oni do obrzezania11. 
(Gal. 2, 6— 9)

Tak więc daleko, od katolickiej zasady odstą
pili ci, co kurczowo trzymali się liter Pisma św. 
i własnego widzimisię, mianowali Piotra „księ
ciem Apostołów" i opoką Kościoła. Dla rozwia
nia wszelkich wątpliwości — dla wskazania 
gdzie jest opoka i fundament Kościoła, św. Paweł 
mówi: „Wybudowani na fundamencie apostołów 
i proroków, gdzie głównym węgielnym kamie
niem jest sam Chrystus” . (Efez. 2, 20) —  Albo
wiem fundamentu innego nikt założyć nie może, 
oprócz tego, który jest założony, a jest nim 
Chrystus Jezus". (Kor. 3, 11). Wyznawcy moj- 
żeszowi zaś za głowę Kościoła uważali św. 
Pawła, bo go nazwali „przywódcą buntowniczej 
sekty nazereńczyków".

♦
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JDrorok i hisłoryk
— ^Słuchaj, Łukaszu: Znasz mnie i 

wiesz, że nie lubiłem ani chwalić się 
darem języków, ani prorokować w Koś
ciele, jak wielu naszych braci to chęt
nie czyniło.

— Tak, nie lubiłeś, Pawle, proro
kować, był to przywilej innych, ale raz 
wypowiedziałeś proroctwo i tc się speł
niło co do joty.

— Nie przypominam sobie tego pro
roctwa.

— Tc nie takie trudne zbadać. Prze
czytałem uważnie Twój list do Tessa- 
loniczan. Mam go nawet pod ręką. — 
Poszukajmy rozdział 2. Posłuchaj, coś 
tu napisał: „Niech was nikt nie zwodzi 
żadnym sposobem, albowiem nie przyj
dzie on dzień, ażby pierwej przyszło 
odstąpienie i byłby' objawiony człowiek 
on grzechu, on syn zatracenia, który 
się sprzeciwia i wynosi nad to wszyst
ko, co się zowie Bogiem albc co ma 
Boską cześć tak, iż w Kościele Bożym 
jako Bóg usiądzie, udawając się za 
Boga".—

— Tak, istotnie wygląda to na pro
roctwo, ale gdzie. Łukaszu, widzisz je
go wypełnienie? — Czy sądzisz, że już 
w Kościele Bożym ma się ktoś za Bo
ga, że żąda dla siebie czci Boskiej? — 
Lepiej, Łukaszu, zabrałbyś się do swo
jej historii, zamiast zajmować się reli- 
gią! —

— Właśnie jako historyk widzę wy
pełnienie się tegc proroctwa —

— Gdzie?
— Właśnie w papiestwie rzym

skim ------- —
— Co ty mówisz? — Przecież to he

rezja! Wiesz, że biskup R.zymu jest 
moim następcą, moim uczniem, jak mo
im uczniem byl pierwszy papież, Li- 
nus, — a wszystkim swoim uczniom 
mocno przykazałem trzymać się czystej 
nauki Chrystusowej — to niemożliwe, 
by mój następca na biskupstwie Rzy
mu miał uważać się za Boga! —

— Mc żliwe, bo tak jest — — ale 
biskup Rzymu nie uważa się za Twego 
następcę, Pawle, ale za następcę Pio
tra —

No tak! —
— A właśnie — I biskupi Rzymu

dali się zwieść ludzkim mniemaniom, 
wmówiono w nich, że są opoką Kościo
ła ,że są namiestnikami Chrystusa, a 
nawet, że są równi B ogu ------------

— Przeraża mnie to, co mówisz! —
— Ale tc prawda, — wiem o tym z 

dokumentów —
— Pokaż je —
— O tu, w encyklopedii Ferrarisa p.t 

„Kościelna Biblioteka", artykuł „Pa
pież" napisane: „Papież ma tak wiel
kie dostojeństwo i jest tak wywyższeny, 
ż.t nie jest już więcej człowiekiem, lecz 
jakoby byt Bogiem". —

— Rzeczywiście tak piszą, ale kto 
to jest ten Ferraris, to pewnie taki he
retyk? —

— Nie, to prawdziwy tzw. rzymski 
katolicki prezbiter. Tę książkę wydala 
Prasa Propagandy w Rzymie w r. 1899.
— Czytajmy dalej:

„Ponadto wyższości i mocy rzymskie
go biskupa pod żadnym względem nie 
można przyrównać do rzeczy niebie
skich czy ziemskich czy też podziem
nych, gdyż jest ona nawet ponad A- 
nioly, od których jest większa. Gdy
by było możliwe, iżby Aniołowie zbłą
dzili w wierze lub myśleli niezgodnie 
z wiarą, mogliby być sądzeni i wyklę
ci przez papieża. Z tego powodu pa
pież jest koronowany potrójną koreną 
jako król nieba, ziemi i podziemia", —

— Łukaszu, królem nieba? — Czy 
śmiać się z tego czy płakać? — Król 
nieba! —

— Tak — i dlatego mówiłem, że
Twe je, Pawle proroctwo wypełniło 
się. Czytaj jednak jeszcze: „ Papież
jest jakoby Bogiem na ziemi, jedynym 
władcą wiernych Chrystusowych, kró
lem królów, mający pełnię mocy, któ
remu Wszechmocny Bóg powierzył 
sprawy nie tylko ziemskiego lecz tak
że niebieskiego królestwa. Papież 
może odmieniać Boskie prawa, gdyż 
jego mcc nie jest mocą ludzką lecz 
Bożą, bo działa jako namiestnik Boży 
na ziemi". —

— Same blużnierstwa! — Obawiam 
się Łukaszu, że masz rację —

— Nie koniec na tym. Biskup 
Krzysztof Marcelli na czwartej sesji 
synodu Łateraneiskiego w r. 1512 tak 
przemawiał do papieża: ,,Ty jesteś pa
sterzem. ty jesteś lekarzem, ty jesteś 
kierownikiem, ty jesteś gospedarzem, 
wreszcie jesteś drugim Bogiem na 
ziemi" —

— Gdzie to wynalazłeś? —
— W „Historii soborów", tem XIV 

kolumna 208.
— Ciekawym co na to papież? —
— Nie uważał tego za pochlebstwo. 

Ba! taki 'papież Leon XIII w Encyk
lice z dnia 20 VI. 1894 sam powie
dział: „Na tej ziemi zajmujemy miej
sce Boga wszechmocnego" —

— Dość, Łukaszu! — Wystarczy. 
Widzę, że z tego śmiać się nie można. 
Istotnie proroctwo moje się wypełniło.

— Tak, zasiadł w Kościele Bożym 
człowiek jako Bóg,, każe sobie odda
wać cześć Bogu samemu należną, jest 
nim rzymski biskup —

KOŚCIÓŁ  
W  SIEDLICACH

Parafia w Siedlicach 

powstała w roku 1947. 

Miejscowość la odległa 

jest 18 km. od Szcze

cina. Proboszczem pa

rafii jest ks. Józef 

Nowak



OLbliżmy sJę d& ełtarza
(ciąg dalszy

n Od Wstępu do Ewangelii. 

Obraz 6

Znakiem krzyża kapłan rozpo
czyna czytanie z Mszału Wstępu 
albo Introitu. Składa się on z krót
kich 4-ch części: z Anty fony, która 
daje nazwę całej Mszy św., z jedne
go wiersza jakiegoś psalmu, ze słów: 
Chwała Ojcu i Synowi ii Duchowi św. 
i t.d., oraz z powtórzenia antyfony. 
Może ten wstęip przypomina odma
wianie psalmów. Bierze on początek 
z pierwszych wieków, gdy biskup 
szedł do ołtarza w otoczeniu ducho
wieństwa, a chór śpiewał psalm od
powiedni do uroczystości — bo w y
rażał myśl przewodnią święta.

Obraz 7

Przejęty poczuciem własnej nędzy, 
kapłan woła o miłosierdzie dla siebie 
i dla zebranych wiernych: „Panie,' 
zmiłuj siię“ , Tych wezwań jest dzie
więć. Pierwsze trzy można odnieść 
do Ojca, drugie trzy do Syna, trze
cie —  do Ducha Świętego. Są one u- 
zupełnieniom i echem modlitw u 
stopni ołtarza. Warto tu przypom
nieć, że w obrządku wschodnim u 
prawosławnych owe wezwania są 
nader częste i liczniejsze, zaczynają 
się „Hospody, pomyłuj". Kościół 
rzymski izachował wezwania te w ję
zyku greckim: Kyrie, elejson!

Obraz 8

Teraz mówi albo śpiewa kapłan 
hymn anielski (nad stajenką betle
jemską): „Chwała na wysokości Bo
gu a na ziemi pokój ludziom dobrej 
woli“ . Ten hymn opuszcza się w 
okresach pokutnych (Adwent, Wiel
ki Post) oraz na Mszach żałobnych

P O S Ł A l

z N-ru 8)

dlatego, że wyraża radość, że Msza 
św., która się rozpoczyna przyniesie, 
Bogu chwałę, a ludziom pokój. 
Hymn ten składa się z 2 części: z 
uwielbiania Boga Ojca i z  uwielbie
nia Syna wraz z litanią błagalną o 
pokój; „zmiłuj się nad nami, przyj
mij błaganie nasze". —  Pod koniec 
hymnu kapłan się żegna. Tak wierni 
w dawnych czasach zawsze czynili na 
rozpoczęcie i zakończenie ważniej
szych czynności. Ostatnim wyra
zem tej pieśni jest hebrajskie słowo 
„Amen". Ma ono dwojakie znacze
nie: 1-sze niech się tak stanie! 2-gie 
wierzymy w  to, cośmy usłyszeli. Tu
taj zostało użyte w drugim znacze
niu.

