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^P oezja  i'vUqii, a  p o e z ja  ż y d a
1ĘKNA jest przyroda na wiosną. Okryte kwieciem drzewa 

i krzewy, tworzą zaczarowane ogrody z bajki, pełne niewypowie
dzianego czaru, pełne poezji. Piękny jest kwiat jabłoni czy gru
szy — bawi oko drobniutkimi, zaróżowionymi z lekka płatkami, 
rozsiewa w około delikatną woń. Wśród tych płatków, kryje się 
zarodek, z którego latem pozostanie smaczny owoc, pożyteczny 
dla człowieka — owoc wypracowany ukrytą pracą całego drzewa.

Kto pobieżnie tylko przerzuca karty Ewangelii, napotka sze
reg przypowieści, które na pierwszy rzut oka wydają się samą 
poezją, istną sielanką. A  jednak pod wdzięczną szatą poezji, k ry 
je się zawsze owoc dojrzałej myśli, pożyteczny owoc dla życia 
ludzkiego.

Bo czyż nie jest poezją przypowieść o siewcy, co ziarno rzu
ca w rolę czarną? Czyż nie zachwycają nas przypowieści o Kró
lestwie niebieskim, porównanym do ziarna gorczycznego, do nie
wodu zgarniającego ryby z morza, do perły drogocennej, do skar
bu ukrytego? — Rzeczywiście, śliczne to kw iaty  — wiosna Ewan
gelii. Kryje się w nich jednak głęboka nauka Boża, władna prze
mienić i uszlachetnić człowieka.

10-ty rozdział Ewangelii św. Jana podaje nam przypowieść, 
w której Chrystus Pan swoje posłannictwo, misję zleconą przez 
Ojca, ubiera w sielankowe form y poezji. „Jam jest pasterz 
dobry“. Mimo woli w wyobraźni naszej, kształtuje się obraz zie-

• lonej łąki, pasących się spokojnie owieczek, czuwającego wśród 
nich pasterza. Wszystko tchnie spokojem, czystością i wdziękiem. 
Lecz oto w ciszę tego obrazka wpadają inne słowa: „Dobry pa
sterz duszę swą daje za owce swoje.

A  więc pod pokrywką poezji, uroczej sielanki, wielkie i waż
ne dokonują się sprawy. Jezus Chrystus — to nie ten tylko któ
rego przyzwyczailiśmy się wyobrażać sobie jako człowieka spo
kojnego, co na lniane główki dziecięce miłosną wkładał rękę, co 
na jeziorze Genezaret pląsające łowił rybki i uciszał później nie
sforne fale. Nie tu  leży istota posłannictwa Chrystusowego 
i prawdziwa jego laartość. W kwiecie poezji otaczającej Chrystu
sa, kryje się właściwy owoc Chrystusowej misji: ofiarna praca, 
wielki trud i wreszcie krwawa Jego śmierć na krzyżu. — „Dobry 
pasterz duszę swą kładzie za owce swoje.

Przez pracę i cierpienie dla ludzi, przez ofiarę za nich na krzy
żu, Chrystus stał się wielkim, znanym całemu światu i kochanym  
przez wierzących weń wyznawców. Stw orzył religię, która 
pozornie tylko wydaje się poezją nieuchwytną, sielanką przyjem 
ną — bo w istocie sięga głęboko w życie ludzkie, a rozumiana tak 
jak chciał tego Chrystus, przynosi realne wartości życiowe.

Spójrzmy teraz na nasze życie. N iby szare i bezbarwne, „pa
dół płaczu“, „łez dolina“ jak to określają naiwni i bezduszni asce
ci, a dostrzeżemy w nim również wiele poezji i wiele piękna. Kto 
jednak pojmuje życie jednostronnie, ten pływa po wierzchu, łapie 
to co nie istotne, co się rozwieje i Zniknie, a nie trafia w sedno 
sprawy i nie sięga do głębi.

„Jam jest pasterz dobry. 
Dobry pasterz duszę swą 
daje za owce swoje... Jam  
jest drzwiami. Przeze mnie 
jeśli kto wnijdzie, zbawio
ny będzie... Jam jest pa
sterz dobry: znam moje i 
znają mnie moje... I dru
gie owce mam, które nie 

są z tej owczarni. I one 
potrzeba abym przywiódł, 
i słuchać będą głosu mego. 

I stanie się jedna owczar

nia i jeden pasterz!"

(Eu), u)edł. św, Jana
X, § nn)
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W eźmy pod uwagę choćby niektóre tego życia przejawy.
Młodość... Ileż uroku zaioiera w sobie. Rodzinny dom, kocha

jąca matka, troskliwy ojciec, weseli przyjaciele i koledzy w  szko
le. Jak górski potok płynie radośnie wśród łąk i lasów, śpiewu 
ptasząt i ruchliwego gwaru. By jednak młodość była wartościo
wa, musi być wypełniona pracą w szkole, mozolnym ślęczeniem  
nad książką, ustawicznym kształtowaniem charakteru. Inaczej 
przeminie bezużytecznie i nie przyniesie owocu.

Małżeństwo... Piękna miłość dwojga ludzi, ślub wśród jarzą
cych się świec, grzmiących organów, wśród grona najbliższych, 
co życzą szczęścia, pomyślności, długich lat życia. A  później roz
poczyna się dzień powszedni. Przychodzą na świat dzieci. Trzeboi 
je ubrać, nakarmić, wychować. Potrzeba na to poświęcenia, za
parcia, trudu rodziców. I tylko tam, gdzie to poświęcenie istnie
je, gdzie życie staje się ofiarą dla najbliższych, małżeństwo jest 
wartościowe.

Ojczyzna... Matka nasza ziemia, rodzinna strzecha, czy uro
cze wśród gór miasteczko. Nasze pola i lasy, i morze szumiące fa 
lą. Nasza mowa przepiękna, kultura bogata, historia obrony na
szych granic. Te wierzby na równinach mazowieckich, rozłożyste 
dęby puszczy białowieskiej, kampinowskiej, niepołomickiej. Wi
sła wstęgą błękitną wijąca się przez cały kraj. — Ileż w tym  
wszystkim  piękna i poezji!

Ten rolnik rozumie i kocha ojczyznę, który udoskonala meto
dy swej pracy, ziemię coraz lepiej uprawia, by wydawała obfit
szy plon, by chleba starczyło dla wszystkich.

Ten murarz kocha ojczyznę, który z zapałem, żwawo, cegłę 
układa na cegle, by rosły domy zburzone wojną, a ludzie znaleźli 
w nich przytulne mieszkanie.

Ci górnicy, hutnicy, kochają ojczyznę, którym  — jako przo
downikom pracy „robota pali się w rękach“, by innym  było cie
pło, by bogaciła się i rosła w potęgę Polska Ludowa, stając się 
wzorem dobrze zagospodarowanego państwa i wzrastającego do
brobytu wszystkich obywateli.

MARIA KONOPNICKA

MODLITWA DZIECKA

Bym anielskimi umiał mówić słowy, 
by się z słów moich rajskie wiły

kwiatki,
kiedy najdroższe polecam Ci głowy: 
ojca i matki!

Jak drobny kłosek pod słońca
promieniem  

wyrasta ziarno do plonu, do
życia,

tak ja z ich miłym na ustach 
imieniem

rosłem z powicia.
Co wiem, czym jestem, co myślę,

czym żyję, 
wszystko mi przez nich objawia

Twą chwałę, 
źródło miłości z ich serca mi bije 
na życie całe!

Gdy ojciec dla mnie o kęs
walczy chleba, 

gdy matki błyśnie uśmiechem  
twarz blada, 

wtedy Twój, Panie, z błękitów  
gdzieś, z nieba, 

cień na mnie pada.
Wtedy to chciałbym skrzydłami

lotnymi
za Twoim wielkim podążać

przykazem, 
wtedy to czuję, że oni na ziemi 
są Twoim obrazem!

O, chroń mnie, Panie, bym
kiedy złym czynem  

miał ich zasmucić, zasępić im 
czoła! —

O, spraw, niech czują, że dałeś 
im synem

swojego anioła!

MARIA KONOPNICKA

WIECZORNY PACIERZ

A, jak cicho, o jak błogo
sercu, które kocha Cię,
gdy je w  pieczy swojej masz!
Już noc idzie srebrną drogą, 
tysiąc gwiazd błyszczy na niebie... 
Ojcze nasz!

Dzwon wieczorny w  dali dzwoni, 
milkną w  gwiazdach swych

ptaszęta, 
którym jutro słońce dasz...
Wskroś zroszonych kwiatów woni 
płynie ziemią cisza święta...
Ojcze nasz!

Sen znajduje muszka licha, 
sen otula polne zioła,
Ty nad nimi trzymasz straż...
I nasz domek już ucicha, 
do pacierza matka woła...
Ojcze nasz!
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Ty skrzydłami anielskimi 
osłoń lądy, osłoń morza, 
zwróć ojcowską ku nam twarz!

Niech wieczorna cicha zorza 
tchnie spokojem po tej ziemi... 
Ojcze nasz!
<---------------------------------- -—

Ten urzędnik kocha ojczyznę, który wyzbywa się bezdusznej 
biurokracji, a powierzone sobie zadanie, wykonuje spokojnie 
i roztropnie, służąc życzliwie drugiemu człowiekowi.

I tak na każdym stanowisku, w każdej dziedzinie życia ■— 
praca, wysiłek, poświęcenie, ofiara ze siebie — tworzą istotne 
wartości życia, a z przepięknej poezji kwiatu wyrasta pożyteczny 
jej owoc.

W ten sposób schodzą się ze sobą poezja naszej religii i poezja 
życia. Uzupełniają się ze sobą i służą sobie. Religia, przez ofiarę 
krzyżową Chrystusa, przez Jego mękę i śmierć id skazuje dobitnie 
że piękno życia bynajmniej nie polega na jałowym zachwycaniu 
się formami zewnętrznymi, nie na biernym tylko zbieraniu jego 
słodyczy, ale na twórczym wysiłku i radosnej pracy.

My ludzie wierzący powinniśmy pamiętać o tym , że sam 
Bóg zażądał tego od człowieka, stwarzając go do pracy, która ma 
wypełnić mu życie całe, — do pracy połączonej z modlitwą i go
dziwym wypoczynkiem. A później odwieczną myśl Bożą przypie
czętował Chrystus, gdy „życie swe złożył za owoce swoje“, w y 
kazując raz na zawsze, gdzie w życiu złożone są wartości nie
przemijające.

Jeśli byliśmy dotąd „jako owce b ł ą d z ą c e t o  obecnie „jesteś
m y nawróceni do pasterza dusz naszych“ (1 Piotr 2,25).

Niech więc przykład Chrystusa, dobrego Pasterza, poety i za 
razem wzoru praktycznego życia, przyświeca nam zawsze, byśmy 
w jego poezji umieli znaleźć drogę, wijącą się kręto i mozolnie 
ku pełni prawdziwego człowieczeństwa.

Ks. A. BIEL

CHRYSTUS W KOŚCIELE CHRZEŚCIJAŃSKIM
KS. E. KRZACZYŃSKI

T UDZIE wierzący w duchu religii chrześci-
•ŁJ jańskiej, u nas w Polsce skupieni prze

ważnie W tzw. Kościele katolickim, często są 
wprowadzani w błąd przez jednostronne i ten
dencyjne pojmowanie jedności Kościoła Chry
stusowego. Wmawia się im, jakoby owa «jed- 
ność», będąca skąd inąd istotną cechą gmachu 
Kościoła chrześcijańskiego, polegała na obo
wiązku włączenia się wszystkich bez wyjątku 
chrześcijan w nurt organizacyjny Kościoła 
watykańskiego i na podporządkowaniu się wła
dzy rzymskiego papieża.

Łatwo można przekonać się, iż co bardziej 
fanatycznie nastawieni przedstawiciele rzym
sko-katolickiego obozu, w swej watykańsko- 
supermontańskiej organizacji kościelnej dopa
tru ją  się «jedynej owczarni Chrystusowej», — 
natomiast w biskupie miasta Rzymu, pow
szechnie papieżem zwanym, widzą już nie ty l
ko «namiestnika Chrystusowego na ziemi», 
ale nawet owego «jednego Dobrego Pasterza»,
o którym tak pięknie mówił Mistrz z Nazaretu 
w swej przypowieści.

Ponieważ i my często spotykamy się z w ąt
pliwościami w tym względzie i nieraz już oro
szono nas o szersze omówienie tego zagadnie
nia, pragniemy popatrzeć na problem «jed
ności» Kościoła Chrystusowego z punktu wi
dzenia dogmatyki i historii naszej religii chrze
ścijańskiej. Zadaniem tego artykułu jest wiec 
wskazanie, na czym właściwie ta «jed;ność» 
Kościoła polega, i jak należy ją rozumieć w 
myśl nauki Chrystusowej w tym względzie.

W tzw. Symbolu Wiary, przyjętym pow
szechnie przez całe Chrześcijaństwo jako obo
wiązujące w sumieniu, czytamy między inny
mi: „Wierzę w jeden, święty, powszechny 
i apostolski Kościół!" Nam będzie dzisiaj cho
dziło wyłącznie o tę pierwszą z wymie|nionych 
cech chrześcijańskiego Kościoła, a mianowicie
0 jego «jedność».
Jak należy rozumieć wyznanie apostoła Piotra?

(~^0 znaczy, że Kościół chrześcijański jest 
^ je d e n ?
Najpierw oznacza to, że jeden jest tego Koś

cioła Boski Założyciel i jedna Głowa. Jest nim 
sam Chrystus! I tylko Chrystus! On to założył 
Kościół swój na wzór mistycznego ciała, któ
rego sam ustanowił się Głową, a nas :— w ier
nych — uznał za żywe tego ciała członki.

Chrystus bezpośrednio po publicznym wy
znaniu przez Szymona wiary w  Jego bóstwo, 
nawiązując do siebie, oświadcza dobitnie: Oto 
ta twoja wiara w  moje bóstwo, — a więc
1 wiara w boskość mojej misji, w boskość mo
jej nauki, w boskość ustanowionych przeze 
mnie praw jest ,,opoką“ czyli podstawą, fun
damentem, na tej to opoce wiary we mnie 
i w moje bóstwo „zbuduję Kościół mój!“ (Mt.
16, 18)

Chrystus nie Szymona (Piotra) pytał: za kogo 
mnie uważasz?, — ale zwrócił się do wszyst
kich swych apostołów: „za kogo wy mnie m a
cie?", Rzecz jasna, iż wszyscy równocześnie 
odpowiedzieć nie mogli na to pytanie, a więc 
wyrwał się sangwiniczny Szymon i mówi za
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wszystkich, odpowiada niejako w ich imieniu: 
„Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego!'1

Zachodzi pytanie, dlaczego po nim nie prze
mawiają inni apostołowie? Dlatego, ponieważ 
musieli by powiedzieć to samo, co wyznał Szy
mon, a więc niepotrzebnie by się powtarzali. 
A zresztą gdyby nawet chcieli to uczynić, to 
nie mogli, gdyż Chrystus z miejsca przerwał, 
i to, co wypowiedział przed chwilą Szymon — 
uznał za słuszne i wyczerpujące, za trafną od
powiedź.

Dlaczego jednak od tej chwili Chrystus ja
koby zwracał się wyłącznie do Szymona? — 
Jest to tylko złudzenie. Chrystus mówi tutaj 
nie o Szymonie, ale o fundamencie swego 
przyszłego Kościoła, który musi być silny, nie- 
zmożony. Za ten fundament uznał Chrystus 
właśnie tę niepospolitą wiarę swych apostołów 
w swe bóstwo. I tylko dlatego bramy piekiel
ne nie miały mieć dostępu do tych podwalin 
Kościoła, ponieważ one były boskie, a więc 
niepokonalne.

Dla upamiętnienia jednakże tego uroczyste
go momentu, w którym ludzie uznali w Nim 
bóstwo, — naprzekór wszystkiemu co kazało 
by im raczej wątpić w tę prawdę, — Chrystus 
postanawia zmienić Szymonowi imię na Piotr, 
czyli „opokowy". Odtąd Szymon na pamiątkę 
swej trafnej odpowiedzi miał nosić imię sym
boliczne, przypominające treść jego wyznania, 
przypominające opokę Kościoła Chrystusowe
go, którą jest wiara w bóstwo Mistrza z Naza
retu.

Tak więc, a nie inaczej należy rozumieć ten 
ewangeliczny fragment wyznania Piotrowego. 
Tak, a nie inaczej rozumiał ją cały Kościół 
pierwotny i wszyscy najcelniejsi Ojcowie pier
wszych wieków Chrześcijaństwa.

Tylko Chrystus jedyną; Głową Kościoła!
■piĘKNIE w tej m aterii mówi sam Piotr
•*- apostoł. Tylko Chrystus jego zdaniem jest 

jedynym i wiecznie żywym kamieniem wę
gielnym Kościoła chrześcijańskiego. „Do któ
rego przystąpiwszy: kamienia żywego (Chry
stusa), choć przez ludzi odrzuconego, ale przez 
Boga wybranego (na fundament Kościoła) i ucz
czonego, — i wy jako żywe kamienie (wyznaw
cy, wierni tegoż Kościoła) na nim się budujcie 
(na Chrystusie, który jest opoką i fundamentem 
Kościoła)" (1 Piotr 2,4—5) Nie muszę chyba 
dodawać, że Piotr myślał zupełnie realnie i za
razem obrazowo, każąc wiernym budować na 
twardym fundamencie.

I dalej tenże sam apostoł: „Ten (Chrystus) 
stał się głową węgłowa Kościoła" (tamże 2, 7). 
Sam bowiem Bóg chciał, by tylko Chrystus 
był Głową Kościoła: Bóg jego (Chrystusa) 
ustanowił głową nad wszystkim Kościołem, 
który jest (my, wierni tegoż Kościoła ciałem 
jego" (Efez. 1, 22). „Którego jest głowa, Chry
stus" (tamże 4,15). Jakżeż mógł być Chrystus 
głową nie istniejącego' za Jego życia Kościoła? 
Mogło tutaj apostołowi chodzić jedynie i wy
łącznie o czasy po Wniebowstąpieniu, — o cza
sy, w których słowa te były pisane i Kościół 
faktycznie już istniał i ciągle się rozwijał.

W innym miejscu Pisma św. czytamy: „I on 
jest głową ciała, Kościoła” (Kol. 1,18).

Tak więc stwarzanie sobie widzialnej głowy 
w Kościele z powoływaniem się na rzekome 
„namiestnictwo" Chrystusowe — mija się cał
kowicie z założeniami nauki Boskiego Zbawi
ciela o Królestwie Bożym na ziemi, z jego na- 
wskroś nadprzyrodzonymi celami.

Tylko Chrystus jedynym Pasterzem Kościoła!

J EŚLI z uwagą czytać będziemy księgi No
wego Testamentu, ze zdziwieniem zauważy

my, iż nauka zasłyszana przez nas po kościo
łach w czasie tzw. kazań — nie bardzo idzie 
w parze z treścią nauki objawionej przez Bo
ga. Łatwo możemy się przekonać, iż tylko
0 Chrystusie jest tam mowa — jako o jedy
nym niezawodnym pasterzu i pierwszym bi
skupie Kościoła.

O tyle sprawa zaczyna być ciekawą, iż zno
wu przemawia Piotr apostoł, którego Watykan 
usiłuje awansować na swego pierwszego pa
pieża: „Boście byli (pod starym Zakonem) ja
ko owce błądzące (gdy wami rządzili kapłani
1 arcykapłani — ludzie ułomni i sami błądzący 
po manowcach życia), ale teraz jesteście na
wróceni do pasterza i biskupa dusz waszych 
(Chrystusa, jedynie troskliwego pasterza i nie
omylnego biskupa, który błądzić nie może") 
(1 Piotr 2,25).

Sam Chrystus mówi o sobie w przepięknej 
przypowieści o Dobrym Pasterzu o stosunku 
do swych owiec, tzn. wiernych Kościoła. Jeden 
tylko być może taki Pasterz Dobry, i nikt z 
ludzkich pasterzy-pośredników nie ma prawa 
podobnie powiedzieć o sobie: „Jam jest pasterz 
dobry: i znam moje, i znają mnie moje (wier
ni)! A dusze swą kładę za owce moje" (Jan 
10,14).

Chrystus nawiazując do pychy, zarozumia
łości i ubiegania sie o władzę, wpływy, honory 
i pierwszeństwo wśród kapłanów Starego Za
konu, poleca swym nowym kapłańom najwy- 
raźniei: „Ale wy (moi apostołowie, czyli bis
kupi i kapłani) nie zowcie się Rabbi (mistrza
mi): albowiem jeden jest nauczyciel wasz 
(Chrystus), a (wy) wszyscy jesteście bracia 
(równi sobie). I oica nie zowcie sobie na ziemi: 
albowiem jeden iest ojciec wasz który jest 
w niebiesiech (Bóg). Ani się zowcie nauczv- 
cielami: gdyż ieden jest' nauczyciel Chrystus!" 
(Mat. 23, 8—10).

