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podejściem do człowieka
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„A pew ien faryzeusz  p rosił go, 
aby z n im  jadł. 1 wszedłszy do do
m u faryzeusza, zasiadł do stołu. A  
oto niewiasta, która była w  mieście 
grzesznicą, skoro dowiedziała się, 
że siedzi u stołu w  dom u faryzeu
sza, przyniosła, słoik alabastrowy olej - 
ku, i stanąw szy z ty łu  u nóg jego, 
poczęła łzam i polewać nogi jego, a 
włosam i głowy sw ej obcierała i ca
łowała nogi jego i olejkiem  nam asz- 
czała“. (Łuk. 7, 36 n)

^  PRAW DZIW YM  wzruszeniem czytamy ten rozdział ewan- 
gelii św. Łukasza. Bije z  niego dobroć Chrystusa, jego 

głęboka ludzkość i szlachetny stosunek do człowieka.
Grzeszną nieioiastę, Marią Magdalenę potępiła opinia pub

liczna, ze wzgardą patrzył na nią obłudny faryzeusz i dziwił 
■się, dlaczego Chrystus nie odtrąca jej od siebie i dlaczego po
zwala na tak bliskie zetknięcie z grzesznicą, i nikt jej nie chciał 
podać ręki pomocnej, by wydźwignąć z upadku.

Chrystus jednak nie odsunął jej od siebie, nie odtrącił, lecz 
przebaczył grzechy,. pocieszył, podniósł na duchu i na prostą 
drogę życia skierował.

1 to jest właśnie jedna z wielkości Chrystusa — jego podej
ście do żywego człowieka!

Dla Chrystusa nie ma grzeszników, których należy unikać, 
jak morowego powietrza wg. ówczesnych pojęć faryzeuszów. 
Dla Chrystusa są tylko słabi, ułomni ludzie. Tych ludzi w y 
ciągnąć z błota grzechu, podżwignąć ich moralnie — to cel 
misji Chrystusowej. Dlatego będzie bronił nie tylko Marii 
Magdaleny u faryzeusza Szymona, lecz będzie też bronił inną 
grzesznicą, którą faryzeusze chcieli ukamienować za grzech 
cudzołóstwa. I powie im otwarcie: „Kto z was jest bez grze
chu, niech pierwszy rzuci na nią kamień“. A do niewiasty po- 
wie: „Niewiasto, gdzież są ci, którzy na ciebie skarżyli? Żaden 
cię nie potępił?... I ja cię nie potępię. Idź, a już więcej nie 
grzesz! (Jan, 8, 7 nn).

Dlatego nie patrząc na zgorszenie apostołóyj, uczniów swo
ich, całego tłum u ludzi — pójdzie do celnika Zacheusza, rów
nież grzesznika, by razem z nim zasiąść do stołu i spożyć po
sileh, ale zarazem by wpłynąć na zmianę trybu jego życia 
i usłyszeć słowa pełne skruchy: „Oto, Panie, połowę dóbr mo
ich daję ubogim ; a jeśli kogo w czym  oszukałem, ziuracam mu  
czmómasób“ (Łuk. 19, 8).

Chrystus nie zna, co to dyskryminacja człowieka ze względu 
ma jego narodowość.

Diatego, gdy przekroczy granice Tyru i Sydomu  — tak sa
mo uzdrowi córkę chananejki, jak uzdrawiał córki i synów  
swych, izraelskich współrodaków. Podobnie też na odległość 
uzdrowi sługę rzymskiego setnika. Obcą jest dla Chrystusa 
nienawiść narodowościowa. Choć kocha swą ojczyznę i płacze

u,,,''

„Syn Człowieczy przy
szedł aby zbaw ił, co 
było zginęło... T ak nie 
jest wola przed Ojcem  
w aszym , który jest w  
niebiesiech, aby zginął 
jeden z tych  m ałych“ 
(Mat. 16).

„Nie trzeba zdrow ym  
lekarza, ale źle się m a
jącym  A  szedlszy na
uczcie się, co jest: M i
łosierdzia chcę, a nie 
ofiary. Bom  nie p rzy 
szedł w zyw ać spraw ied
liwych, ale grzesznych“ 
(Mat. 9).

„Pójdźcie do m nie  
wszyscy, którzy pracuje
cie i jesteście obciążeni, 
a ja was o c h ło d zę (M a t.  
U ) .
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nad mającą ulec zniszczeniu Jerozolimą, to jednak dla ludzi 
innych narodowości ma również czułe serce, jak dla swoich. 
Człowiek jest dla Chrystusa w yższy ponad kastowość plemien
ną, ponad narodowość.

Jezus z Nazaretu nie patrzy również na różnice wyznaniowe 
ludzi.

Chyba nikt nie był bardziej znienawidzony przez prawowier
nych Izraelitów, jak nieprawowierni Samarytanie. Ośmielili 
się oni wystawić swą własną świątynią na górze Garizim, by 
nie chodzić do odległej świątyni jerozolimskiej. Izraelita, jeśli 
się przypadkiem spotkał ze Samarytaninem i zbliżył się do nie
go na kilka kroków, podlegał rytualnemu oczyszczeniu przez 
własnych kapłanów. Dzisiejszym językiem  możnaby to w yra
zić: zdejmowano z niego klątwę. Stąd też Izraelita — dewo- 
ciarz strzegł się Samarytanina jak ognia i chował w stosunku 
do niego zażartą nienawiść wyznaniową.

Chrystus takiej nienawiści nie uznawał.
Dlatego nie odtrącił o d . siebie niewiasty Samarytanki, lecz 

poprosił ją nawet o przysługę przy "studni Jakubowej, wywołu
jąc tym  u niej ogromne zdumienie: „Jakże ty, będąc żydem, 
prosisz pić ode mnie, która jestem  niewiastą samarytańską?“ 
(Jan 4, 9). Następnie będzie z nią długo i serdecznie rozma
wiał, tłumacząc jej o prawdziwym napoju i wodzie, która daje 
żywot wieczny. Rozwiązuje też dla niej problem, gdzie należy 
oddawać prawdziwą cześć Bogu, w Jeruzalem, czy w ich świą
tyni w Garizim — słowami: „Niewiasto, wierz mi, że nadcho
dzi godzina, gdy prawdziwi czciciele będą czczili Ojca w du
chu i prawdzie1’. (Jan 4, 23).

Przez tę rozmowę serdeczną — nie tylko dźwiga Samarytan
kę moralnie i pozyskuje ją dla prawdy, ale pozyskuje poza tym  
wielu Samarytan, którzy z radością przyjm ują słowa Jego 
świętej nauki.

Podobnie miłosiernego Samarytanina, postawi o całe niebo 
w yżej nopad doktorów, faryzeuszów, skostniałych i zimnych 
w  swej doktrynie, — bo Samarytanin ten okazał miłosierdzie 
cierpiącemu człowiekowi i dopomógł mu w nieszczęściu.

I tak z każdego czynu Chrystusowego, z każdego Jego słowa 
przebija dobroć, miłosierdzie i ludzkość dla człowieka.

Chrystus

i jawnogrzesznica
(Tycim 1411- 1576)

„...A raniutko (Jezus) 
znowu przyszedł do świą
tyni, a wszystek lud przy
szedł do niego; a (On) 
siadłszy uczył■ ich. — 
I przywiedli doktorowie 
i faryzeusze niewiastę, 
którą na cudzołóstwie za
stano. I postawili ją po- 
środ,ku i rzekli mu: Na
uczycielu, tę niewiastę 
teraz przychwycono na 
cudzołóstwie. A  w Zako
nie rozkazał nam Moj
żesz takie kamienpwać. 
Ty tedy co mówisz? — 
A to mówili, kusząc go, 
aby go oskarżyć mogli.—  
A Jezus schyliwszy się na 
dół, pisał palcem na zie
mi. Gdy tedy nie przesta
wali go pytać, podniósł 
się i rzekł im: Kto z was



POSŁANNICTW O

bez grzechu jest, niech 
na nią pierwszy rzuci ka
mieniem! — I znowu 
schyliwszy się, pisał na 
ziemi. A usłyszaioszy, je
den za drugim wychodzi
li, począwszy od star
szych. I został sam Jezus 
i niewiasta, w pośrodku 
stojąco,. A podniósłszy się 
Jezus, rzekł jej: Niewia
sto, gdzież są ci, co na 
ciebie skarżyli? Żaden 
cię nie potępił? — Która 
rzekła: Żaden, Panie! —  
A Jezus powiedział: I ja 
ciebie nie potępię. Idź, 
a już więcej nie grzesz!"

(Ew. św. Jana VIII.)

Powiedział ktoś, że Chrystus był zawsze dla ludzi próbie- 
mem. Z Ewangelii dowiadujemy się, iż współcześni mu ludzie 
dziwoioali się Jego mowie, uczynkom i często zapytywali, kim  
on jest?

Dziś również dla wielu ludzi Chrystus pozostał problemem. 
Dowiadują się, dyskutują i badają, czy był Bogiem, czy tylko  
człowiekiem, czy też był i Bogiem i człowiekiem jednocześnie. 
Odważają Jego powiedzenia, z iście aptekarską dokładnością 
przeliczają ilość wypowiedzianych przezeń słów, taksują Jego 
naukę i przeprowadzają niejako wiwisekcję Jego ewangelicznej 
nauki.

A tymczasem zapominają o czymś najważniejszym, iż Chry
stus jest dla nas przede wszystkim  wzorem doskonałego czło
wieczeństwa, żyw ym  przykładem, który m y ' chrześcijanie po
winniśmy gorliwie naśladować.

Tak, jak ży ł Chrystus — i m y żyć mamy! Tak, jak On po
stępował — i m y powinniśmy postępować; A  więc tak, jak 
Boski Zbawiciel ukochał człowieka — i m y mamy miłować 
wszystkich swych bliźnich: nie wywyższać się nad nich, w py
sze i zarozumiałości nie gardzić słabszymi od siebie, nie ważyć 
ich grzechów, bo sami nie jesteśmy bez wadl, nie pałać do nich 
nienawiścią rasową czy wyznaniową — bo Chrystus Bóg-Czło- 
wiek poza nawias chrześcijaństwa odrzucił wszelką nienawiść.

Potrzebne nam w życiu właśnie Chrystusowe człowieczeń
stwo: skromne, lecz wspaniałomyślne, — ciche, lecz udziela
jące się innym, — bo zaiste najważniejsza rzeczą na tej ziemi 
jest... CZŁOWIEK!

ks. A. Biel

KOŚCIÓŁ «KATOLICKI» CZY CHRZESCI.IANSKI»
KS. E. KRZACZYŃSKI

DLACZEGO PODKREŚLANIE «KATOLICKOŚCI» 
JEDNEJ TYLKO CECHY KOŚCIOŁA CHRYSTUSOWEGO?

T a k a  sią niestety wśród katolików w Pol
sce utarła opinia, jakoby jedynym prawdzi
wym Kościołem Chrystusa mógł być tylko* 
Kościół noszący nazwę «katolicki»- Nie musi
my chyba dodawać, iż w wykładni watykań
skiej to słowo «katolicki» równoznaczne jest 
tylko z Kościołem «rzymskim», na czele które
go od kilkunastu już wieków stoi każdorazo
wy biskup diecezji rzymskiej — powszechnie 
zwany papieżem, lub u nas popularnie «ojcem 
świętym*.

Zachodzi jednak pytanie: Dlaczego tak sią 
stało? Skad takie błędne mniemania?

Odpowiemy krótko: Przez długie wieki 
wdrażano w wiernych taką właśnie naukę
o Kościele, kilkadziesiąt pokoleń wychowano 
w tym duchu od wczesnej maieńkości aż do 
grobu, tak że nie spotykały się prawie z za
strzeżeniami pod tym  względem. A więc z cza
sem przyzwyczaili się ludzie do tego, a prze
de wszystkim — przestali się interesować ty 
mi zagadnieniami, całkowicie zaufawszy auto
rytetowi Kościoła. Należy jednak zauważyć, 
iż w niemniej szyim stopniu do utrwalenia te
go błędu przyczyniły się zewnętrzne warunki 
polityczne, w jakich rozwijała się prizez wieki 
watykańska gałąź Chrześcijaństwa.

Celem więc naszego, artykułu jest: Wykazać 
z jednej strony, że «katoMcki» — to bynaj

mniej nie to samo coi «rzymski», gdyż wąskie 
w swym założeniu «rzymski» niesłusznie 
przełożono ponad znacznie szersze pojęcie 
«katołicki». Z drugiej strony chcemy przed
stawić absurdalność watykańskiej zasady
o prawdziwości jedynie Kościoła papieskie
go, — coby miało oznaczać, że ów Kościół 
«rzymski» uważa się już nie tylko za jedyny 
prawdziwy Kościół z pośród tzw. «katolic- 
kich», ale bardziej jeszcze poszerza pojęcie 
słowa «rzymski» do paradoksalnego wprost 
znaczenia: «jedynie prawdziwy Kościół Chry
stusowy»!