Obraz 9

„Pan z Wami" — Kapłan z rękami 
rozłożonymi, zwrócony do wiernych, 
mówi albo śpiewa starotestamentowe 
pozdrowienie „Niech Pan będzie z 
Wami" — W ten sposób Booz po
zdrawiał na polu żeńców: Pan z Wa
mi! podobnie Archanioł Gabriel 
rzekł do Marii: „Pan z Tobą"! — 
Pozdrowienie przed modlitwą jest 
też śladem starodawnego rzymskiego 
zwyczaju, który nakazywał mowę 
publiczną zawsze rozpoczynać poz
drowieniem. Jest to zachęta do uwa
gi, do skupienia się na tym, co tyczy 
wszystkich.

,>Pan z Wami“ powtarza się we 
Mszy św. 8 razy. Odpowiedź wier
nych: „I z duchem twoim" jest he- 
braizmem, który oznacza: „I z tobą". 
— Często się nim posługuje św. Pa
weł w  swoich listach.. Oznacza ten 
hebraizm do pewnego stopnia też i 
święcenia kapłańskie — ducha ka
płaństwa w  tym człowieku, który 
pozdrawia wiernych, podkreśla, że 
ten ktoś przy ołtarzu nie jest tylko 
zwyczajnym człowiekiem.
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Uroczysta modlitwa i Loko ja 

Obra* 10

Obecnie przyszła chwila zanosze
nia do Boga prośby. Kapłan odma
wia w imieniu zgromadzonych wier
nych, zanim ją rozpocznie wzywa 
wiernych do modlitwy: „Módlmy 
się" — poczem stosownie do uroczys
tości przedstawia Bogu prośbę wier
nych, powołując się na zasługi Po
średnika, Chrystusa, bo każda modli
twa kończy się: „Przez Pana nasze
go Jezusa Chrystusa"... Modlitwę 
kapłana wierni potwierdzają słowem 
hebrajskim „Amen" czyli niech się 
tak stanie! — Często na Mszy św. 
są dwie takie modlitwy. Po iJch ka
płan czyta albo śpiewa t.zw. Lekcję. 
Jest to zawsze urywek z Pisma św. 

' Starego albo Nowego Testamentu, 
najczęściej z listów św. Pawła. Wy
słuchawszy czytania, wierni wyraża
ją wdzięczność Bogu za otrzymane 
światło: „Bogu dzięki"! — W daw
nych czasach po odczytaniu lekcji, 
występował diakon na ambonę i z 
jej stopni intonował jakiś psalm, 
który miał przygotować wiernych do 
wysłuchania Ewangelii. Ponieważ 
stopień po łacinie zwany gradus — 
więc ów psalm na schodach ambony, 
nazwano graduałem. Obecnie gradu- 
ał jest króciutkim wierszem, do któ
rego dołącza się hebrajski okrzyk 
„Alleluja! czyli „Chwalcie Pana" — 
ale tylko w święta o radosnym 
nastroju.

Obraz 11

Przed Ewangelią — Celebrans po 
odczytaniu Graduału głęboko się po
chyla pośrodku ołtarza i odmawia 
dwie modlitwy przygotowawcze do 
głoszenia słowa Bożego, a ministrant 
równocześnie przenosi Mszał na lewą 
stronę ołtarza. Gdy Mszę św. odpra- 

• wia tylko jeden kapłan bez asysty, 
nie jest nam dane poznać tego prze
pychu ceremonii jakie są stosowane 
przy głoszeniu Ewangelii z asystą, 
gdy śpiewa Ewangelię diakon. Tam

Widzimy, jaką czcią otacza się księgę 
Ewangelii, bo ją się całuje i okadza 
i niesie w  procesji. Podczas Ewan
gelii wiertni wstają na zoak uszano
wania.

Obraz 12

Kapłan przed czytaniem Ewangelii 
przemawia do wiernych: „Pan z 
Wami". Dalszy ciąg Ewangelii św. i 
czyni znak krzyża na mszale a po
tem na swym czole, ustach i sercru. 
Wierni czynią to samo i odpowiada
ją: „Chwała Tobie Panie! — Kapłan 
czyta albo śpiewa Ewangelię z ręka
mi złożonymi. W treści Ewangelia 
zawsze wiąże się z prawdą podaną 
przedtem w Lekcji.

Po Ewangelii dobywa się z ust 
wiernych okrzyk wdzięczności: 
Chwała Tobie, Chryste! — Kapłan 
całuje mszał i mówi: „Niech przez 
słowa Ewangelii zostaną zgładzone 
grzechy nasze".

Obraz 13

Po Ewangelii kapłan intonuje w 
pośrodku ołtarza: „Wierzę w Jedne

go Boga" —~ Jest to entuzjastyczne 
wyznanie (symbol) wiary, na które 
złożyły się słowa Pisma św. oraz ter
miny teologiczne z III i IV w. Głów
ny nacisk jest w  nim położony na 
bóstwo Chrystusa i  Ducha św. To 
wyznanie zostało ułożone na dwu 
soborach powszechnych: w  Nicei
(325r.) i w Konstantynopolu (381 r.) 
Pamiętajmy, że wówczas to ułożono 
też naukę o kościele katolickim i w 
tym symbolu są słowa: „I w jeden, 
.święty, katolicki i apostolski koś
ciół". W znaczeniu tych słów koś
ciół polsko-katolicki jest cząstką o- 
wego jednego i katolickiego kościo
ła z IV wieku, kościoła bez prymatu 
papieża rzymskiego, bez łaciny, ale 
zabo kościoła prawdziwie Chrystuso
wego.

Wyznanie wiary nie zawsze się od
mawia we Mszy św. lecz w  każdą 
niedzielę, bo wtedy wierni liczniej 
schodzą się do kościoła, a wspólne 
wyznanie wiary jeszcze ściślej łączy 
ich i zespala z sobą.

Na tym kończy się Część przygoto-. 
wawcza Mszy św. Nastąpić ma Msza 
św. właściwa.

i m i e n n a  r o c z n i c a

(dok. ze słr. 117)

o religię, kiedy burzono miasta i wioski, 
niszczono się i tępiono dla różności wiary u nas 
w Polsce nie rozrywano węzłów narodowych dla 
religii, u nas wojen religijnych nie było. Pien!l 
się i zębami zgrzytał papież Paweł Karaffa, 
nasłani Jezuici wysilali się, by spokojny naród do 
bratniej rzezi podnieść, ale im się to nie udawało
— udało się dopiero wtedy, gdy ciemna, w szko
łach jezuickich wychowana szlachta poddała Pol
skę pod obce jarzmo. W olność sumienia, '/dobytą 
z takim wysiłkiem zniesiono w roku 1717 pod 
groźbą obcych bagnetów, którym zależało na po- 
waśnieniu narodu polskiego.

*

Sejm piotrkowski z roku 1552 pierwszy raz w 
dziejach Polski odważył się jawnie i ostro wystą
pić przeciw samowoli kleru rzymskiego. Utwo
rzył on w potężnej tamie biskupich rządów sze
roką wyrwę, którą rzuciła się gwałtowr;a fala 
reformacji na Polskę ujarzmioną rzymskimi de
kretami i wszystko przemawiało za tym, że Pol
ska przestanie być podwórkiem papieskim. Do 
tego walnie przyczynić się miało utworzenie 
Kościoła Narodowego, o którym coraz wyraźniej 
zaczęło mówić od zakończenia Sejmu 1552 r. 
Kościół ten mógł się zorganizować dopiero po 
zwycięstwie nad systemem watykańskiego klery
kalizmu i panowania uprzywilejowanych klas, 
czyli w czasach zwycięstwa sprawiedliwości spo
łecznej.



122 P O S Ł A N N I C T W O Nr 9

Ks. Majewski Tadeusz

0 d y  zabrzmi glos dzwonu
^  rebrzysty i jako śpiew skowronka dźwięczny 

glos dzwonu rozśpiewał się cudownym gam 
tysiącem. Łagodny powiew wiosny niósł w dal te 
cudne, nieuchwytne trele, ponad cichymi strze
chami chat wieśniaczych, nad szumiącymi radoś
nie drzew koronami, niósł je hen w niedościgłą 
bezgrań przestworzy.

Skromny kościółek wiejski, wystrzelający smu
kłą wieżyczką ku niebu, jak gdyby wskazywał 
drogę tym, co w ciszy szukają ukojenia w modli
twie. Tłumy zaległy jego dziwną prostotą ujmu
jące, wnętrze. Daremnie szukałbyś, tu śladów ja
kiegokolwiek przepychu. Wszystko tu tak proste, 
tak skromne, tak każdą swą cząstką przypomina
jące miejsce modlitwy pierwszych chrześcijan, 
że mimowoli doznajesz jakiegoś dziwnie ra
dosnego uczucia, żeś żywą cząstką tych 
którzy wierzą, że Pan jest między nami. Do
okoła siebie widzisz promieniejące szczęściem 
oblicza, widzisz ogorzałe od pracy twarze, za
stygłe w oczekiwaniu czegoś wielkiego, widzisz 
pochylone w pobożnym skupieniu głowy niewiast 
i dzieci. Tęczowe płomyki świec na ołtarzu ota
czają cudną aureolą obraz Ukrzyżowanego. Mi
gotliwie i chwiejne ich błyski zdają się drżeć ze 
wzruszenia, zdają się zwracać swe świetliste 
główki w stronę zakrystii, skąd wyjdzie kapłan- 
pasterz by ze stopni ołtarza przemówić do 
Wszechmogącego, nie martwym językiem Rzy
mian, lecz żywym, ojczystym językiem swej 
owczarni.