Nie bez podstaw sadzimy, że rłoniero gdv ro
la Chrystusa iako jedynei Głovrv Kościoła 
i Dobrego Pasterza zostanie r>alfiżvcie zrozu
miana nrzez wszystkie fałezie Kościoła chrze
ścijańskiego, nastani błogosławiony moment,
o którym wsnomira Chrystus, iż ..nastanie 
jedna owczarnia i ieden pasterz". f.Tan X. 9 
n n l W stosunkach ludzkich — KośHół z ludz- 
ke £?łowa na czele, nigdy nie potrafi spełnić 
swe*»o nadt>rzvrodzonego posłannictwa, ni<»dv 
nie będzie mógł odnowiedzieć zadaniom Kró
lestwa Bożego na ziemi.

*
Tak więc stwierdziliśmy na podstawie ksiąg 

objawionych, iż jedyność Kościoła chrześcijań
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skiego polega na jedyności Boskiego Założycie
la i jedyności Boskiej jego głowy. Z kolei do
wiemy się dalszych szczegółów związanych 
z pojęciem «jedpości» Kościoła.

Chrystus założył tylko jeden Kościół 
chrześcijański!

p  HRYSTUS założył na ziemi tylko jeden,
swój Kościół chrześcijański. Stąd też 

wiernych tegoż Kościoła od pierwszych wie
ków zaczęto zwać chrześcijanami. Uczynił to 
w stolicy swego rodzimego kraju, w swej oj
czyźnie — Jeruzalem, nie wiążąc jednakże 
Królestwa Bożego- ani z tym krajem, ani tym- 
bardziej z miastem Jerozolimą. Jerozolima 
jednakże na zawsze pozostanie duchową stoli
cą Chrystusowego Kościoła, i to ze względu na 
świętość tej ziemi, po której stąpał Boski Zba
wiciel i w którą wsiąkła Jego Krew, — ze 
względu na historyczność pierwszej w Jeruza
lem gminy chrześcijańskiej, pierwszego tamże 
Soboru Powszechnego (Apostolskiego).

Należy przy tym  zauważyć, iż Chrystus nie 
zakładał żadnego Kościoła partykularnego, 
a co za tym idzie, nie uprzywilejował bynaj
mniej partykularny Kościół w Rzymie. Jeśli 
istotnie Kościół w Rzymie zyskał z czasem 
większe znaczenie, zawdzięcza on to wyłącznie 
swemu położeniu centralnemu oraz powiąza
niu z ówczesną stolicą polityczną świata. I dla
tego o wiele słuszniejsze będzie twierdzenie, 
iż :nie Chrystus, ale świeckie cesarstwo uprzy
wilejowało Kościół watykański.

W gruncie rzeczy Kościół rzymski, był tylko 
jednym z, wielu innych powstałych w tym cza
sie Kościołów partykularnych, czyli narodo
wych. Znaczne wpływy jego tłumaczyć należy 
tylko względami politycznymi, w żadnym na
tomiast wypadku nie są one pochodzenia apo
stolskiego, a tym  bardziej z ustanowienia 
Chrystusa.

Cóż robili apostołowie?
Apostołowie zakładali właśnie owe narado- 

we Kościoły partykularne, przystosowując jed
ną wspólną naukę wiary i moralności — do 
konkretnych warunków i potrzeb duchowych 
poszczególnych narodów. Zakładali wszakże 
nie swoje, nie apostolskie, ale wszędzie roz
przestrzeniali tylko jeden i ten sam Kościół 
Chrystusowy.

Dalsze dzieje Kościoła mówią szeroko o tym, 
jak to poszczególne Kościoły partykularne z 
czasem zaczęły tracić na znaczeniu ii powadze,
— jak zaczęły stopniowo upadać z korzyścią 
dla autorytetu Kościoła popieranego przez 
władze świeckie w Rzymie. Tak rosła doczesna 
władza rzymskich biskupów i znaczenie całego 
podległego im Kościoła na Zachodzie. Fakt 
wybijania się Kościoła w Rzymie ponad inne
— spowodował bezpośrednio rozłam w Koście
le, najpierw w wieku X, następnie Wielką Re
formację XVI wieku. Od tej chwili pozostaje 
wprawdzie jedna wiara Chrystusowa wśród 
w idu  Kościołów partykularnych, ale zabrakło 
tam jedności w działaniu misyjnym, zabrakło 
braterskiej miłości jednych ku drugim.

Chrystus po wszystkie dni w całym Kościele!
HRYSTUS odchodząc z tego świata zapo- 
wiedział uroczyście, iż jest z nami po 

wszystkie dni, aż do skończenia świata! Wy
powiadając ważkie te słowa nie mógł mieć na 
myśli tylko watykańskiej gałęzi Chrześcijań
stwa, ani tymbarcłziej wyłącznie biskupów 
miasta Rzymu. Było by to oczywistym absur
dem i niedorzecznością ścieśniać Chrystusa do 
jednego tylko narodowego Kościoła.

I dlatego Chrystus jest i pozostanie w całym 
swoim i jednym Kościele chrześcijańskim! 
To znaczy tam, gdzie przechowywać się będzie 
nieskażona Jego nauka, gdzie zachowywać się 
będzie Jego zasady życiowe, gdzie wierni żyć 
będą duchem Jego boskiej Ewangelii!

„Gdzie się dwóch albo trzech zbierze w  imię 
moje, tam ja jestem pomiędzy nim i“ — mówi 
Chrystus, mając na myśli właściwą treść Ko
ścioła, czyli duchową łączność swych wier
nych. Oni to, bez względu na zależność od tego 
czy innego biskupa, na łączność z tym  czy też 
innym Kościołem partykularnym, — stanowią 
właściwy Kościół, żywe członki mistycznego 
ciała. Tym jedynym probierzem przynale
żności do tego Kościoła Chrystusowego jest za
tem nie metryka, ale wspólnota ideałów, 
wspólnota i jedność celów — doczesnych 
i nadprzyrodzonych!

Gdzie się, my wierni, zbierzemy — nie w 
imię tego czy innego bikupa, ale tylko w imię 
Chrystusa, który jest Głową Kościoła, — tam 
On jest między nami! Tylko Chrystus może 
być centrem wszystkiego i wszystkich w Ko
ściele, tylko On może być źródłem i metą, 
tylko On może być więzią łączącą wszystkich 
wiernych w jedno wielkie mistyczne ciało Koś
cioła świętego.

„Paszportowa" przynależność do Kościoła

TWIERDZIMY raz jeszcze, iż nie ma, i nie 
może być jednocześnie kilku sprzecznych 

sobie Kościołów chrześcijańskich. Bo albo je
den jest prawdziwy, drugi zaś fałszywy, albo
— co częściej ma miejsce — obydwa kuleją.

Nie zapominajmy wszakże, iż zasada powyż
sza nie wyklucza bynajmniej możliwości ist
nienia obok siebie kilku zgodnych co do nauki 
i moralności Kościołów, stanowiących jedną 
rodzinę Kościoła chrześcijańskiego.

Często jednakże spotykamy się z faktem 
tzw. wzajemnego wykluczania się z Kościoła. 
■Wstąpić do Kościoła chrześcijańskiego może
my tylko sami, dobrowolnie, bez nacisku i przy
musu moralnego. Decydować tu  będzie nasza 
wolna wola, czyli przyjęcie Chrystusowych 
zasad jako wskaźniki życiowe, oczywiście po 
dokładnym ich poznaniu i zrozumieniu. Dopie
ro wtedy powinniśmy przyjąć Chrzest św., bę
dący aktem wstąpienia w łączność z całym 
Kościołem chrześcijańskim. Nie natomiast, jak 
niektórzy mylnie sądzą — aktem wpisania się 
do Kościoła katolickiego albo tzw. «rzymskie
go».

Każdy zauważy, iż z powyższego należało by 
wnioskować, iż praktyka znowu poważnie od
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biega od tej jedynie słusznej zasady, postano
wionej przez samego Chrystusa. Istotnie wpro
wadzono chrzest niemowląt, nie zdających so
bie wcale sprawy z tego, co się z nimi dzieje. 
Dla uspokojenia sumień i pokrycia całej nie
dorzeczności takiego podejścia do sprawy, 
wprowadzono namiastkę «zrozumienia zasad 
wiary», przez fikcyjnie złożoną obietnicę tzw. 
«rodziców chrzestnych*, którzy praktycznie 
w ogóle swym chrześniakiem się nie interesu
ją. A jeśli nawet, to napewno nie od strony 
duchowej!

Jest jednak poważne wyrachowanie w 
chrzcie niemowląt. Chodzi o to, by mnożyć 
sobie wiernych, oczywiście tanim kosztem. 
«Ochrzczono cię, więc należysz do nas!» Po
tem idzie jednostronne wychowanie i naj
częściej zatruwanie duszy dziecka jadem nie
nawiści do wszystkiego, co nie papieskie, co 
nie rzymskie, co nie watykańskie. A ó pozna
niu wiary i jej dobrowolnym przyjęciu — ani 
słowem. Wszak to nie jest istotne, «boć Kościół 
myśli za ciebie w sprawie twojego zbawienia,
— Kościół potrafi zapewnić ci zbawienie! 
Grunt, byś był temu Koścołowi bez reszty od
dany i uległy jego rozkazom.»

Oto pokrótce tragedia paszportowych wy
znawców chrześcijańskiego Kościoła, przeważ
anie w tżw. «katolickim» wydaniu!

Podobnie jak stać się członkiem Kościoła 
Chrystusowego można tylko dobrowolnie, tak 
samo i opuścić szeregi wiernych można w każ
dej chwili. Samo wewnętrzne zaprzeczenie 
przyjętych poprzednio zasad wiary — bez 
względu na formalną czyli m etrykalną przy
należność do Kościoła — zrywa naszą łącz
ność z Kościołem, która w założeniu swym 
jest łącznością duchową ludzi wolnych i zu

pełnie świadomie związanych z ideologią Chry- 
stianizmu.

Często u nas spotkać się można z powiedze
niem: »Urodziłem się w wierze rzymskiej, wy
chowano mnie tak, więc nie chcę o niczym in
nym słyszeć, chcę w tej wierze umrzeć!» Oczy
wiście należy być wyrozumiałym, i jeśli ko
muś tego rodzaju religia odpowiada, istotnie 
powinien bez skrupułów przejść nad nią do 
porządku dziennego. Niemniej jednak trzeba 
zauważyć, iż po dojściu przez nas do zupełnej 
świadomości w dziedzinie religii i wiary, ta
kie wystąpienie dajmy na to z Kościoła rzym
skiego — nie jest właściwie zmianą wiary 
i wykluczaniem się z Kościoła, gdyż prawie 
nikt z nas dobrowolnie do Kościoła tego się 
nie zapisywał, dobrowolnie chrztu rzymskiego 
nie przyjmował. W najgorszym wypadku mo
żna by to nazwać «nielojal,nością» w stosunku 
do narzuconych nam religijnych wychowaw
ców. W rzeczywistości jednak jest to tylko 
nieudanie się próby jednostronnego nastawie
nia danego wychowanka, którego usiłowano 
fałszywie poinformować o istocie Kościoła 
chrześcij ańskiego.

Reasumując wszystko, cośmy powiedzieli na 
temat: «jedności» Kościoła, pragniemy stwier
dzić na koniec, iż tym więcej dostrzeżemy 
w pojęciach naszych o religii i wierze błędów 
i nieporozumień, im głębiej zastanawiać się 
będziemy nad poszczególnymi prawdami Wia
ry  świętej, im szerzej otworzymy swe serca 
na przyjęcie czystej i niefałszowanej nauki 
Boskiego Zbawiciela. Ta prawda Chrystusowa 
nie jest absolutnie zamknięta w tym czy in
nym Kościele, w tej czy innej organizacji wy- 
znaniowj. Jest ona ponad-ludzka, Boska i nie
śmiertelna.

P I O T R  -  « O P O K A »
W  R O Z U M I E N I U  O J C Ó W  K O Ś C I O Ł A

KS. JAROSŁAW KLEMENT

„Jeśliby kto powiedział, że błogosławiony P iotr Apostoł nie był przez Chrystusa Pa
na ustanowiony księciem, w szystkich  Apostołów i w idzialną głową całego kościoła w o
jującego, niech będzie w y k l ę t y (Piusi IX, w  bulói „Pastor Aetermus")

N  A UROCZYSTOŚCIACH świętych Aposto
łów Piotra i Pawła czyta Kościół ewangelię:

„Przyszedł tedy Jezus w okolicę Cezarei 
Fiłipowej i pytał uczniów swoich, mówiąc: 
Za kogo mają ludzie Syna Człowieczego? 
A oni powiedzieli: Jedni za Jana Chrzci
ciela, drudzy za Eliasza a inni za Jeremia
sza, albo jednego z proroków. Rzekł im 
Jezus: A wy za kogo mnie macie? Odpo
wiadając Szymon, rzekł:

Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. 
A odpowiadając Jezus, rzekł mu: Błogosła- 
wionyś, Szymonie Bar Jona, bo ciało 
i krew nie objawiły tobie, jeno Ojciec mój, 
który jest w niebiesiech. A ja ci powiadam, 
żeś ty jest Piotr, a na tej opoce zbuduję Koś
ciół mój, i bramy piekielne nie zwyciężą 
go. I tobie dam klucze królestwa niebies
kiego: a cokolwiek zwiążesz na ziemi, bę

dzie związane i w niebiesiech; a cokolwiek 
rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane 
i w niebiesiech”. (Mt. 16, 13-19).

Dla papistów perykopa ta jest świadectwem 
że „Chrystus obiecał Piotrowi prym at jurys
dykcji nad całym Kościołem t.j. nad Apostoła
mi i nad wszystkimi innymi członkami Kościo
ła”. „Obietnice prym atu jurysdykcji — (wg. pa
pistów) — dał Chrystus Piotrowi pod trzema 
przenośniami: Piotr będzie opoką czyli funda
mentem całego Kościoła; otrzyma od Chrystusa 
klucze królestwa niebieskiego; otrzyma władzę 
w Kościele! związywania i rozwiązywania.“ (1).

Czy tak rozumiał i rozumie ową perykopę 
cały Kościół chrześcijański? Oczywiście nie. 
Apologetyki papistyczne wymieniają owych 
przeciwników takiej interpretacji powyższego 
tekstu: — Są tam kościoły „grecko-schizmatyc- 
kie”, Kościoły protestanckie, Kościół staro-kat.,
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Marsyliusz z Padwy i Jan  z Landuno (1325), 
Wikief i Hus, Luter i reformatorzy, Antoni de 
Dominis (1600), E. Richer (1611), Janseniści i Fe- 
broniusz (1763), moderniści i td. Żadna z apo- 
logetyk nie wspomina jednak w tej liście o Oj
cach Kościoła; ich rozumienie naszego tekstu 
ściąga przecież i na nich klątwę Piusa IX.

Czyż według np. św. Augustyna, jednego 
z „czterech "Wielkich Doktorow Kościoła” to 
Piotr je st „opoką czyli fundamentem” całego 
Kościoła?

Słowa Chrystusa Pana: „A ja ci powiadam, 
żeś ty jest Piotr, a na tej opoce zbuduję Koś
ciół mój, i bramy piekielne nie zwyciężą go”, — 
będące przecież ścisłym następstwem wyzna
nia Piotra — rozumiał św. A u g u s t y n  w na
stępujący sposób:

«,,A J a  c i  p o w i a d a m ”, ponieważ ty 
rzekłeś mi; rzekłeś, więc słuchaj; dałeś wyzna
nie, przyjmij błogosławieństwo: przeto „I j a  
c i  p o w i a d a m ,  ż e ś  t y  j e s t  P i o t r ” : 
ponieważ ja jestem opoką, „ t y ś  j e s t  
P i o t r ”; bowiem nie opoka jest od Piotra, 
ale Piotr od opoki (neąue enim a Petro petra, 
sed a petra Petrus), jak nie Chrystus od chrze
ścijanina, ale chrześcijanin od Chrystusa. „I na 
tej opoce zbuduję Kościół mój”: nie na Piotrze 
(Petrum), którym ty jesteś; ale na opoce (pe- 
tram), którąś rwyznał.» (Sermo CCLXX,2)

„N a t e j  o p o c e ,  k t ó r ą ś  w y z n a ł  
z b u d uj ę w i a r ę .  Na tym  coś wyrzekł: 
v,Tyś jest Chrystus syn Boga żywego”, zbudu
ję Kościół m ój”» (Sermo CCXCV, 1).

Słowa nie wymagają chyba komentarzy. Po
dobnie pisze św. A u g u s t y n  w In Joannis 
Evangelium, Tractatus (XXIV. 5:

«(K o ś c i ó ł)... w owym wieku był w strzą
sany różnymi doświadczeniami jakoby nawał
nicami, potokami, burzami, lecz nie upadł gdyż 
zbudowany został na opoce, od której Piotr 
przyjął imię. Bowiem nie od' Piotra opoka, lecz 
Piotr od opoki, jak  nie Chrystus od chrześcija
nina, lecz chrześcijanin od Chrystusa przyjął 
imię. Przeto zaiste rzekł Pan: „Na tej opoce 
zbuduję Kościół m ój”, ponieważ Piotr powie
dział: „Tyś jest Chrystus Syn Boga żywego”. 
Na tej opoce, rzekł. Chrystus (L. Kor. 10, 4) na 
którym to fundamencie także sam Piotr jest 
zbudowany.»

Św. Cyryl (+444), patriarcha Aleksandryj
ski, jederu z największych greckich Ojców Ko
ścioła (ogłoszony przez papieża Leona XIII ja
ko „Doctor Ecclesiae” (pisze w tej sprawie 
w  swych D i a l o g a c h  o św. Trójcy (Ks. IV): 

«Uważam, że opoką ową przez agnominację 
(2) zostało nazwane nic innego, jak niezachwia
na i potężna wiara ucznia, na której Kościół 
Chrystusowy jest założony i umocniony, że 
bramy piekielne nie zwyciężą go.»

Analogicznie wiarę, której dał wyraz Piotr, 
uważa za fundament Kościoła św. A m b r o ż y  
(-f397), biskup Mediolanu, „Wielki Doktór 
Kościła”. Pisze on w Liber de Incarnationis 
Dominicae Sacramento, c V:

«W i a r a  j e s t  f u n d a m e n t e m  K o ś 
c i o ł a ,  b o w i e m  n i e  o c i e l e  P i o t r a ,  
l e c z  o w i e r z e  p o w i e d z i a n o ,  ż e  b r a 
m y  p i e k i e l n e  n i e  z w y c i ę ż ą  j e j . »

• Według Ojców więc opoką jest sam Chry
stus (3), Który, jak o tym świadczą słowa przez 
niego samego wypowiedziane (Mt. 16, 18), zbu
dował swój Kościół na fundamencie wiary, 
wiary Piotrowej, tzn. żywej, płomiennej, 
wszechogarniaj ącej.

Według opologetów papiestwa słowa Chry
stusa „I tobie dam klucze królestwa niebies
kiego...” zwrócone są tylko do samego Piotra 
i nadają mu prym at jurysdykcji nad innymi 
Apostołami. Czy tak myślą również Ojcowie 
Kościoła?

Sw. A u g u s t y n  stawia sprawę wyraźnie: 
«,,Czyżby owe klucze Piotr otrzymał, a Pa

weł nie otrzymał? Piotr otrzymał, a Jan, Ja 
kub i pozostali Apostołowie nie otrzymali? 
Albo może nie ma owych kluczy w Kościele, 
gdzie grzechy codziennie są odpuszczane? Lecz 
Piotr wyobrażał osobę Kościoła i ponieważ je
mu jednemu były dane, Kościołowi zostały da
ne”. (Sermo CXLIX, 7). „Te bowiem klucze 
nie jeden człowiek otrzymał, ale jeden Koś
ciół”:*. (Sermo CCXCV, 2)

„Władza kluczy” więc, według św. Augusty
na to władza rozgrzeszania sakramentalnego, 
a tę władzę otrzymali od Chrystusa wszyscy 
Apostołowie (Jan 20, 22-23).

O r y g e n e s  (+253) zwany dla bystrości 
umysłu i wytrwałości Adamantios (stalowy, 
nieugięty) pisze w swych „Komentarzach do 
Ewangelii wg. św. Mateusza” (t. XII, 11): «„Je
żeli byś zaś sądził,1 że cały Kościół został zbu
dowany przez Boga na jednym tylko Piotrze, co 
powiesz o Janie, synu gromu i o każdym 
z Apostołów? Czyż jakąś miarą odważylibyśmy 
się powiedzieć, że bramy piekielne wyłącznie 
nie zwyciężą Piotra, zwyciężą zaś pozostałych 
Apostołów? Czyż nie ■ do wszystkich i do każ
dego z osobna odnoszą się te słowa: „Bramy 
piekielne nie zwyciężą go”, i te także: „Na tej 
opoce zbuduję Kościół m ój”». Słowa również 
nie wymagające dalszych komentarzy.