Pragniemy Czytelnikom naszym zwrócić 
uwagę na to, że wspomniana wyżej opinia wa
tykańska o Kościele, jako typowo ekskluzywna 
pozbawiona jakichkolwiek podstaw teologicz
nych, —• zarówno dogmatycznych jak i histo
rycznych, przynosi poważne szkody moralne 
całemu Chrześcijaństwu. Niesamowicie bowiem 
wypacza prostą w swym założeniu naukę .Chry
stusa w tej m aterii i sprawę całego Chrześci
jaństwa usiłuje niejako podporządkować wy- 

■ łącznie ziemskim interesom papiestwa. .
Poruszając wspomniane zagadnienie, jesteś

my głęboko przekonani, że nie koniecznie 
wszyscy chrześcijanie muszą być aż «katolika
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mi» a w dodatku «rzymskimi» i podlegać wła
dzy papieża, by móc się uważać za niemniej 
godnych i legalnych spadkobierców nauki 
Chrystusowej, za żywych członków prawdzi
wego Chrystusowego Kościoła.

Nie mamy przy tym bynajmniej 'zamiaru 
przeczyć, iż „katolickość” istotnie jest jedną 
z ważnych i nieodzownych cech Kościoła Chrys
tusowego. Chcemy tylko obiektywnie zauwa
żyć, że przesadne podkreślanie wyłącznie tej 
jednej tylko cechy Chrześcijaństwa, z świado
mym pominięciem trzech pozostałych, — 
a zwłaszcza podporządkowanie znacznie szer
szego pojęcia «katolicki» wąskiemu i typowo 
nacjonalistycznemu pojęciu «rzymski» — leży 
tylko w interesie polityki papiestwa oraz ściśle 
związanego z nim watykańskiego Kościoła.

Trzeba jednak być sprawiedliwym i przy
znać Watykanowi, iż przystosowując się dosko
nale do coraz to zmieniającej się koniunktury 
życiowej, z ideologii Kościoła Pierwotnego 
umiejętnie potrafił wyłuskiwać to wszystko, 
i to tylko, co w  danym okresie mogło najbar
dziej odpowiadać interesom politycznym pa
piestwa w  jego na wskroś ziemskich tenden
cjach rządzenia całym światem. I naprawdę 
trudno nie zauważyć, że zasadniczy ten kosmo
polityczny cel swój Watykan istotnie osiągał 
właśnie pod dobrze zamaskowanym pretekstem
— jednostronnie oczywiście pojmowanej — 
«powszechności» religii Chrystusowej.

Nie wolno nam wszakże zapominać o rzeczy 
zasadniczej, że ta  «powszechność» czyli «kato- 
lickość» Chrześcijaństwa jest jedną tylko z czte
rech istotnych cech, charakteryzujących praw
dziwy Kościół Chrystusowy. Niesłusznie zatem 
postępuje Watykan przekładając tę «katolic- 
kość» p.onad trzy pozostałe cechy. To tak, jakby 
np. ktoś wydmuchaną skorupkę kazał nazywać 
jajkiem i naiwnie oczekiwał wyklucia się zeń 
żywego kurczęcia. Pozór wprawdzie jest za
chowany, zewnętrzne podobieństwo do praw 

dziwego jajka, ale wewnątrz •— niestety pustka, 
brakuje tam  białka, żółtka a przede wszystkim 
żywego płodu. Ta «katolickość» zatem — to 
jakby tylko- zewnętrzna skorupka Chrześcijań
stwa, — nabierze prawdziwej wartości jedynie 
w ścisłym połączeniu z resztą istotnyeh cech 
Chrystusowego Kościoła.

I dlatego twierdzimy, iż z niemniejszym po
wodzeniem papiestwo mogło przyjąć na okreś
lenie swego Kościoła nazwę «jednego», «świę- 
tego» lub też «apostolskiego». — Dlaczego więc 
tak nie uczyniło? — W atykan nie postąpił tak 
dlatego, ponieważ przeszkadzały temu wyżej 
przytoczone względy koniunkturalne i politycz
ne. . '

Każdy tedy, kto się nad tym  głębiej zasta
nowi, musi dojść do przekonania, iż niesłuszne 
są również wszystkie wnioski sztucznie powy
ciągane z poprzedniej błędnej zasady watykań
skiej, bazującej, wyłącznie na słowie <<katolic- 
ki». Gdyż w przeciwnym razie trzeba by przy
jąć, iż jedynym legalnym spadkobiercą nauki 
Chrystusowej byłby wyłącznie Watykan, czyli 
ta gałąź Chrześcijaństwa, która przyjęła nazwę 
«katołickiej». Albo., bar dziej jeszcze absurdalny 
wniosek, utożsamiający pojęcie «katolicki» ty l
ko ze słowem «rzymski», skąd miało by rzeko
mo wynikać, iż poza tym «rzymskim» gatun
kiem katolicyzmu nie ma zbawienia, — jakby 
nie można było dojść do Boga inną drogą, jak 
tylko tą, którą całemu Chrześcijaństwu w yty
cza «nieomylny w rzeczach wiary» autorytet 
papiestwa. Rzecz oczywista, że tych, którzy po
trafią jeszcze w  to’ uwierzyć, jest — chwała Bo
gu — coraz imniej.

Spójrzmy jednak na to samo zagadnienie 
z innego punktu widzenia, a przekonamy się, 
że w polityce W atykanu jest wyrachowanie, — 
że nie tylko ciasną i jednostronną, ale również 
sprytną w swym założeniu i bardzo koniunk
turalną jest papieska doktryna o Kościele, bazu
jąca przede wszystkim na cesze «katolickości« 
czyli «powszechności» Chrześcijaństwa.

CZTERY SĄ ISTOTNE CECHY, 
ZNAMIONUJĄCE PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY!

Ł/ AŻDY uczciwy teolog chrześcijański przy-
* - zna, że Kościół Chrystusowy, — obojętnie 

w  jakim by on występował wydaniu czy in te r
pretacji wyznaniowej, — obowiązkowo cecho
wać muszą cztery istotne znamiona charakte
rystyczne, określające niejako jego prawcbd- j 
wość, jego legalność, jego prawowiemość. Są 
nimi: jedność, świętość, apostolskość i... ka
tolickość!

Wszystkie te cztery cechy muszą koniecznie 
występować razem, w ścisłym ze sobą połącze
niu, — przy czym jedna nie może zaciemniać 
znaczenia drugiej, jedna nie może występować 
bez zazębiania się o trzy pozostałe. Bez której- 

z nich — nie ma chrześcijańskiego 
A le przypatrzymy się pokolei tym

musi być najpierw
jeden!

Co to znaczy? — To znaczy, że nie może być 
jednocześnie kilka sprzecznych' ze sobą Kościo
łów chrześcijańskich, — to znaczy, że wszyst
kie odłamy chrześcijaństwa mają żyć w brat
niej ze sobą zgodzie i łączności! A na czym ma 
polegać ta  bratnia łączność? — Ta łączność po
lega na jedności wspólnej wszystkim wiary! Co 
nie znaczy bynajmniej: na jedności wszystkich 
subtelnych i sztucznych przeważnie dociekań 
teologicznych, na jedności spekulacji biblij
nych, na jedności jednostronnych najczęściej 
mistycznych finezji. — Ta łączność polega rów
nież na jedności wspólnych wszystkim obycza
jów! Co nie znaczy bynajmniej: na jedności tej 
samej u wszystkich bigoterii, fałszywej pru- 
derii i przesadnego dewociarstwa. — Ta łącz
ność polega wreszcie na jedności wspólnego 
wszystkim celu, zarówno doczesnego jak i nad

przyrodzonego! Co nie znaczy bynajmniej: na
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jedności zacietrzewienia religijnego i fana- j 
tyzmu tutaj na ziemi, a wysyłania na dno cze
luści piekielnych poza grobem tych wszystkich, 
którzy nam za życia nie sprzyjają.

Owszem, — jeden jest tylko Kościół Chrys
tusowy, ale w tym tylko zobowiązuje nas do 
jedności między sobą, co naprawdę jest Boskie 
i nieomylne, a co za tym  idzie, co jest nieod
zowne do zbawienia. Niekoniecznie więc musi
my przyjąć zasadę jedności w rzeczach drugo
rzędnych, jak np. jedność władzy rządzenia ca
łym Chrześcijaństwem, której Chrystus wcale 
nie ustanawiał, ■— lub jedność wszystkich abso
lutnie środków, które mają nam służyć do 
uzyskania naszych celów religijnych. Oczywiś
cie poza tymi, które bezsprzecznie polecił sam 
Boski Zbawiciel, tzn. Sakramenty św. oraz ' 
modlitwę jako taką.

Kościół chrześcijański musi być również 
święty!

Co to znaczy? — To znaczy, że musi. być 
święty sam w sobie i święty w całej swej dzia
łalności, czyli święty w służbie niewidzial
nemu Bogu przez niemniej świętą służbę ży
wemu człowiekowi tutaj na ziemi. Kościół tedy 
musi bez reszty poświęcić się tej świętej służ
bie dla człowieka, dla jego doskonalenia, uświę
cenia, zbawienia. Musi być święty w ścisłym 
oparciu o prawzór prawdziwej świętości — 
Chrystusa. Musi być święty nie tylko świętoś
cią wytkniętych człowiekowi celów, ale rów
nież w  doborze naprawdę świętych i godziwych 
środków doń wiodących.

Kościół chrześcijański musi być też apostol
ski!

Co to znaczy?^— To znaczy, że w całokształ
cie swego życia tnusi się mocno opierać na fun
damentach świętej Tradycji, na wskazaniach 
pierwszych krzewicieli nauki Chrystusowej, — 
Apostołów, — na orzeczeniach pierwszych na
prawdę powszechnych Soborów Kościoła.

. Kościół chrześcijański musi wreszcie być... 
katolicki!

Co to znaczy? — To znaczy, że jest przezna- \ 
czony dla wszystkich bez wyjątku ludzi, dla 
wszystkich narodów, —- wszędzie na kuli ziem
skiej ma być opowiadana ewangeliczna nowina
o powszechnej miłości i pokoju!

Kościół musi być «katolicki» z jednej strony 
w przeciwstawieniu do «ciasny», «eksklu- 
zywny», czyli nie może być przeznaczony wy
łącznie dla jednej tylko kasty, czy jednego tyl- • 
ko narodu. Kościół musi być «powszechny» 
z drugiej strony w  przeciwstawieniu do «ko- 
smopolityczny», czyli nie może on być narzuca
ny z góry, przemocą, gwałtem, — nie wolno go 
rozprzestrzeniać krwią, mieczem i pożogą 
wśród narodów, które sobie, w ogóle wiary tej 
nie życzą. '

«Katolicki» — to znaczy, że musi się liczyć 
z wolą tych narodów, z ich pragnieniem wol
ności politycznej i kulturalnej, — to znaczy, że i

musi zważać na ich specyficzne warunki ma
terialne, na ich potrzeby duchowe. Nie wolno 
więc w imię «katoliekości» w narodach tych 
zabijać patriotyzmu, nie wolno brutalnie dep
tać uczuć narodowych, nie wolno kalać przy
wiązania wiernych do ich ziemskiej ojczyzny. 
A jeśli istotnie słowo «katolicki>> nabrało dziś 
pozorów takiego gwałtu, to przypisać należy 
wyłącznie faktom historycznym, faktom z dzie
jów Kościoła watykańskiego, który pod wypi
sanym na swych sztandarach hasłem «katolicki» 
uprawiał swą kosmopolityczną politykę pa
piestwa i «rzymską» swą wiarę szerzył właś
nie metodą, jaką zwykli się posługiwać świeccy 
imperialiści.

Z wszystkiego, cośmy powiedzieli wyżej —•, 
wynika, iż w pojęciu «Kościół chrześcijańskie 
między innymi koniecznie musi się mieścić ce
cha «katolickości», jako tego Chrześcijaństwa 
część składowa. Nie może być natomiast od
wrotnie, jak to właśnie głosi doktryna waty
kańska, z której wynikało by, że tylko z pojęcia 
«katolickości», — a ściślej mówiąc z pojęcia 
«rzymski», — wynika wniosek: «prawdziwie 
katolicki», «prawdziwie Chrystusowym
' Obiektywnie rzecz biorąc, nie tylko z poję

cia «rzymski», ale nawet ze znacznie szerszego 
odeń pojęcia «katolicki” bynajmniej nie wyni
ka jeszcze «Chrystusowy». A już wprost śmiesz
ną jest dedukcja: «wyłąeznie prawdziwy». 
Wcale bowiem ze słowa «katolicki» nie wy
nika, że musi ono zawierać w sobie również 
trzy pozostałe cechy Kościoła Chrystusowego.