Wyszedł bo pokropić lud, poczym oznajmił 
wiernym, iż po raz pierwszy w tym Kościółku naj
świętszą ofiarę sprawować będzie młody kapłan 
Ruszyła procesja, a pieśń Kto się w opiekę góro
wała nad tłumem wiernych. Doszliśmy do ple
banii, ukazał się wreszcie, twarz spokojna, poważ
na, promieniejąca nie ukrywaną radością, boć to 
pierwszą polską mszę św. celebrować dziś będzie. 
Podeszły ku niemu dzieci z naręczami kwiatów, 
nie luksusowych, nie z kwiaciarni, ale z łąk i pól 
naszej matki ziemi.

Cisza zaległa dokoła, słychać bicie ze wzru
szenia młodych serduszek, to one jak potrafią tak 
życzą kapłanowi, buduj polskie ołtarze, bądź 
wiernym synem Ojczyzny.

Otoczono Go wieńcem ‘zieleni, zabrzmiała po
tężna pieśń „Serdeczna Matko“ drgając gdzieś 
w górze leciuchnym, ledwo uchwytnym echem 
cudnej melodii.

Zabrzmiał drżący ze wzruszenia głos kapłana: 
Chwała na wysokości Bogu“ i załamał się. Dłu
go wstrzymywane łzy szczęścia i radości poto
czyły się na kształt pereł żywych po jego obliczu, 
z piersi wydarło się westchnienie. Niby echo ty
siąckrotne, odpowiedział mu żywiołowy, niczym 
niepowstrzymany, entuzjastyczny szloch tysiąca 
piersi. Jak płomień, niezniszczalny buchnął ku 
niebu serc szlochających modlitwą, a zlawszy się 
z potężnym śpiewem popłynął cudną modłów 
symfonią, hen do stóp Przedwiecznego.

Opodal na wzgórzu stał drugi kościół, dziwnie 
cichy i osamotniony. A przecież potężny w swej 
budowli i w jego murach byli ludzie, był kapłan, 
brzmiała twarda, niezrozumiała mowa. Nie zwra
cał nawet uwagi na to. Patrzył jeno zazdrośnie 
olbizymiemi źrenicami swych starych gotyckich 
okien na swego młodego sąsiada, zasłuchany w 
cudne odgłosy, które aż tu do Grabowa przylaty
wały na lekkich skrzydłach zefiru, uderzając w 
jego wiekowe, wyniosłe mury.

I zapłakały Nad nim cmentarne brzozy cichym 
szelestem swych listeczków srebrzystych, smut
nie zwiesiwszy korony.

A tam w Studziankach śpiewano...

Ks. prob. E. Wasilewski 
z parafii Cieplice w gronie 

ministrantów
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Rozm aw iam y ze sobą
Ob. G Aleksander z Krakowa pisze: 

Tak często słyszy się w wypowiedziach 
różnych ludzi słowa: herezja i sekta, 
że dobrze byłoby je objaśnić objektyw- 
nie i jasno.

Chętnie życzenie to spełniamy.
Wyraz herezja pochodzi z greckie

go „liairesis“ i oznacza najpierw 
wybór, szkołę, zaś w historii 
rei i gi i oznacza odszczepieństwo od 
prawowiernej powszechnej nauki. 
W  języku polskim odpowiada temu 
znaczeniu wyraz — kacerstwo albo 
nowatorstwo.

Herezją określamy jak świadome 
I uporczywe odrzucanie prawdy wia
ry powszechnie przyjętej.

Herezja więc ściśle łączy się z za
sadami wiary, a nie ma nic wspólne
go z karnością czy zwyczajami 
kościelnymi. Herezję głosi ten, kto 
np. głosi, że Chrystus nie jest Synem 
Bożym (arianizm), że Matka Chrys
tusa nie jest Matką Bożą (nestoria- 
niizm), że człowiek nie potrzebuje 
łaski Bożej (pelagianizm), że nic ma 
prawdziwego przeistoczenia we Mszy 
św. (zwinglianizm).

Nie jest heretykiem ten, kto przyj
muje wszystkie prawdy katolickiej 
wiary a odrzuca tylko niektóre zwy
czaje kościelne łub zarządzenia. Zwy
czajem kościelnym tylko a nie praw
dą wiary jest np. język łaciński w 
Kościele rzymskim. Zarządzeniem 
tylko, a n,ie prawdą wiary jest na
kaz, by księża żyli bez Sakramentu 
małżeństwa. Zarządzeniem tylko a 
nie prawdą wiary jest prymat rzym
skiego biskupa.

Wiemy bowiiem, że sprawy organi
zacji Kościoła nie podlegają zasadom 
wiary, że Chrystus zostawił sprawy 
ustrojowe, ludzkiej mądrości, że mo
narchia czyli władza królewska jest 
tworem czysto rzymskiego katolicyz
mu. Każda zasada wiary, czyli do
gmat musi mieć oparcie w Piśmie 
św. i Tradycji, musi być przyjęta w 
całym Kościele Powszechnym. A pry
mat rzymski jest tylko wymysłem 
ambitnego biskupa starej stolicy ce
sarstwa, który kierował całym Koś
ciołem w krajach rzymskich na Za
chodzie. Czyż taka ambicja może być 
źródłem dogmatów? — nie może i 
nie jest! — Więc nie jest też herety
kiem ten, kto prymatu rzymskiego 
nie uznaje za dogmat d weń nie wie
rzy. Owszem — byłby heretykiem, 
gdyby uwierzył...

Wyraz sekta pochodzi od łacińskie
go sequi — znaczy postępować za 
kimś. „Sekta" —  pierwotnie ozna

czało sposób życia, zasady politycz
ne, filozoficzne łub religijne. W spra
wach religijnych utożsamia się sek
tę z herezją, jest jednak ta różnica, 
że sekta ma bardziej ujemne zna
czenie. Sekta to nie tylko odrzucenie 
powszechnie przyjętej prawdy wiary 
ale i upór, wyłączność, nietolerancję, 
nierozsądne zamknięcie się w sobie 
z potępieniem innych przekonań.

W tym znaczeniu największe za
barwienie sekeiarskie ma ten Koś
ciół, który nie uznaje innych Kościo
łów katolickich, nie uznaje ważności 
Sakramentów św. przyjętych w in
nym, nie rzymskim Kościele tępił i 
prześladował ongiś torturami i pale
niem na stosie a obecnie złą mową
— ludzi przeciwnych przekonań —  
tam, gdzie był w większości, doma
gał się wypędzenia innych wyznań, 
gdzie zaś był w mniejszości, krzyczał 
na prześladowanie religii.

Przyznajmy, że niektórym nie
zdrowym umysłom to sekoiarskie 
nastawienie przypada bardzo do gus
tu, bo fanatyzm jest rzekomo wyra
zem żarliwej wiary i szczerej poboż
ności. Ale w umysłach rozjaśnionych 
prawdziwą wiarą ii nieuprzedzonych
— nie ma miejsca ani dostępu żadne 
sekciarstwo, owszem, ludzie prawdzi
wie światli byli w sprawach wiary 
zawsze wyrozumiali i tolerancyjni.

Ob. Z. J. daje nam przyjacielską 
radę“ : „Nie rozumiem czemu wzięliś
cie z rzymskiego kościoła szaty litur
giczne, naczynia, podział roku kościel
nego, słowem wszystko a wszystko po
za językiem i Watykanem. Należałoby 
przecież ccś swoistego utworzyć, od
rębnego, takiego narodowego, polskie
go. Prawda?

Odpowiadamy: Przyjmujemy tę
radę, tak jak przyjął Zbyszko z 
Bogdańca radę młodego kniazika li
tewskiego: radził mu, by dla ułago
dzenia gniewu królewskiego, Zby
szek niezwłocznie się powiesił, a 
kniazilc mu przy tym chętnie pomo
że (Krzyżacy). Również i  my dla 
ułagodzenia Watykanu winniśmy się 
ośmieszyć wprowadzaniem nowości. 
Nie — na nowości w  tym względzie 
nie chorujemy. Odwrotnie, stale na
wracamy do starych, najstarszych 
tradycji chrześcijańskich. Jeśli nie 
uznajemy prymatu watykańskiego 
to właśnie dlatego, że jest nowością. 
*P,iękne dobre tradycje kościelne by
ły i pozostaną nam drogie, zachowa
my je z pietyzmem. Do nich należy 
liturgia kościelna. Nie jest ona wła
snością kościoła rzymskiego, ale ca
łego chrześcijaństwa.

Czy mamy odrzucić kalendarz gre
goriański dlatego, że go zreformował 
papież Grzegorz XIII?

Wrogowie nasi widocznie chcą, 
byśmy się ośmieszyli tak, jak się o- 
śmieszył papież Grzegoż XVI (1846) 
który zabronił budować linie kolejo
we w  swoim państwie kościelnym 
i nie pozwolił w  Rzymie zakładać 
oświetlenia gazowego. Tak temu 
papieżowi jak i innym dostojnikom 
kościelnym na Watykanie przydała
by się przyiacielska rada Ob. Z. J.— 
by odrzucili tiary, lektyki, całowa
nia i hołdy, jakie mają miejsce w 
ceremoniale papieskim Przecież są 
to niemądre naśladownictwa cere
monii pogańskich względem cesarza 
rzymskiego, którego uważano za bo
ga i najwyższego kapłana.