Należy jeszcze zwrócić uwagę, że Ojcowie 
nie zastępują słowa Piotr (Petrus) przez Opoka 
(petra),.jak to czynią papiescy tłumacze Pisma 
św. Wprost przeciwnie św. A u g u s t y n  np. 
wyraźnie te dwa słowa wyodrębnia:

«„Nie powiedziano mu (Piotrowi) bowiem 
„Tyś jest opoką” — (petra); lecz „Tyś jest 
P iotr (Petrus). Opoką zaś był Chrystus, które
go wyznawszy Szymon, jak wierzy cały Koś
ciół, został nazwany Piotrem ”». (Retractiones 
1. I. c. XXI).

Rozważania nasze zakończymy słowami św. 
A u g u s t y n a ,  nawiązującymi do listu św. 
Pawła Ap. do Koryntian (1, 12)

«„Ludzie chcący budować na ludziach mówi
li: „Ja jestem Pawła, ja zaś Apollosa, ja  znowu 
Kefasa” tzn. Piotra. A inni, którzy nie chcieli 
budować na Piotrze (super Petram) mówili „Ja 
zaś jestem Chrystusa”». —

P r z y p i s y
1. Por. Ks. M. Sieniatycki „Apologetyka czyli domga- 

tyka fundam entalna” — K raków  1932 str. 206—207.
2. a g n o m i n a c j a  — zbliżenie do siebie dwóch 

w yrazów  podobnych brzm ieniem , a różniących się 
znaczeniem.

3. por. IKor. 10, 4.
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O POKOJU NIGDY ZA DUŻO
EUGENIUSZ JASTRYGA

WALKA O POKÓJ — NAKAZEM RELIGII
^  NUMERZE poprzednim naszego pisma — 
w dziale „Redakcja rozmawia z Czytelnikami 
na tematy religijne i społeczne” — odpowie
dzieliśmy wyczerpująco na postawiony nam 
przez o d . W. R. z Poznania zarzut, jakobyśmy 
zbyt dużo miejsca poświęcali zagadnieniom na
tury  politycznej, konkretnie — sprawie pokoju.
W odpowiedzi naszej wykazaliśmy chyba do
stateczne, że sprawa utrwalenia pokoju na 
świecie nie jest bynajmniej zagadnieniem wy
łącznie świeckim, politycznym, odizolowanym 
od zagadnień wyznaniowych. — Wręcz prze
ciwnie, w niepomiernie większym jeszcze stop
niu zazębia ona o sprawy wyznaniowe, gdyż 
jest wyraźnym nakazem religii, zwłaszcza na
szej świętej chrześcijańskiej wiary. Wiara bo
wiem chrześcijańska oparta jest przede wszyst
kim na fundamentach wzajemnej miłości czło
wieka do człowieka, — czyli jednego realnego 
wizerunku niewidzialnego Boga w stosunku 
do drugiego, niemniej realnego odbicia tegoż 
samego ukrytego Stwórcy.

Wszak wiara chrześcijańska objawiona zo
stała światu w wielce znamiennych pieniach

CHRYSTUSOWEJ
nad betlejemską stajenką o pokoju dla wszyst
kich ludzi dobrej woli, — wiara ta  pozostawio
ną została na ziemi przez Chrystusa odchodzą
cego w zaświaty znowu w niewymownie waż
nych słowach o pokoju, jaki nam zostawuje po 
sobie. — Nieomylnym probierzem rozpoznaw
czym tej nowej wiary Chrystusowego Zakonu 
miała być — Miłość i Pokój! Gdyż po tych 
dwóch znamionach wszyscy inni mają pozna
wać uczniów Mistrza z Nazaretu. Po braku na
tomiast tych dwóch kamieni węgielnych Chrze
ścijaństwa wszyscy łatwo mają rozpoznać fał
szerzy boskiej Ewangelii miłości i pokoju, któ
rzy — osłaniając się krzyżem Chrystusa — 
sieją na świecie nienawiść wzajemną i prze
kleństwa, szerzą niezgodę i wzniecają wojny.

Jasnym chyba tedy jest dla każdego wierzą
cego człowieka, że zacietrzewiony fanatyk ty l
ko lub zaślepieniec odważy się jeszcze tw ier
dzić, jakoby wysiłki nasze o utrw aleniu poko
ju  międy narodami mogły interesować wyłącz
nie polityków świeckich i nie miały nic wspól
nego z religią Chrystusową.

FAKTY MÓWIĄ
D z i s i a j , — nawiązując do zakończenia 

wzmiankowanej odpowiedzi naszej, — pragnie
my kontynuować uzasadnianie naszego tw ier
dzenie, że na tem at pokoju nie powinny nigdy 
za dużo. — Przynajmniej jeszcze w dzisiej
szych czasach, w których rzeczywiście istnieje 
realne niebezpieczeństwo, zagrażające całej 
ludzkości, —• niebezpieczeństwo, któremu nie
stety na imię: w o j n a !  Istnieją jeszcze realne 
siły, zmierzające nie tylko do utrudnienia świę
tej w swym założeniu walki o pokój na świecie, 
ale nawet jawnie prące do wywołania nowej 
zawieruchy wojennej.

Jakie jednak fakty dowodzą, że istotnie są 
jeszcze takie siły?

Faktów takim mamy niestety aż nazbyt wie
le, by można tu  było wszystkie je przytaczać. 
Wszystkie one jednak wywodzą się z jednego 
wspólnego źródła, z jednego — że się tak  wy
rażę — gniazda. Tym gniazdem jest obóz im
perialistyczny, — ściślej mówiąc są nim koła 
rządzące dziś Stanami Zjednoczonymi A. P. 
oraz całkowicie uległe im marionetkowe rządy 
tzw. mocarstw zachodnio-europejskich. Wszy
scy oni jawnie zupełnie przygotowują się do 
nowej wojny.

Obłuda polityczna anglo-amerykańskich im
perialistów odbiła się w ujawnionych niezbicie 
faktach, iż już na długo przed agresją na de
mokratyczną Koreę północną, amerykańskie 
koła wojskowe przygotowywały się do niej. 
Miało to być początkiem agresji na Chiny Lu
dowe, a na dalszym planie również na Zwią
zek Radziecki i inne kraje demokracji ludo
wej. Wiemy pozatem, że układ poczdamski, 
który według swych założeń miał stworzyć

ZA SIEBIE
podstawę pod nowe, demokratyczne i pokojo
we Niemcy, — nie tylko nie został zrealizowa
ny przez Anglosasów, lecz przeciwnie — uległ 
jawnemu pogwałceniu przez usiłowanie stwo
rzenia z Niemieci Zachodnich imperialistycznej 
bazy wojennej.

Dziś, patrząc z perspektywy minionych 9 lat, 
jasno widzimy, kto zachował, a kto pogwałcił 
zobowiązania poczdamskie. Czyż nie mówią za 
siebie fakty takie, jak stworzenie separaty
stycznego państwa zachodnio-niemieckiego, od
budowa niemieckiego ciężkiego przemysłu wo
jennego, oddanie Zagłębia Ruhry w ręce zbrod
niczego kapitału niemieckiego, zwalnianie z 
więzień największych przestępców międzyna
rodowych, popieranie na każdym kroku hitle
rowskich zbrodniarzy, — wreszcie — jawna zu
pełnie remilitaryzacja w  postaci odbudowywa
nia agresywnej armii zachodnio-niemieckiej? 
Oto, jak  wygląda wypełnienie przez Amerykę 
podjętych zobowiązań w Poczdamie!

Cały cynizm tej obłąkańczej i wielce niebez
piecznej polityki wychodzi na jaw w takim 
chociażby powiedzeniu jednego z ministrów 
USA, że „Stany Zjednoczone muszą być goto
we do rozpoczęcia w razie potrzeby wojny ce
lem uratowania... pokojowej współpracy naro
dów. Stany Zjednoczone muszą mieć odwagę 
zostania pierwszym agresorem dla sprawy... po
koju!” (Matthews — min. m arynarki USA) — 
Cynizm to niesłychany, aż nie do wiary, — a 
jednak prawdziwy.

Podobnych oświadczeń zachodnio-imperia- 
listycznych mężów stanu mamy wiele. Więc po
winniśmy wreszcie wiedzieć skąd grozi nam nie
bezpieczeństwo, kto przygotowuje się do wojny.
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NIEPODZIELNĄ JEST SPRAWA POKOJU I WOJNY

D o BRZE, powie może ktoś z Czytelników, 
—■ ale te sprawy dzieją się zdała. Od nas. Czyż 
warto zatem mieszać się do sporów międzyna
rodowych rozgrywających się gdzieś daleko, 
aż w Azji czy Afryce?

Istotnie byli, a spewnością są wśród nas je
szcze tacy, którzy nie obejmując całokształtu 
zagadnienia oraz kosmopolitycznego charakte
ru  polityki imperialistycznej, nie dostrzegają 
ścisłych związków między dzisiejszymi wyda
rzeniami gdzieś daleko w Azji, a wydarzenia
mi rozgrywającymi się u nas w Europne. I dla
tego dziwią się niektórzy Polacy, dlaczego tak 
dużo mówiliśmy o Korei, a obecnie znowu kie
rujem y swe zainteresowanie na półwysep In- 
dochiński i Malaje, na Afrykę południową i na 
murzynów w Kenii. *

Najnowszy jednak przebieg wypadków na 
arenie międzynarodowej wskazuje, jak bardzo 
mylili się ci wszyscy, którzy zapomnieli iż nie
podzielną jest na świecie zarówno sprawa po
koju, jak i zagadnienie wojny! Dziś mamy nie
zbite dowody na to, że szaleńcze plany" amery
kańskich agresorów kierują się nie tylko w wy
mienionych powyżej kierunkach, ale zmierzają 
również wprost na obszar Europy, w której 
Polskę ci politycy z za oceanu — znów wbrew 
naszej woli — z góry przeznaczyli na poligon 
krwawych rozgrywe, zmierzających do skolo
nizowania dla siebie całej Europy.

Dziś powinniśmy wiedzieć o tym  wszyscy, 
że bohaterskie narody Korei i Vietnamu wal
czyły o wolność nie tylko dla swej własnej 
ojczyzny! Walka Korei Ludowej, walka Yiet- 
namu z przemocą i gwałtem obcego imperializ
mu są ostrzeżeniem dla całego świata, a zatem 
i groźnym memento dla nas Polaków. Jasnym 
jest dziś dla nas, że imperializm amerykański

uderzając brutalnie w byt tamtych azjatyckich 
państw i narodów, uderzył tym samym w  bez
pieczeństwo i niepodległość wszystkich innych 
postępowych krajów świata, miłujących pokój 
i wolność narodową. Że kolonizując dla siebie 
Europę Zachodnią, zagraża on bezpośrednio 
również żywotnym interesom naszej Ludowej 
Ojczyzny.

O tym  realnym zagrożeniu każdy Polak musi 
dokładnie wiedzieć, — temu niebezpieczeństwu 
każdy uczciwy Polak bez względu na swój 
światopogląd religijny musi się kategorycznie 
przeciwstawić!

Przeprowadzana dziś przez neohitlerowców 
z Bon remilitaryzacja Niemiec Zachodnich pod 
wysokimi auspicjami anglo-saskiego imperia
lizmu — dowodzi niebywałego cynizmu tych, 
którzy jeszcze dzisiaj liczą na możliwość wo
jennego regulowania sporów międzynarodo
wych. Dowodzi to najpierw  cynizmu w stosun
ku do Narodu Niemieckiego, który nauczony 
smutnymi doświadczeniami swych dwuch ostat
nich agresywnych wojen, — pragnie dziś 
w gruncie rzeczy spokoju i zgodnej współpracy 
z postępowymi narodami świata. Większy je
dnakże jest cynizm polityków imperialistycz
nych w stosunku do byłych sprzymierzeńców,
— w stosunku do tych wszystkich narodów, 
które namacalnie poznały, czym iest faszystow
ski militaryzm niemiecki. Ten niebywały cynizm 
polityków dolara i krw i nabiera specyficznego 
zabarwienia w wypowiedziach amerykańskiego 
generała, twierdzącego, że „ludzie rządzący 
Tryzonią (tzn. Adenauer i jego klika hitlerow
ska! — uw. red.) nie zrozumieli nic z doświad
czeń hitleryzm u” (gen. Mac Clay). Za jedyny 
zatem błąd Hitlera ich zdaniem należy uważać 
fakt, iż przegrał on wojnę!

RAMIĘ W RAMIĘ Z SIŁAMI POSTĘPU I POKOJU!

M  Y POLACY pragniemy dziś pokojowej 
współpracy ze wszystkimi narodami świa

ta. I dlatego właśnie musimy sobie dobrze 
uprzytomnić, dobrze zrozumieć cały bezwstyd 
i impertynencję imperialistycznych polityków. 
Cały nasz Naród, i każdy z nas z osobna musi
my zająć zdecydowane w stosunku do tych 
spraw stanowisko.

Chyba słusznym jest powiedzenie kogoś, że 
„coś przerażającego jest w łatwości, z jaką dzi
siejsi politycy amerykańscy bratają się z nie
dawnymi zbrodniarzami hitlerowskimi, — iest 
coś przerażającego w podobieństwie metod dzia 
łania dzisiejszych amerykańskich mężów stanu 
z byłymi działaczami Niemiec Adolfa H itlera!” 
Wspólnie bowiem przy jednym stoliku na nowo 
układają plany podboiów i nowych masowych 
mordów. Tym razem nie tylko mordów obcych 
narodów, — ale już i swych własnych ziom
ków. Nikt bowiem nie wątpi w to, że ewentual
na agresja imperializmu na kraje postępu, naj
dotkliwiej będzie musiała dać się we znaki 
przede wszystkim narodom, będącym jeszcze

pod jarzmem panowania bankierów z Wall 
S treet’u.

Nie będziemy się już więc dziwili, dlaczego 
dziś cały postępowy i pokojowo nastawiony 
świat — ze Związkiem Radzieckim na czele — 
tak żywiołowo i zdecydowanie przeciwstawia 
się tej właśnie nowej rernilitaryzacji Niemiec 
Zachodnich. — Dlaczegd to wszyscy uczciwi 
Niemcy, zwłaszcza wielomilionowe masy pra
cujące naszego' zachodniego sasiada, — przebu
dzone z marazmu ooarów hitleryzmu, — tak 
gorąco protestują dziś przeciwko wciąganiu ich 
w służbę obcego imperializmu, na własną zgu
bę i poniewierkę. — Dlaczego wreszcie masy 
pracujących całego świata z taką życzliwością 
solidaryzują się z Narodem Niemieckim 
i z wszystkimi tkwiącymi w  nim siłami postępu 
i pokoju!

Z wszystkiego, cośmy powiedzieli wyżej wy
nika jasno, że najbardziej zwartą i jednomyślną 
musi być nasza międzynarodowa walka o urato
wanie pokoju dla świata. Tym bardziej musimy
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szczerze popierać wszystkich naprawdę postępo
wych i pokój miłujących Niemców, im jawniej 
i bardziej cynicznie imperializm amerykański 
usiłuje przekształcić Niemcy Zachodnie w  no

wą Koreę, w zarzewie nowej wielkiej wojny 
światowej.

I dlatego nigdy za dużo przeciw wojnie! 
Nigdy za dużo o pokoju!

W X-LECIE POKOJOW EGO BUDOWNICTWA
"PyZIESIĘĆ lat mija od chwili, gdy nasze no- 
■*-' we Wojsko Ludowe — u boku zwycięskiej 

Armii Radzieckiej przekroczyło historyczną 
linię graniczną nowej Polski.

Po dwudziestu latach pozornej niepodległości
— ni to pańskiej ni mieszczańskiej Polski sa
nacyjnej, — po pięciu latach strasznej okupa
cji hitlerowskiej, Naród Polski doczekał się 
wreszcie tej utęsknionej chwili, w której znów 
mógł stanowić o swoim życiu i swojej przy
szłości-

Przedstawiciele ludu pracującego, skupieni 
pod sztandarami Polskiego Komitetu Wyzwole
nia Narodowego, rzucili historyczne hasła Ma
nifestu Lipcowego. Chwila była najodpowied
niejsza, gdyż Naród nasz spragniony był wol
ności politycznej i wyzwolenia społecznego z 
pod jarzma kapitalizmu rodzimego i obcego.

Manifest Lipcowy stał się historycznym dro
gowskazem nowego życia naszej Ojczyzny 
i wytknął jej śmiałe perspektywy rozwoju, — 
rozkwitu zarówno w dziedzinie gospodarczej, 
jak i na polu kultury i prawdziwej oświaty.

Po wielowiekowych błędach Polski szlachec
kiej, omotanej zależnością od kaprysów obcych 
dworów i kosmopolitycznego kleru watykań
skiego, — Naród nasz ocknął się z marazmu 
przesądów i jednostronnych tendencji politycz
nych oraz zrozumiał, iż szczera współpraca 
z innymi krajami postępu, leży zarówno w  in
teresie Państwa naszego, jak i pracującego lu
du miast i wsi.

W tym samym czasie żołnierz polski w brat
nim sojuszu z żołnierzem, radzieckim wspólnie 
przelaną krw ią w obronie naszych ziem — na 
zawsze przypieczętowali przyjaźń bratnich na
rodów: polskiego z narodami Związku Ra
dzieckiego.

Jutrzenka prawdziwej niepodległości zabły
sła nad ziemią zniszczoną doszczętu przez 
barbarzyńskich najeźdźców. Ruiny naszych 
miast i ponure zgliszcza wsi, ledwo dostrze
galne ślady naszej dawnej kultury — oto, 
cośmy zastali w lipcu 1944 roku, u progu na
szej wolności.

Nadeszły jednak lata niespotykanej dotąd w 
dziejach naszych bohaterskiej odbudowy kra
ju. Wyzyskiwani dawniej robotnicy, hutnicy, 
górnicy, chłopi, inteligencja pracująca, — po- 
czuwszy się pełnoodpowiedzialnymi gospoda
rzami całego m ajątku narodowego, dokonywali 
istnych cudów poświęcenia i ofiarnej pracy w 
tej drugiej batalii, jaką stoczyła polska klasa 
ludzi pracujących na froncie odbudowy znisz
czonego kraju.

Na oczach niemal, jak Polska długa i szero
ka — od Bugu aż po Odrę i Nyssę, — jak grzy

by po deszczu wyrastały w ciągu tego dziesię
ciolecia nowe budynki mieszkalne, nowe osie
dla, całe nowe miasta, — rosły nowe fabryki, 
huty, kopalnie, potężniał polski przemysł. Tak 
wzrastała siła ekonomiczna kraju, opartego
0 nowostworzony potężny przemysł.

W myśl założeń Manifestu Lipcowego — 
wszelkie poczynania gospodarcze i kulturalne, 
wszelkie usprawnienia techniczne — wszystko 
to ma służyć przede wszystkim człowiekowi 
pracy! I dlatego to, jak pajęczyną pokrywała 
się siecią elektryfikacji zaniedbana dawniej 
wieś polska. Pod strzechą chłopa i do miesz
kań robotnika zawędrowały wielomilionowe 
nakłady arcydzieł literatury. Potroiła się ilość 
naszych szkół, świetlic, ośrodków zdrowia, 
szpitali, uzdrowisk. Budowana od nowa stoli
ca, potężne huty, setki nowych statków floty 
oceanicznej — oto imponujący przykład, ile 
sił i dynamizmu, ile radosnej woli życia i roz
woju, ile potęgi i żywiołowych sił tkw i w Pol
skim Narodzie. W Narodzie,' który poczuł się 
po raz pierwszy wolny, nie tylko politycznie, 
ale również w  całym tego słowa znaczeniu spo
łecznie, czując się jednocześnie godnym i rów
nym współpartnerem wobec innych postęp
1 pokój miłujących narodów świata.

Dziś, w to pierwsze dziesięciolecie nowej 
Polski Ludowej, wszyscy uczciwi Polacy m u
szą przyznać, że autorzy Manifestu Lipcowego 
nie rzucali wzniosłych słów na wiatr, że lu
dzie ci, jako przedstawiciele wszystkich pracu
jących naszego Narodu — chlubnie zdali swój 
egzamin, — zyskali zaufanie i miłość całego 
Narodu, który dziś z ufnością i w iarą patrzy 
w swą świetlaną przyszłość, przyszłość naszej 
dalszej pokojowej budowy. W drugim bowiem 
etapie naszego ogólno-narodowego wysiłku po
łożyć chcemy główny nacisk na podniesienie na
szego rolnictwa, by mogło sprostać coraz to 
rosnącym potrzebom niezwykle rozwijającego 
się przemysłu.