Wyraz «powszechny» może z powodzeniem 
nabrać znaczenia ogólno-religijnego, lub nawet 
wprost świeckiego. Wszak trudno zaprzeczyć, iż 
wszystkie ze znanych nam dotychczas religii 
mają — jawnie lub skrycie — tendencje roz
powszechniania się wśród możliwie najwięk
szej ilości ludzi, zyskiwania sobie zwolenników 
wśród możliwiej największej ilości innych na
rodów. Przypisywać zatem chrześcijaństwu mo
nopol w tym  względzie było by poważnym błę
dem. Jest to faktem tak oczywistym, a przy tym 
tak ludzkim i zrozumiałym,, że dłużej się nad 
•tym rozwodzić nie ma sensu.

Reasumując niejako całe zagadnienie docho
dzimy do jedynie słusznego* wniosku, iż wolno 
wprawdzie Watykanowi przyjąć sobie taką czy 
też inną nazwę oficjalną, — choćby dla skrótu 
nazwę «katolieki», albo trafniejszą jeszcze 
i bardziej z prawdą zgodną nazwę —  rz y m 
sko-katolicki^ czyli Kościół chrześcijański do
stosowany do warunków i konkretnych potrzeb 
narodów Italii. I tego nikt nie odważy się brać 
za złe papiestwu, — żadnej tu  bowiem nie za
uważy sprzeczności teologicznej, ani historycz
nej, ani wreszcie logicznej.

Całe nieporozumienie powstaje dopiero z 
chwilą, gdy ' do tak prostego i zrozumiałego 
dla wszystkich określenia «rzymsko-katolicki* 
dochodzą bardzo nieproste, całkiem niezrozu
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miałe .i zupełnie nieprzekonywujące komenta
rze Watykanu, objaśniające, co należy rozumieć 
przez owo napozór proste słowo, — a miano
wicie...: «jedynie prawdziwy Kościół Chry

stusowy! Jedyna droga do z bawienia! » Z czym
— rzecz jasna — nigdy się nie pogodzimy, ani 
jako chrześcijanie, ani jako katolicy, ani jako 
uczciwi Polacy!

CECHA «KATOLICKGŚCI» ORĘŻEM WATYKANU I PAPIESTWA 
W WALCE O JURYSDYKCJĘ NAD CAŁYM CHRZEŚCIJAŃSTWEM

K A.ŻDY łatwo powinien zauważyć, iż nie 
bez powodu, — acz z pewnym zażenowaniem 
i ostatnimi czasy coraz rzadziej, — do cechy 
«katolicki» W atykan zwykł dodawać określnik 
«rzymski», który zdezorientowanym ma bliżej 
wyjaśnić, o.jakiego gatunku katolicyzm tu  cho
dzi. I za to powinniśmy być wdzięczni kierow
nictwu. Kościoła papieskiego, gdyż nas — wszy
stkich nie-rzymskich katolików — wyjaśnienie 
to stawia w  nieco jaśniejszym i lepszym świe
tle wobec coraz bardziej uświadamiającej się 
opinii świata.

Wzmiankowanemu określnikowi «rzymski» 
przestaniemy się dziwić, jeśli z perspektywy 
wieków spojrzyjmy na dzieje papiestwa — jako 
politycznej jednostki państwowej. Do dziś dnia 
bowiem jeszcze bazuje ono na tradycjach ce
sarstwa rzymskiego, i «per fas et nefas» usiłu
je narzucić się całemu światu chrześcijańskie
mu właśnie ze swą «rzymską» wiarą. Wido
mym niejako tej wiary «rzymskiej» symbolem, 
który ma całkowicie usprawiedliwić tę akcję 
romanizo wania religii chrześcijańskiej, miało 
być właśnie owo magiczne słowo «powszech- 
ny» czyli «katolicki», co tak bardzo szło w pa
rze z niemniej «powszechnymi» interesami pa
piestwa, i to nie tylko w Europie, ale nawet na 
całym świecie. — Cóż, jeśli na tym straciły 
nieco istota i duch nauki Chrystusowej? Cóż, 
że stało się to z małą krzywdą dla trzech pozo
stałych znamion Kościoła? Przecież «cel uświę
ca środki»! A cel jest naprawdę godny zacho
dów! Zresztą tam te pozostałe cechy są niewy
godne w  uprawianiu świeckiej * polityki Ko
ścioła watykańskiego.

A dlaczego tam te trzy cechy miały by być 
tak bardzo niewygodne papiestwu? — Rzecz 
nader prosta... Wszak «jedność» to przecież 
niejako równość wszystkich ze wszystkimi; a to 
nie bardzo odpowiada cesarskiej władzy rzym
skiego arcykapłana w potrójnej koronie na 
skroniach! — Wszak «'świętość» —■ to jeszcze 
mniej wygodne narzędzie dla jego polityki 
gwałtu, imperializmu i kłamstwa! (Dla pozoru 
zachowano chociaż „świętą Inkwizycję”, z któ
rej taka korzyść, że przysporzyła wielu na
prawdę świętych męczenników!) — Wszak 
«apostolski» — za bardzo to przypomina pro

stotę pierwszych Apostołów i innych uczniów 
Mistrza z Nazaretu, którzy żyli w  niedostatku 
i z pieśnią na ustach szli lwom na pożarcie 
właśnie na arenach „rzymskiego” Koloseum! 
A dalej za bardzo by to nakazywało liczyć się 
z opinią Ojców apostolskich, Ojców Kościoła, 
z komentarzami pisarzy pierwszych wieków 
Chrześcijaństwa.

Czyż może się jeszcze ktoś łudzić? Czy moż
na mieć jeszcze jakieś wątpliwości, dlaczego 
Watykan oparł się właśnie na tym  jednym sło
wie «katolicki» z dodatkiem «rzymski»? Wszak 
nie tylko nieszkodliwym ono byłe dla papie
stwa, ale w pewnej interpretacji stawało się 
nawet nader pożyteczne władcom z nad Tybru,
I odwrotnie, — nie ulega najmniejszej wątpli
wości, iż papiestwo świadomie i celowo zamil
czało wszystkie pozostałe cechy Kościoła Chry
stusowego, które dla ziemskiej polityki Waty
kanu były nieistotne, o ile nie - wręcz szkodli
we.

Późniejsze narastanie coraz to nowych do
gmatów w religii papieskiej — do dogmatu nie
omylności włącznie, — jest nie czym innym, 
jak tylko prostym następstwem zawsze jednej 
i tej samej tendencji politycznej papiestwa, 
chwytającego się wszystkich dostępnych sobie 
środków dla ratowania swego nadwątlonego 
prestiżu religijnego i politycznego wśród coraz 
to liczniej odpadających odeń narodów chrze
ścijańskich.

Nie należy się więc dziwić, dlaczego Waty
kan z tak wielką zaciętością zwalcza wszelkie
go rodzaju chęć jurysdykcyjnego uniezależnie
nia się poszczególnych Kościołów krajowych 
z pod supremacji papieskiej. Wie bowiem, że 
chodzi tu o chęć stworzenia niezależnych od 
polityki watykańskiej Kościołów narodowo- 
katolickich. Wie również i o tym, że jest .to 
jednoznaczne z usiłowaniem wytrącenia Waty
kanowi jego ostatniego atutu wyłączności reli
gijnej, jego rzekomego monopolu na prawdzi
wą wiarę Chrystusową, a zatem i na zbawie
nie. A co za tym  idzie, i to jest bodaj czy nie 
rzeczą najważniejszą, — atutu watykańskiej 
penetracji i oddziaływania politycznego na 
wszystkie narody i państwa, związane jeszcze 
z jurysdykcją papieską pod sztucznym pozo
rem «katolickości» Kościoła Chrystusowego.

BĄDŹMY RACZEJ KOŚCIOŁEM CHRZEŚCIJAŃSKIM!

MÓWIONO w nas, że słowo «rzymski», 
czyli italsko-narodowy pierwiastek polityczny 
papiestwa określa istotę całego Chrześcijań
stwa, określa jedyną drogę wiodącą ludz
kość do zbawienia, stanowi jedyny kamień wę

gielny całej struktury Chrystusowej^ religii! 
Zrozumieliśmy, dlaczego tak głosi Watykan. 
Ale trudno nam naprawdę zrozumieć, dlacze
go tak wielu chrześcijan w to uwierzyło... i do
tąd wierzy!
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Skoro więc przeniknęliśmy już niektóre ar- 
kana papieskiej polityki odnośnie przyjęcia 
i faworyzowania owej nazwy «katolieki» 
i «rzvmski», •— skoro kluczem znajomości i na
leżytej oceny faktów historycznych otwieramy 
ciemne sezamy Watykanu i rzucamy tam snop 
jaśniejszego światła, — powinniśmy wreszcie 
zrozumieć, że nie koniecznie pojęcie «rzymsko- 
katolicki” jest jednoznaczne z pojęciem jedy
nie prawdziwego Kościoła Chrystusowego. Po
winniśmy zrozumieć, że Watykan najnieśłusz- 
niej przypisuje sobie wyłączny monopol na 
spadkobierstwo prawdy Chrystusowej, na wy
łączną możność zbawiania ludzi wierzących 
w Boga przy pomocy tej «rzymskiej» wiary. 
I powinniśmy logiczne stąd wyciągnąć dla sie
bie konsekwencje i wnioski praktyczne.

Zdaje się nam, że czas już najwyższy powie
dzieć publicznie, iż nie chcemy już dziś 
Średniowiecza zakapturzonyych mnichów, 
z jezuickimi mrzonkami zbudowania kró
lestwa papieskiego na całej ziemi! My 
polscy chrześcijanie chcemy być wolni od 
kompromitujących więzów Watykanu! Twier
dzimy publicznie, że obrzydła nam już 
pseudo-teologiczna demagogia, wprowadza
jąca niepotrzebny zupełnie chaos w proste 
z zasady pojęcia religijne chrześcijańskiego Ko
ścioła! Ta właśnie demagogiczna i jednostron
na nauka watykańska o Kościele powoduje 
niezgodę i rozłam wśród wiernych. Przynosi 
niepowetowane szkody, zarówno moralne jak 
i materialne obywatelom poszczególnych naro
dów. Ludzie ci pragną być bowiem lojalni wo
bec własnej ojczyzny i jednocześnie wyzna
wać swą chrześcijańską religię. Łamią się jed
nak często wewnętrznie1 nie znajdując wyjścia 
z labiryntu niepotrzebnych zgoła do zbawienia 
scholastycznych sofizmatów o Kościele i o za
światach.

I dlatego mówimy o tych rzeczach zupełnie 
otwarcie, i posługujemy się językiem chyba 
zrozumiałym dla wszystkich wiernych. Czas 
skończyć z górnolotnym mówieniem o rze- 
rzach prostych, czas skończyć z pisaniem dla 
nielicznej tylko garstki tzw. akademików, za
chłystujących się uczonością i niezbadaną głę
bią. subtelnych dociekań teologicznych. Czas 
skończyć z bujaniem po próżniach fantazji!

Zbliżmy się bardziej ku prawdzie! Przestań
my się łudzić, że nas zbawi pojęcie «katolic- 
kości», lub metrykalna przynależność do wa
tykańskiej organizacji kościelnej! Bądźmy ra
czej chrześcijaninami, członkami Kościoła Chry
stusowego! I żyjmy konsekwentnie według tej 
naszej chrześcijańskiej wiary!

Znacznie bliżej znajdziemy się prawdy, je
śli na oznaczenie Kościoła Chrystusowego za
czniemy posługiwać się, — nie terminem «ka- 
tolicki», który wyraża zaledwie cząstkę istoty 
naszej śwętej wiary, — ale określeniem znacz
nie jaśniejszym, pełniejszym, bardziej rzeczo
wym, a mianowicie «Kościół chrześcijański^

«Chrześcijański» bowiem -— to w całym te
go słowa znaczeniu Chrystusowy, bo stanowiący 

I nie jakąś oderwaną od całości sektę, ale wielką 
! i nazwa jem się miłującą rodzinę ludzi wierzą

cych w Chrystusa, kierujących się w życiu na
kazami z nauki Jego boskiej wypływającymi. 
«Chrześcijański» — to zbratanie się różnych 
ludzi z pośród wielu narodów — jednością 
świętej wiary, jednością obyczajów, jednością 
celów, świętością środków, powszechnością mi
łości i apostolskością Tradycji Kościoła pierw
szych. wieków.