A co sądzić o korzystaniu ze świą
tyń i urządzeń pogańskich przez ko
ściół rzymski? Ozy wiadomo, że tak 
szaty, jak naczynia liturgiczne po
chodzą z szat i naczyń staro rzym
skich? — Czy wiadomo, że Boże Na
rodzenie zastąpiło pogańską uroczy
stość „natalis solis imvicti“ , a świę
to Obrzezania zastąpiło święto Ja
nusa, — i wiele innych świąt ma po
chodzenie pogańskie? Są to świę
ta pochodzenia żydowskiego, lak 
Wielkanoc i Zielone Święta, a nie
które uroczystości przeszły na za
chód z Kościoła Wschodniego. Czyż z 
tego nie widać, że kościół rzymski 
wcale nie jest twórcą kalendarza ko
ścielnego?

Jeśli my, polscy katolicy, budu
jemy swą ideologię na fundamencie 
tradycji Kościoła Zachodniego, je
steśmy zupełnie podobni do Aposto
łów. którzy do chrześcijaństwa prze
nieśli wiele zwyczajów staroteista- 
mentowych. Szli' w  tym za nauką 
Chrystusa, który powiedział: „Nie
przyszedłem znosić Zakonu, lecz go 
wypełnić". Chrystus zachował bo
wiem wszystko to, co było dobre w 
Starym Testamencie, a usunął tylko 
to, co było złe. Staremu Zakonowi 
nadał nowy. lepszy sens... I Kościół 
polsko-katolieki pragnie Chrystusa' 
w  tym naśladować. Ceremonie są 
dobre, szaty i naczynia liturgiczne 
również. Wcale nam nie przeszka
dzają, owszem, pomagają do uświet
nienia kultu kościelnego. I język 
byśmy zachowali łaciński, gdyby nie 
przeszkadzał i nie utrudniał w  poda
waniu wiernym Boskich tajemnic. 
Ale właśnie język obcy utrudnia o- 
siągnięcie tego celu, więc nawracamy 
do izwyczaiów Kościoła Pierwotnego, 
który w  liturgii posługiwał się języ
kiem zrozumiałym, narodowym. U- 
ważamy. że Kościół i ceremonie win
ny służyć wiernym, a nie odwrotnie. 
Gdy kapelusz nie nadaje się na gło
wę, to nie głowę trzeba zmienić, ale 
kapelusz. Podobnie ma się sprawa 
i .z Watykanem. Wiemy, że nie wier
ni mają służyć władzy kościelnei, ale 
władza kościelna wiernym. Jest to 
naturalna Kościoła pozycja. Stało 
się jednak, że od tysiąca lat Kościół 
rzymski stanął na głowie, bo wierni 
S E u d l a  niego a nie on dla wiernych. 
Ma1 się do nas urazę, że ten na gło
wie stojący kościół chcemy postawić 
na nogi. Podobno tradycię trzeba 
zachować, ale cóż z tego, gdy ta tra
dycyjna pozycja jest przecież fałszy
wa? Czy nie słusznie postępujemy, 
gdy się z tym nie zgadzamy?
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KANON 19

Kościół Polsko-Katolicki w na
uce Wiary i Moralności słoi na 
gruncie Prawd Objawionych, za
wartych w Piśmie św. i Tradycji 
Kościoła Pierwotnego, których 
przyjmuje: 1) wyznanie Wiary 
2) Siedem Sakramentów św. 3) 
sukcesję Apostolską, 4) kult 
Świętych Pańskich.

Nauka o Bogu Ojcu 

KANON 20

Wiara: 1) w Boga Wszechmo
gącego, będącego źródłem życia 
i rozwoju tak materialnego jak 
i duchowego, 2) w stosunku do 
człowieka Bóg objawia się we 
wszechświecie Swą twórczą po
tęgę, niezgłębioną mądrością, 
niepojętą miłością oraz opatrz
nościowym wpływem na kształ
towanie się losów poszczególne
go człowieka, narodu i całej 
ludzkości.

Nauka o Jezusie Chrystusie 

KANON 21

Wiara: 1) w Jezusa Chrystu
sa, Syna Bożego  — Człowieka, 

' jednej z Nim Boskiej natury, 
Odkupiciela i duchowego Odro- 
dziciela świata, który jako czło
wiek narodził się z Ńajśw. Marii 
Panny 2) Boskie Swe posłannic
two na ziemi objawił Chrystus 
przez doskonałe życie, niedościg
niony ideał dobroci, mądrości po
święcenia się dla drugich, zwła
szcza dla pokrzywdzonych i 
grzesznych, 3) Pracą swą, nau
ką i śmiercią męczeńską na krzy
żu, stał się Chrystus zarzewiem  
nowego życia duchowego ludz
kości, którego pełnia polega na 
poznaniu Boga, umiłowaniu Go 
i pełnieniu Jego świętej woli.

Nauka o Duchu św.

KANON 22

Wiara: w Ducha Świętego, 
Pocieszyciela, który od Ojca i 
Syna pochodzi oraz rządzi świa
tem w porządku nadprzyrodzo
nym.

Nauka o Trójcy Przenajświęt
szej

KANON 23
Wiara: w jednego Boga w 

trzech Boskich Osobach, a mia
nowicie: w Boga Ojca, Syna Bo
żego i Ducha Świętego, czyli w 
Trójcę Przenajświętszą.

Nauka o lasce Nadprzyrodzo- 
nej

KANON 24
Wiara: w Łaskę Nadprzyro

dzoną, płynącą z Ducha św., a 
sprawiającą, iż —  kiedy z nią 
człowiek współpracuje —  slaje 
się on w życiu doczesnym coraz 
lepszym doskonalszym, uczestni
kiem pokoju duszy i serca, —  a 
kiedyś, w życiu pozagrobowym, 
w połączeniu się z Bogiem znaj
dzie szczęście nieskończone.

Nauka o Kościele

KANON 25
Wiara, że Jezus Chrystus za

powiedział i rzeczywiście założył 
jeden, święty, apostolski i po
wszechny Kościół, oparłszy go  
na fundamencie wiary w Swe 
Bóstwo.

KANON 26
Wiara, że Kościół Powszechny 

w którym nieustannie przebywa

WYJĄTKI Z PRAWA 
Zasady Wiary

Chrystus, jest: 1) trwały i nie
zniszczalny, 2) prawdziwym na
uczycielem tak poszczególnego  
człowieka jak i całego ludzkiego 
człowieczeństwa, 3) szafarzem  
Łask Bożych, 4) przewodnikiem  
i światłem w doczesnej piel
grzymce ludzkości do Boga i 
zbawienia.

KANON 27

Wiara: 1) w konieczność jed
noczenia się wyznawców Kościo
ła Powszechnego z Założycie- 
łem —  niewidzialną Głową — 
Chrystusem, przez przyjmowa
nie zasad Jego nauki i przez ży
cie z tej nauki płynące, 2) w po
trzebę łączenia się wszystkich 
wyznawców Religii Chrystuso
wej w jedno wielkie, żyw e i świę 
te ciało mistyczne Chrystusa — 
Kościół Powszechny.

KANON 28

Wiara, że 1) dla realizowania 
głoszonego przez Kościół pro
gramu Chrystusowego, obejmu
jącego pełnię prawdy, miłości, 
sprawiedliwości i pokoju  —  pra
cować winny wszystkie narody 
świata, 2) każdy natomiast wy
znawca Kościoła Powszechnego

PARAFIA W  O SOW CE  
W ieś Osówka leży w woj. Kieleckim 6 km. oddalona 
od Oliola. Na zdjęciu lis. prob. w otoczeniu swoich 

parafian przed świątynią w Osówce.
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K A N O N I C Z N E G O  
Kościoła Fol.-Kai.
winien brać żywy udział w du
chowym życiu Kościoła, dążąc 
do coraz większej doskonałości 
osobistej.

KANON 29

Wiara, że 1) Chrystus powołał 
pierwszą hierarchię kościelną w 
osobach Apostołów, pozostawia
jąc sprawy organizacyjne Koś
cioła wymogom jego historycz
nego rozwoju w różnych okre
sach, —  2) Apostołowie swą wła
dzę kapłańską, pasterską i nau
czy ciełską przekazali swym na
stępcom. — biskupom i kapła
nom, co określa się jako suk
cesję Apostolską, — 3) Chrystus 
nie wyznaczył żadnego z Aposto
łów na Swego osobistego na
stępcę czyli namiestnika; a za
tem papiestwo rzymskie nie jest 
pochodzenia Bożego, lecz wy
łącznie monarchicznym tworem 
ustrojowej gałęzi watykańskiej.

Nauka o grzechu i przebacze
niu

KANON 30

1) uznanie słabości i ułom
ności natury ludzkiej, skłonnej

do grzechu, tzn. przestępowania 
prawa natury, pozytywnego pra
wa Bożego oraz wypływającego 
zeń prawa ludzkiego. — 2) 
Grzech —  to zasadnicza prze
szkoda na drodze do pokoju, 
szczęścia i doskonałości czło
wieka; stanowi zatem istotną 
przegrodę między nim a Bo
giem.

KANON 31

Wiara w odpuszczenie grze
chów, o ile człowiek szczerze i 
doskonale za nie żałuje, mocno 
postanawia poprawę swego ży 
cia, naprawia wyrządzone zło i 
używa skutecznych środków do 
uniknięcia go w przyszłości.

KANON 32

Wiara: że 1) Chrystus zosta
wił Kościołowi Swemu pełnię 
władzy odpuszczenia grzechów, 
przekazując Apostołom Swym  
a przez nich wszystkim bisku
pom i kapłanom Kościoła P o
wszechnego — Klucze Króles
twa Niebieskiego wraz z władzą 
związywania i rozwiązywania 
na ziemi i w niebie. 2) Konkret
nym wyrazem kapłańskiej wła
dzy związywania i rozwiązywa
nia jest Sakrament Pokuty.
( nauka o Sakramentach św.)