Z trybuny II Zjazdu Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej padły znamienne słowa Bo
lesława Bieruta: „Było to dziesięciolecie naj
większych przeobrażeń społecznych, jakie Na
ród Polski przeżywał w ciągu swej tysiącletniej 
historii. Był to okres coraz bardziej pogłębia
jącej się rewolucji ludowej!“

Są to słowa najwierniejszego syna naszej 
Ojczyzny, słowa pod którymi podpiszą się 
wszyscy uczciwi Polacy, skupieni we Froncie 
Narodowym w zdecydowanej walce o pokój i 
przyjaźń między narodami. Są to słowa najdo
ili tnie j wyrażające naszą dziesięcoletnią prze
szłość, przeszłość chlubną i napewno bardziej 
wartościową, aniżeli wiele setek la t naszej 
dawnej historii.
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"O TYM, CO O KOŚCIELE SWOIM MYŚLAŁ CHRYSTUS
Marcin Mitraszek — Kraków

Pisze, iż z wielkim zaintere
sowaniem czytał ostatnie nu
mery «Posłannictwa». Z wiel
kim zadowoleniem również 
przyjął wprowadzenie na łamy 
naszego pisma działu kateche
tycznego, w którym — cytu
jemy — „w sposób bardzo 
przystępny, popularny, a przy 
tym poważny rozwiązujecie 
trudne na pierwszy rzut oka 
problemy religijne". W dal
szym ciągu zauważa, iż zupeł
nie niesłusznie Kościół stary 
proste w swym założeniu spra
wy wiary chrześcijańskiej i 
życia religijnego czyni „zawi
łymi, odstraszającymi labiryn
tem scholastycznej teologii, nie 
zrozumiałej zupełnie dla czło
wieka przeciętnego. A przecież 
takich przeciętnych jest chyba 
najwięcej wśród wiernych 
kościoła katolickiego".

Nawiązując konkretnie do 
działu «Redakcja rozmawia 
z Czytelnikami* z Nr. 1/54, 
tak kończy swój list do 
Redakcji: „Jeśli więc powie
dzieliście już tyle na temat 
Kościoła naszego, to a pro
pos jednej z rozmów w nume
rze majowym — pozwolę sobie 
prosić Was o wyczerpujące 
wyjaśnienie, co o Kościele 
myślał Chrystus Pan. Jak  to 
było na początku z tą hierar
chią kościelną? Czy Chrystus 
rzeczywiście chciał, by Jego 
Kościół był organizacją wi
dzialną, taką jak my ją dziś 
znamy? Tak' mi się niekiedy 
zdaje, że byłby chyba niezado
wolony z naszego dzisiejszego 
Kościoła. Dla mnie to są rze
czy ważne, może i innych zain
teresują. Chcę sobie ułożyć te 
sprawy i w głowie i w  sercu!“

O d p o w i a d a m y
Trudno nam odpowiedzieć, 

co o dzisiejszym Kościele 
chrześcijańskim sądziłby Chrys
tus, i czy byłby z takiego sta
nu rzeczy zadowolony. Sądzi
my, że raczej nie! — Niezależ
nie jednak od tej wątpliwości, 
którą i my mamy, postaramy 
się odpowiedzieć' wyczerpują
co na postawione nam pytania, 
dotyczące istoty kościoła. Opie
rać się przy tym  będziemy 
według życzenia Obywatela 
przede wszystkim na księgach 
Nowega Testamentu. Dla więk
szej przejrzystości omówimy 
zagadnienie po kolei.
Skąd! nazwa „chrześcijański"?

Kościół nasz nosi nazwę 
chrześcijańskiego od imienia 
swego Założyciela i niewidzial- 
nei Głowy ■ tejże organizacji 
religijnej — Chrystusa, — i to 
w odróżnieniu od innych związ
ków religijnych, jak np. wy
znanie mojżeszowe, Mahometa
nie, Buddyści, Bramini, Kon- 
fucjanie itp. Chrystus stale 
nrzebywa w swym Koście
le, nawet po Wniebowstą
pieniu: „A oto ja jestem 
z wami po wszystkie dni 
aż do skończenia świata!" 
(Mat. 28, 20). — Nie tylko jest 
w Kościele, ale również nim 
duchowo rządzi i kieruje jego 
losami, — jest bowiem Głową 
mistycznego ciała, którego 
wierni są żywymi członkami. 
-Teśli zatem stale żywe są człon
ki, o ileż bardziej żywa musi 
bvć głowa takiego organizmu!" 
„I On jest głowa ciała — Koś
cioła!" (Kol. 1, 18).
Kto właściwie stanowi Kościół?

Kościół chrześcijański — to 
przede wszystkim jego wierni, 
czyli zgromadzenie chrzęściłan. 
Dla uniknięcia nieporozu

mień, chciałbym zauważyć, iż 
w dalszym ciągu między auten
tyczne teksty biblijne — będę 
interpolował jednocześnie nie
zbędne wyjaśnienia, które u- 
mieszczone będą w  nawiasie. 
Chrystus, zwracając się do Oj
ca Niebieskiego, prosi Go za 
swój Kościół, a wymienia naj
pierw apostołów, którzy stano
wią tu rzecz ważną: „Ojcze 
święty, zachowaj ich w imię 
twoje, których mi dałeś: aby 
byli jedno, iako i my (jedno 
jesteśmy, aby łączyli się z nami 
przez wiarę i świętość życia)" 
(Jan 17, 11). Zaraz jednak pro
si Boga o łaski dla wiernych: 
„A nie tylko za nimi proszę, 
ale i za tymi, którzy przez sło
wo ich wierzą we mnie", któ
rzy przez nauczanie apostołów 
staną się wyznawcami Kościo
ła (tamże 20). — Ci to wierni 
Kościoła pierwotnego bardzo 
byli ze soba zespoleni i żyli w 
bratniej miłości: „Wszyscy też, 
którzy wierzvli (w Chrystusa) 
byli pospołu i wszystko mieli 
wspólne" (Dz. 2, 44). „A mnós
two wierzącysh było serce jed
no i dusza jedna" (tamże 4. 32). 
Tych wiernych Kościoła, któ
rzy stanowili żywe mistyczne 
ciało, łączyła przede wszystkim 
wiara — dla wszystkich wspól
na i korzystanie z wspólnych 
środków łaski nadprzyrodzo- 
ne i: „I trw ali w nauce apostol
skiej. i w  uczestnicty/ie łama
nia chleba i w modlitwach" 
(tamże 2, 42).

Jaki jest charakter Kościoła 
chrześcijańskiego?

Nie ulega najmniejszej w ąt
pliwości, iż naprzekór wszyst
kiemu, co stwierdza późniejsza 
historia Kościoła, — Chrystus 
chciał, by Jego Kościół nosił 
charakter na wskroś religijny,
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nadprzyrodzony. Pięknie o tym 
czytamy w Ewangelii według 
św, Jana: „Jakoż jemu (Chrys- 
susowi) dał władzę nad wszel
kim ciałem (człowiekiem), aby 
wszystkim, których mu dałeś, 
dał żywot wieczny. A ten jest 
żywot wieczny: (ta j est droga do 
osiągnięcia żywota wiecznego), 
aby (wyznawcy) poznali ciebie 
samego Boga prawdziwego, i 
któregoś posłał Jezusa Chrys
tusa. Jam  wsławił Ciebie (Oj
cze Niebieski) na ziemi (przez 
moją naukę i cuda): i wykona
łem sprawę (zadania), którąś 
mi zalecił! (byłem ci posłuszny 
aż do śmierci krzyżowej)“ (Jan
17, 2-4). ' 

Jak to było z hierarchią 
w Kościele?

Na podstawie ksiąg Pisma 
św. Kościół chrześcijański nie 
posiada takiego ustroju h ierar
chicznego, jaki dziś widzimy, 
a jaki stał się niemal rzeczą za
sadniczą w pojęciu Kościoła 
watykańskiego. Za słabe były 
by tu nasze słowa i teologiczne 
dociekania, — niech za siebie 
mówi tekst autentyczny, auten
tyczna nauka Chrystusa w tym 
wzgledzie: „I przyszli do niego 
(do Chrystusa) Jakub i Jan, 
synowie Zebedeuszowi, mó
wiąc: Nauczycielu, pragniemy, 
abyś, o cokolwiek prosić bę
dziemy, uczynił nam.. A on im 
rzekł: Cóż chcecie, abvm wam 
uczynił? I rzekli: Daj nam, 
abyśmy siedzieli i eden po pra
wicy twej, a drugi po lewicy w 
chwale woiej". — Pełen ludz
kiej psychologii jest ten ury
wek Ewangelii, pełen czysto 
ludzkich namiętności! Zdaje 
się być słusznym twierdze
nie ks. Wujka, iż obu aposto
łom chodziło o współpanowanie 
w domniemanym przez nich 
ziemskim królestwie Chrystu
sa, Czyż duża iest różnica, jeś
li powiemy, że stało się tak 
samo w  Kościele, w owym 
Królestwie Bożym na ziemi? 
Ale popatrzmy, co działo się 
dalej: „A Jezus im rzekł: Nie 
wiecie o co prosicie. Czy może
cie pić kielich, który ja piie? Al
bo być ochrzczeni chrztem, 
którym ja się chrzczę? (chodzi
o ciemienia, meki i śmierć na 
krzyżu). A oni mu odnowi e- 
dzieli: Możemy. A Jezus im 
T-zekł: (wprawdzie^ Kielich, 
który ja piję — pić będziecie,

i chrztem, którym ja się 
chrzczę — ochrzczeni będzie
cie. Ale siedzieć po prawicy 
mojej albo po lewicy, nie mo
ja rzecz dać wam, ale którym 
jest nagotowano“, — to znaczy 
tym, którzy sobie sami życiem 
świętym i doskonałością na to 
zasłużą, bo względów tutaj 
być nie może, — m iarą jest 
tylko sprawiedliwość! — Nie 
chcąc jednakże pozostawić 
swych apostołów bez głębszej 
nauki, wyłuszczył do reszty, co 
sam myśli o władzy w  Koście
le, czyli o wynoszeniu się jed
nych ponad drugich: „A Jezus 
wezwawszy ich powiedział im: 
Wiecie, iż ci, których widzą, 
że rozkazują narodom (czyli 
władze świeckie), panują nad 
nimi, a książęta ich władzę 
rozciągają nad nimi". Chrystus 
ma tu  na myśli królów i okrut
nych tvranów, którzy uchodzą 
za wielkich, panując nad dru
gimi ludźmi. Często jednak 
władzy swej nadużywają i ob
chodzą się niegodnie z podda
nymi, jak z bezbronnymi nie
wolnikami. Ale zaraz stosuje 
tę zasadę do swych apostołów, 
a w  konsekwencji do wszyst
kich późniejszych biskupów i 
kapłanów, czyli duchownych 
Kościoła: „Lecz n ie tak  iest 
miedzy wami. Bo ktobykol- 
wiek chciał być większym, ten 
będzie sługą waszym. A1 kto- 
bykolv/iek między wami chciał 
bvć pierwszym, bedzie wszvst- 
kich sługą. Albowiem i Svn 
Człowieczy nie przyszedł, aby 
mu służono, lecz aby (innym) 
służył, i dał duszę swą (życie 
w ofierze) na okup za wielu“ 
(Marek 10, 35—45). — Nie mo
gę przv tej okazji pominąć 
faktu, iż jeden z późniejszych 
biskupów miasta Rzymu, (czyli 
i eden z papieży), dla za
dośćuczynienia temu tekstowi 
Ewangelii św. nazwał się ofi
cjalnie „seryus servorum Dei
— sługa sług Bożych", sadząc 
naiwnie, iż przez to woli Chry
stusa stało sie zadość. To jed
nak nie przeszkadzało, ze i on, 
i wszyscy dalsi i ego nastęncy 
w urzędzie kościelnym w nie
ograniczonej pysze swei wycia- 

I gali swe własne buty do cało- , 
j wania na klęczkach nie tylko 

unrzywileiowanvm wiernvm, 
ale nawet naiwiększym do- , 
stojnikom dworu napieskie- J  
go. — Jakiż wreszcie z tego

wszystkiego wniosek? — Otóż 
taki, że w Kościele Chrześci
jańskim — w myśl nauki i ży
czenia Chrystusa — obowiązy
wać może wyłącznie hierarchia 
obowiązków a nie godności i 
władzy, — hierarchia czynnoś
ci spełnianych w  Kościele, — 
hierarchia 'celów i zadań, jakie 
ciążą na wyznawcach religii 
Chrystusowej. Tymi wyznaw
cami są zarówno duchowni, 
jak i w ierni świeccy. I jedni i 
drudzy mają swe zadania i ro
le do spełnienia. I tak zada
niem osób duchownych, czyli 
biskupów i kapłąnów, jest peł
nienie potrójnych obowiązków: 
kapłańskiego czyli apostoła, 
oraz pasterskiego czyli obo
wiązków duszpasterza i wy
chowawcy. Obowiązkiem nato
miast wiernych świeckich jest 
dążenie do doskonałości chrze
ścijańskiej pod kierunkiem 
swych duchownych, którzy z 
.urzędu swego powinni celować 
dobrym przykładem własnego 
życia. Oto rozsądnie pojęta hie^ 
rarchia w Kościele.

A co Chrystus mówił o swym 
Kościele?

Właściwie całe życie swe po
święcił Chrystus nie na co in
nego, ale właśnie na kładzenie 
istotnych podwalin pod przy
szłe Królestwo Boże na ziemi, 
czyli pod Kościół chrześcijań
ski. Ten bowiem Kościół miał 
nadal kontynuować głoszenie 
Jego boskiej Ewangelii, miał 
wychowywać i uszczęśliwiać, 
miał doskonalić i, ułatwiać 
wiernym osiągnięcie wieczne
go zbawienia. A jakie są Chry
stusowe pojęcia o Kościele, 
możemy sie przekonać z Jego 
własnych słów: „Czyńcie po
kute, albowiem przybliżyło się 
Królestwo Niebieskie" — przy
szedł bowiem iuż Jezus Chry
stus, który założy to Królest
wo na ziemi, a więc przygotuj
cie swe dusze na przyjęcie 
boskiej Ewangelii. „Odtąd po
czął Jezus kazać i mówić: po
kutę czyńcie, albowiem przy
bliżyło sie Królestwo Niebies
kie" (M at 3,2 i 4,17). — I żeby 
nie było żadnych wątpliwości, 
na skierowane wyraźnie pyta
nie o owo Królstwo, odpowia
da swym siepaczom: „Odpo
wiedział Jezus: Królestwo mo- 
ie nie jest 7 tego świata!" 
Chciał tutaj Chrystus odróżnić



NR 2 POSŁANNICTWO

Kościół od wszystkich innych 
światowych organizacji pań
stwowych. Nie jest z tego świa
ta, ale jest na ziemi, lecz ja
kieś inne od powszechnie zna
nych. Jakżesz w tym  świetle 
wyglądają fakty historyczne z 
dziejów Kościoła papieskiego, 
czyli watykańskiego, który po
budował sobie właśnie królest
wo z tego świata, w duchu czy
sto światowym, a w dodatku 
oparł się na tradycjach tyranii, 
cesarstwa, a obecnie sekundu
je współczesnej tyranii w po
staci brutalnego imperializmu!
— Zwracając się do apostołów, 
a przez nich do wszystkich 
przyszłych biskupów i kapła
nów swego Kościoła, nakazu
je im Chrystus: „Wy jesteście 
solą ziemi,... wy jesteście świa
tłość świata!1' Czyli macie być 
tym, co się nie psuje, tym 
co się daje innym światło 
i poznanie prawdy! „Nie mo
że się zakryć miasto osa
dzone na górze (Kościół)" 
(Mat. 5, 13—14). Podsta
wą zaś i fundamentem tego 
Królestwa, łącznikiem, który 
będzie wszystkich zespalał — 
bedzie jedna wspólna wiara w 
Chrystusa, którego należy u- 
ważać za Syna Bożeno. A za
tem i Jego naukę należy wyżej 
cenić, niż zwykłą ludzka nau
kę, — Jego nakazy i przykaza
nia są niezmienne, boskiego 
Dochodzenia. Kto tak samo jak 
Piotr i inni apostołowie wyzna 
Chrystusa, ten tak samo jak i 
oni będzie stał na jednym i 
tym samym jak oni fundamen
cie Kościoła: „A na tej opoce 
(na wierze w moie bóstwo) 
zbuduję Kościół mój!“ (Mat. 
16,18). — Nawiązujac do tych 
wszystkich, którzy jeszcze nie 
poznali Jego Ewangelii, zasad 
Jego Kościoła, Jego programu 
życiowego,mówi Jezus: ..I dru
gie owce mam. które nie są z 
tej owczarni. Potrzeba abvm 
i a i one przywiódł. I słuchać 
będą głosu mego: i stanie się 
iedna owczarnia i jeden pas
terz" (Jan 10, 16). — Przepięk
ne i bardzo wymowne są Chry
stusowe przypowieści związane 
właśnie z Je^o przyszłym Koś
ciołem. Posłuchajmy, jak bar
wnie mówi o tym Mistrz z Na
zaretu: Podobne iest Królest
wo Niebieskie ziarnku p o t -  

czycznemu... podobne iest Kró
lestwo Niebieskie kwasowi..."

(Mat. 12,31 i 33). Dobrych oraz 
niegodnych członków swego 
przyszłego Kościoła przyrów
nuje Chrystus do pszenicy i 
kąkolu, — do sieci, w którą 
złowiono dobre i niejadalne 
ryby: „A gdy ludzie spali (czy
li współwyznawcy Kościoła) 
przyszedł nieprzyjaciel jego 
(Chrystusa) i nasiał kąkolu 
między pszenicę i odszedł" 
(Mat. 13, 25) albo „Który (nie
wód, sieć rybacka) gdy się na
pełnił (rybami), Wyciągnąwszy, 
a na brzegu usiadłszy, wybrali 
dobre w naczynia a złe (ryby) 
precz wyrzucili" (Mat. 13,48). 
„Podobne jest Królestwo Nie
bieskie niewodowi zapuszczo
nemu w  morze, gromadzącemu 
ryby wszelkiego rodzaju" (tam
że 13, 47). — Tak Chrystus 
wyobrażał sobie swój Kościół, 
tak o Kościele nauczał, tak 
chciał, aby w Kościele się dzia
ło. Jakżesz jednak odbiega na
sza rzeczywistość od tych prze
pięknych założeń, od tych mą
drych wskazań!

Duchowym tylko, czy też
widzialnym także ma być 

Kościół?

Nie ulega wątpliwości, iż 
Kościół chrześcijański jest spo
łecznością nawskroś duchową.
O tyle jest niewidzialną, o ile 
nie podobna, rozpoznać wew
nętrznej czyli duchowej do 
niego przynależności. W tym 
wypadku jest organizmem du
chowym i stąd już Paweł apo
stoł nazwał Kościół mistycz
nym ciałem, którego głową jest 
sam Chrystus, a wierni jego 
żywymi członkami. Jednakże 
sam Chrystus, może jeszcze 
wyraźniej mówi o tym: „Jam 
jest winna macica prawdziwa... 
mieszkajcie we mnie a ja w 
was“ — wierzcie we mnie, a ja 
nie pozostawię was samych, 
bez pomocy. „Jako latorośl nie 
może przyczynić owocu sama 
z siebie jeśli nie będzie trwać 
w innej macicy, tak i wy jeśli 
we mnie mieszkać nie będzie
cie. Jam  jest wŹnna macica, 
wyście latorośle: kto mieszka 
we mnie, a ja w nim, ten wie
le owocu przynosi . Bo beze 
mnie nic ucznić nie możecie" 
.(Jan 15, 4—5). A teraz śv/. Pa
weł apostoł o tym  samym: „Al
bowiem iako ciało jedno jest, 
a członków ma wiele, a wszy

stkie członki ciała, choć ich 
wiele jest, jednak są jednym 
ciałem: podobnie i Chrystus" 
jedno ma ciało mistyczne, to 
jest Kościół, którego sam jest 
Głową (1 Kor. 12,12 n). — Mi
mo więc wielkości różnych 
Kościołów pozakładanych przez 
poszczególnych apostołów i ich 
późniejszych następców — bi
skupów, razem wziąwszy sta
nowią one wszystkie jeden 
Kościół chrześcijański: „Bo i 
ciało nie jest jeden członek 
(jak np. oderwany od wszyst
kich Kościół watykański), ale 
yriele" (tamże 12,14). „Aby nie 
było rozerwanie w ciele (czyli 
w Kościele chrześcijańskim), 
ale iżby jedne członki o drugie 
takie staranie miały" (tamże 
12, 25). „Lecz wy (wierni Koś
cioła) jesteście ciałem Chrystu
sowym i członkami z człon
ków" (tamże 12,27). — :Nie wol
no jednakże zapominać i o tym, 
iż tenże sam Kościół chrześ
cijański iest również społecz
nością widzialną o tyle, o ile na 
zewnątrz stanowi instytucję 
zorganizowaną. W takiej wi
dzialnej postaci powstał Koś
ciół w Wieczerniku w dniu ze
słania Ducha św. na Apostołów 
zgromadzonych tamże na mo
dlitwie. Tam też powstała 
pierwsza gmina chrześciiańska, 
pierwsza niejako parafia czy 
nawet diecezja. „Którzy tedy 
przyjęli mowę jego (tzn. Pio
tra, który wówczas wygłosił 
podniosłe kazanie), ochrzczeni 
S9. I przystało dnia onego (do 
Kościoła) jakoby trzy tysiące 
dusz. I trwali w nauce apostol
skiej (czyli przy głoszonej 
przez nich wierze), i w 1 uczest
nictwie łamania chleba, i w 
modlitwach" (Dz. 2,41—42).— 
Tak zatem Kościół pod pew
nym wzgledem jest społecz
nością duchową, nod pewnym 
natomiast jest też widzialną 
organizacją religijną.