«Chrześcijański« — to nie tylko przestrzega
jący gorliwie czterech omawianych znamion, 
charakteryzujących prawdziwy Kościół Chry
stusowy, — ale to nade wszystko realne życie 
wiernych tegoż Kościoła! Życie pełne wzajem
nej miłości, zgody, pokoju i braterstwa! Życie 

i potrafiące czynem wyznać przed światem swą 
j  .wiarę,w Mistrza z Nazaretu! Życie potrafiące 
I czynem wystawić sobie najbardziej nieomylną 
i metrykę przynależności do Chrześcijańskiego 

Kościoła!
«Chrześcijański« — to wreszcie widzieć jas

no bogate owocowanie naszej świętej wiary tu 
taj na ziemi, — to móc pogodnie wierzyć w jej 
skuteczność w wieczności.

^ d h £

^  JEDEN CEL!
" f/

"  ^  B oziom d o b r e j  w o u  
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B Ł O G O S Ł A W I E N I
WŁADYSŁAW BEŁZA

Ktokolwiek idzie w imię dobrej sprawy,
kto światło rzuca na ziemi krawędzie,
kto ster umacnia u rozbitej nawy,
kto w burzy czasów, wśród walk krwawych

znoju
podejmie sztandar pracy i pokoju — 
błogosławiony po stokroć niech będzie!

Błogosławiony, kto w sił swoich pocie 
kruszy przesądów zastarzałych kraty 
i tym , co toną w odwiecznej ciemnocie, 
wznosi jak bóstwo iskierkę oświaty! 
Błogosławiony, bo z tej iskry hożej 
rozbłyśnie światło, co ludziom dzień stworzy!

Ktokolwiek będzie, z wschodu czy zachodu, 
bratem go siooim nazwie ludzkość cała, 
bowiem nie w imię jednego narodu, 
lecz w imię całej ludzkości on działa, — 
i błogosławion ten lud i kraina, 
co go przygarną jak brata i syna!

Biada narodom, co swoje proroki 
chłostą szyderstwa ścigają niegodnie, — 
biada tej glebie, co ma grunt z opoki, 
na który deszcze padają bezpłodnie!
Bo głos proroka przebrzmi przez pustynię, 
bo deszcz po skale bez śladu przepłynie!

Błogosławieni, którzy światło niosą, 
oblani wschodu słonecznym szkarłatem! 
Świat uznojone czoło krwawą rosą 
pochyli przed ich cichym majestatem... 
i gdy się ciemność wszędzie rozzuchwali, 
od ich promienia nowy świat zapali!

T A K  MI  B O Ż E  D O P O M Ó Ż
JULIUSZ SŁOW ACKI

Idea wiary nowa, rozwinięta, 
w błyśnieniu jednym  zmartwychwstała we

mnie
cała, gotowa do czynu i święta, — 
więc niedaremnie! o! nied.aremnie 
snu śmiertelnego porzuciłem łoże.
Tak mi dopomóż, Chryste Panie, Boże!

Mały ja, biedny — ale serce moje 
może pomieścić ludzi miliony.
Ci wszyscy ze mną będą mieli zbroje —- 
i ze mnie piorun mieć będą czerwony, 
i z mego szczęścia — do szczęścia podnoże.
Tak mi dopomóż, Chryste Panie Boże!

Zato spokójność już mam i mieć będę, 
i będę wieczny — jak te, które wskrzeszę —  
i będę mocny — jak te, co zdobędę — 
i będę szczęsny — jak to, co pocieszę — 
i będę stwor zon — jak rzecz, którą stworzę. 
Tak mi dopomóż, Chryste Panie Boże!

Chociaż usłyszę głosy urągania, 
nie dbam, czy wzrastać będą — czy ucichać... 
Jest to w godzinie wielkiej zmartwychwstania 
szmer kości, który na cmentarzach słychać. 
Lecz się umarłych zgrają rlie zatrwożę.
Tak mi dopomóż, Chryste Panie Boże! •

Widzę wschód jeden tylko otworzny, 
i drogę ducha tylko jednóbramną...
Trzymając w górę palec podniesiony
idę z przestrogą — kto żyw  — pójdzie za mną...
Pójdzie — chociażbym wszedłszy szedł przez

morze.
Tak mi dopomóż, Chryste Panie Boże!

Drugi raz pokój dany jest na ziemi 
tym ,.którzy miłość mają i ofiarę...
Dane zwycięstwo jest nad umarłymi, 
dane jest tvskrzeszać tych, co-mają wiarę...
Na reszcie trumien  — ja — pieczęć położę.
Tak mi dopomóż, Chryste Panie Boże!

Lecz tym  co idą —■ nie przez czarnoksięstwa, 
ale przez wiarę, dam, co sam Bóg daje — 
w ich usto.i włożę komendę zwycięstwa, 
w ich oczy ten wzrok, co zdobywa kraje — 
ten wzrok, któremu nic dotrwać nie może.
Tak mi dopomóż, Chryste Panie Boże!

Z pokorą teraz poAam na kolana, 
abym wstał silnym Bogai robotnikiem.
Gd,u w stanę .— niój głos bedzie głosem Parna, 
moi krzyk  — Oiczyzny całej b idzie krzykiem, 
m ó i duch — omiołem, co wszystko przemoże. 
Tak mi dopomóż. Chryste Panie Boże!

(pisane, w dniu 13 lipca 1843 r.)
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SOBORY EKUMENICZNE 
PODSTAWĄ DOGMATYKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

KS. JAROSŁAW KLEMFNT

IZ AŻDY z ludzi wierzących często spotyka 
-®-®-się z pojęciem „dogmat wiary", „dogma

tyka chrześcijańska". Otóż pragniemy w spo
sób popularny wyłożyć naszym Czytelnikom, 
nie tylko sens i znaczenie tego słowa, ale prze
de wszystkim zapoznać ich z właściwą treścią 
naszej chrześcijańskiej dogmatyki, z prawda
mi naszej świętej wiary.

Dogmatyka — to nauka o dogmatach, czyli
o prawdach objawionych, dotyczących naszej 
wiary, uznanych za takie i ogłoszonych przez 
Kościół jako obowiązujące w sumieniu. Przez 
„Kościół" rozumiemy tu oczywiście „Kościół 
powszechny", cały Kościół chrześcijański, czy
li wszystkich wierzących i ochrzczonych, w 
sumie tworzących „mistyczne ciało Chrystu
sa Pana". Kościół tak pojęty przejawia się w 
swej widzialnej formie w postaci szeregu 
zorganizowanych, społeczności religijnych 
zwanych popularnie Kościołami.

Trzy są dziś główne gałęzie Chrześcijaństwa; 
jedne są zorganizowane wT grupę Kościołów 
tzw, katolickich, do których między innymi 
zalicza się również nasz Kościół polsko-kato- 
licki, obok rzymsko-katolickiego,- grecko-kato- 
lickiego, ormiańsko-katolickiego itp. Drugą 
grupę stanowią Kościoły prawosławne, — trze
cią wreszcie Kościoły protestanckie, zwane J 
powszechnie ewangelickimi. Wszystkie istnie- j  

jące dziś odłamy w Kościele chrześcijańskim j 
można podporządkować w pewnym stopniu 
jednej z wymienionych organizacji religijnych.

Nawiązując do naszego tematu — należy 
stwierdzić, iż aby jakaś prawda wiary mogła 
stać się dogmatem, powinna mieć sankcję ca
łego Kościoła chrześcijańskiego.

Zachodzi pytanie: W jaki sposób Kościół 
nieomylnie orzekł, iż jakaś prawda wiary jest 
pewnikiem religii chrześcijańskiej, jest dog
matem?

Opierając,się na zapowiedzi Chrystusa Pana, 
że będzie tam wszędzie obecny, gdzie dwaj 
albo trzej zbiorą się w Imię Jego (Mat. 23, 20) 
już Apostołowie w bardziej istotnych dla 
Kościoła sprawach zbierają się razem i wspól
nie wydają odpowiednie zarządzenia (Dz. 15). 
Orzeczenia ich w tych razach m ają niewątpli
wie charakter nieomylności, co stwierdza wy
raźnie Objawienie: „... zdało się DuchowTi Świę
temu i nam..." (Dz. 15,28).

Następcy Apostołów —■ biskupi — czynią 
podobnie. Gdy zachodzi tego istotna potrzeba
— zbierają się i prosząc pomocy Ducha św. 
wydają orzeczenia w sprawach wiary świętej. 
Takie to zgromadzenia biskupów nazywamy 
s o b o r a m i  lub s y n o d a m i  (od greckie
go słowa: synodos, — a łacińskiego: concilium).

W zależności od zakresu owych zgromadzeń 
biskupich, należy rozróżnić:

1. Sobory (synody) miejscowe czyli party
kularne — (concilia localia, particularia) —

reprezentujące pewien ściśle określony obszar 
geograficzny lub administracyjny Kościoła.

2. Sobory ogólne — (concilia generalia) — 
czyli zgromadzenia biskupów, reprezentują
cych bądź to Kościół Grecko-Wschodni, bądź 
też Łacińsko-Zachodni.

3. Sobory powszechne czyli ekumeniczne — 
(synodos katholike, oikoumenike) — zgroma
dzenia biskupów, reprezentujących już cały 
Kościół Chrystusowy* cały „Oikumene, totius 
orbis terrae habitabilis".

Jest rzeczą • oczywistą, iż prawo wydawania 
orzeczeń dogmatycznych, jako dotyczących ca
łego Kościoła chrześcijańskiego, może przysłu
giwać wyłącznie Soborowi powszechnemu, 
ekumenicznemu, — to znacz;/ tylko zgroma
dzeniu biskupów, reprezentujących c a ł y  
K o ś c i ó ł .  Takiemu to tylko zgromadzeniu 
przysługuje apostolski przywilej nieomylności 
w sprawach wiary, czyli nieomylności dogma
tycznej .

Nieomylność dogmatyczna Soborów pow
szechnych jest stałą i niezachwianą w iarą ca
łego Kościoła. Tego rodzaju nieomylność 
w sprawach wiary opiera się na solidnych 
podstawach, a mianowicie:

a) na nieomylności, która jest właściwa ty l
ko całemu ciału nauczającemu w Kościele. 
Duch św., kierujący zwykłą działalnością ca
łego ciała nauczającego w r o z p r o s z e n i u ,  
tym  bardziej nie może pozwalać na błądzenie 
tejże nadzwyczajnej i wspólnej działalności 
ciała nauczycielskiego w z j e d n o c z e n i u .

,b) na obietnicy pomocy Ducha św. Jeżeli 
każdemu zgodnemu, wspólnemu działaniu w 
celach Bożych obiecana jest specjalna obec
ność Chrystusa Pana, to tymbardziej dotyczy 
to zebranego i działającego w Imię Jego naj
wyższego ciała nauczającego w Kościele.

Owe zgromadzenia biskupów, reprezentuj ą- 
i cych cały Kościół chrześcijański, czyli tzw. So

bory Ekumeniczne, zbierały się tak długo, jak 
długo w  Kościele Pierwotnym panowała jed
ność i zgoda, to znaczy do chwili rozłamu, kie
dy to Kościół chrześcijański podzielił się na 
Wschodni i Zachodni. Takich ekumenicznych 
Soborów było zaledwie osiem; według niektó
rych nawet co do tego ósmego Soboru zdania 
są podzielone. Sobory te noszą popularnie na
zwę od miasta, w którym  się zbierały, a mia
nowicie:

1. Nicejski — w r. 325
2. Konstantynopolitański I — w r. 381
3. Efeski — w r. 431
4. Chalcedoński — w r. 451
5. Konstantynopolitański II — w r. 553
6. Konstantynopolitański III — w r. 680
7. Nicejski II — w r. 787
8. Konstantynopolitański IV — w r. 889. 
Późniejsze Sobory tzw. Kościoła rzymskie

go, ogłaszane przezeń ża „powszechne", — nie 
były niestety Soborami ekumenicznymi, pow-
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szechnymi. Były to tylko tzw. Sobory ogólne 
czyli concilia generalia, gdyż reprezentowały 
w najlepszym wypadku tylko Kościół Łaciń- 
sko-Zachodni. Gd czasów natomiast Wielkiej 
Reformacji w w. XVI — są to właściwie tylko 
synody partykularne, gdyż przestały już obej- , 
mować nawet cały Kościół Zachodni

Studiować dogmatykę chrześcijańską — to 
właściwie tyle, co studiować orzeczenia dog
matyczne omawianych Soborów ekumenicz
nych. I to właśnie będzie celem cyklu naszych

artykułów, poświęconych Soborom powszech
nym, na których podawano powszechnie w 
Kościele chrześcijańskim obowiązujące orze
czenia, dotyczące zasad naszej świętej wiary. 
Poznać dokładnie owe zasady, przejąć się ni
mi tak, iżby mogły najbardziej pozytywnie 
wpływać na treść naszego konkretnego życia 
na ziemi — oto nie tylko zadanie, ale również 
święty obowiązek każdego wierzącego chrze
ścijanina, za którego pragniemy uważać każ
dego naszego Czytelnika.