KANON 33

Wiara, że Chrystus ustano
wił siedem Sakramentów św. ja
ko najskuteczniejsze środki Łas
ki Nadprzyrodzonej w doczesnej 
pielgrzymce człowieka do Boga
i zbawienia

KANON 54

Sakrament Chrztu św. jest 
pierwszym, niepowtarzalnym Sa
kramentem, wprowadzającym 
odrodzonego duchowo człowie
ka w grono wyznawców Kościo
ła Powszechnego, zobowiązując 
go do życia według nauki Jezu
sa Chrystusa.

KANON 35

Sakrament Bierzmowania jest 
dopełnieniem S a k r a m e n t u  
Chrztu św. w stosunku do osób, 
które doszły do pełnego używa
nia rozumu. Daje moc nadprzy
rodzoną i zobowiązuje wyznaw
cę Kościoła Powszechnego do 
gorliwego współaptołowania 
oraz obrony Kościoła przed ata
kami jego  przeciwników.

KANON 36

Sakrament Pokuty: 1) dogma
tycznie — W Sakramencie P o
kuty jako powtarzalnym  —  wy
znawca Kościoła Powszechnego, 
należycie przygotowany otrzy
muje od Boga za pośrednictwem  
kapłana odpuszczenie grzechów,
o ile za nie szczerze żałuje, po
stanawia mocno poprawę życia, 
naprawia wyrządzone zło i uży
wa skutecznych środków do uni
knięcia go w przyszłości, —  2) 
obrzędowo — Sakrament Poku
ty może odbywać się prywatnie 
(Spowiedź św. w konfesjonale) 

albo publicznie (Spowiedź św. 
przed ołtarzem ).

KANON 37

Najświętszy Sakrament Ołta
rza: 1) jest to Chrystus rzeczy
wiście (realnie), lecz sakramen
talnie obecny w Eucharystii pod 
postaciami zakonsekrowanego 
chleba i wina, jako pokarm du
chowy dla człowieka, będącego 
w stanie Łaski Nadprzyrodzonej 
czyli bez grzechu śmiertelnego,
2) Ośrodkiem kultu eucharysty-

(c. d na str. 126)
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Ordynacja wyborczaWyjątki Prawa
(c. d. ze str. 125)

cznego w Kościele jest Ofiara 
Mszy św. odprawiana według 
obrządku Kościoła Zachodniego 
w liturgicznym języku narodo
wym. 3) Przed przystąpieniem  
do Komunii św. obowiązuje stan 
Łaski Nadprzyrodzonej, oraz 
post eucharystyczny, polegający 
na wstrzymaniu się od pokar
mów od północy.

KANON 38

Sakrament Ostatniego Olejem  
św. Namaszczenia jest dopełnie
niem Sakramentu Pokuty dla 
człowieka przygotowującego się 
na śmierć.

KANON 39

Sakrament Kapłaństwa: 1) u- 
dzielany przez biskupa odpo
wiednio przygotowanemu ducho
wo i umysłowo klerykowi, daje 
mu władzę duchowną głoszenia 
Słowa Bożego, szafowania Sa
kramentów św. i publicznego 
wykonywania innych aktów czci 
Bożej, —  2) Otrzymaną w Sa
kramencie władzę kapłańską 
można wykonywać godziwie tyl
ko pod kierunkiem prawowitych 
Władz kościelnych, udzielających 
kapłanowi jurysdykcji do dusz- 
pasterzowania czyli prowadzenia 
wyznawców Kościoła do Boga.

KANON 40
Sakrament Małżeństwa jest: 

1) podniesieniem do godności 
Sakramentu naturalnej lub cy
wilnej umowy małżeńskiej, za
wartej między wyznawcami Koś
cioła Powszechnego, którym na 
nowej drodze wspólnego pożycia  
błogosławi Kościół przez swych 
kapłanów, — 2) Kościół prze
strzega tych warunków i uznaje 
te przeszkody do zawarcia waż
nego związku małżeńskiego, 
które przewidziane są prawem  
cywilnym, — 3) Małżeńskie 
sprawy sporne wyznawców Koś
cioła polsko-katolickiego, po roz
patrzeniu przez władze świeckie, 
winne być przedłożone do po
nownego rozpatrzenia z punktu 
widzenia religijnego przed K o
misją do Spraw Małżeńskich.

(c. d. na str. 127)

W dniu 1 sierpnia b.r. otrzymaliśmy 
nową Ordynację wyborczą do Sejmu 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

W myśl niej prawo wybierania ma 
każdy tbywałel polski po ukończeniu 
18-go roku życia — każdy to znaczy 
bez względu na płeć, przynależność 
narodową i rasową, wyznanie, wy
kształcenie, czas zamieszkania w obwo
dzie glosowania, pochodzenie spclecz- 
ne, zawód i stan majątkowy. Wybra
nym może być każdy, komu prżysługu- 
guje prawo wybierania, jeśli ukończyI 
lat 21.

Wybory zarządza Rada Państwa na 
miedąc przed upływem kadencji do
tychczasowego Sejmu. Posłowie są wy
bierani w okręgach wyborczych w sto
sunku: 1 POSEŁ NA 60,000 MIESZ
KAŃCÓW.

Dla przeprowadzenia glosowania 
tworzy się obwody głosowania i ko
misje wyborcze.

Prawo zgłaszania kandydatów na 
posłów przysługuje organizacjom po
lityczny m, zawodowym i spółdziel
czym związkowi S.Ch., związkowi M.P. 
jak również innym masowym organi
zacjom społecznym ludu pracującego. 
Kandydaci na posłów zgłaszani są w 
okręgach wyborczych. Można kandy
dować tylko w jednym okręgu i tylko 
z jednej listy, ale niezależnie od 
miejsca zamieszkania. Liczba kandy
datów na liście nie może przekraczać 
liczby posłów przypadającej na dany 
okręg. Zgłaszająca organizacja może 
w pisemnym oświadczeniu złożonym 
równocześnie z listą, wskazać oznacze

nie (godło) zgłoszonej listy. Rada Pań
stwa ustala wzór karty do głosowania 
na której muszą się znajdować nazwis
ka kandydatów z godłem listy kandy
datów.

Głosowanie odbywa się w iokalu 
obwodowej Komisji wyborczej bez 
przerwy między godziną 6 a 22, z  za
chowaniem najściślejszej tajności. U- 
rzędową kartę do głosowania wręcza 
wyborcy komisja. Karty nieurzędowe 
są nieważne. Za wybranych kan
dydatów uważa się kandydatów, 
na których w okręgu wyborczym 
oddano najwięcej ważnych głosów. 
Jeżeli w głosowaniu wzięła mniej niż 
połowa uprawnionych do glosowania 
w okręgu, Rada Państwa ogłasza u 
ciągu 2 tygodni ponowne wybory.

Przytoczyliśmy najważniejsze punk
ty ncwej Ordynacji. Nie wystarcza to 
jedną/t do zrozumienia, jakim potęż
nym skokiem są te postanowienia. Sa
ma Ordynacja nie mówi nam o tym, 
ile to krwi i łez popłynęło jeszcze 
100 lat temu, by taką Ordynację zao- 
być, by odbyły się wybory i to po
wszechne, tajne, bezpośrednie. He to 
ludzi jeszcze w krajach kapitalistycz
nych musi walczyć o prawo 
glosowania, którego ich pozbawiono z 
przyczyn rasowych, stanowych czy za
wodowych. Nie we wszystkich krajach 
jeszcze teraz kobiety mogą decydować
o rządach swej Ojczyzny. Jest to na
sze wielkie zwycięstwo. Z tym prze
konaniem pójdziemy do urn wybor
czych w dniu 26 października, by wy
brać naszej Ojczyźnie Sejm, który bę
dzie walczył o pokój i dobrobyt.

PARAFIA W  CIEPLICACH
W pięknej miejscowości uzdrowiskowej 
Cieplice k. Jeleniej Góry na wiosnę b. r. 
powstała parafia pol.-kat. Na zdjęciu wi
dzimy piękny fronton kościoła i gromadkę 

wiernych
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Każdy kto widział Warszawę w 
1945 r. bezpośrednio po ustąpieniu hit
lerowskiego okupanta, z bólem zała
mywał ręce na widok rumowisk i gru
zów. Barbarzyńca hitlerowski niszcząc 
dom za domem chciał raz na zawsze 
wymazać Warszawę z karty geogra
ficznej świata — uniemożliwić jej 
odbudowę.

W krótkim czasie okazało się, jak 
'  mocnc przeliczył się hitlerowski oku

pant. Zniszczył miasto jizycznie, nie 
potrafił jednak złamać miłości miesz
kańców Warszawy do swego miasta i 
miłości wszystkich Polaków do swej 
Stolicy. Przywiązanie to i miłość spra
wiły cud. Zburzona Warszawa ożyła. 
Odbudowuje się i rozbudowuje coraz 
piękniej. Wśród ogromnych osiągnięć, 
jakie zdobył nasz Naród w ciągu 8-miu 
lat niepodległego bytu, Warszawa zaj
muje osobne miejsce, jej wspaniale 
dzieło odbudowy raduje dziś serce i 
oczy każdego Polaka.