Tyle możemy powiedzieć o 
istocie Kościoła chrześciiań- 
skiegd na podstawie ksiąg Pis
ma św.. zwłaszcza w  oparciu o 
naukę Chrystusa o Królestwie 
Bożvm na ziemi. Sądzimy, że 
bardzo obszerna odpowiedź na
sza powinna — i Obywatela, i 
wszystkich zainteresowanych 
tvm zagadnieniem naszych 
Czvtelników — w 'zupełności 
zadowolić.

(E. K.)
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IRzeczy ciekawe

HISTORIA KALENDARZA

Staw,o „ka!lendare“ pochodzi od ła 
cińskiego w yrazu  „caiiare", oznacza
jącego tyle, co ogłaszać. W| Rzymie 
howłem był zrwyczaj publicznego o- 
głasizania pierwszego dn ia  każdego 
miesiąca, k tó ry  rteż z  tego powodu 
mioisdł m iano „caiLandae". Z a podsta
w ę każdego kalendarza służy podział 
roku  mia dni, tygodnie i  m iesiąc? 
Zw ykle do kalendarzia (dołącza się 
■wyłoaiZi ważniejszych św ią t oraz, pew 
nych zjaw isk astronom icznych, jak 
np. faizy księżyca, wschody i  zacho
d y  słońca.

W  dailefeiej starożytności miairą 
cziaisiu ibył tziw. miesiąc księżycowy, 
rów nający się 29 lub 30 dniom, — 
a ściśle m ówiąc 2I91 i 1/2 dnia. Już 
jednak  Egipcjanie zauw ażyli nie- 
zigodniość kalendarza księżycowego 
z ruchem  słońca. N astępnie Grecy 
połączyli 12 miesięcy księżycowych 

' w  rok, wynoszący więc 3154 łub  3(55 
dni. Do te j pory taikim kalendarzem  
posługują m ahom etanie.

Ale niebaw em  zauważano, że i ten  
kalendarz, niezigaidizia się ze ruchem  
słońca, i  to  naw et około 1 1  dn i w  
ciągu roku. Dlatego to  Sołon (oik. 
5i94 przied n.e.) dla w yrów nania po
stanow ił dodaw ać co dw a ła ta  jeden 
m iesiąc 30 dniowy, w skutek  czego 
różnica zm niejszyła się do 4 dni 
w roku.

COS Z H ISTO RII NASZEGO 
KALENDARZA

W roku  4i33 przed n. e rą  przyjęto 
tzw. cykl Metona, rów nający się 
19 łatom . W tym  to  cyklu w  la tach
3, 5, 11, 1®, 16 i 1)9 dodawano trzy - 
niaisity mieisiąc, a ponadto  jeszcze 
dw a m iesiące po  30 dni. Cykl więc 
M etona obeijimowiał 2i34 miesiące. 
P rzy jm ując żartem, że nok taiki w y
nosi 36 i5i, 26)3 idnda okazuje się że 
jest on zaledwie o  pół godziny 
dłuższy od roku  słonecznego. Do 
tej pory cyklu  M etona używ ają 
Żydzi. N atom iast już około r. 2600 
przed n. e. podobnego kalendarzia 
używano w  Chinach'.

W skutek jedniak 'wspomnianej 
niedokładności 1/2 godziny, w  ro 
k u  47 przied n. e. różnica t a  wzirosła 
już znacznie, (tak że błąd wynosił 
aż 85 dni. W ówczas to  Juliusz Ce
zar polecił astronom ow i Siozygene- 
sowi dokonanie nowej refoirmy k a -

NASZ KĄCIK BIBLIJNY
ZNACZENIE IMION WŁASNYCH, WYSTĘPUJĄCYCH

W BIBLII

Niektóre z imion własnych, występujących w księgach Starego 
Testamentu są wprost rzeczownikami, przymiotnikami lub nawet 
czasownikami. I tak np. Abel — oznacza dech,, tchnienie, Anna — 
łaska, Barak — błyskawica, Gad — szczęście, Jonasz — gołąbek, 
Szatan — wróg, Karmel — ogród, Rama — wzgórze. Albo przy
miotniki: Baruch — błogosławiony, Edom — czerwony, Ezaw — ' 
owłosiony, Laban — biały, Noemi — miła, Naim — miły, Sa- 
dok — sprawiedliwy, Sara — książęca. Lub wreszcie czasowniki, 
jak: Izaak — on się śmieje, Józef — on zbiera, Manasse — zar-. 
pomniana siła, Mesjasz — namaszczony, Saul — uproszony, 
Jakub — trzymający za piętę (jest to nawiązanie do urodzenia 
się Jakuba tuż po Ezawie; obaj byli wprawdzie bliźniakami, ale 
Żydzi wielką wagę przywiązywali do' pierworodztwa).

Niektóre imiona własne w Starym  Testamencie są powiązaniem 
dwuch lub trzech rzeczowników, albo też rzeczownika z przy
miotnikiem, jak np. Ab/ner — ojciec światła, Ab/raham — ojciec 
mnóstwa, Ab/salon — ojciec pokoju, Bar/abasz — syn ojca, 
Beel/zebub — pan much, Ben/j amin — syn sprawiedliwości, 
Bet/lehem — dom chleba, Bet/saida — dom ryb itp.

Jeszcze inne imiona oznaczają w tłumaczeniu z hebrajskiego 
całe zdania. I tak: Dani/el -— moim sędzią jest Bóg, Emanu/eL — 
z nami jest Bóg Eli/melech — mój Bóg jest królem, Barachiasz
— pobłogosławił Pan, Zachariasz — wspominał Pan, Micha/el 
(Michał) — któż jest jak Bóg?, Miza/el — kto jest tym, czym 
jest Bóg?, Micheasz — kto jest jak Pan?

Bardzo charakterystyczne jest występowanie imienia Bożego 
jako składnik imion własnych narodu izraelskiego. Imię Boże 
występuje tu jako „El“ i to niekiedy na początku, częściej nato
miast na końcu danego imienia.: Przypatrzmy się, jak to wygląda 
na przkładzie: El/eazar — Bóg pomaga, Eli/jasz — mój Bóg jest 
Panem, Eli/zabet (Eźbieta) — mój Bóg jest przysięgą, — lub na 
końcu wyrazu: Dani/el — mój sędzia jest Bóg, Emmanu/el — 
z nami jest Bóg, Ezechi/el — umacnia Bóg, Gamali/el — zapłata 
Bożaf Izia/el — walczy z Bogiem, Natana/el — darował Bóg, 
Rafa/el — wyleczył Bóg, Samu/el — wysłuchał Bóg.

Właściwe imię Boże u Żydów, czyli słynne Jahwe, w imionach 
własnych występuje tylko' w skróconej, a nawet nieco> zmienionej 
formie, bądź to jako przedrostek ,,Jo“ lub ,,Je“ — bądź też jako 
dodatek końcowy w formie „ja“ lub jas“. I tak: Jo/el —< Pan jest 
Bogiem, Jo/hannes (Jan) — Pan jest łaskawy, Jo/natan — Pan 
dał, Jo/zue — Pan jest pomocą, Je/zus — Pan jest wspomoże
niem, pomocą (porównaj powszecznie wśród chrześcijan przyjęte: 
Boski Zbawiciel), Anani/jasz — łaskawy jest Pan, Ezech/jasz — 
umacnia Pan, Iza/jasz — zbawienie Pana, Malach/jasz — po
słaniec Pana, Tob/jasz — moim dobrem jest Pan, Zachar/jasz — 
wspomniał Pan-

O pochodzeniu i znaczeniu imion własnych występujących 
w Nowym Testamencie powiemy w następnym numerze.

(E. K.)

„Kościół twój lam, skąd boskie płynie ci naicł 
i kamienie".
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POZNAJMY SENS NIEKTÓRYCH WYRAŻEŃ BIBLIJNYCH

Wiele, jest w Biblii powiedzeń, dla nas — ludzi dwudziestego 
wieku — niejasnych lub całkiem niezrozumiałych. Myliłby się 
jednak ten, ktoby usiłował w tej niejasności dopatrywać się ja
kiegoś ukrytego i tajemniczego sensu, który siłą rzeczy każdy 
będzie chciał rozumieć na swój sposób, tłumaczyć jak mu wy
godniej. Niemniejszym też błędem byłoby branie tych niejasnych 
miejsc w sensie literalnym, czyli rozumieć je według znaczenia 
dzisiejszego danych słów.

Przy studiowaniu Ksiąg Pisma św. nie wolno nam nigdy za
pominać o tym, iż Biblia — to księgi wprawdzie święte i napi
sane pod natchnieniem samego Ducha św. Narzędziem jednak, 
jakim się Bóg posłużył byli niewątpliwie normalni ludzie. Ci lu
dzie — ludzcy autorzy ksiąg biblijnych — wyrażali się tedy 
według przyjętych powszechnie ówczesnych pojęć, — pisali tak, 
jak się w owych czasach mówiło, jak było w zwyczaju, czyli 
obrazowo, przenośniami, przypowieściami, symbolicznie.

Co jednak jest kluczem do odnalezienia właściwego sensu bi
blijnego? Co jest probierzem, że dane miejsce należy tak a tak 
rozumieć?

Rzecz w zasadzie prosta, — niełatwa jednak w praktycznym wy
konaniu! — Należało by się myślą cofnąć wstecz o tyle i tyle ty 
sięcy lat, jakie dzielą nas od napisania danej księgi biblijnej, —- 
trzeba by kategoriami ówczesnego myślenia zrozumieć, o co w daw
nym miejscu pisarzowi chodziło. I tę w taki sposób poznaną 
prawdę przełożyć niejako na język i mentalność współczesnego 
człowieka!

Co to znaczy? — To znaczy, że trzeba umieć daną treść bi
blijną wypowiedzieć dziś tak, jak  by ją wypowiedział dany1 autor, 
gdyby żył dzisiaj'wśród nas, znał nasz język, poziom naszej kul
tury  i cywilizacji, naszą dzisiejszą psychikę.

Zdaje mi się, że'gdyby — dajmy na to — nie 2000 lat temu, 
ale dzisiaj zjawił się wśród nas Chrystus, mówił by do nas współ
czesnym a nie biblijnym językiem, — posługiwał by się w swej 
nauce współczesnym myśleniem i wyobraźnią człowieka XX wie
ku, przytaczał by bardziej nowoczesne przykłady i porównania. 
Zamiast mówić o rzymskich denarach, używałby słowa „złoty“. 
I acz obrazy o wróblach na dachu, o liliach polnych, o ziarnie 
gorczycznym i niewodzie nic nie straciły na swej atrakcyjności, 
to jednak usiłował by być bardziej dla nas zrozumiałym, — mó
wił by o kopalniach, maszynach, fabrykach, hutach, a do rolnika
0 traktorze.

Księgi Biblii pisane są tak, jak między sobą mówili ówcześni 
pisarze, jak przemawiali do innych ludzi. I dlatego chcąc poznać 
właściwy sens ukryty w Piśmie św., chcąc wyłuskać prawdziwe 
ziarno prawdy Bożej z ksiąg Objawienia — należy przedtem po- 
znać język, w którym zostały napisane, stan ówczesnej kultury
1 cywilizacji, archeologię a przede wszystkim historię, — ale też 
szereg innych nauk pomocniczych.

W naszym kąciku biblijnym będziemy do czasu podawali co 
ciekawsze a mniej zrozumiałe powiedzenia z Pisma św., gdyż 
jesteśmy przekonani, że sprawy te napewno zainteresują ogół 
naszych Czytelników.

(E. K.)

nienie — a nie tam, gdzie krzyż widzisz, belki
J. Słowacki

(Dok. ze  s\tr. 34)

lendarea. Ten to  mowy kalendarz, 
nazw ano Juliańskim . O parto się tu  
ma zasadzie, że ro k  rówina s ię  365 
dniom, a  co czw arty noik dodawano 
jeden dzień, .czyli ‘tak i rok  prze
stępny wynosił 366 dni. Czyli śred
nio molk ju liańsk i wymiesił 365 , 26 
dnia, był w ięc już ty lko  11 m inut 
i  4i5' sekund dłuższy od  praw dziw e
go roku  słonecznego.

Niezgodność 11 m inu t i  14 sekund 
w  ciągu jednego roku  by ła przyczy
n ą  now ej reform y kalendarza, k tó 
rej inicjatorem  był Grzegoriz. XIII 
w  rak u  1582. Zauważono bowiem 
wT ty m  czasie, że odchylenie od ro 
k u  słonecznego wynosi już oikolo
10 dni. K alendarz ten, zw any ■ gre
goriańskim , przy ją ł — oprócz, je 

dnorazow ego opuszczenia owych 10 
dni (od dnda 5 do dn ia  14 paździer
n ika 1583 roku) — że laita 1700, 
1800, 1900 2100 i  w  ogóle laita w y
rażone po odrzuceniu dw uch zięr 
końcowych, przez liczbę niepodziel
n ą  preaz, 4, uw ażać w brew  kalenda
rzowo juliańskiem u za zwyczajne, 
czyli miieprzestępne. Po dokonaniu 
w zm iankowej reform y średni błąd 
roczny został zm niejszony zaledwie 
do 22 Siakunid. Tego oto kalendarza 
używam y dio dnia dzisiejszego. 
Dawny natom iast kalendarz  ju liań 
sk i tylko jeszcze gdzie niegdzie 
stosowany je st w  Kościele pnawo- 
sławnym, (zwłaszcza .na. wsi.

Tak w ięc sikoniplifcowiainą i  wca- 
le długą jestt h istoria narszego k a 
lendarza, bez którego 'dziś naw et 
niepodobna w yobrazić sobie nor
malnego życia.

(Opraic. E. K.)

1ESBU IMliiICTII
Kościsto joi.-mt.

prosi
uprzejmie o nadsyłanie

kronik, ------  

opisóu; urgdarzeó — 

oraz fotografii  r

związanych z ż y c i e m  

i r o z w o j e m  naszego 

K o ś c i o ł a  u: P o l s c e .
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R zecz y  ciekaw e

SKĄD POCHODZĄ POLSKIE 
NAZWY MIESIĘCY?

S t y c z e ń  — prawdopdhflie od 
staw a „stykać", ponieważ w  tym  
czasie Etery rok  s ty k a  się z  miowym.

L u t y  — od  Eitaropdtekisgo1 słow a 
„lu ty“, oznaczającego ty le  co okru t
ny, smogi, i  to  zi pow odu panujących 
w tedy silnych mrozów. Dziś pozosta
łość po tym  isiowie „litość11, k tó ra  
się  budzi z  pow odu srogoścL

M a r z e c  — aflibo od słowat „mair- 
z!mąć“, gdyż często jesiziczie zdarzaiją 
się dokuczliwe przym rozki, — albo 
od! łacińskiego „Mantiiiuis", czyli m ie
siąc poświęcony bogowi Marsowi.

K w i e c i e ń  — !od wyraiziu „kwie
cie", k tó re  gdzie niegdzie ziaiczyna 
się pokazywać, jalko pierw sze zw ia- 
situny wiosny.

M a j  — od im ienia „Maii“, s ta ro 
żytnej bogini arzymisikiej, opiekunki 
ziemi, ałbo' od  „Majesita" m ałżonki 
Wuilikaina, również z  mitologii.

C z e r w i e c  — praw dopodobnie 
od słow a „czerw", pswmegoi gaitunlku 
owada, toczącego drzewa, według 
niektórych od „czerw ieni” z powo
du barw y  kw iatów , zwłaszcza róż.

L i p i e c  •— od słow a „Mpa“, k tó- 
m  zakwiita w  tym  w łaśnie m ie
siącu.

S i e r p i e ń  — od w yrazu „sierp", 
którym  niegdyś itoszonlo ziboża Wi 
czaisie żniw, jaikie p rzypadają p rze
w ażnie w  tym  m iesiącu.

W r z e s i e ń  —■ praw dopodobnie 
od czeskiego siłowa „wrzes", ozna
czającego nasz „wrzos", k tó ry  za
kw ita  w  tym  miesiącu.

P a ź d z i e r n i k  ■— od wyraiziu 
„paździerze", oznaczającego odpadki 
lnu  i  koniopi, tkó re  m iędli się w  tym  
czaisie.

L i  s it o p a d  — od  w yrazów  „liść"
— opadia", ponieważ w  tym  m iesią
cu 'drzewa ogałacaiją się  z liści.

G r u d z i e ń  — od stew a „gruda", 
oznaczającego zm arzniętą bry łę zie
mi. P ierw sze silniejsze m rozy i po
czątek zimy.

(oprać. E. K.)

Jeśli pragniesz poszerzyć 

siuój światopogląd  
r e l i g i j n y  -  

czytaj system atycznie

»POSŁANNICTWO«

—  y \ a s z  kącik

WIELBŁĄD -  

UCHO IGIELNE 

A BOGACZE

U trzech aż Ewangelistów spotykamy się z osobliwym powie
dzeniem Chrystusa: „Łatwiej będzie przejść wielbłądowi przez 
(ucho igielne, aniżeli bogaczowi do Królestwa Niebieskiego!" 
(Mat. 19,24 — Mar. 10, 25 — Łuk. 18, 25).

O co tu właściwie chodzi? Napozór paradoks! Gdzie tam  wiel
błądowi do ucha igielnego! Albo też ma to znaczyć, iż wyklu
czonym jest aby człowiek m ajętny mógł isię zbawić? Czy o to 
chodziło Chrystusowi?

Odpowiadamy, że na pewno nie. Czyż niebo i wieczne zbawie
nie ma być tylko udziałefn ludzi ubogich? Czyż ideałem dosko
nałości i pełni człowieczeństwa w pojęciu Chrystusa jest nędza
i ubóstwo? — Na pewno nie. Dla wielu ludzi niepociągającą była 
by taka nauka,, nakłaniające do abnegacji dobrobytu, postępu
i radości życia tutaj na ziemi- Przecież w rozumieniu ludzkim — 
to jest celem całej walki życiowej, by polepszyć sobie swój byt, 
by bardziej móc cieszyć się tym życiem — które jest przecież 
darem samego Boga! Chrystus na pewno nie ogłaszał światu ewan
gelii nędzy i zaprzeczenia tych wszystkich dobrodziejstw ziemi, 
za którymi człowiek tęskni i o które walczy na każdym kroku. 
—• I które według wiary naszej świętej — są od samego Boga,
i przeznaczone dla żyjącego człowieka.

O cóż więc chodziło Chrystusowi, kiedy mówił tak dziwne sło
wa? (

Chrystus przyszedł nie po to, aby bogatych robić ubogimi, ale 
odwrotnie: by ubogich zrobić bogatymi! Przyszedł obniżyć pa
górki i wyrównać doły. To znaczy nakazał bogaczom, by Ustąpili 
z nadmiaru posiadanych dóbr doczesnych na rzecz tych, którym 
tychże dóbr nie dostaje. Otóż właśnie wyrównanie dóbr, które 
mają być w posiadaniu wszystkich bez wyjątku ludzi — jest 
kwintesencją nauki Chrystusa w  tym  względzie. Ale ponieważ 
chciwość ludzka, zwłaszcza bogaczy, nie ma praktycznie granic, 
dlatego to Chrystus — jako' znakomity psycholog i znawca dusz 
ludzkich — twierdził z całą stanowczością, że bardzo trudno będzie 
bogaczowi być uczciwym człowiekiem a więc się zbawić. Wszak 
niezwykle trudną jest rzeczą zrzec się posiadanego m ajątku na 
rzecz naszych bliźnych! To jednak nie wyklucza możliwości rów
nież dobrego użycia dóbr doczesnych i m ajątku przez, niektórych 
ludzi, nie wyklucza możliwości wyrównania tym samym przez 
tych nielicznych szali sprawiedliwości społecznej, szali równo
wagi, o jaką tu chodzi Chrystusowi.