B Ł O G O S Ł A W I O N Y  F R O N T  
W A L C Z Ą C Y C H  O P O K Ó J

E. JASTRYGA

Nie wolno ustępować ze słusznej drogi!

TVT APRZEKÓR błędnym mniemaniom ludzi 
1 ^  nierozumiejących jedności sprawy pokoju 

i wojny, wszystko co dzieje się dziś w Indo- 
chinach i Korei nie jest czymś oderwanym od 
spraw ogólno-światowych, od naszych spraw 
polskich. Przeciwnie, —- tam te sprawy są właś
nie jaskrawym odbiciem tego, co amerykańscy 
bankierzy zamierzają wywołać również u nas, 
w samym sercu Europy.

Ponieważ tamten, typowo imperialistyczny 
sposób postępowania dowodzi jakiejś straszli
wej i całkowicie z humanitaryzmu wyzutej 
bezwzględności i świadczy o prawie zwierzę
cym lekceważeniu życia i mienia ludzkiego, —- 
niech więc za wczasu zreflektują się ci wszy
scy, którzy liczą jeszcze na coś więcej ze stro
ny faszystów amerykańskich, aniżeli na po
gardę i lekceważenie, na śmierć i zniszczenie.

I dlatego nie wolno nam pod. żadnym pozo
rem iść na koncepcje ustępstw! Nie wolno po
rzucać raz obranej i słusznej drogi!

Iść bowiem na ustępstwa ludziom kierują
cym dziś polityką amerykańską —• to tyle, co 
z góry podnieść ręce i zrezygnować z świętego 
obowiązku walki o pokój i wolność! To tyle, 
co zdradzać zaufanie tych wszystkich, którzy 
ofiarnie i po bohatersku walczą o' postęp i nie
podległość swych własnych narodów, jęczą
cych jeszcze pod butem kapitalistycznego eks
ploatatora i kolonisty! Iść na koncepcje 
ustępstw dzisiejszym politykom amerykań
skim znaczy — nie sprzeciwiać się wybucho
wi nowej wojny imperialistycznej, — to rów
noznaczne z podpisaniem cyrografu na znisz
czenie naszej nowej Ojczyzny, tak bajecznie 
odbudowującej się Polski Ludowej!

Nie wolno nam więc schodzić z drogi walki
0 pokój i postęp! Z drogi walki o wolność i nie
podległości! Z drogi walki o sprawiedliwość
1 dobrobyt dla wszystkich narodów!

Czas pracuje przeciw  im perializm owi!

TĄ7IEDZĄ o tym  wszyscy kapitalistyczni po-
* M itycy, że czas pracuje przeciwko nim, że 

historia pracuje przeciw imperializmowi.

I nie gdzie indziej, ale właśnie tutaj tkwi ca
ła tajemnica dzikich popędów garstki anglo
saskich milionerów, którzy w trosce o zacho
wanie swych prebend i dochodów — za wszel
ką cenę prą do wywołania nowej wojny. Prą 
do niej głównie po to, by nią świat zastraszyć, 
by nią wszystkich ludzi uczciwej pracy stero- 
ryzować, by móc na niej możliwie najwięcej 
zarobić, a tym samym przedłużyć okres włas
nej ' wegetacji.

Czyż nie .dało by się zaspokoić ich pragnień 
drogą pokojową?

Zdaje się nam, iż nie! Przeraża bom em  tych 
ludzi pokojowa rywalizacja z siłami postępu. 
Wiedzą, iż będą musieli nam uleci Nie potra
fią bowiem dotrzymać tempa rozwoju naszym 
krajom demokracji ludowej, a zwłaszcza 
Związkowi Radzieckiemu. Pokojowa rywaliza
cja starego imperializmu, opartego na funda
mentach kapitalistycznego wyzysku i ucisku 
prostego człowieka pracy, •— z nowym socja
lizmem, który bazuie na międzynarodowej so
lidarności mas pracujących, — z góry skazana 
jest na niepowodzenie i fiasko.

Gdzie należy szukać dowodów na potwier
dzenie tych śmiałych rokowań?

Otóż dowodów takich mamy pod dostatkiem. 
Wystarczy trzeźwo popatrzeć na świat i życie, 
na nieubłagane procesy rozwojowe ludzkiego 
społeczeństwa, na odwracalne koło historii!

Przekraczanie z roku na rok naszych pla
nów produkcyjnych, kulturalnych i oświato
wych, — stawianie sobie coraz to śmielszych 
zadań gospodarczych, — wykazują światu — 
jak to ktoś słusznie określił — ifieubłaganą 
prawdę o wyższości ekonomiki socjalistycznej 
nad polityką wyzysku kapitalistycznego, —
o wyższości pokojowego i zaprzyjaźnionego in
ternacjonalizmu krajów postępu i wolności — 
nad brutalnym  butem kosmopolitycznego im
perializmu.

Tak, — czas pracuje konsekwentnie za po
stępem i pokojem, — za wolnością i bratnią 
współpracą wszystkich ze wszystkimi.
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Dlaczego im perialiści pragną wojny?

A J OŻE nie dla wszystkich jeszcze jest jasne, 
dlaczego obóz imperialistów tak szczerze 

pragnie wojny.
Jeśli ktoś tego nie rozumie, niech wie, iż 

jedno tylko mamy na to pytanie odpowiedź. 
Otóż nic innego, jak tylko obawa przed wzra
stającymi z dniem każdym siłami postępu, — 
obawa przed ostatecznym kryzysem polityki 
wyzysku i uciemiężenia pcha dziś polityków 
amerykańskich do nowej zbrodni ludobójstwa. 
Niestety, — chęć bezwzględnego panowania 
nad zniszczonym i zmaltretowanym wojną 
światem — jest jedyną linią wytyczną bankie
rów anglo-saskich, kierujących polityką im
perialistycznego świata.

Po okrutnych doświadczeniach ostatniej woj
ny wszystkie narody szczerze zapragnęły po
rozumienia się i trwałego pokoju. I dlatego' to 
kolonizatorzy imperialistyczni widzą jedyną 
dla siebie deskę ratunku w nowym steroryzo- 
waniu świata, w nowej wojnie, — co sądzą — 
ułatwi im osiągnięcie zaborczych celów.

Oto prawdziwy powód całej powojennej po
lityki imperialistów, której na pierwszy rzut 
Oka nie potrafiliśmy należycie oszacować. Oto 
właściwe źródło ustawicznego torpedowania 
przez nich wszystkich radzieckich planów po
kojowego roźstrzygania międzynarodowych 
sporów. Oto wreszcie jedyna rzeczowa odpo
wiedź tym, którzy dziwią się ustawicznemu 
«nie» kapitalistycznych polityków, wbrew wo
li ich własnych narodów, które w  gruncie rze
czy nienawidzą wojny i pragną trwałego poko
ju. Które to narody, nie wyłączając amery
kańskiego, dają ustawicznie konkretne dowo
dy swej życzliwości i sympatii dla zdrowej 
inicjatywy pokojowej i szczerej współoracy z 
państwami demokracji ludowej i socjalizmu.

Ale cała tragedia polega na tym, że imperia
listyczni politycy nie zwykli liczyć się z wolą 
ludzi uczciwej pracy, nie zwykli liczyć się nie 
tylko z opinią krajów obcych, ale nawet obo
jętne im są losy ich własnych narodów.

I dlatego wbrew żywiołowym interesom i 
woli swych narodów imperialiści pragną woj- 
ny!

Nasze konkretne zadania na dziś!

H' KOLEI zachodzi pytanie, co tedy należy 
^  robić, jeśli jeden obóz groźbą wojny usi
łuje zastraszyć i steroryzować drugi obóz ludzi 
miłujących pokój? Co robić, jeśli jedni za 
wszelką cenę pragną wyzyskiwać drugich i nie
podzielnie nad nimi panować?

Odpowiedź jest nader prosta. Ci drudzy, po
kój i wolność miłujący ludzie muszą się bro
nić! Muszą tamtych wojennych podżegaczy nie 
tylko moralnie, ale nawet materialnie rozbroić. 
Muszą, — jak to ktoś trafnie powiedział, — 
awanturników wojennych zdemaskować wobec 
tych, na których zaufaniu jeszcze gdzie nie
gdzie żerują. Muszą w oczach wszystkich ucz
ciwych ( ludzi zdemaskować zbrodnicze cele 
i wyrafinowane machinacje autorów agresji.

Muszą całkowicie odizolować wszystkich wro
gów pokoju od wpływu na losy państw i na
rodów.

Muszą wreszcie dołożyć wszelkich starań, by 
swą pracą codzienną we fabryce i na polu 
w hucie i kopalni, przy biurku i nad książką, 
w mieście i na wsi •—• walczyć nieustannie
o wzrost sił własnego narodu i państwa. Mu
szą swą pracą twórczą i pokojową, pracą ra
dosną i wytężoną do maksimum, dać najwy" 
mowniejszą odpowiedź wszelkiej szeptanej 
propagandzie, która jest niczym innym, jak 
tylko przygotowaniem 'g ru n tu  pod rozbicie 
społeczeństwa, pod zatruwanie go szkodliwą 
psychozą nowej wojny.

Oto pokrótce nasze konkretne zadania na 
dziś, — oto święte obowiązki wszystkich ludzi 
walczących przeciw wojnie, walczących o po
kój na świecie!

Czym  się pow odujem y w  naszej walce?

l\ /f  Y, ludzie walczący o pokój na świecie, 
bez względu na różniące nas niekiedy 

przekonania natury religijnej, wiemy jednak 
wszyscy, iż sprąwa nasza jest słuszna, że spra
wa nasza zwycfęży!

Może zapytać ktoś, czym się powodujemy w 
tej naszej niezwykłej walce? Co nas skłania do 
ponoszenia niewątpliwych ciężarów przy ta
kiej zdecydowanej i nieubłaganej batalii, któ
rej końcem być może tylko zupełne i bezape
lacyjne zwycięstwo?

My, ludzie nowi, zbratani węzłami szczerej 
przyjaźni z wszystkimi innymi narodami mi
łującymi pokój, wolność i postęp, — wiemy, że 
wszystkich tych, którzy zamierzają pójść śla- 

,  dami Fiihrera obłąkanego szaleńczą myślą pa
nowania nad całym światem, czeka taki sam 
koniec, — czeka ich taki sam los, jaki niedawno 
spotkał zbrodniarzy i ludobójców w wydaniu 
hitlerowskim. I jeśli tak wytężoną jest nasza 
dzisiejsza' walka o pokój na świecie, — jeśli 
tak dużo wykazujemy inicjatywy w tym  kie
runku, — to nie czyhimy tego bynajmniej ze 
słabości, ze strachu, z obawy przed tymi ludź
mi, którzy za wszelką ceną prą do nowej woj
ny!

My nie ich się boimy! Bo napewno prędzej 
czy później pokonają ich siły postępu, tkwiące 
z całą pewnością nawet w ich własnych naro
dach! Napewno ostateczne zwycięstwo będzie 
po naszej stronie, jak nieodwołalną jest ha
niebna klęska tamtych zwolenników wojny.

O co nam więc chodzi? Co skłania nas do 
działania?

Nam, walczącym dziś o pokój na świecie, 
chodzi przede wszystkim o to, by w ogóle nie 
dopuścić do nowej próby gwałtu z ich strony I 
Chodzi nam o to, byśmy nie musieli niewąt
pliwe zwycięstwo nasze opłacić znowu milio
nami ludzkich istnień! Chodzi nam o to, by 
nie potrzeba było klęski tamtych — okupić 
świeżymi ruinami tego wszystkiego, co mimo 
wszystko oni pobudowali, — co potrafiliśmy
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zbudować my w ciągu ostatniego dziesięciole
cia ku podziwieniu całego świata!

Jeśli się nie boimy samych podżegaczy wo
jennych, to czego się jeszcze należy obawiać? 
Nie boimy się ludzi przygotowujących nową 
wojnę, — ich stosunkowo jest niewielu, — 
Boimy się opłakanych skutków ich obłąkań
czej polityki — Boimy się krzywdy, i cierpie
nia, jakie ściągają na swe' własne i niewinne 
narody!