Pierwszym 'zagadnieniem w budowie 
Warszawy było zagadnienie uprzemy
słowienia Stolicy. Dlatego też od ro
ku 1945 odbudowano i zbudowano w 
Warszawie szereg zakładów podsta
wowego przemysłu — metalowego, 
precyzyjnego, graficznego, odzieżowe
go. Powstały takie potężne obiekty jak 
F.S.O.' fabryka im. Kasprzaka, Dom 
Słowa Polskiego, Zakłady Graficzne, 
Zakłady im. Dymitrowa. Plan 6-letni 
przewiduje budowę szeregu nowych 
obiektów: lluta Szkła Technicznego, 
potężna huta „Warszawa", Stacja 
Przemiału Cementu i Elektrociepłow
nia.

Tak więc Warszawa staje się mias
tem ludzi pracy, miastem, w którym 
połowa ludności ok. 412.000 jest za
trudniona w produkcji, a przez to przy
biera coraz wyraźniejsze cechy socja
listycznej Stolicy.

Równolegle z rozwojem przemysłu 
postępuje rozwój gospodarki mieszka
niowej. Szybkie tempo z jakim rozbu
dowuje się Warszawa, dostarczając 
przez to swym mieszkańcom coraz 
więcej słonecznych i wygodnych miesz
kań, świadczy o wielkiej trosce, jaką 
Rząd Polski Ludowej otacza ludzi 
pracy.

Już w okresie najcięższym dla na
szej Ojczyzny (1945—46) odbudowa
no w Warszawie 75.000 izb mieszkal
nych. Tempo budowy nowych mieszkań 
wzrastało następnie z roku na rok 
tak, że ogólny bilans budownictwa 
mieszkaniowego wyraża się obecnie 
sumą 200 tysięcy odbudowanych i no
wych izb mieszkalnych, oraz liczbą
84.000 izb odremontowanych (remont 
kapitalny). Jest to trzykrotnie szyb
sze tempo budownictwa mieszkanio
wego, aniżeli w przedwojennej War
szawie w czasie największego nasile
nia ruchu budowlanego, przypadają
cego na lata 1933—1936. Warto też 
nadmienić, że w Warszawie z czasów 
burżuazji budowano wspaniałe pałace 
i kamienice przeznaczone wyłącznie 
dla kapitalistycznej magnaterii i bo
gaczy — prości i biedni ludzie pracy 
natomiast musieli się gnieździć na pe
ryferiach miasta w okropnych warun
kach mieszkaniowych, pozbawionych 
wszelkich urządzeń sanitarnych. Dziś

stolica
dla ludzi pracy buduje się piękne osie
dla mieszkaniowe: Muranów, Młynów, 
Mirów, Bielany, Grochów, Ochota 
M.D.M. i inne.

Przy jednym z nich warte bodaj 
chwilę zatrzymać się, a mianowicie 
przy M.D.M-mie. W samym sercu War
szawy wyrosła wspaniała najbardziej 
nowoczesna piękna w swej prostocie 
i prosta w swym luksusie — Mar
szałkowska Dzielnica Mieszkaniowa. 
Kto jej nie widział, ten nie wie jak 
wygląda nowa i młoda Warszawa, a 
kto ją pierwszy raz ujrzy, nie zdoła 
powstrzymać uśmiechu, który mimo- 
woli rozjaśnia twarz na widok prze
pięknych gmachów, bielących się w 
słońcu piaskowcem; nie zdoła ustrzec 
się od uczucia dumy z wielkich osiąg
nięć budowlanych naszych inżynierów, 
techników, murarzy i rzeźbiarzy.

M.D.M. ujawniła nam może lepie1 
niż inna budowa rewolucję jaka do
konała' się dziś w Warszawie — rewo
lucję społeczną. Na czym ona polega? 
Oto na tym, że w tych przepięknych 
gmachach, w tych nowoczesnych pa
łacach, w samym sercu Warszawy za
mieszkają prości ludzie pracy, robotni
cy, murarze, hutnicy, inteligencja pra
cująca — ci wszyscy dla których nie
gdyś przed wojną zestawiano brudne 
przedmieścia i peryferie miasta. Dzie
je się to zgodnie z decyzją Prezydenta 
Bieruta, który w lipcu 1949 roku za
twierdzając rozpoczęcie budowy 
M.D.M-mu powiedział: „Pod robotni
cze osiedla mieszkaniowe zostaną od
dane tereny, które dawniej były dostęp
ne jedynie dla zamożnej ludności 
Warszawy, mieszkania robotnicze wej
dą do śródmieścia wzdłuż trasy W—Z 
i ulicy Marszałkowskiej".

Oprócz budynków mieszkalnych, od
budowano i pięknie urządzono parki: 
Ujazdowski, Saski, Krasińskich, Trau
gutta, Praski, Sowińskiego i na Mo
kotowie. Oddano do użytku nowe par
ki: Kaskadę, dawną Dolinę Szwaj
carską, park Hanki Sawickiej, oraz ca
ły szereg dziedzińców, skwerów, zie
leńców. Obecnie przystąpiono do bu
dowy najwspanialszego parku — Cen 
tralnego Parku Kultury i Wypoczynku 
na Powiślu o powierzchni ok. 250 ha.

Do użytku oddano również w ostat
nich łatach cztery mosty na Wiśle — 
Śląsko — Dąbrowski, Poniatowskiego, 
Średnicowy i Kolejowy.

Równocześnie z budową nowej War
szawy buduje się Warszawa stara, od
nawia się i rekonstruuje w dawnej sza
cie wiele cennych zabytków historycz
nych, które przechowują w kamieniu 
ciągłość historii miasta, np. kolumna 
Zygmunta, pomnik Kopernika, pałac 
Staszica, prawie całe Stare Miasto i 
szereg innych zabytkowych budowli, 
pałaców i domów użytkowych.

Przy tak szybkim tempie rozbudowy 
Warszawa powiększa się i pięknieje z 
dnia na dzień. Kiedy w pierwszych 
dniach wyzwolenia liczyła niespełna
200.000 łudzi, dziś w swych nowych 
rozbudowanych domach liczy już
854.000 ludzi.

Nie zginęła więc, lecz żyje ukochana 
i budowana przez wszystkich Polaków 
Warszawa, kwitnie przepiękną młodoś
cią nowej robotnicze/ Stolicy.

Wyjątki Prawa

(c. d. ze str. 126)

Nauka o prawach i obowiąz
kach człowieka

KANON 41

Wiara: 1) w równość wszyst
kich ludzi,, jako dzieci jednego 
Ojca Niebieskiego — Boga; przy 
wileje więc, płynące z różnicy 
stanu, płci, wiary, narodowości
i rasy są wielką krzywdą- oraz 
pogwałceniem naturalnych praw 
człowieka i przeszkodą w celo
wym jego rozwoju i doskonale* 
niu się, 2) Każdy człowiek ma 
prawo do bytu, szczęścia i środ
ków prowadzących do zachowa
nia życia, do doskonalenia się i 
zbawienia.

KANON 42

Wiara w wielkie i święte obo
wiązki każdego człowieka wzglę
dem Boga, samego siebie, rodzi
ny, bliźniego, Ojczyzny swojej i 
całej ludzkości.

Nauka o kulcie Świętych 
Pańskich

KANON 44

Wiara w Świętych Obcowanie: 
1) Zachowanie kultu Świętych 
Pańskich uznanych przez Kościół 
Powszechny, —  2) Świętymi, za
sługującymi na kult religijny ze 
strony Kościoła są ci spośród 
zmarłych chrześcijan, którzy ży 
jąc idealnie według zasad Chrys
tusa, z pobudek nadprzyrodzo% 
nych, poświęcili się całkowicie 
służbie bliźniego, a tym samym 
przynieśli chwałę Bogu i chlubę 
Kościołowi Powszechnemu.

KANON 45

Wiara: 1) w Boskie Macie
rzyństwo N. M. Panny. Niepoka
lanie Poczętej i Wniebowziętej, 
Pośredniczki i Orędowniczki na
szej przed Bogiem, — 2) Jako 
najdoskonalsza po Chrystusie 
istota zasługuje N.M. Panna na 
szczególny kult i miłość wier
nych Kościoła.
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Program fl^yborezy Frontu Narodowego
(w wyjątkach)

Do Obywateli Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej!
— Aby zespolić jeszcze bardziej naród polski w pracy

i w walce:
— o umocnienie niepodległości zjednoczonej Ojczyzny,
— o utrzymanie i utrwalenie pokoju,
— o wzrost dobrobytu i coraz lepszą przyszłość ludzi

pracy,
— o rozkwit i siłę Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 
my — przedstawiciele Polskiej Zjednoczonej Partii R o

botniczej, Zjednoczonego' Stronnictwa Ludowe
go, Stronnictwa Demokratycznego, związków za
wodowych, spółdzielczych i Samopomocy Chłop
skiej, Związku Młodzieży Polskiej, Ligi Kobiet,

my — partyjni i bezpartyjni robotnicy, chłopi, przo
downicy pracy, przedstawiciele inteligencji 
technicznej, nauczyciele, naukowcy, pisarze, ar
tyści, działacze spolec-zni różnych organizacji i 
środowisk, niezależnie od poglądów czy wyzna
nia,

zespoleni i jednomyślni w rozumieniu naczelnych po
trzeb Ojczyzny

— przedstawiamy Narodowi wspólny program wybor
czy Frontu Narodowego.

Czym jest Front Narodowy?
Jest jednością działania wszystkich Polaków, którzy 

chcą gospodarczego i kulturalnego rozkwitu Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej, szybkiego wzrostu jej siły 
oraz dobrobytu wszystkich ludzi pracy.

Jest jednością działania wszystkich, którzy chcą 
utrwalenia pokoju i niepodległości Ojczyzny.

Jest jednością w walce o szczęśliwą przyszłość naro
du, w  walce z tymi, którzy chcieliby naród nasz rozbić 
i osłabić wewnętrznie, w walce z najmitami imperia
lizmu.