No dobrze, — powiedzą jednak; nasi Czytelnicy, ;— ale co z tym 
wielbłądem?’-Przez ucho igielne nie przeciśnie się w  żadnymi wy
padku! A może te  poprostu dowcip? Toż to prawie tak, jakby 
ktoś kazał słoniowi cerować rękawiczki.

Otóż właśnie! Trzeba tylko cofnąć się myślą wstecz O' 2000 lat,
i poznać, co oznacza owo słowo «ucho igielne» i jaki ono może 
mieć logiczny związek zi wielbłądem. Postaramy się tego dokonać. 
Posłuchajcie zatem uważnie, a wszystko się wyjaśni.

Miasta i osady za czasów Chrystusa otoczone były wysokimi 
murami. Można było do nich się dostać tylko przez odpowiednie 
bramy, które każdy zauważył łatwo już z daleka, gdyż w  ich 
bezpośrednim pobliżu znajdowały się wysokie, smukłe baszty,
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b ib lijn y

„Łatwiej będzie przejść wiel

błądowi przez ucho igielne, a- 

niżeli bogaczowi wnijść do Kró

lestwa Niebieskiego”.

(Mai. X IX , 24 n  n)

zakończone zazwyczaj spiczastymi daszkami. Tuż obok owych 
baszt budowano szerokie bramy miejskie, jakie otwierano o świ
cie a zamykano szczelnie po zachodzie słońca. Nocą tych bram 
nie wolno było otwierać, a strzegli ich uzbrojeni strażnicy, któ
rzy co najwyżej za odpowiednią opłatą wpuszczali pieszych ma
lutkim osobnym wejściem, o którym jeszcze będzie mowa. — 
Rankiem u bram miejskich zasiadali urzędnicy miejscy, celnika
mi zwani, gdyż pobierali cło od tych, którzy z towarem i juczny
m i zwierzętami zamierzali wejść do miasta by uprawiać tam han
del wymienny czy za pieniądze. Kupcy ci i różni handlarze to
wary swe wozili oczywiście na zwierzętach jucznych, /przeważnie 
na osłach, lub zamożniejsi — na wielbłądach.

Zdarzało się jednak, że jakiś z kupców spóźnił się i zjawiał 
się przed miastem po zachodzie słońca- Zastawał więc bramy 
miejskie już pozamykane, a celnicy udali się już do swych do
mów, pozostawiając straże, którym  pod żadnym pozorem nie 
wolno było wpuszczać kupców i handlarzy (ludzi na ogół za
możnych, bogatych) do miasta. Pozostawało więc do wyboru: albo 
przeczekać noc całą przed bramami miasta i rankiem zapłacić wy
sokie cło, albo też usiłować przekupić straże miejskie, oczywiście 
tańszym kosztem.,

I  aczkolwiek trudna to była sprawa, to jednak zdarzały się wy~. 
padki, że strażnicy przyjmowali łapówki, i mimo surowego za
kazu potajemnie wpuszczali zapóźnionych kupców. Popełniali oczy 
wiście przestępstwo i wielka groziła im zato kara, gdyby sprawa 
wyszła na jaw. Ale ludzie — jak ludzie — ryzykują! Ponieważ 
jednak otwieranie ciężkiej bramy w  tych razach było zbyt skom
plikowane i bardzo utrudnione, dlatego w tych wyjątkowych wy
padkach «za łapówkę» przepuszczali kupców wraz z ich wielbłą
dami przez wąskie przejście, przeznaczone wyłącznie dla pie
szych. To wąskie przejście znajdowało się tuż obok bramy głów
nej, właśnie u podnóża owej smukłej baszty za spiczastym, dasz
kiem.

Teraz rozumiemy już chyba wszyscy, o co tu  chodziło Chrystu
sowi! Te baszty nosiły wówczas w potocznej mowie, miano igieł, 
a owo wąskie przejście tylko dla pieszych zwano powszechnie 
«uchem igielnym*. Przez to ucho kupcy, czyli ludzie bogaci, za
możni — acz z wielkim trudem  — to jednak się przedostawali, 
a juczny wielbłąd ledwo mógł się przecisnąć. Trud był nielada, 
ale możliwy do pokonania! — Najpierw trudność sprawiało sa
mo przekupienie strażnika. A nie każdy szedł na koncepcje ła
pówki z narażeniem się na długoletnie więzienie. Drugą trudność 
przedstawiało właśnie owo przeciśniecie się wielbłąda, wielkiego 
stosunkowo i obładowanego zwierzęcia, przez wąziutkie przej
ście, przeznaczone wyłącznie dla pieszych.

I na koniec sedno sprawy: Łatwiej zdaniem Chrystusa było 
jednak przejść w taki nielegalny sposób wielbłądowi przez owo 
ucho igielne, aniżeli chciwemu bogaczowi jest być uczciwym 
człowiekiem, dzielącym się z bliźnimi wszystkimi dobrami swy
mi i zasłużyć sobie tym samym na wieczne zbawienie. (E- K.)

t u r i n
R z ecz y  ciekaw e

CO NAM MÓWI BAROMETR?

N a podstaw ie barom etru, który 
•wakaizuje w szelkie amiiany w  ciśnie
n iu  atm osfery, możemy nawiat do
kładnie określić zbiżającą się po
godą, deszcz, burzę itp . I  talk jeśli 
słupek  rtęc i ąpada stopniowo, ale 
przez cały dzień >— oznacza to, że 
nastąp i tzw . depresja, zapow iadaj ą- 
ca  dłużstze lopady desiziczu orasz. w ia
try . Jeśli rtęć  opada nagle, gw ał
townie — to  będzie burza. Jeśli 
wreszcie ełupek rtęc i sta le  się pod
nosi — należy .oczekiwać dłużsizego 
okresu pięknej pogody. Jest to  tzw. 
wyż barom etryczny.

CO ZAPOWIADA DESZCZE?

O nadejściu  deszczu wnioskować 
możnia 'albo z  w idoku nieba, ailbo 
z  w iatrów , wrasEcie a  rosy. I  tak : 
Gdy nadciągają chm ury pierzaste 
z k ie runku  zachodniego, zia dzień 
lu b  dw a nas tąp i spewnośaią zm iana 
dotyczasowej pogody. Jeśli w  dal
szym  iciągu niebo pokrywa, isię sze
regam i m ałych chm urek tzw. ba
rankam i — raależy oczekiwać w ia
tró w  z desiziczem lub  śmiiegiam, za
leżnie od pory  roku. Pogoda może 
się  pogorszyć również, gdy (kierunek 
chm ur n ie odpow iada kierunkow i 
w ia tru  przyziemnego. Gdy tzw. 
chm ury kłębiiasite trw a ją  dio w ie 
czora należy spodziewać się  pogor
szenia pogody a naw et destzczu. Gdy 
przez .kilka dn i z rzędu k ierunek  
w iatru  je s t m niej w ięcej talki sam, 
to w  w ypadku nagłej zm iany jego 
k ierunku  m ożna spodziewać się 
również zm iany pogody i  deszczu. 
Jeśli dzień był jaisny i  pogodny, 
a  dopiero w ieczorem  z jaw ia ją  się 
chm ury  s ta le  p rzybiera jąc grube 
w arstw y, praw dopodobnie będzie 
padał deszcz.

Gdy w ia tr wieczorem sta je  się co
ra z  silniejszy — m ożna oczekiwać 
deszczu lu b  burzy. Gdy powietrze 
je st w yjątkow o przejrzyste, co moż
n a  iSiziczególnie zaobserwować w  gó
rach, gdizie w idać dokładnie dale
k ie saczyty, m ożna przewidywać 
opady. Również tzw. iskrzenie się 
gwiazd nai kró tko  przed wschodem 
słońca zw iastu je słotę.

Gdy po upailnych dniaich latem  
wieczorem n ie  w idać rosy, zapow ia
da to  pogodę dżdżystą. Również gdjr 
księżyc otacziają zam glone k ręg i n a 
leży oczekiwać po jednym  — dwu 
dniach opadów.
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KĄCIK OSOBLIWOŚCI, S A T Y R Y  I  HUMORU  

CHŁOP W GŁÓWNYM OŁTARZU

R ze c zy  ciekawe

CO NAM ZW IASTUJĘ BURZĘ?

Burzy z, deszczem należy oczeki
wać, jeśli tzw. chm ury kłębiaste 
szybko narasta ją , [występując w 
iksataiłcttie spiętrzonych wałów, o dol
nym  k ie runku  poziomym. To samo 
następuje, gdy wysoka chm ura Ikłę- 
-bóiaisitia przemienia, isię w  chm urę bu 
rzową, (której .część górala praybiera 
jakoby ikształt ,grzyba, — przy w il
gotności pow ietrza zapow iada to 
opad graidiu. B urzę mocną zapowiada 
pojaw ienie się ramikiem tziw. b a ra n 
ków  a wieczorem chm ur kłębiasto 
warstw ow ych. O znaką w ielkiej w il
gotności powietrza, tai również ozna
ką burzy i  opadów je st w yjątkow a 
słyszalność dźwięków, pochodzących 
z oddala. Burzę zw iastuje również 
pojaw iania się licznych, ofcrąłyeh 
i w  dół skierow anych wyrostków, 
jakby siopli n a  dolnej pow ierzchni 
nadciągającej chm ury burzowej.

CO NAM ZW IASTUJĘ POGODĘ?

Polepszenie pogody nastąpi, jeśli 
niew ielkie chm ury kłębiaisitie ciągną 
górą w  k ierunku  w iatrów  dolnych, 
przyziem nych. Suchą i  jasną pogo
dę zapowiadać można, jeśli w  ciągu 
dn ia  widoczne są tylko poisziczegól- 
ne chm ury, ginące k u  wieczorowi. 
TO sam o izapoiwiada letoM w ietrzyk 
wzm acniający slię stopniow o ku  po
łudniowi, a  słabnący wieczorem, 
ginący zupełnie mocą aż do wschodu 
słońca. Również dzień goirący 
a  chłodna noc zapowiada suchą po
godę. To sam o silna nosa lu b  tzw. 
sucha mgła.

Dobrą pogodę znam ionuje rów 
nież, gdy niebo je s t; czyste m niej - 
w ięcej do ©odz. 10 , a potem  zjaw ia
ją  isię ofcrągławe chm ury pierzaste, 
zbierające się  aż do  popołudnia,
a. gimące anowu wieczorem. Gdy 
wieczoram i w ystępuje m gła w  m iej
scach niskich, a zan ika w  czasie 
wischodu słońca — jest to  oznaką 
dobrej pogody. To samo m ożna 
przewidzieć, gdy nocą jesit w yraźnie 
cieplej w  lasie, aniżeli w  o tw artym  
polu. Toż sam o wreszcie, gdy tzw, 
chm ury pierzaste ciągną ze w scho
du.

(na podstaw ie Kai. Isk ier 1947)

ZJEDNYWAJ NOWYCH 
CZYTELNIKÓW

»POSŁANNICTWA«

Za czasów sanacji bardzo po
bożny dziedzic Iluminicki pobu
dował kościół w swym ma
jątku Rusków w powiecie Kon
stantynowskim. Tuż przed za
kończeniem budowy wzywa 
pan Iluminicki księdza probosz
cza i pyta:

— Jaki to obraz umieścimy 
w głównym ołtarzu, księże 
proboszczu?

— Rzeczywiście, jaśnie pa
nie... czas najwyższy o tym  po
myśleć. Może by tak św. Izydo
ra... Bardzo dobrze będzie w i
dziany wśród ludzi.

— Cóż to znowu za św. Izy
dor? Nic o nim nie słyszałem. 
Co to za jeden?

— O, to taki rzadki święty, 
patron rolników i chłopów... no
i dlatego m ają dla niego wiel
kie poważanie.

— Jak to, patron chłopów?... 
Nie rozumiem.

— Ano, bo św. Izydor był za 
życia zwykłym chłopem, rolni
kiem. Mało jest takich świę
tych, ale tego jednego jednak

FRASZKI  ED-BAŁA

DEWOTKA

W kościeleś skromna, a nawet 
święta! — 

Za jego progiem — jak osa-ś
cięta!

Każdy więc człowiek, który cię j
spotka, i 

powie natychmiast: „znam ją — 
dewotka!”

zrobili... niech i ludek ma swe
go patrona!

— Co takiego? Ja  — dziedzic
— mam chłopu stawiać kościół? 
Mam do wsi jeszcze jednego 
świętego chłopa sprowadzać? 
Nie, księże proboszczu, z tego 
nic nie będzie! Też' mi coś 
podobnego: ■ chłop w głównym 
ołtarzu! Ja  chłopu kłaniać się 
nie będę i basta!

— No, jak wola pańska... Ale 
kogo umieścimy w tym  ołta
rzu?

— Niech już będzie Matka 
Boska Częstochowska, ta w zło
tej koronie!

— Może, być i Częstochow
ska, ale trzeba panu dziedzico
wi wiedzieć, że i ona nie po
chodzi z jaśnie panów... To 
prosta niewiasta, i Synaczka 
swego nie w pańskich rodziła 
komnatach, ale w barłogu w 
stajence.

Dziedzic jednak poprzestał 
na swoim i św. Izydora w bocz
nym tylko umieścił ołtarzu.

(Z „Polski Odrodzonej” R. II)

KRZYKACZ
Mocny jesteś w słowie a gromki 

w okrzyku!— 
Każdy jednak powie: „mało 

mleka z ryku!”

GORLIWIEC
Innych do modłów naganiasz— 
s z c z e r z e .
Że się sam modlić nie umiesz— 
w i e r z ę !

NA PROBOSZCZA GRYKOSIEJA
Proboszczu kochany, powiedz że mi szczerze:
Czy masz jakieś plany? ■— Bo ja w nie nie wierzę!
— Twój kościół się wali, przez dach woda leje...
Ach, jeszcze się nie pali! — On orze, kosi i sieje.
Z ornatów strzępią się szlaki, ołtarze lepione papierem, 
z każdego kąta tchną braki! Tu praca twoja jest zerem. 
W nętrza nikt nie zamiata, nędznych chodników nie trzepie, — 
przecież to czasu strata! — Konika oczyścić lepiej.
Chłopców dwuch do mszy służy, a żaden służyć nie umie... 
to nie błąd mały, lecz duży,... lenistwo proboszczu, mój kumie! 
Podobno długie już lata siedzisz w tym  bałaganie,... 
kościół ci runie, zawali się chata,., pójdziesz na grzybobranie!
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CO SĄDZIŁ MICKIEWICZ O WATYKANIE
„Dzisiejszy Kościół zachował już same tylko 

formy, — ducha i życie Chrystusowe zupełnie 
zatracił. Papież stał się wybornym gospoda
rzem, prawnikiem, nawet dyplomatą. Ducho
wieństwo wyższe administruje Kościołem ma
jąc nade wszystko na widoku kwestie rzą
dowe,,. : 

„Jedyny sposób, jaki pozostaje księżom do 
zrozumienia ludzi przyszłości — jest teraz od
nowić swego ducha w duchu ludowym, który 
że wszech stron wzniósł się ponad Kościół. Du
chowieństwo niegdyś nie chciało wziąć udziału 
w ruchu wewnętrzynym narodu, nie chciało 
czerpać życia w masie narodowej, wejść w spół
kę z duchem mas cierpiących i . tęskniących ku 
przyszłości...”

Następnie zwraca się nasz wieszcz narodowy 
wprost do kleru papieskiego, mówiąc: „Do 
szczętu sfałszowaliście ideał Chrystusowy- 
Przedstawiacie Go nam ciągle jako żebraka, — 
sądzicie, że  dosyć wiecznie Go przepraszać, 
aby Mu się przymilić, a nic dla Niego robić 
nie trzeba. Gdzieście to wyczytali, że Syn Czło
wieczy był żebrakiem? Alboż mowy Jego nie 
było mową mocy?, Alboż nie wyganiał faryze
uszów z kościoła? Nie, nigdy On nie żebrał, ni
gdy nie prawił grzeczności! Nie wyrażał się

przez formuły, nie prowadził rozpraw. Nigdy 
nie wchodził w układy ze złem!“

„Nie mówcie, że ludy was opuszczają. — wy
ście je opuścili. One was szukały na waszym 
stanowisku i nie znajdują was... Czy prócz 
zimnych formuł, kwest i jęków bezowocnych, 
aby je ratować, wy księża i prałaci tylko jedy
ny widzicie ratunek w  złocie, bagnetach i pro
tokółach? I na czym wam zbywa, tego jedynie 
domagacie się od ziemi, Wy, co macie podnosić
i zbawiać ziemię, od ziemi żądacie, aby was 
podniosła i zbawiła!"

(Z literatury słowiańskiej, t. IV)

WIKTOR GOMULICKI

M O J E  W I E R Z Ę

Wierzę w Chrystusa i w ludów rodzeństwo,
i w to, że życie próba i męczeństwo,
i w to, że losów ciężar tłoczy ziemię,
i w to, że zgodnie trzeba nieść to brzemię! 
Dawnom już) z serca, co przez ból się czyści, 
zielsko płomiennej wyrwał nienawiści.
Gdy jeszcze ludzie nie doszli do zgody, 
niech się miłują i cenią — narody!

hpow ed:
OB. F. P. POZNAŃ

Z apytuje mas. Obywatel, skąd 
wiaięłia się matowa niem iecka „Ma- 
r ie n sz ta t1 n a  określenie całego osie
d la  w  sercu naszej stolicy. Otóż bair- 
dizio darwnio tem u. wokół ówiczesnej 
W arszawy, objętej dziś m ianem  S ta
rego M iasta, — zamożniejsze rody 
wykupiowaiy więksize lub  mniejszie 
tereiny podm iejskie czyli tzw. ju 
ry  dy ki, k tó ry  oh przyw ilej polegał 
ma wyjęoiu z pod władzy miejskiej. 
Oczywiście z  p raw a w ykupyw ania 
jurydyków  korzystała wyłącznie 
szlachta i  duchowieństwo, k tó re  nie 
ponosząc ciężarów m iejskich, w y
rządzały m iastom  dotkliwe stra ty  
m aterialne. Krzywdzące to  praw o 
ziostało uszczuplone w  w  r. 1764, 
ia pratwie zniesione przez, K onstytu
cję 3: M aja z r. 1791. -— N aw iązując 
do konkretnych ju rydyk  podw ar
szawskich, — tereny , n a  k tórych 
m ieści się  dzisiejsze osiedle miesz

kaniow e M ariensztat, zostały naby
te  przez Kądkiego, a zapisane w  
ispaidlku ma jego najm łodszą córkę 
imieniem Mania. Dodanie końcówki 
niem ieckiej „sztat11 możnai tłum a
czyć ty lko  ówczesnymi wpływam i 
miemiedklimii w  budownictwie,

S. C. — Poznań

W 'odpowiedzi ma Waisz przydługi 
liist pozwalam y sioibie przytoczyć 
k ra tk ą  anegdotkę. Ale o to  i  om ': 
W tram w aju  śeiilsfc n ie  dio opisania. 
Na perlonie jeszcze spora  garstka 
zm artw ianych pasażerów. Wreszcie 
jedemi, o t  ta k i z  inicjatyw ą, w pada 
oburzony n a  stopień tram w aju . 
„Broszę się  posunąć niapinzód!" — 
Na to' innli: „Nie m a m iejsca11. On 
już z, gniewem: „iKafrdy chce je 
chać! Kańdy m a  praw©!11. N a to 
tamci: „Nie m a m iejsca11. On jasz- 
czie: „Łuidiziie, przecież znajdzie się 
jeszcze z diziesięć miejsic! Zechciej

cie się ty lko trochę podiatygoiwać" 
Tam ci: „Niestety, choćbyśmy chcieli, 
nie m a już miejsica“. W tedy on 
płaczliwie: „Ot tnoichę isieroa m iej
cie ludzie11. K toś w ciąga isię n a  po
most, i  tam ten  żebrzący cudiem do
sta je  się do wozu. Aile izia n im  usi
łu je przedostać się  sta rsza  jakaś 
piani: „O, napew no i  dla m nie isiię 
jeszcze znajidzie odrojbinias m iejsca11. 
Tym razem  odpow iada iyilko ta m 
ten, k tóry  cudem  przed chrwiilą się 
wcisnął: „Wykluczione! A  icóż t® p a
na sobie m yśli? F lak i sobie pow y- 
ciskam, czy co? Też m i pretensje, 
czekaj pan i sobie, tram w aje jeżdżą 
tędy dlo w ieczora !11 I  tram w aj ru 
szył... >—■ Sądzimy, że nias Obywatel 
dobrze zrozum iał i  naukę tę  izaiato- 
su je do  siebie, do w łasnej siziaróko 
w liście wyłuszczonej sprarwy. W ię
cej Ludzkości, iwięcej względów dla 
innmych! Św iat opairty wyłąozmlife na 
w strętnym  egoizmie snobów niie bę
dzie m iejscem  zamiesizikania, praw dzi-
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wych Oiudizii, ale jia&ąś m artw ą i  bez
duszną planetą . Całe szczęście, 
zatwierdzamy z n iek łam aną sa
tysfakcją, fijż iteUdldh poglądów, jak  
Olbywaitela, jest u  mas conaiz to  
mnieij.... a  mfiebarwam łudzi takich 
liczyć będziemy ma palcach jednej 
ręki.