Oto nasze prawdziwe motywy działania! Oto 
istotne powody naszej walki o pokój! Oto źró
dło-naszej nienawiścią dla wojny!

Jedna natura  — i jedno serce!

GDY pomyślimy o morzu krwi ludzkiej,
o morzu łez wdowich i opuszczonych sie

rot, o milionach kalek i nieszczęśliwych istot 
ledwie przypominających wyglądem człowieka,
— gdy pomyślimy o ruinach i zgliszczach na
szych miast, o upiornym cmentarzysku całej na
szej kultury — wówczas w sercu każdego uczci
wego człowieka rodzi się bunt i wznosi 
się zaciśnięta pięść ludzkiego protestu. Wszak 
wojna jest bezlitosna i nie oszczędza nikogo! 
Żadnego człowieka! Pragnącego żyć i pracować! 
Chcącego, jak i my, cieszyć się słońcem i rado
ścią życia! Trzeba, byśmy to wszyscy zrozumie
li, a przez to tymbardziej wprzęgli się w wojnę

przeciwko wojnie! W walkę o pokój między 
ludźmi!

I dlatego my, jako ludzie postępowi i miłu
jący pokój, musimy za wszelką cenę starać 
się, by do takiej nowej okrutnej próby sił nie 
dopuścić! By nie pozwolić skrzywdzić już nie 
tylko nas samych, nasze żony i dzieci, nasze 
miasta i wsie, — ale również, by' nie dopuścić 
do krzywdy olbrzymiej większości tamtych 
ludzi, tamtych niewinnych narodów, jęczą
cych jeszcze pod jarzmem kapitalistycznego 
wyzysku i kosmopolitycznego imperializmu.

Usiłują wprawdzie wojenni podżegacze 
wmówić w nas, iż ich narody są nam wrogie 
i pełne zawiści. Ale my już w to nie wierzy
my! Nie przekonują nas nawet pałki służalczej 
policji, dyskryminacja naszej mniejszości na
rodowej i korsarstwo na wolnych oceanach!

My Polacy wiemy, że interesy tamtych lu
dów, interesy tamtych narodów idą w parze 
z naszymi interesami! Że tak samo, jak my, — 
i oni pragną w gruncie rzeczy pokoju, zgody, 
współpracy i przyjaźni! — I oni pragną dla 
siebie dobrobytu i szczęścia! Wszak łączy nas 
wszystkich jedna ludzka natura, —- i tylko 
jedno ludzkie serce!

Dlatego ogólno-światówy front ludzi wal
czących o pokój jest frontem błogosławionym, 
jest frontem świętym!

PODZIELONY ŚWIAT I NASZE W NIM MIEJSCE
E. JASTRYGA

W obliczu now ej próby życiow ej

Ż YJEMY w czasach brzemiennych w wy
padki o znaczeniu historycznym. Nie tylko 

jednostki, nie tylko pokrzywdzone grupy spo
łeczne i uciemiężone narody, ale już prawie po
łowa ludzkości podjęła zdecydowaną walkę o 
stworzenie nowego ładu na ziemi, nowego na 
niej porządku. W całej rozciągłości, i to w ska
li światowej, realizuje się dziś Mickiewiczow
skie wezwanie: „Dalej bryło z posad świata! 
Nowymi cię pchniemy tory!“

W tej naszej walce o zmianę dotychczasowe
go oblicza ziemi — opieramy się mocno na 
gorzkich doświadczeniach minionych wieków. 
Mistrzynią są nam tym razem lekcje naszej 
historycznej przeszłości. Sumieniem naszym — 
jest dotkliwy wyrzut dnia wczorajszego, w któ
rym  za błędy ojców zmuszeni byliśmy płacić 
zbyt drogo: hekatombą krwi i cierpienia milio
nów najbliższych nam istot, — ruinami zgliszcz 
i zniszczenia całej naszej kultury materialnej 
i duchowej.

Dziś stoimy znów przed nową próbą życio
wą, przed nowym egzaminem naszej historycz
nej dojrzałości. Grozi nam wprawdzie nowa,
o wiele straszniejsza jeszcze wojna. Ale tym 
razem możemy się jej sprzeciwić, realnie jej 
zapobiec, zniszczyć całkowicie molocha wojny, 
zwyciężyć i wygrać dla świata pokój. Wieczny, 
trwały pokój dla wszystkich narodów!

Chodzi o to, byśmy wszyscy solidarnie ujęli 
sprawę tego pokoju w swoje ręce, — i byśmy
— jak powiedział genialny Stalin — bronili jej 
do zwycięskiego końca! Naród nasz Polski jako 
taki już kilkakrotnie wypowiedział się w tej 
sprawie, i stanowisko swe codziennie potwier
dza milionami pracowitych ramion, w trudzie 
wznosząc nowy, pokojowy gmach naszej Lu
dowej Ojczyzny.

Ofiarną i pełną wyrzeczeń jest nasza co
dzienna praca, nasza ciężka walka dnia dzi
siejszego. Widzimy jednak jasno błogosławio
ne tej walki owoce w niedalekiej przyszłości- 
Przestaliśmy już marzyć i tęsknić! My chcemy 
być pewni swego zwycięstwa! Chcemy być 
przekonani, a nie tylko wierzyć, że jutro nasze 
będzie lepsze, bardziej radosne i szczęśliwe, — 
pełne dobrobytu, pokoju i szczerej przyjaźni 
wszystkich narodów!

Św ia t się podzielił na dwa obozy

MOŻEMY z różnego na to patrzeć punktu 
widzenia, ale stwierdzić musimy fakt nie

zaprzeczalny, że świat podzielił się dziś na 
dwa przeciwne sobie obozy.

W jednym obozie przyczaiły się niedobitki 
zmurszałej przeszłości, liczące na wojnę i żyją
ce z wojn-y, — i przy pomocy wojny usiłujące 
przedłużyć swój pasożytniczy żywot. I aczkol
wiek stosunkowo jest ich już niewiele, to jed
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nak wywierają oni poważny jeszcze wpływ na 
swe otoczenie, bądź to materialnie od nich uza
leżnione, bądź też nieuświadomione politycznie 
i społecznie. — Naprzeciw nim stanęła olbrzy
mia większość przebudzonej do nowego życia 
ludzkości, skupionej pod zwycięskimi sztanda
rami postępu, pokoju i przyjaźni.

Tamten pierwszy — to niejako obóz starego 
porządku świata, opierającego się na przesłan
kach wstecznictwa i oportunizmu, wyzysku 
i wyrafinowanej w swych środkach reakcji. 
Oto krótka charakterystyka kapitalistycznego 
imperializmu, i mocno' z nim sprzymierzonego 
kosmoplitycznego klerykalizmu watykańskie
go: Grupie tej przewodzą — z jednej 
strony reakcyjny rząd dzisiejszych Stanów 
Zjednoczonych A. P. — z drugiej rzymskie pa
piestwo, stojące na wyłącznych usługach ban
kierów z Wall Streetu.

Ten drugi natomiast — to międzynarodowy 
obóz wszystkich ludzi uczciwej pracy, złączo
nych w imię wspólnych interesów bratnim  so
juszem walki o stworzenie nowego, lepszego 
porządku na świecie. To ludzie różnych naro
dowości, różnych ras i wyznań religijnych, ale 
złączeni silnymi węzłami współpracy i przy
jaźni, wspólnym frontem walki o utwierdzenie 
pokoju na świecie. Oto znowu krótka charak
terystyka międzynarodowego socjalizmu i 
szczerze z nim związanej całej postępowej 
ludzkości której przewodzą kraje demokracji 
ludowej ze Związkiem Radzieckim na czele.

My Polacy, w rezultacie ostatniej wojny 
światowej, znaleźliśmy się szczęśliwie właśnie 
w tym drugim obozie, obozie postępu i po
koju.

Znamienny jest fakt, iż omawiany podział 
ludzi na dwa obozy nie pokrywa się bynaj
mniej z granicami państw, czy nawet całych 
kontynentów. Jest to podział tak osobliwy, iż 
potrafił przeniknąć do wszystkich zakątków 
naszego globu. — Bo jak z jednej strony można 
jeszcze spotkać niedobitków przyczajonej 
reakcji w naszych krajach postępu i socja
lizmu, — tak z drugiej ,, nie zna granic, ni 
kordonów wolny śpiew!“ Śpiew młody i pełen 
siły, śpiew pokoju i zwycięstwa!

I dlatego nie tylko musimy być zawsze czuj
ni w obronie naszych wszystkich osiągnięć, 
naszych pozycji politycznych, społecznych 
i kulturalnych, — ale też z pełną radością pa
trzeć powinniśmy na żywotność i siłę, potęgę 
i rozprzestrzenianie się na całym świecie tego, 
co my Polacy w trudzie dnia codziennego bu
dujemy u nas, na naszym polskim odcinku tego 
ogólno-ludzkiego frontu walczących o pokój, 
dobrobyt i przyjaźń między narodami.

Nie m a ludzi szczerze apolitycznych

T W A  są dziś na świecie«obozy, dwa różne 
światopoglądy, dwie różne tendencje poli

tyczne, społeczne i kulturalne. Drogi pośred
niej niestety — nie ma! I to naprzekór tym, 
którzy by jeszcze chcieli między tymi potężny
mi buforami stwarzać namiastkę jakiegoś 
amortyzatora.

I dlatego niepodobna stać dzisiaj szczerze po
za nawiasem tych epokowych’ tarć i ogólno
ludzkich przemian. Słowo «apolityczny* praw 
dopodobnie przestało już uwodzić nieuświado
mione do niedawna masy naszego społeczeń
stwa. Słowo to bezpowrotnie powinno się zna
leźć w lamusie przestarzałych i nierealnych już 
pojęć. Wszak nawet sztuka i literatura, cała 
dosłowńie materialna i duchowa kultura, —
o ile nie chcą z jałowieć i stać się zgoła nie
zrozumiałe dla współczesnego człowieka, — 
muszą koniecznie wprząc się na służbę bądź to 
jednego, bądź też drugiego obozu -

Jeśliby zatem wśród nas Polaków byli jeszcze 
tacy stojący na uboczu, powinni wreszcie zro
zumieć, że czynią tak w najlepszym wypadku 
nieszczerze. Można wprawdzie mówić o sobie —• 
jako o człowieku «bezpartyjnym», ale niepodob
ną już twierdzić, że się jest «apolitycznym*! To 
drugie bowiem stało się dziś równoznaczne 
z twierdzeniem, iż nie obchodzi nas nic, co 
się wokół nas dzieje, — że obojętne nam są 
wojna czy pokój, krzywda czy sprawiedliwość, 
zacofanie czy oświata, nędza czy dobrobyt' A 
przecież do tak daleko posuniętej obojętności 
chyba nikt z nas nie chciałby się. przyznać! 
Niechaj więc pam iętają o tym ci wszyscy, któ
rzy swą wrogość do postępu osłaniają parawa
nem apolityczności. Boć polityka — to nic in
nego, jak właśnie rozstrzyganie o wyżej wy
mienionych sprawach!

Nie muszę już chyba dodawać, że sprawy 
tak rozumianej polityki u nas w Polsce Lu
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dowej — od dawna już przeszły w ręce olbrzy
miej większości Narodu, w ręce ludu pracują
cego miast i wsi. Już przestaliśmy wierzyć, iż 
tajemnice problemów politycznych obowiązko
wo kryć się muszą w ciasnocie ministerialnych 
teczek lub w suto wyładowanych kufrach u- 
przywiłejowanych dyplomatów. Dziś przekona
liśmy się, że arkana polityki — to przede wszy
stkim wytężona i uczciwa praca wszystkich o- 
bywali, to równe ich prawa i jednakowe obo
wiązki, — że nasz istotny program polityczny — 
to pokój, współpraca i przyjaźń w stosunkach 
naszych z innymi narodami, — a w  skali krajo
wej walka o dobrobyt m aterialny i kulturalny 
całego Narodu!

Niech przypadkiem ktoś nie sądzi naiwnie, 
że może kler jest apolityczny, — że w trosce
o dobro duchowe i nadprzyrodzone wiernych 
Kościoła stoi on z dala od tych politycznych 
rozgrywek. Zbyt dużo mamy konkretnych do
wodów na to, iż tak nie jest! Z jednej bowiem 
strony kierownictwo Kościoła watykańskiego 
mocno zaangażowało prestiż swojej religii do 
walki z prawdziwym postępem i jawnie opo
wiedziało się po stronie kosmopolitycznego im
perializmu amerykańskiego, wraz z nim wy
stępując wrogo przeciw sprawie pokoju i przy
jaźni między narodami. Z drugiej strony ra
dośnie stwierdzamy, że nasz polski kler kato
licki w olbrzymiej swej większości stanął szcze
rze po stronie swego Narodu i wprzągł się 
w nurt życia całej postępowej ludzkości.