Front Narodowy jest jednością działania tych wszyst 
kich, którzy chcą, aby znikł wszelki wyzysk pracy, aby 
każdy służył narodowi według zdolności i otrzymywał 
zapłatę według pracy.

Kto staje w szeregach Frontu Narodowego, kto 
wzmacnia jego jedność i przyczynia się do osiągnięcia 
jego wielkich i sprawiedliwych celów —  jest patriotą.

Kto jedność narodu świadomie rozbija — jest wro
giem.

/  /  "WIELKIE, historyczne zdobycze narodu polskiego, 
^ '-'osiągn ięte w  ciągu ośmiu lat niepodległości opie

rają się na tym,
że dzięki wyzwoleniu naszego kraju przez Armię 
Radziecką i walczące u je j boku Wojsko Polskie — 
klasa robotnicza pod przewodem Polskiej Partii 
Robotniczej, w sojuszu z masami chłopów pracują
cych, wzięła władze w ręce i przezwyciężając wie
kowe zacofanie kraju, podjęła wielkie dzieło budo
wy socjalizmu w Polsce.

Dzięki temu mamy Polską Rzeczpospolitą Ludową — 
Ojczyznę zjednoczoną na prastarych ziemiach polskich, 
w narodowych granicach,

POLSKĘ SILNĄ, JAK NIGDY W HISTORII, 
POLSKĘ, ZW IĄZANĄ PRZYJAŹNIĄ I W ZA
JEMNĄ POMOCĄ ZE WSZYSTKIMI SĄSIA
DAMI I WSZYSTKIMI KRAJAMI DEMOKRA
CJI LUDOWEJ.

Naród nasz wkroczył zdecydowanie na drogę wiel
kiego budownictwa i szybkiego postępu we wszystkich 
dziedzinach życia.

Nasza produkcja przemysłowa wzrosła trzykrotnie 
w stosunku do przedwojennej. Zbudowaliśmy i budu
jemy setki nowych wielkich fabryk-, które pomnażają 
siłę gospodarczą kraju i służą zaspokajaniu rosnących 
potrzeb ludności. Stworzyliśmy wiele gałęzi przemy
słu, których nie miała Polska za czasów kapitalistów 
i obszarników. Z zacofanego kraju rolniczego staliśmy 
się krajem przemysłowo-rolniczym

Skończyliśmy raz na zawsze z klęską analfabetyzmu. 
W Polsce każde dziecko w wieku szkolnym uczy się. 
Mamy dziś dwa razy więcej wyższych uczelni i trzy 
razy więcej studentów na tych uczelniach, niż przed 
wojną. Nie ma dziś w  Polsce wsi, z której by ktoś 
nie uczył się na wyższej uczelni łub nie zdobył wyższej 
kwalifikacji w  przemyśle czy w  rolnictwie, w  szkol
nictwie czy w wojsku.
~7  AS ADNICZE zmiany dokonały się w położeniu mas 

pracujących.
Klasa robotnicza niei zna już nędzy i niepewności 

jutra, Bezrobocie jest już tylko ponurym wspomnie
niem kapitalistycznej przeszłości. Robomik pracuje 
nie na kapitalistę — pracuje dla swego narodu, dla 
siebie i swej rodziny. Tytuł przodownika pracy i racjo
nalizatora stał się jednym z najzaszczytniejszych wy
różnień obywatela. Rozbudowaliśmy ubezpieczenia 
społeczne i służbę zdrowia* Milion dzieci wyjeżdża co 
roku na kolonie letnie, w  góry i nad morze. Seiki ty
sięcy robotników korzystają z wczasów wypoczynko
wych, wiele tysięcy — z uzdrowisk i sanatoriów. Dzie
siątki tysięcy robotników uczą się, podnoszą swe kwa
lifikacje, obejmują kierownicze stanowiska w fabry' 
kach i w administracji państwowej.

Chłop bezrolny i małorolny — przed wojną skazany 
na poniewierkę i poniżenia —  otrzymał ziemię, moż
ność praicy w przemyśle.

Dzięki otrzymanej od państwa ludowego ziemi i po
mocy poważna część małorolnych i bezrolnych stała 
się gospodarzami średniorolnymi.

Przed młodzieżą polską, która w latach przedwojen
nych była pokoleniem, pozbawionym przyszłości, do
stępu do pracy, do nauki, do zawodu —  szeroko otwar
ły się wrota szkól i fabryk. -Konstytucja Polskiej Rze
czypospolitej Ludowej dala młodzieży pełnię praw oby
watelskich, powołując ją  do czynnego współudziału 
w rządzeniu państwem. Naród ufa swej młodzieży 
i widzi w niej przyszłość Polski.

Kobiecie, która w  ustroju kapitalistycznym była 
szczególnie upośledzona, władza ludowa zapewniła ró
wne z mężczyzną prawa, urzeczywistniając te prawa 
systematycznie i coraz szerzej.

Kobiety pracują we wszystkich dziedzinach i na 
najbardzej odpowiedzialnych stanowiskach. Szeroko 
rozwinęliśmy opiekę nad matką i dzieckiem. Chroni
my i umacniamy rodzinę, otaczamy szczególną troską 
rodziny wielodzietne, zapewniamy jasną przyszłość 
dzieciom.

Przed wojną spadała w Polsce liczba urodzeń, rosła 
liczba zgonów. Dziś jest odwrotnie. Dzięki przemia
nom gospodarczym i społecznym, dzięki wzrostowi sto
py życiowej i trosce o ochronę zdrowa ludności spada 
liczba zgonów, rośnie liczba urodzeń.

Dzisiaj staliśmy się narodem o szybko rosnącej li
czebności — w ciągu pierwszych ośmiu lat niepodle
głości wzrośliśmy o trzy miliony, a za niewiele lat bę
dziemy narodem trzydziestomilionowym.

Z dnia na dzień rośnie i rozwija się nasza ludowa 
Ojczyzna.

„Polska przestała być krajem biednym, bezbronnym 
i niezaradnym... Minął i nie wróci nigdy wrzesień 
1939 r., minęła i nie wróci nigdy hańba bezsilności na
szego kraju wobec najeźdźców".

Te słowa Bolesława Bieruta wyrażają historyczną 
przemianę w losach narodu polskiego.
/ / ALKA o wykonanie wielkich planów narodowych, 
^  o rozwój przemysłu, jako dźwigni wszystkich 
dziedzin gospodarki narodowej — jest dziś najważ
niejszym zadaniem.

D I at eg o:
Wzmagajmy wytrwały, ofiarny wysiłek dla urzeczy

wistnienia wielkich zadań Planu Sześcioletniego.
Podnośmy stale wydajność pracy.
Rozwijajmy ruch współzawodnictwa pracy, mnóżmy 

szeregi racjanolizatorów i przodowników pracy.



Program Wyborczy Frontu Narodowego
(c. d.)1

1
Produkujmy więcej, taniej i lepiej

— oto program Frontu Narodowego.
Mimo postępu w produkcji rolniczej nasza gospo

darka rolna jest jeszcze zacofana. Pozostaje ona w 
tyle w stosunku do potrzeb rosnącego przemysłu i lud
ności miejskiej. Powoduje to trudności, na których 
żeruje kapitalista wiejski i spekulant.

Polityka władzy ludowej — umacnianie spójni mię
dzy miastem a wsią — odpowiada wspólnym interesom 
klasy robotniczej 1 chłopów pracujących.

Zmierza ona do stałej poprawy zaopatrzenia kraju, 
do okiełznania spekulacji, niesie pomoc chłopom indy
widualnym w podnoszeniu produkcji, popiera rozwija
jący się na zasadach pełnej dobrowolności ruch spół
dzielczości produkcyjnej i wzmacnia państwowe go
spodarstwa rolne.
D l a t e g o :

Umacniajmy spójnię między miastem a wsią.
Nie szczędzimy wysiłków, aby było więcej maszyn 

rolniczych, więcej nawozów sztucznych, aby lepsze by
ło zaopatrzenie wsi w artykuły przemysłowe.

Strzeżemy wypełniania obowiązków wsi względem 
państwa. Prowadzimy nieprzejednaną walkę ze spe
kulacją. . i

Zmierzamy wytrwale do tego, aby więcej było arty
kułów rolnych, aby lepsze było zaopatrzenie miast 
w żywność
— oto program Frontu Narodowego.

Nasze budownictwo rozwija się w obliczu neustają- 
cego zagrożenia pokoju przez imperialistów amerykań
skich, oraz ich wasali zachodnio-niemieckich i innych. 
Zbrojenia Łachodnio-niemieckich odwetowców i całego 
obozu imperialistycznego zwracają się swym ostrzem 
przeciwko całości naszych ziem, przeciwko niepodleg
łości Polski, przeciwko wszystkim miłującym wolność 
narodom.

Jedynie skutecznym środkiem przeciwstawienia się 
tej groźbie jest:

Wzmacnianie przyjaźni i wspólnej walki o pokój ze 
wszystkimi narodami broniącymi swej niepodległości.

Wzmacnianie obronności państwa w służbie pokoju.
Wzmacnianie siły gospodarczej kraju i jedności we

wnętrznej narodu.
Są to zadania, które wymagają sił i środków. Dzięki 

władzy ludowej możemy sprostać tym zadaniom. Dzię
ki naszemu ustrojowi społecznemu łączymy szybki 
rozwój naszego pokojowego budownictwa ze wzmac
nianiem sił obronnych kraju i stopniowym wzrostem 
dobrobytu mas ludowych
D l a t e g o :

Zwierajmy szeregi w walce o pokój, o wykonanie 
Planu 6-letniego.