R. F. — BOŻANÓWKA

Pytacie, dlaczego zbyt mało um iesz
czamy fotografii z placów ek naszego 
Kościoła, 'Powód prosty : zby t mało 
ich otrzym ujem y od Was, z terenu. 
Należało by sta rać  isię o  w ykorzys
tan ie wszystkich uroczystości p a ra 
fialnych do zrobienia odpowiednich 
zdjęć pam iątkow ych, k tó re  mogłyby 
znaleźć się w  Posłannictw ie, stano
w iąc dla 'wszystkich ciekawe uroz
m aicenie treśc i nasizego pisma. O- 
czekujemy zatem  n a  k ilk a  udanych 
zdjęć przede w szystkim  z Bażanów - 
ki.

J. O. — WROCŁAW.

Prośbę W aszą postaram y się 
uwzględnić w  najbliższym  czasie. 
Ze iswej strony  prosim y o n a d e s ła 
n ie  nam  najnowszych zdjęć ze s ta 
n u  robót przy  kościele św. M. M a- 
gdalemy. Zainteresow ani jesteśm y 
zwłaszcza zabytkow ym  portalem  
z X III wieku. Do powyższego prosi- 
m y o  bliższe damę historycznie oraz 
ak tualną  krom kę tam tejszej p la 
cówki. Stanowczo należy sta rać  się
o zwiększenie ilości Czytelników 
«Posłanniatwa» ma Wasizym terenie.

E.W. — CIEPLICE

Wierzymy, że w szystkie trudności,
0  jakich  wspom inacie w  liście do 
na©, zdołacie szczęśliwie pokonać we 
własntym zakresie, bez maisziej in te r
w encji prasow ej. D obre stosunki 
między ludźm i kształtow ać się mogą 
jedynie n a  platform ie wzajem nego 
izcoEumdieiniia isię, w zajem nych u stęp 
stw. Dlatego radzim y wczuć się w 
sy tuację całego Waszego otoczenia, 
k tó re  rzekom o W am nie sprzyja, —
1 bardziej krytycznie patrzeć na 
całokształt spraw  dziejących się  po- 
iaa waszym  w łasnym  podwórkiem . 
Zwłaszcza my, k le r poilsko-katolicki, 
pow inniśm y świecić dobrym  przy
kładem  ja k  należy ustosunkow ać sit; 
do łudzii o odimiennych muz nasze 
pnzefcomainiach wyznaniowych. Tyl
ko  'daleko posuniętą lojalnością 
i w ielką wyrozum iałością zapew ni
m y sobiei uznanie i zyskam y rozwój 
naszego św. .Kościoła.

S.O. — SOKOŁOWO i

Wczuwamy się isziczierze w  Waszą [ 
-specyficzną sy tuację d w  większości j 
w ypadków  podzielamy W asaą api- I 
mię. Jeśli- natom iast chodzi o  ta k ą  
czy in n ą  ilość hektarów  ziem i koś
cielnej — to zwykliśm y cniie staw iać 
zagadnienia tego n a  pierw szym  p la 
nie. Skraw eczek pola, jako niezbęd
ny  środek do utrzym ania księdza •—■ 
je st n iew ątpliw ie w ażną mziecz,ą. Je 
śli by jed n ak  z  tago powodu miały 
w yniknąć nieporozum ienia, należy 
raczej iść ma daileko posunięte ustęp 
stwa.

E. G. — GRUDZIĄDZ

T rudno mam ukryć, iż niem ile by
liśmy zaskoczeni W aszym ostatn im  
listem. M ieliśmy chyba praw o czegoś 
lepszego spodziewać się od Was! N ikt 
n ie iprzeczy, że w  życiu naszym  nie
raz  ta k  bywa, iż trzeba pokonywać 
n ie jedne przeszkody i  trudności.,N ie
m niej jednak  należy zauważyć, że 
pokonyw anie tych  w szystkich prze
ciwności — pow inno njie ty lko  h a r 
tow ać i  kształtow ać charak te r każ
dego z mas, ale w  pew nym  naw et 
stopniu  mogą one być dla mas za
chętą do coraz gorliwszej pracy, za
równo relig ijnej jak  i społecznej, — 
bodźcem, w yzw alającym  w szystkie 
nasze najlepsze siły i  in icjatyw ę 
życiową. Tylko słabi, po pięknym  
skąd inąd starcie, przed  czasem za
łam ują  się  i  mlie dochodzą do mety, 
k tó rej osiągnięcie jssit jedynym  re a l
nym  spraw dzianem  naszej w artości 
życiowej). — Dlatego toiiie możemy 
solidaryzować się zie stanow iskiem  
jak ie  zajm ujecie w  tak  ważnej 
spraw ie.

S. M. — GDYNIA

Zapytujecie mas, czy godzi się 
duchownym  katolickim  chodzić w  
su tannie do kima czy tea tru . I  za- 
raiz dopowiadacie, jakoby niemile 
to  było  w idziane w śród prostych 
w ierzących ludzi. — N am  niestety 
zdaje :się, że jednak  jesteście w  błę
dzie zarów no .co do stw ierdzenia 
fak tu , ja k  i  co do „zgorszenia11 
większości 'wiernych. Bo z  jednej 
stromy dziś w  IPoilsice Ludowej n ie  
w yśw ietla się  film ów aini mie w y- 

| s taw ia  się sztuk teatralnych  o te - 
. m atyce przynoisizącej noekład m o- 
j ra lny  i zgorszenie., W szystko co ty l- 
; ko możemy oglądać dzisiaj n a  na- 
I szych ekranach  i scenach — nacecho- 
! w ane je st wysoką etyką i m oralnoś- 
| dią. iSzituka Iteaitrafllma i  film ow a

jest mie ty lko  współczynnikiem na- 
sizej kultury , ale w  ustro ju  socja
listycznym  sta ła  Elę w ybitnym  
środkiem  wychowawczym i  ośw ia
towym-. Ksiądz zatem , — obojęt
n ie  ozy w  su tann ie -czy ipo cywil
nem u, — jeśli będzie b ra ł udział 
w  wyżej w ym ienionych w idowis
kach, może wyciągnąć z, niich jedy
nie w ielkie dla siebie korzyści oso
biste. Wiele się sam  może nauczyć, 
a  n aw et w  pew nym  stopniu  u ła t
w ić sobie pracę duszpasterską. — 
Z drugiej strony niesłusznym  jest 
m niem anie Obyw atela, że k toś n a 
praw dę m ądry m oże zgorszyć się 

| obecnością księdza w  k in ie czy w  
teatnze, gdyż trudno  czynić zasadę 
z  wykosziawiomej opinii nielicz
nych ty lko  dewotek.

A. M. — LUBARTÓW

Z praw dzpw ą sa ty sfakc ją  czyta
liśm y lis t  Obywatelki!, k tó ry  jast 
poniekąd potw ierdzeniem  naszej te 
zy, że o w artościach nasizej m ło
dzieży stanow i głównie jej w ycho
wanie, p rzede w szystkim  domowe. 
Dopiero ma bazie takiego dobrego 
w ychow ania w  dom u, — przy ści
ślej i  szczerej współpracy domu ro 
dzinnego ze szkołą, — iszkoła ta  
może dalej kształtow ać charak ter 
młodego człowieka. Przysłowiowe 
dziś chuligańsfcwio je s t zaledwie 
jedną, i  to  mocno zniekształconą 
s troną  pewnej ty lko części naszej 
młodzieży, z ictzego mie trzeba czy
nić zasady. I  d latego n ie  wolno 
nam  zapom inać 'ani o obowiązku 
bezwzględnej w alki z wszelkiego 
rodzaju  przejaw am i wspom nianego 
chuligaństw a, atol tym  bardziej 
o obowiązku stałego- i  wspólnego 
czuw ania n a d  wychowaniem  naszej 
m łodej młodzieży. Niem niej w ażnym  
naszym  obowiązkiem' w  tym  wzglę
dzie je s t — staw iać zia wzór1 n ie w ą t
pliw ą większość naisziej dobrej mło
dzieży.

Jeśli pragniesz rozwoju 
Kościoła polsko-katol.
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S. B. — WARSZAWA
Trochę 'zaskoczeni byliśmy pyta

niem  O byw atela; «Czy z p u nk tu  
w idzenia relig ii katolickiej grze
chem je st jeżdżenie od Czasu do 
czasu bez baletu, jak  to  mówią ,,ma 
gapę?“ Wsziak Pańsitwio i tak  na 
moich 45 groszach nie1 dużo traci!
— Uważamy, że niesłusznym  jest 
dzielenie etyki nia św iecką i  re li
gijną. Nas kato lików  obowiązuje 
jednia dla w szystkich etyka chrześ
cijańska, k tó ra  rozciąga się zarów 
no  ma spraw y ży d a  wewnętrznego, 
(religijnego, nadprzyrodzonego, jak  
i n a  całokształt naszego życia do
czesnego, świeckiego. W szystkie za
tem  przepisy państw ow e obowiązu
ją  mas w  sum ieniu, — nie tylko ja 
ko obywateli, ale także jako ludzi 
wierzących. I  to  w  jeszcze w ięk
szym stopniu, gdyż obowiązki to 
uaamtojonroiwane są  kry teriam i rna- 
sizej świętej w iary. Nie wolno więc 
tiuma.cz,yć się <'maileńfcością» w y
rządzanej P aństw u szkody prtzez 
jeżdżenie „na gapę“, gdyż jest to 
w każdym  w ypadku nismoirailne, — 
nieuczciwością w  stosunku do P ań 
stwa, mliieloijalnością w  stosunku do 

'w łasnego Narodu, —- a  przede 
w szystkim  przekroczeniem  siódm e
go Przykazania. N ie m usim y chyba 
dodawać, że z punk tu  widzenia 
psychologicznego — drobne k ra 
dzieże wiodą n iew ątpliw ie dio coraz 
to większych, a  m ałe przestępstw a 
są  zalążkiem  w ielkich zbrodni. Całe 
natom iast życie .nasze n a  ziemi 
sk łada się z  tak ich  w łaśnie drobnio- 
stek, k tóre w  sum ie stanow ią rzecz 
w ielką — człowieczeństwo1. A za
tem  w  żadnym w ypadku lekcewa
żyć ich mie wolno!

M. T. — Gorzów
Notaltkę a  Waszej placówki u- 

mieszcziamy w  dziale W iadomości o 
Kościele. Prosim y o  wzmożenie akcji 
zyskiwamfflal imotwyeh odbiorców  n a 
szego pisma, n a  tam tym  terenie, 
Czekamy nia jakiś felietonik lub a r
tykulik  do „Poisłannictwa11.

J. D. — M aciejów
Wychodzicie z zupełnie niasłusz- 

in(ego zlaSłożemliial. N ie pracu jem y na 
pewnym  m iejscu po to , by tam  sie 
dzieć do końca żydla, a le  pi-acę p o j
m ujem y jako pewnego rodzaju  za
danie bajio;we. I  tam  stanę, gdzie o- 
soba m oja je s t w  tdameij .chwili nie- 
zibędinia, gidzie poitrzieba, abym  był. 
Tłumaczenie sobie inaczej odgór
nych decyzji. jest poważnym  błędem 
i brakłem  dojrzałości do odpowie
dzialnych Badań.

T. B. — Kosarzew Górny
P arafian ie  z  Rudy Opalin zwróci

li się do nas z gorącą prośbą, byśm y 
um ieścili na łam ach naszego pism a 
zagadkowy dla nas czworowiersz. W 
obawie o to, iż może on być niezro
zum iałym  dla ogółu naszych Czytel
ników, umieszczamy go w  dziale 
„Odpowiedzi". Sądzimy bowiem, że 
Wy będziecie konkretn ie  wiedzieli,
o co tu  w łaściw ie chodzi. Otóż i 
w spom niana fraszka: «Kościół po
budowałeś nowe prace wszczynasz, 
- -  Tylko o długu dla Rudy ciągle 
zapominasz! Dobrze Ci siedzieć w  
domu, gdy n a  nos nie kapie... Bo 
nasz proboszcz z kłopotów  łysą gło
wę d rap ie !» — Sądzimy, że apel 
poskutkuje.

P arafian ie w  Kosarzewie Górnym
Jed en  z naszych korespondentów  

z te ren u  województwa lubelskiego 
szczególną sym patią darzy  Waszą 
parafię. P rosił nas, byśm y opubliko
w ali jego zagadkę, k tórej rozw iąza
niem  m ają  się rzekomo zająć w łaś
nie parafian ie  kosarzew skiej parafii. 
Brzm i ona następująco: «Z pod 
chłopskiej i bliskiej pochodzi nam  
strzechy, — Trochę je s t łysawy, 
wąsy m a jak  wiechy, — Od daw na 
ideę naszej Spraw y szerzy, — R ąk 
swych nie żałuje i pracy nie mierzy! 
—■ Na ogół je s t znany w  lubelskim  
obwodzie, •— Eył naw et w  stolicy 
na pierw szym  Synodzie!» Odgad
nijcie więc, kto taki?

A. W. — K raków
Zaproszenie Wasze by ło  ta k  elas

tycznie zredakow ane i  dwuznaczne, 
że po nam yśle postanow iliśm y z nie
go mie skorzystać. P rosim y próbo
wać własnego pióra, przydadzą się 
głosy kobiece ma naszych szpaltach. 
A wiemy skąd inąd, iż fantazji m a
cie n ie  imało, a  i  taletintu napewmo 
nie zabraknie. Zresztą zaofiarujem y 
maisizą pomoc i  zapewniam y o stałej 
życzliwości. Odbiorców trzeba mam 
zjednyw ać coraz więcej. Czekamy 
cd W as dobrych wiadomości.

F. K. — Danków
U siłujem y jabmaafcctrzyisitlniej1 jdla 

Wais tłum aczyć wszystkie niezrozu
m iałe n ieraz pociągnięcia. Jednakże 
wolelibyśm y widzieć w praicy Waszej 
w ięcej zbożnego ziapału i  zdrowej 
radości żyda, Nie w ątpim y, iż ży
cie n ie  poiskąipiło Wam szeregu 
praw dzw ych przykrości, ale to w  
żadnym  w ypadku mie uspraw iedli
wiła jesacKe tego pewnego zgaśnię
cia, jiak nazwaliśm y tę  jakby  apatię 
życiową. 'Życie 1— to  przecież pięk- 
nia irzecz! I  m y prtziede wsizystkim je 
steśm y jego kowalam i! T rzeba ty l

ko uw ierzyć przede w szystkim  w 
sam ego siebie, w  swe możliwości, 
we wszystko 00 w  ma® najlepsze. 
P raca  maseia, w ym aga koniecznie tro 
chę kurnego podejścia. W ierzymy te 
dy niezachw ianie w  to, iż p raca  ta 
ułoży się  napewmo pom yślnie i  że 
jafcniajlepiej spędzim y jeszcze n ie
jedną chwilę zasłużonej radości. 
Radzimy .częściej do n a s  pisać, gdyż 
to spew nośdą i  nam  w yjdzie ma do
bre — no  i Wam przyniesie ulgę.

T. B. — Lublin
W  żadnym  z trzech wym ienionych 

zastrzeżeń n ie  dopatru jem y się ani 
odrobiny racji. Sądzimy, iż p rze
ciwnie — to w łaśn ie głoszonie prizez 
W as teorie zacieśniania, s ię  i  efcsfcliu- 
żywmlośd są  niezgodne z duchem  n a 
szej postępowej ideologii religijnej. 
Nie tędy  droga! I  dlatego radzim y 
się poważnie mad tym  zastanowić, 
otrząsnąć z niew ątpliw ych przesą
dów. W łaśnie pow inniśm y w yciąg
nąć p ierw si serdeczną i  b ra tn ią  
dłoń dio w szystkich — miaiwet do 
tych, k tórzy nam  jeszcze n ie  .sprzy
ja ją  i  stron ią  od nas. Dużośmy s a 
m i w  tym  zawinili! Analizowanie, 
czy staw iane nam  zarzuty są  słusz
ne czy też bezpodstiaiwme — jest 
niew ątpliw ie w ażną sprarwą. P od
staw ą jediniakże tak ie j aniailizy m u
si być przede w szystkim  zdrowy 
krytycyzm  i  um iejętność obiektyw - . 
nej samooceny. — Niezależnie od 
tych gorzkich słów  praw dy  —1 ży
czymy Wam z serca .wiele poimy śl- 
■ntaści w  priacy, życzymy .spokojnego 
i pogodnego diucha, — (rzeczy tak  
niezbędnych w  naiszleij uciążliwej 
codziennej pracy.

J. K. — Ostrowiec
S tart Wasz oceniliśm y za n iew ąt

pliwie dobry i  udany  w  eałośd . 
Ostrzegamy wszakże, iż ca ła  szltufca 
będzie polegała n a  szczęśliwym do
brnięciu do' sam ej m ety! — Dalj Bo
że, abyście jakma.jdłużej byli, tak  za
dowoleni z  żydia., otoczenia., a rów 
nież i  z  siebie, z, swej praley joo- 
dziemnej, jak  to m a m iejsce dzisiaj. 
Praca, ta  jast w praw dzie mapozór 
jednostajna., i  jakby n udna  w  swej-*a> ---  -»'W
monotonii, aile gdy się  jej głębiej 
przyjrzeć, gdy pomyśleć o  pięknych 
celiatóh i dojrzałych owocach n a 
szych codziennych trudów  — to  na- 
pew no nab io rą  orne kolorytów  życia 
i  rea lnej w arto śc i Życzymy w szyst
kiego najłepseego i ziapratszamy do 
stałej k n am i współpracy. Sądzimy, 
że w  przodow aniu pod względem 
kolportażu n ik t W am n ie  dorówna 
w  dekanacie!
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W. Z. — Tczew

Życie isto tn ie n asuw a n ieraz  dużo 
kom plikacji,' zwłaszcza w  spraiwaich 
miałżeńskiirih. N ie trzeba się  tak  
łaitrwta zrażać, a  miaide wiszytsrtiko nie 
wota© się załam yw ać psychicznie. 
Przecież to  zaledwie pierw sza chm u- 
reczfca w  Wialszym (pożyciu. A m y za
pewniam y ze swiej strony, iiż takich 
chm ur będzie niestety  jesizcze dużo 
w Waszym życiu. A  cała, szitwka, u -  
mjiejątnoiśtć życiia i1 tajjamniica} tzw. 
udanych m ałżeństw  polega niie. n a  
czym innym , jiafk ty lko  mai .wzajem
nym  wstępowaniu sobie. Obrazów© 
nazw alibyśm y to  n a  stw arzaniu  s©- 
bie siamym pogodnego nieba, jasne
go prom yka zgody i  radości. Ze siwej 
strony radzim y itedy dołożyć wiele 
własnej imicijiatywy w  rozdm uchiw a- 
nfiu tych — jakże często ssatuozniie 
przez nasi sam ych w yw oływ anych •— 
chm ur n a  nieboskłonnie naszego 
szarego życia. Prosim y <3io aaais n a 
pisać coś pogodniejszego, cioś, co 
madaiwatoby się dlo noziweselanfiia n a 
szych Czytelników.

S. H. — Izbica

Spraw ę Waszą, w  k tó rej nie byliś
m y kom petentni, skierow aliśm y we 
właściwe ręoe. Radzim y najp ierw  
uregulować rziecz od strony priaiwnej. 
M e  wid; limy ziaisiadlrAłicjzyich jprzesz- 
kód do ziaiwardia zw iązku m aiżeń- 
skiego. Podsłyszane możliwości za
w ierania ta jnych  związków w yłącz
nie dla spokoju i sum ienia — są 
w yrafinow aną plotką.