My ze swej strony stwierdzamy, że nie wyo
brażamy sobie nawet, by mogło być inaczej! 
Bo kto z naszych duchownych w Polsce nie 
potrafi szczerze powiedzieć o sobie, że jest bez 
reszty ze swymi wiernymi, czyli z członkami 
swego własnego Narodu, — o tym  każdy ma 
prawo orzec, iż jest przeciw temuż Narodowi,

iż jest wrogiem Państwa, wrogiem postępu 
i pokoju...- iż jest zdrajcą!

Nasze m iejsce w  podzielonym  świecie

N A koniec pragnę zauważyć, że aczkolwiek 
olbrzymia większość naszego społeczeń

stwa zaczęła już zdawać sobie sprawę z waż
ności walki o pokój i postęp, — to jednak mo
że jeszcze niedość docenia konieczność opo
wiedzenia się bez reszty po stronie tego poko
ju, po stronie postępu. ' Trudno ukryć, iż są 
jeszcze wśród nas tacy, którzy nie widzą dosyć 
jasno drogi, jaką wybrać należy.

Zadaniem tedy naszym jest—uczciwie im po
móc w znalezieniu tej drogi politycznej i ideo
wej, którą dziś każdy prawdziwy Polak znaleźć 
musi. I to bez względu na przekonania natury 
religijnej, wyznaniowej, kościelnej.

Drogę tę każdy znajdzie łatwo, bo jest tylko 
jedna!

Codzienne wieści z Indochin i Korei, z Afry
ki Południowej i Kenii — jako odgłosy ofiar
nej i bohaterskiej walki o wolność i niepodle
głość uciemiężonych ludów, — wieści z Berli
na i Genewy — jako odgłosy niemniej ofiarnej 
walki o uratowanie pokoju dla świata, a więc 
i godności człowieka, — są chyba najlepszym 
sprawdzianem, najpewniejszym do obrania tej 
drogi wskaźnikiem. Fakty bowiem ujawnione 
na polu walki i fakty potwierdzone przy zie
lonym. stoliku obrad — są tak straszne i prze
rażające, iż łudzić się jeszcze było by oczywis
tym szaleństwem.

Te właśnie fakty zdecydować muszą o osta
tecznym i konsekwentnym wyborze naszej dro
gi, naszego miejsca w wyraźnie podzielonym 
świecie. Tą naszą drogą — jest walka o pokój,
o szczęście narodu.

...— ...—  REDAKCm
ROZMAWIA Z CZMIMKM

O MIKOŁAJU KOPERNIKU
Ludwik Laskowski —- Sempolin

W liście swym do Redakcji 
mówi szeroko o roli duchowne
go, jaką powinien odegrać w ca
łokształcie naszego życia naro
dowego. Dla przykładu przyta
cza szereg nazwisk naprawdę 
wybitnych księży katolickich, 
których wkład do skarbnicy 
naszej narodowej nauki i socjo

logii jest niewątpliwy. Kończy 
jednak list swój pytaniem: 
„W roku ubiegłym, nie tylko  
my Polacy, ale cały świat ob
chodził uroczyście tzw. rok ko
pernikowski. Dziwnym jednak
że wydaje m i się fakt, że Koś
ciół katolicki, którego duchow
nym był przecież Mikołaj Ko
pernik, zbyt mało interesuje 
się tym  niewątpliwym  atutem

swej chluby. Nawet odnosimy 
'Drążenie, jakby Kościół milcze
niem chciał zbyć entuzjazm ca
łego świata naukowego dla na
szego wielkiego rodaka. Zapy
tuję tedy, dlaczego tak jest? 
Dlaczego Kościół katolicki nie 
podkreśla faktu, iż jednak w y 
dał tak wielkiego syna? Może 
tedy przynajmniej W y powie
cie nam coś o tej sprawie?“
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Istotnie — dziwnym napozór 
wydawać by się mógł fakt: Że 
z jednej strony W atykan nigdy 
nie powołuje się na te nieliczne 
jednostki z pośród swego du
chowieństwa, które zapromie- 
niały na świeczniku prawdzi
wej, bo postępowej nauki, lub 
zyskały szczerą sympatię posz
czególnych narodów z powodu 
swego patriotyzmu. — A z  dru
giej strony, że ci to właśnie 
nieliczni wielcy ludzie z pośród 
duchowieństwa katolickiego, 
również ze swej strony, nie ty l
ko jakby nie oczekiwali uzna
nia swych hierarchów kościeh 
nych, ale ponadto jako motywy 
swego postępowania — mądre
go i uczciwego — z zasady nie 
określ ai a swej rzymsko-katolic
kiej wiary, swej jurysdykcyj
nej przynależności do papie
stwa. I

I tutai tkwi rozwiazanie ca
łej zagadki, której potwierdze
nia mogą Czytelnicy szukać na 
przestrzeni całej historii pa
piestwa. Nikt' nie zaprzeczy, że 
z środowiska kościelnego wy
chodzili niekiedy ludzie na
prawdę wielev i nieśmiertelni.
— Nigdy jednak nie bvło to za
sługa watykańskiego systemu 
kościelnego, watvkańskiei nau
ki, czy papieskiego wychowa
nia. Nieliczne te wyjątki raczei 
przvnisać należv genialnośoi 
umvsłu i wielkości serca tvch 
duchownych z Kościoła papies
kiego.

Faktem bowiem stwierdzonym 
iest, że ludzie ci. chcąc bvć obie
ktywnymi i hołdować prawdzi- 
wei nauce, — tvm  samvm mu
sieli stać się nieloialnvmi w sto
sunku do swego kościelnego 
środowiska, w stosunku do oho- 
wiazuiacego w nim papieskie
go katechizmu. Katechizmu. — 
powtarzam, —< który w  cias
nych ramach martwych for
mułek usiłował zamknąć całego 
ducha ludzkiego, całego dosłow
nie człowieka. — Wraz z jego 
tęsknotami za nieustannym ba
daniem i szukaniem coraz to 
nowych prawd we wszechświe- 
cie. Wraz z jego niezłomna wo
lą ulepszania i doskonalenia tej 
całej machiny ludzkich ustro
jów politycznych i społecznych, 
"gospodarczych i kulturalnych.

Nawiązując tedy do konkret
nego pytania, dotyczącego zmo
wy milczenia kościelnego o Ko-

ODPO WIADAMY:

perniku, — wypada nam) tylko 
poprzednio wyłożonym klu
czem rozwiązać i tę pozorną 
zagadkę.

W atykan nie lubi wspominać 
Kopernika, ponieważ nie on 
wychował go sobie, choć był 
niewątpliwie duchownym te
goż wyznania. Gdyby bowiem 
Kopernik szedł po linii swego 
watykańskiegoi wychowawcy, 
nigdy nie stałby się naszym 
Kopernikiem na miarę świato
wą. Byłby tylko jednym z wie
lu tysięcy) papieskich kanoni
ków, którzy żyją i umierają, 
nie pozostawiając często po so
bie nawet dobrego) wspomnie
nia. Kopernika, jakiego my 
dziś znamy, nie wydał bynaj
mniej Kościół watykański, — 
ale zrodziła go genialna, a prze
de wszystkim niezależna od 
obowiązujących w Kościele 
doktryn — myśl naukowa. I 
tylko dlatego mógł stać się 
prawdziwym uczonym i doko
nać epokowego odkrycia!

Kościół papieski dlatego mil
czy o Koperniku, ponieważ w 
związku z nim ciąży na tym 
Kościele bardzo brudna plama! 
Podobnie- jak milczy głucho o 
Husie i Savonaroli, o Giordano 
Bruno i Galileuszu, o kilku in
nych jeszcze wielkich ludziach 
ze swego środowiska. Nie leży 
więc w interesie Watykanu 
błogosławić dziś tych ludzi, 
których wczoraj potępił, — 
chlubić się ich wielkim i nie
śmiertelnym imieniem, jeśli 
wczoraj usiłował imie to zhań
bić i pogrzebać w opinii publicz
nej! Nie z innvch, ale z tych to 
samych powodów milczy rów
nież Watykan o tak wielkich 
Polakach w  sutannach kapłań
skich, iak nn. Staszvc, Kołłątaj, 
Krasicki, Śniadecki, Brzózka, 
Ściegienny. Wszyscy oni bo
wiem mieli jedno wspólne 
pragnienie: nie chcieli podda
wać swych umysłów do cias- 
,nvch ram  watykańskiego koś- 
cielnictwa, a w sprawach - spo
łecznych i politycznych bvli 
zwolennikami wolności narodo
wej, postępu i zgodnej współ
pracy wszystkich narodów bez 
kosmopolitycznego patronatu 
papiestwa.

Całokształt tego, co ostatnio 
powiedziano i napisano u nas
o Koperniku, olbrzymie nakła
dy dzieł tego znakomitego pol

skiego uczonego — wszystko to 
jest niejako spłaceniem długu, 
jaki zaciągnął cały nasz naród 
wobec tego człowieka. Specjal
nej jednakże wymowy nabiera 
fakt, iż spłaty tej dokonała do
piero obecna Polska Ludowa, i 
to po prawie pięcio-wiekowej 
zmowie milczenia dawnej Pol
ski szlacheckiej, Polski papies
kiego duchowieństwa.

Jeśli o Mikołaju Koperniku 
milczą na ogół zagorzali zwolen
nicy Watykanu, to niech przy
najmniej nam — polskim kato
likom, już niezależnym od pa
piestwa —■ będzie wolno po
święcić kilka słów wielkiemu 
naszemu rodakowi.

Mikołaj Kopernik urodził sie 
w Toruniu w r. 1473, a zmarł 
W r. 1543 we Fromborku, jako 
kanonik tamtejszej diecezji 
warmińskiej. Za młodu odbył 
szerokie — jak na ówczesne cza
sy — studia na wielu sławnych 
uczelniach, i na niejednej z 
nich wykładał matematykę i 
astronomię. Wystarczy wymie
nić Uniwersytet krakowski, bo- 
loński, rzymski i w Padwie. 
Największa jednakże zasługą 
Kopernika było, że przez głębo
kie badania naukowe.' zupeł
nie samodzielne i niezależne od 
ówczesnych poięć świeckich 
oraz kościelnych — dokonał 
epokowych odkryć w dziedzinie 
astronomii.

Najsłynnieiszym iest iego 
działo pt. ,.De reyolutionibus 
orbium coeles+iiirn — O obro
tach ciał niebieskich”, w  któ
rym, -— nanrzekór ówczesnym 
naiwnym mniemaniom, — do
wodzi naukowo o dwueh ru 
chach kuli ziemskiej, jaka do
tąd uczeni i Kościół uważali za 
nieruchomy ośrodek wszech
świata. Jeden ruch — to obrót 
ziemi naokoło własnei osi, któ
ry powoduie zmiany dnia i no
cy w  zależności od oświetlenia 
półkuli odsłonecznej. Druei. 
iednoczesny ruch całej kuli 
ziemskiej wokół słońca, co po- 
woduie zmiany pór roku, w za
leżności od nachylenia osi ziem- 
skiei do kata padaiacvch pro
mieni słonecznych. Całv zatem 
układ planetarny przeniósł Ko
pernik z centrum ziemskiego 
na słońce, skad powiedzenie, 
że «ruszył ziemię a wstrzymał 
w bietm słońce». Co nie ze 
wszystkim jest zgodne z rze
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czywistością i stanem dzisiej
szej nauki w tej dziedzinie, 
gdyż i słońce wraz ze swym 
całym systemem planet obraca 
się i je s tw  ustawicznym ruchu. 
W ogóle natura nie znosi spo
koju, i wszystko w  niej jest 
w ruchu i podlega ciągłym 
zmianom.

W czasie swych żmudnych 
badań Mikołaj Kopernik zdany 
był wyłącznie na własne siły, 
gdyż nie tylko nie posiadał go
towych ; przyrządów astrono
micznych, ale nie cieszył się też 
uznaniem i pomocą ze strony 
najbliższych, którzy go zupeł
nie lekceważyli, jako maniaka, 
który usiłuje wypowiadać nie
jako wojnę wszystkim przyję
tym powszechnie zasadom. Mu
siał zatem dużo czasu poświę
cić na konstruowanie swych 
własnych, i pierwszych w ogó
le, a przytym bardzo prym i
tywnych przyrządów, które si
łą rzeczy nie zupełnie jeszcze 
mogły dopisać. Naraziły one 
Kopernika na szereg błędów w 
obliczeniach ruchu poszczegól
nych planet.