Otaczajmy opieką i miłością Ludowe Wojsko Polskie
—  straż pokoju i niepodległości Ojczyzny.

Zacieśniajmy i pogłębiajmy przyjaźń narodu pol
skiego ze Związkiem Radzieckim, umacniajmy jedność 
światowego obozu obrońców pokoju i niezawisłości na
rodów
—  oto program Frontu Narodowego.

Pozbawieni fabryk i folwarków wyzyskiwacze chcie
liby odebrać ziemię chłopom, fabryki — narodowi.

Niedobitki reakcji, zdrajcy i szpiedzy w kraju i na 
emigracji, nie zaprzestają knowań przeciwko Polsce lu
du pracującego.
D l a t e g o :

Wzmacniajmy na każdym kroku władzę ludową.
Bądźmy czujni, strzeżmy mienia narodowego i ta

jemnicy państwowej, tępmy sabotażystów i szpiegów.
Walczmy przeciw oszustwom, plotkom i oszczer

stwom reakcyjnej imperialistycznej propagandy, po
głębiając świadomość polityczną najszerszych mas
—  oto program Frontu Narodowego.

Walce z trudnościami przeszkadza biurokratyzm 1 ku
moterstwo gnieżdżące się jeszcze w niejednym z na
szych urzędów i instytucji! — tu i ówdzie pokutują 
Jeszcze stare nawyki: brak troski o człowieka pracy, 
wielkopański stosunek do jego potrzeb.

Każdy przejaw niedbalstwa 1 niesumienności, naru
szanie socjalistycznej dyscypliny pracy 1 nieposzano- 
wanie mienia społecznego, niewywiązywania się z obo
wiązków wobec państwa —  przeszkadza naszemu roz
wojowi, naszym wysiłkom.

D l a t e g o :
Rozszerzajmy udział mas ludowych w rządzeniu 

państwem, ulepszajmy pracę Rad Narodowych.
Walczmy o to, by każdy urząd przestrzegał prawo

rządności i wskazań władzy ludowej, aby dobrze słu
żył ludziom pracy, troszczył siq o nich.

Walczmy o przestrzeganie socjalistycznej dyscypliny 
pracy, o wypełnianie obowiązków wobec państwa przez 
każdego obywatela.

Rozwijajmy poczucie obywatelskiej odpowiedzial
ności.

Przez śmiałą 1 szeroką krytykę 1 samokrytykę obna
żajmy i usuwajmy bezlitośnie biurokratyzm, kumoter
stwo, bezduszny stosunek do człowieka.
Obywatele!

Urzeczywistnienie programu Frontu Narodowego, 
przyśpieszenie wykonania Planu Sześcioletniego ozna
cza:

wzrost realnych zarobków robotnika i inteligen
ta, poprawę zaopatrzenia emerytów, inwalidów 
i  rencistów,
wzrost poziomu życiowego chłopa pracującego, 
umocnienie i stałe rozszerzanie zdobyczy ludu

• pracującego zagwarantowanych przez Konsty
tucję.

Od nas samych, od naszej świadomości, ofiarności 
i aktywności zależą postępy naszego budownictwa. 

* * *
Przed Sejmem, który wybierzemy, stanie obowiązek 

wytyczenia dalszych i.adań, uchwalenia nowego Pla
nu 5-Ietniego, którego wykonanie zabezpieczy naszemu 
narodowi wielkość, siłę i dobrobyt.

Rozbudujemy nasze bazy surowcowe: zwiększymy 
wydobycie węgia kamiennego i brunatnego, rud żelaza, 
metali nieżelaznych, ropy naftowej i soli potasowej, 
rozwiniemy produkcję kauczuku i paliw syntetycz
nych, włókien sztucznych i podstawowych produktów 
chemicznych.

Rozbudujemy znacznie górnictwo 1 przemysł w całej 
Polsce nie wyłączając zacofanych, nie posiadających 
przemysłu okręgów rolniczych.

Rozwiniemy szeroko przemysł nawozów sztucznych 
1 nowoczesnych maszyn rolniczych wszelkiego typu, 
aby wesprzeć pracę chłopa najnowocześniejszą techni
ką, ulżyć pracy rąk, zwiększyć plony.

Podjęte zostaną wielkie budowy, które zmienią za
sadniczo warunki rozwoju całych obszarów naszego 
kraju Rozpoczniemy budowę wielkich zapór wodnych 
1 kanałów żeglownych, wielkich elektrowni na Wiśle 
1 Bugu, które umożliwią zelektryfikowanie zacofanych 
połaci kraju. Wykorzystanie naszych zasobów wod
nych do melioracji łąk i pastwisk oraz nawodnienia 
gruntów ornych pozwoli na znaczny wzrost urodzajów 
1 rozwój hodowli.

Zwycięskie wykonanie planów gospodarczych stwa
rzać będzie warunki dla zamożnego życia ludzi pracy 
w mieście, i na wsi.

Rozwijać będziemy na szeroką skalę budownictwo 
mieszkaniowe.

W okresie bieżącego dziesięciolecia zakończymy od
budowę dwóch pierwszych wielkich tras warszawskie
go metro, odbudujemy Wrocław, Gdańsk i Szczecin.

Zbudujemy miasta socjalistyczne: Nową Hutę i No
we Tychy oraz szereg wielkich osiedli robotniczych.

Zwrócimy szczególną uwagę na miasta i osiedla za
niedbane przez rządy kapitalistyczne — jak Łódź, 
ośrodki przemysłowe Zagłębia Śląsko-Dąbrowskiego 
1 Wałbrzyskiego, zaopatrzymy je w wodę i urządzenia 
kanalizacyjne.

Zapewnimy każdemu dziecku w mieście i na wsi 
wykształcenie co najmniej w zakresie pełnej szkoły 
7-klasoweJ.



Program Wyborczy Frontu Narodowego
(Dokończenie)

Zapewnimy średnie wykształcenie wszystkim dzie
ciom w wielkich miastach i ośrodkach przemysłowych 
jak również coraz liczniejszym rzeszom dzieci wiej
skich.

Rozwiniemy szeroko budownictwo teatrów, kin, mu
zeów, domów kultury, świetlic i innych ośrodków ży
cia kulturalnego w mieście i na wsi.

Rozbudujemy na wielką skalę urządzenia zdrowotne, 
szpitale i sanatoria, kliniki i ambulatoria, ośrodki 
zdrowia i izby porodowe.

Wybudujemy nowe stadiony i boiska, zapewnimy 
milionom chłopców i dziewcząt sprzęt sportowy, po
lepszymy opiekę nad sportem i kulturą fizyczną.

Wykonanie wielkich planów narodowych bieżącego 
10-lccia uczyni Polskę krajem potężnego, nowoczesne
go przemysłu, krajem rozwijającego się postępowego 
rolnićtwa, krajem wysokiej kultury, jednym z przodu
jących krajów Europy
— oto program Frontu Narodowego.

Polacy!

Jedność naszego narodu wokół klasy robotniczej
i władzy ludowej stała się potężną silą rozwoju naszej 
Ojczyzny, zabezpieczenia jej niepodległości, obrony 
pokoju.

Do Frontu Narodowego przyłączają się przez wzra
stający wysiłek swej pracy i pogłębianie swej świado
mości politycznej ci wszyscy, którzy nie od razu zdo
łali przezwyciężyć wątpliwości, wahania czy błędy.

Strzegąc zasad wolności sumienia 1 wyznania zagwa
rantowanych przez Konstytucję Polskiej Rzeczypospo
litej Ludowej, przeciwstawiajmy się wszelkim próbom 
ze strony reakcji nadużywania uczuć religijnych dla 
szerzenia waśni wśród Polaków.

Udaremniajmy wszelkie próby rozbijania jedności 
narodu walczącego o' pokój i przyszłość Ojczyzny.

Wzmacniajmy i rozszerzajmy jedność narodu, sku
piajmy pod sztandarami Frontu Narodowego wszyst
kich ludzi pracy, partyjnych i bezpartyjnych, wszyst
kich patriotów.

Niech wyrazem jedności narodu będą wspólne listy 
Frontu Narodowego, na których znajdą się najlepsi: ci, 
którzy od lat walczyli o wyzwolenie narodowe i spo
łeczne i ci, którzy wyrośli w pracy dla Polski Ludowej, 
przodownicy pracy i przodujący chłopi, żołnierze, 
przedstawiciele inteligencji, kobiet, młodzieży.

Oddając swoje głosy na listy Frontu Narodowego, 
głosujecie za:

ROZKWITEM OJCZYZNY,
NIEPODLEGŁOŚCIĄ,
POKOJEM,

ZA ZWYCIĘSKĄ REALIZACJĄ WIELKICH PLA
NÓW NARODOWYCH,

ZA JEDNOŚCIĄ NARODU W OBLICZU JEGO HI
STORYCZNYCH ZADAŃ.

OBYWATELE!

Ogólnopolski Komitet Wyborczy Frontu Narodowego 
wzywa do powszechnego udziału w wyborach, do gło
sowania w dniu 26 października na kandydatów Fron
tu Narodowego.

Niech dzień 26 października zadokumentuje zjedno
czenie wszystkich ludzi pracy, wszystkich patriotów 
we Froncie Narodowym, któremu przewodzi wielki bu
downiczy Polski Ludowej —  Bolesław Bierut.

Niech żyje Front Narodowy!

Niech żyje Polska Rzeczpospolita Ludowa!

* * *

Kościół polsko.katolicki w całej rozciągłości popiera 
powyższy Program Wyborczy.

Wszyscy wierni kościoła polsko-katolickiego na cze
le z duchowieństwem wezmą gremialnie udział w wy
borach głosując na listy Frontu Narodowego.
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