Z. K. — Włocławek

S praw a Wasza i  mam w ydaje się 
bardzo ziaiwiła. T rudno naitn ma odle
głość złem u zaradzić. Z  punk tu  wi- 
dtziemóa sumienial ■— isto tn ie itiamto 
pierwiszie było piękniejsze ii siziaichat- 
niejaze, bo sizło jakby od isieroa. Z 
punktu  niatomilast litery  p raw a s p ra 
wa- przemawia, n a  Wiaiszą nieko
rzyść. Plopełniiffiście rzecz w  n a jlep 
szym przypadku — nierozsądną, że
n iąc  się  M ty lko  dllia względów ludzt- 
kijcht dla życzenia rodziców, i  to 
w/brelw oteo/bifetemu j priziekonainiiiu. 
Spraw a wydlaje się nam  o  ty le  n ie 
zrozumiała,, że chodzi podobno w  dio- 
diaitfeu 10 osobę, k tó ra  intrygam i 
zalhruwa W am dosłownie życie. N aj
gorsza — żeście skrzyw dzili tam to 
pierw sze i  znacznie p iękniejsze u- 
cziuicie, żeście skrzyw dzili w artościo
wego człowieka,. A le trzeba aa wisizel 
ką cenę b łąd  napraw ić. Sądzimy, iż 
nie m a jesizicze powodów do rozpa
czy, boi spraw ę miożnai załatw ić bądź 
to  polubownie, — ii t© było iby n a j
lepszym rozwiązaniem  spraw y, •— 
bądź też poprostiu drogą sądową. 
R ada naszia w  .tych osobliwych ofco- 
liicznlościadh rnoże się  jedynie stresz
czać do: radźcie się  w łasnego su- 
miienlila! A  przede w szystkim  bądźcie 
ostrożniejsi n a  przyszłość, n ie  popeł- 
ndiaó'Coie nowego głujpstwa1 ■— N apisz
cie Wam, jak  załatw iliście sprawę.

I W. D. — Radom

Spraw y n a tu ry  religijnej są isto t
nie subtelne i n ie  wiolnoi ich trak to 
wać zibyt poiwierzichownie. Pod tym  
względem zupełnie podzielam y W a
sze zdanie. Z astanaw ia nasi jednak 
że fakt, iż m im o przyznaw ania nam  
racji w  rzeczach zasadniczych, je 
dnak uw ażacie się  za, obciążonych 
jakąś nieuleczalną chorobą tradycji 
rodzinnej, k tó ra  wbreiw Waszemu 
przekonaniu każe Wam trw ać tam , 
gdzieśde -tkjwniLi1 od urodizienia. Niaite- 
goi rioidiziaju chorobę niestety  niie w y
myślono jeszcze lekarstw a, a  my 
przyrównalibyśm y tafcie postępow a- 
nie ido tego, k to  w praw dzie przeko
nał się, iż 3 X 3 równia się 9, ale 
po daw nem u głosi iiż iwyndk brzm i 
8, albo 10 , i czyni tak  ty lko  d la te 
go, że inn i z, rodziny sobie tego ży
czą. Proszę mam n ie  b rać zia złe n a -  
siziej bazipośredin©śeii, a le  niie j-esit n a 
szym  zadaniem  głaskać schlebiać, 
lecz mówić p raw dę w  Oczy. I  tej 
zialsiaidy trzym am y się w  stosunku do

■ wszystkich, nie w yłączając slabie 
samych.

S. O. — Sieradz

Pytacie nas, jak  zaradzić k łó tli
wej żonie, k tó ra  będąc skąd dnąd 
„porządną kobietą" — jak  s ię  w y
rażacie, jest nliemożliiwai, .ilekroć 
przyjdzie W ato z mlą mówić o po
lityce. Jesteście człowiekiem postę
powym i  zdecydowanym zwolenni
kiem tego wszystkiego, >ci» buduje
i tworzy mowa Polska Ludowa. A 
m ałżonka Wasza, praiwdiopodioibnie 
pod wpływem spowiedizi czy kazań 
w kościele — nie możel pogodzić się 
z, tym  faktem . ■— Trudno nam  n a 
praw dę m ałżonkę Waszą przekonać, 
iiż inie m a iralcji, iż postępuje n ieład
nie i  iwcaile n ie  służy diolbrtze sp ra- 
wtiie sw ojej wiairy. Trzeb®, byście 
właiśnliie W y salmi potrafili i |t'pofco- 
jem  swym, powiagą i dailekO' posu
nię tą  wynoziumiiałośoią prziemówić 
na iswoją korzyść, a  w  nafetepstwie 
upór żony przełam ać. Sądzimy bo 
wiem, •—• i  tego prosim y n ie  brać 
nam  za  złe, — iiż n ie  m ałą we 
wsizysitkim w inę ponosicie Wy sa 
mi siwoim zachowaniem się, iswioilm 
tupetem , co bynajm niej n ie  jest 
wysltairciziaijąeym argum entem  dla 
wieilu miieiwilaisłt. Spróbujcie tą  naszą 
metodą, może poskutkuje i  życie 
znowu ułoży się  W am zigodmie. Coś 
nam  mówi,, iiż m ałżonka Waiszia, w y- 
zwioOlona, spod jednostronnych w pły
wów ipsnaiwdopodloibnie wstecznego 
duchownego,, napewnO pójidzie zi W a
mi, drogą polsitępu i wiolności dlucha.

H. B. — Grójec

W ypadki chodzą po ludiziiach — 
mówi staire poiliskie przysłowie. 
Tteeiba niie poddaw ać się i  mocno 
trw ać n a  posterunku. l is tó w  takich, 
jak  Wasz, otrzym ujem y niiasitety d u 
żo. Meich to' będizie poniekąd ukoje
niem  i d la  Was, w  W aszych kłopo
tach w  jaikie w padliście w brew  
wsizielklim ocziekilwatólomi, M ylnie 
sądzicie, przypuszczając, że takie 
rzeczy zdarzają się  w yłącznie po
krzyw dzonym  prziez los>. Niajiodpo-

wtiedniejszą oceną waszej obecnej 
sy tuacji było by drugie polskie 
przysłowie: WsKędzie dobrze, gdizie 
nas n ie  mia! — Życzymy więcej sa 
mooceny i  pogody życiia. Należy in
nych ludzi również rozumieć,, trze 
ba wczuwać się  w  ilch w arunk i ży
ciowe, niezw ykłe niekiedy sytuacje,
— pow inniśm y pańrzieć 'często ich 
oczyma n a  św iat, n a  żyide i  ludzi, 
pqp;rzezi ich ibrudnią 'często szybkę 
n a  kamianiiami wyłożone podwórko. 
A dqpie.ro witedy sądzić ich myśli, 
siłowa i  czyny!

K. K. — Warszawa

Nie podobały się W am fraszki 
z. poprzedniego num eru. Innym  
przeciwnie — bardzo się podobały. 
Tak już n ieste ty  byw a, iż niepo
dobna w szystkim  jednocześnie do 
godzić. Radzimy napisać coś lepsze
go, będziemy bairidzio zobowiązani. 
Stw ierdziliśm y, że bezwizigiędnia 
wfiękflzOśa naiszych Cizyitelinaków zia 
ddbrą m onetę przyjęła! naisizą in ic ja 
tywę — podlew ania poważnej z isto 
ty iswej tem atyki naszego pistma... 
odrobiną zdrowego, ta k  ibairdzo po
żądanego hum oru. T aki hum or po
winien nam  W’szystkilm w yjść ty lko 
nia zdrowie. I  w brew  Walszym 
wątpliwościom tw ierdzim y, że
i W am  nie zaszkodzi ani n a  zdro
wiu, ani tymbaindEiej nai wierze.

G. L. — SUCHOWOLA 
T. K .— STARA WIEŚ 
L. J. — ŻYRARDÓW .

W szystkim w /w  naszym  Czytelni
kom odpowiadam y w  dziale: „Re
dakcja rozm aw ia z C zytelnikam i”. 
Czekamy dalszych korespondencji, 
zwłaszcza zjednyw ania nam  coraz 
to nowych odbiorców.

ZOFIA KOZIENICKA Z KIELC, 
_  MARIA KOWALOWA Z, O- 
STROWCA, SEWERYN STRZAŁ
KA Z KOSZALINA ' I  HELENA 
MROZÓWNA Z B IA ŁEJ POD
LASKIEJ.

Odpowiedź na Wasze listy  w ysła
liśm y listow nie pod w skazane przez 
W as adresy. Prosim y o zjednyw a
nie nam  now ych Czytelników.

II. C. — Warszawa 
(M. S. — Rembertów)
K. L. — Żyrardów 
(Ł. B. — Pruszków)
Z. M. — Błonie

S praw ę odtwonzienia metiryk, 
zniszczonych w  Wainsziawie podczas 
działań w ojennych należy skiero
w ać od odnośnych Sądów  P ow iato
wych, k tó re  mogą odtworzyć za
równo m etryk i uriadlzieniai, jiak 1  akty 
związków małżeńskich. We w szyst
kich W aszych przypaidkalch. w idzi
my realne powody do tego1, by Sąd 
prośby Waisee (uwzlgllędnM.. Opłaity 
są tylko admiinisitracyjine.
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Kościół poi. - kat. 
w  Gdańsku i razem z nim wyremontowali 

kościół.
Od tej chwili parafia w 

Gdańsku, choć położenie jej 
kościoła nie jest dogodne, bo i 
na  ̂ uboczu i w zniszczonej 
dzielnicy, zaczęła się rozwijać,

GDAŃSK

W Gdańsku na uboczu, przy 
ul. 3 Maja 20, otoczony ze 
wszech stron domami i z dala 
niewidoczny, stoi niewielki ko
ściółek p.w. Bożego Ciała — 
fundacja księcia Sobiesława z 
XIII wieku.

W roku 1945 został on po
ważnie uszkodzony na skutek 
działań wojennych. Po zakoń
czeniu wojny, sterczące mury z 
wypalonymi oczodołami okien, 
zdawały się prosić przechod
niów o ratunek przed całkowitą 
ruiną.

Pewnej majowej niedzieli 
1945 roku, zeszła się gromadka 
ludzi, którzy przybyli tu, by 
zagospodarować stary polski 
Gdańsk — i postanowili koś
ciół ten doprowadzić * do stanu 
używalności.

Pierwsi parafianie: ob. ob. 
Litkowie, Burowie, Kozikowie, 
Wołejkowie, Splitowie i inni, 
wiele musieli włożyć pracy i 
wysiłku, by w  zniszczonej 
świątyni mogła się odprawić 
pierwsza Msza św, w drogiej 
im, a na tych terenach szcze
gólnie prześladowanej przez fa
szystów niemieckich — mowie 
polskiej.

Ocalałe przy kościele budyn
ki stały się miejscem zamiesz
kania dla pierwszych pionier
skich osiedleńców — naszych 
wynawców. Skupili się oni wo
kół zniszczonego kościoła. W 
krótkim  też czasie ludzie ci 
sprowadzili polsko-kat. kapłana

skupiając z dniem każdym co 
raz to- większą ilość wiernych.

Proboszczem parafii, jest Ks. 
Roman Powąska.

Kapłan ten poświęcił wiele 
pracy, trudu i zabiegów, by 
placówka ta stała na wysokoś
ci swego zadania i spełniała za
szczytną misję szerzenia pol
skiego katolicyzmu na terenie 
Gdańska; i jego okolic.

W. R.

WIŚNIEWO-HENRYKÓW
W niedzielę Dobrego Paste

rza 1935 roku, została założona 
parafia W Wiśniewie. Pierwsze 
nabożeństwa odprawiane były 
w mieszkaniu prywatnym. Do
piero później zakupiono plac 
pod budowę przyszłego kościo-
Kościól poi. - kat. 

w H enrykow ie

ła, na którym postawiono pro
wizoryczną kaplicę. W kaplicy 
tej odprawiały się nabożeństwa 
do 1939 r. i w czasie okupacji. 
Ustępujący z Warszawy Niem
cy spalili kaplicę a parafianie 
zaczęli znów gromadzić się na 
modlitwę w wynajętym, pry
watnym domu. Dopiero jesie- 
nią 1948 roku pobudowano nie
duży kościółek, który dotych
czas nie został jeszcze całkowi
cie wykończony. W międzycza
sie postawiony też został przy 
kościele skromny budynek ple- 
banijny.

Przed wojną miejscowość 
Wiśniewo-Henryków była zu
pełnie zaniedbana i  łączyła się 
z Warszawą tylko nędzną ko
lejką t.zw. „samowarkiem”. 
Obecnie Wiśniowo włączone 
jest w granice wielkiej War
szawy. Obok Wiśniewa wybu
dowano słynną fabrykę samo
chodów osobowych na Żeraniu
i Tarchomińskie Zakłady Peni
cyliny. Przez to głuche Wiśnie
wo ożyło i ożyła też nasza pa
rafia polsko-kat. Dogodne połą
czenie tramwajowe; i autobuso
we z Warszawą przyczynia się 
do wzrostu zaludnienia a biedni 
dotąd parafianie m ają teraz 
dogodne warunki, pracy i nie 
potrzebują szukać jej daleko 
poza swoim domem, 

i
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Od kilku lat proboszczem w 
Wiśniewie jest ks. Fr. Rygusik, 
kapłan łubiany i ceniony przez 
swoich parafian. On to swą 
pracą i zapobiegliwością po
budował wspólnie z parafiana
mi zarówno kościół jak i ple
banię. Ostatnio też wspólnym 
wysiłkiem dokonano elektrfi- 
kacji kościoła i plebanii.

Oceniając pracę Ks. Probosz
cza, Rady Paraf, i wszystkich 
wyznawców, życzymy dalszych 
sukcesów nad utrwaleniem i 
rozwojem tej dobrze zapowia
dającej się placówki.

E. B.

SZCZECIN
Parafia w Szczecinie przy ul. j  

Piotra i Pawła, jest najdalej 
wysuniętą na zachód placówką 
naszego Kościoła.

Pod kierownictwem Ks. dzie
kana Waleriana Kierzkowskie-

go, parafia szczecińska stabili
zuje się i krzepnie. Ożywioną 
działalność' wykazuje w niej 
Rada Parafialna, która w pracy 
dla kościoła może być przykła
dem dla innych Rad Parafial
nych naszego Kościoła. Dowo
dem tego jest choćby pobudo
wanie nowego ołtarza główne
go w stylu gotyckim. Ołtarz ten 
harmonizuje obecnie z gotyc
kim wnętrzem najstarszego w 
Szczecinie kościoła.

Oprócz ołtarza głównego zo
stał postawiony ołtarz boczny, 
ufundowany przez jedną rodzi
nę, która w ten sposób dała do
wód' swego przywiązania do 
Kościoła polsko-katolickiego 
oraz swej ofiarnej wiary, 

i Zmieniono też w kościele sta- 
I rą, zniszczoną instalację elek

tryczną, zastępując ją nowymi 
przewodami, co również po- 

j ciągnęło za sobą spore koszty i 
I dodatkową pracę.

Siostry Towarzystwa Nie
wiast, zakupiły piękny dywan 
na stopnie głównego ołtarza, 
utrzym ują w czystości bieliznę 
kościelną i dbają o czystość 
wnętrza kościoła.

Należy przyznać, że w; ko
ściele naszym w Szczecinie, pa
nuje wzorowy porządek) ład i 
czystość. Podobny porządek i 
ład panuje i w domu parafial
nym, zamieszkałym nie tylko 

| przez księdza ale i przez licz
nych lokatorów.

Wszystko to świadczy dobrze 
o gospodarzu parafii, Radzie 
Parafialnej i wyznawcach pol
skiego katolicyzmu w Szcze
cinie.

W dniu 4-go kwietnia b.r., na 
zakończenie rekolekcji, zwizy
tował parafię Najprzew. Ks. 
Bp. Pękala, interesując się ży
wo tak życiem duszpasterskim 
jak i gospodarczym tej placów
ki. J. W.

2- parafii polsko-katolickiej w  Szczecinie: (od lewej) Członkowie Rady Parafialnej przed Kościołem w  cza
sie w izytacji kanonicznej, — (z prawej) N ow y ołtarz w  Kościele św. Piotra i Pawła.

Gromadka w iernych przed Kościołem pol.-kat. 
w Horodle.

P R A W O  
K A N O N I C Z N E

K O Ś C I O Ł A  
POLSKO-KATOLICKIEGO
N a b y ć  m oże  k a ż d y  w  c e n ie  20 zł

w adm inistracji w ydaw nictw
w  W a r s z a w ie  przy ul. W ilcze j  81
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POLECAMY
NASZYM CZYTELNIKOM
W Y D A W N I C T W A

KOŚCIOŁA POLSKO-KATOLICKIEGO

Kom isja Praw nicza

— Praw o K anoniczne Kościoła polsko- 
katolickiego w  P R L ............................ 20 zł.

Zespół Redakcyjny:

— „Posłannictw o” rocznik 1951 . . . 5 zł.
— „Posłannictw o” „ 1952 . . .  10 zł.
— „Posłannictw o” „ 1953 . . .  15 zł.
— Książeczka do nabożeństw a . . . 15 zł.

KSIĄŻECZKĘ
DO NABOŻEŃS TWA

zaw ierającą:

MODLITEWNIK
MSZALIK

NABOŻEŃSTWA
PIEŚNI KOŚCIELNE

MOŻNA NABYĆ W ADM INI
STRACJI WYDAWN. W WAR
SZAWIE PRZY UL. W ILCZEJ 31

*

Całość w ykonana nowocześnie
i estetycznie: opraw a płócien
na—ilustracje—form at 14X10 — 
str. 314 — d ruk  w yraźny i tłu 
sty  — cena bardzo przystępna: 
egz. poj. 15 zł. — przy zamów, 
ponad 10 egz. 10%  rab a tu  — 
ponad 100 egz. 25% rabatu!!! 
Na życzenia w ysyłam y pocztą 

za zaliczeniem  pocztowym.

Administracja „ P o s ł a  n- 
n i c t w a “ prosi uprzejmie 
Czytelników o przysyłanie 
adresów tych, którym na
leżałoby posłać egzem
plarz okazowy naszego 

pisma

Złóż ofiarę
na

Fundusz Prasoij y 
Kościoła Połsko-Kat. 
P.K.O. - I .  -  18.959/113

N A S T Ę P N Y
N UME R

« P 08Ł A I-

S 1CTWA»

U K A Ż E  S I Ę  
W POCZĄTKU 

LI P CA
e. i

W CIĄGU CAŁEGO ROKU 
PRZYJMUJEMY ZAPISY

KANDYDATÓW
m mm m m E G om

*

W Y M A G A N E  W A R U N K I :

1. Szczere pragnienie zostania 
Kapłanem Kościoła polsko-ka- 
tolickiego,

2 . Szczere przywiązanie do 
Kościoła i jego program u reli- 
gijno-społecznego,

3 . Ukończony 18 rok życia,
4. Przedstawienie dokum en

tów osobistych: a) metryka u ro 
dzenia, chrztu  i bierzmowania,

b) świadectwo ukończenia 
szkoły średniej, c) świadectwo 
lekarskie dotyczące zdrow ia fi
zycznego i psychicznego, d) 
świadectwa nienagannej pod każ
dym względem przeszłości,

5. Złożenie podania o przy
jęcie do Sem D uch.,

6. Szczegółowy życiorys na
pisany własnoręcznie,

7 . Dwie najnowsze fotografie 
form atu legitymacyjnego.

*

Z G Ł O S Z E N I A  O SO B ISTE  
LUB L IS T O W N E  N A LEŻY  
K  I E R  O W A  Ć NA A D R E S

lek iorai Seminarium 
Duchownego
W A R  S Z A W A  

ul. W ilcza 31, tel. 89784 j

Redakcja „ P o s ł a n n i c 
t w a ” prosi uprzejmie o 
nadsyłanie kronik, opisów 
wydarzeń oraz fotografii 
związanych z życiem i ro
zwojem Kościoła polsko- 

katolickiego

POSŁANNICTWO
PISM O P O ŚW IE C O N E  ZA GA DNIEN IO M  
REUCMMYM SPOŁECZNYM I KUlTURAI>flM

R E D A K C J A  I A D M I N I S T R A C J A  

W A R S Z A W A  
W I L C Z A  31-1 

TEL. 8.97.84 w. 3

WYDAJE: Kościół polsko-katolicki w  P.R.L.
REDAGUJE: Zespół Redakcyjny. Red. Nacz. ks. E. Krzaczyński.
PRENUMERATA: rocznie 24 zł., półrocznie 12 zł., kw arta ln ie  6 zł., a po
jedynczy num er 2 zł. Nr. K onta P.K.O. W arszawa I—18.959/113. — 
Egzem plarze do nabycia: w e wszystkich placów kach Kościoła polsko- 
katolickiego w  P.R.L., w  kioskach P.P.K. „Ruch“ w  całej Polsce oraz 
bezpośrednio w  A dm inistracji W ydawnictwa. — R edakcja rękopisów  nie 
zwraca, artykułów  niezam ówionych nie honoruje.

D ru k . A k c y d e n s .,  W -w a . 3.770. Z a m . 1036/V.54. P a p . d ru k .  s a t .  k l .  V , A l/60  g.
5-B-150079.
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