Nikt wszakże nie zaprzeczy, 
iż dziełem swym, — z powodu 
obawy przed Inkwizycją papie
ską ogłoszonym dopiero w ro
ku swej śmierci, — obalił Ko
pernik powszechnie dotąd w 
astronomii panujący system 
geocentryczny (ziemia — ośrod
kiem wszechświata) greckiego 
astronoma Ptolomeusza, który 
to system chętnie przyjęty zo
stał przez papiestwo z powodu 
jego zgodności z księgami 
Objawienia Starego Testamen
tu  (tzw. kosmogonia Mojżesza 
z jego pięcioksięgu). W miejsce

tego błędnego systemu stwo
rzył Kopernik nowy system, 
zwany powszechnie heliocen- 
trycznym (słońce ośrodkiem 
wszechświata).

Poglądy Kopernika w zasa
dzie okazały się słuszne i zo
stały ugruntowane przez znako
mitych astronomów Galileusza, 
K eplera i Newtona, którzy do
skonali niezbędnych poprawek 
v/ obliczeniach i naukę Koper
nika ostatecznie utwierdzili.

Tragedia cała. polega jednak
że na tym, że ta  nowa, rewo
lucyjna nauka księdza Koper
nika stała w rażącej sprze
czności z naiwnymi poglądami 
Kościoła papieskiego, który za 
podstawy całej swej „wiedzy” 
uważał niezachwianie treść 
ksiąg biblijnych, nie uwzględ
niając okoliczności kiedy owe 
księgi były pisane i jakie jest 
ich właściwe przeznaczenie. 
Nic więc dziwnego w tym, że 
nauka Kopernika spotkała się 
z ostrą krytyką „uczonych” 
papieskiej religii, z „nieomyl
nymi” w sprawach wiary pa
pieżami na czele, kórzy epoko
we dzieło naszego wielkiego 
uczonego umieścili na indeksie 
książek zakazanych, a zatem 
heretyckich i wyklętych.

Charakterystycznym jest fakt, 
że omawiane dzieło Kopernika 
«o obrotach ciał niebieskich^ 
na ironię zdrowemu rozsądko
wi i oczywistym faktom nauko
wym — znajdowało się w wy
kazie dzieł wyklętych przez 
papiestwo aż do roku 1822, czy
li do czasów, kiedy to nawet 
w szkole podstawowej naucza
no już o ruchu ziemi wokół 
słońca, a dawny system geo

centryczny stał się synonimem 
naiwnej bajeczki dla grzecznych 
dzieci..Nie była to zatem chwi
lowa pomyłka tego czy innego 
papieża, ale wyrachowanie ob
liczone na całe wieki. Do chwi
li, aż niepodobna już było 
wmawiać' ludziom za dnia, iż 
jest ciemna noc, — lub że pada 
ulewny deszcz, choć nie widać 
najmniejszej chmurki na jas
nym niebie.

I na koniec jeszcze jedna u- 
waga. Rocznice kopernikow
skie w Polsce Ludowej święci
liśmy powszechnie i nader uro
czyście. Było to niejako cało
roczne święto naszej nauki pol
skiej, niezależnej od jakichkol
wiek przekonań religijnych, 
niezależnej od jakichkolwiek 
formułek katechizmowych te
go czy innego wyznania! Do
piero Polska Ludowa, Polska 
naprawdę wolna i niepodległa, 
bo wolna duchowo od kompro
mitujących ’ więzów Ciemno
grodu, — mogła należycie spła
cić zaciągnięty dług wdzięcz
ności naszemu wielkiemu roda
kowi! Temu samemu, któremu 
należnej czci i uznania od
mawiała dawna -Polska szla
checka, omotana węzłami za
leżności konkordatowej od Wa
tykanu. Dawna Polska, której 
zastój umysłowy i ciemnotę, 
spowodowały w głównej mie
rze ogłupiające i zacofane szko
ły wyznaniowe, prowadzone 
pod nadzorem i kontrolą du
chownych papieskiego Kościo
ła, z osławionymi jezuitami na 
czele.

Sądzimy, że odpowiedź nasza 
jest wyczerpująca i dosyć 
szczera! (E. K.)

O „LUDZIACH KOŚCIOŁA" -  W DZIEDZINIE POLITYKI 
POZBAWIONYCH OPIEKI DUCHA ŚWIĘTEGO

Izydor Korczak — Gdańsk

Przypuszcza1 prawdopodobnie, 
iż Redakcja jest pozbawiona 
prasy i czasopism, i dlatego od 
czasu do czasu przysyła nam 
różne tygodniki i miesięczniki, 
a ostatnio nawet zaofiarował 
nam dwumiesięcznik pt. «Ży- 
cie i Myśl» Nr. 1 z br. z mocno 
czerwonym ołówkiem nakre
ślonym artykułem J. Krasno- 
wolskiego «Kościół i w ierni w 
Kościele». I aczkolwiek poza

tym czerwonym podkreśleniem 
nic konkretnego do nas nie na
pisał, postanowiliśmy się raczej 
domyśleć, iż ten nasz dostawca 
redakcyjny pragnie, byśmy się 
na tem at tego artykułu wypo
wiedzieli na łamach naszego 
pisma. Co też chętnie czynimy. 
Nie leży bowiem w naszym 
zwyczaju przemilczanie rzeczy 
napozór trudnych, a W gruncie, 
bardzo prostych. Trzeba się 
tylko nauczyć posługiwać pew
nym kluczem, którym można z

łatwością poodmykać wszyst
kie sezamy polityki w atykań
skiej, a zatem również i prob
lem papieskiej doktryny o 
Kościele. Tym kluczem jest 
bezwzględna prawda historycz
na! —•' Ponieważ szczególnie 
grubo podkreślony został zwrot, 
iż w dziedzine polityki świec
kiej „ludzie Kościoła11 pozba
wieni są' rzekomo opieki Du
cha św., a więc mogą tu popeł
niać błędy, — (z czego mamy 
się prawdopodobnie domyśleć,
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iż nie należy z tego tytułu po
tępiać Watykanu, że od czasu 
do czasu w tej dziedzinie „po
pełni błąd“) — pragniemy tą 
właśnie zasadę wziąć za punkt 
oparcia się w naszej wypowie
dzi. — Na marginiesie więc

Rzadko naprawdę zdarza się, 
by, w piśmie watykańskim po
wiedziano oficjalnie, na czym 
właściwie polegała tzw. „he
rezja" Kościołów narodowych, 
powstałych w Ameryce u 
schyłku XIX stulecia, — i 
czym powodował się ówczesny 
papież Leon XIII, z całą bez
względnością uderzając w  mło
de Kościoły narodowo-katolic- 
kie orężem natury religijnej, i 
to rzekomo w obronie czystości 
w iary świętej, w obronie jed
ności Kościoła Chrystusowego.

Pomijając wątpliwej w ar
tości teologicznej dociekania o 
rzekomo boskim pochodzeniu 
instytucji papiestwa, pragnie
my zwrócić szczególną uwagę 
na coś innego w  artykule J. 
Krasnowolskiego. Po szerokim 
bowiem i ’ przysłowiowo scho- 
lastycznie zawiłym uzasadnie
niu godziwości uprawiania 
przez Kościół własnej polityki 
zewnętrznej, oderwanej a nie
raz i sprzecznej z polityką kra
ju w którym Kościół ten dzia
łalność swą rozwija, — zupeł
nie szczerze przyznaje autor, iż 
bynajmniej nie względy natury 
religijnej, nadprzyrodzonej, 
przemawiały za atakiem prze
ciw Kościołom narodowym, ale 
tylko i wyłącznie względy na
tury  świeckiej i politycznej 
Watykanu dyktowały swego 
czasu papiestwu słowa potępie
nia pod adresem idei Kościoła 
narodowego. Kościoły te bo
wiem domagały się nie czego 
innego, jak tylko własnego pol
skiego duchowieństwa, własnej 
polskiej hierarchii, praw włas
ności do majątku kościelnego! 
Co wszystko nie ma nic wspól
nego z herezją, ani z czystością 
wiary. Pozwalamy sobie zacy
tować urywek omawianego 
artykułu dla potwierdzenia te
go, cośmy wyżej powiedzieli: 
„W roku 1892 Leon XIII sku
piskom emigranckim w Sta
nach Zjednoczonych odmówił 
prawa do. posiadania własnego, 
narodowego duchowieństwa i

wspomnianego artykułu dzieli
my się z naszymi Czytelnika
mi, a przede wszystkim z Ob. 
Korczakiem, kilkoma uwaga
mi, dotyczącymi politycznej 
działalności Watykanu, który 
rzekomo w dziedzinie pociąg-
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hierarchii". I aby nie było 
wątpliwości, że czynił to tylko 
z wyrachowania politycznego 
dla dogodzenia swym ziemskim 
interesom z ówczesnym rządem 
USA, z jawnym pogwałceniem 
praw wiernych Kościoła, sta
nowiących tylko przedmiot 
przetargów politycznych (cho
dziło o zorganizowane wyna
radawianie mniejszości narodo
wych, zwłaszcza Polaków i to 
przy pomocy religii, kościoła, 
duchowieństwa anglo-saskiego 
lub germańskiego — uw. Red.),
— autor wyjaśnia: „Akt ten w 
swej m aterii odnosił, się do ju 
rysdykcji kościelnej (czyli był 
nadużyciem autorytetu władzy 
duchownej papieża dla celów 
nie mających nic wspólnego 
z religią — uw. Red.) — w isto
cie swej jednak był aktem o 
charakterze politycznym i miał 
na icelu ułatwienie rozmów, 
jakie przedstawiciele Stolicy 
Apostolskiej prowadzili ów
cześnie z rządem Stanów Zjed
noczonych" (s 52).

Dalej twierdzi śmiało autor, 
że jak szereg innych podobnych 
aktów, spełnianych przez Wa
tykan w imię religii i wiary, 
i ten akt, dyskryminujący 
mniejszość narodową polskich 
emigrantów w USA, „ze wzglę
du na swój cel daleko wykra
czały poza właściwą Kościoło
wi dziedzinę".

*
Ale nie na tym kończy się 

„rzecz ciekawa". Najbardziej 
znamienne i ciekawe dla na
szych Czytelników jest to, iż 
rzymsko-katolicki autor tego 
artykułu, nawiązuj ąc do posłu
szeństwa obowiązującego wier
nych Kościoła tego rodza
ju nakazom jurysdykcyj
nym papiestwa, odważa się 
twierdzić, iż członkowie Koś
cioła katolickiego „muszą pa
miętać, że .istnieje również 
«nadużycie posłuszeństwa*, 
które polega na braku inicja
tywy i wyłącznie biernej ule
głości. Katolicy, jako członko-

nięć polityki świeckiej jest 
pozbawiony opieki Ducha św., 
i dlatego może popełniać w  tej 
m aterii szereg błędów, nie ko
lidujących bynajmniej z «nie- 
omylnością» papieża w rze
czach wiary i moralności.

wie żywego organizmu Kościo
ła, za który są współodpowie
dzialni, szczególnie w  tej dzie
dzinie mają prawo i obowiązek 
zajmowania postawy twórczej 
i samodzielnej, chociażby mia
ła ona prowadzić do krytyki, 
która w Kościele jest zawsze 
dopuszczalna — jeśli jest pro
wadzona w oparciu o zrozu
mienie właściwej istoty Kościo
ła, w duchu miłości i umiaru".

Dla nas stanowisko takie 
jest o tyle ciekawe, że wydaje 
się być niezamierzoną aproba
tą tego wszystkiego, cośmy 
zrobili właśnie my, w ramach 
działalności Kościoła polsko- 
katolickiego. Pozostawiając bo
wiem nienaruszony skarb wia
ry świętej i powszechnie w 
Kościele chrześcijańskim przy
jętej tradycji, w sprawach 
„tych", to znaczy świeckich 
narodowych i patriotycznych 
wykazaliśmy, właśnie zdrową 
inicjatywę. Nie chcieliśmy 
„nadużyć" ślepej wiernopod- 
dańczości i posłuszeństwa nie
godnym nakazom władców z 
nad Tybru. Doszliśmy nieco 
wcześniej, bo już pół wieku te
mu do jedynie rozsądnego 
wniosku, iż i my polacy katoli
cy mamy prawo i obowiązek 
zajmowania w tych sprawach 
postawy twórczej i samodziel
nej, — że nasza krytyka zło
wrogiej Narodowi naszemu po
lityki papiestwa jest nie tylko 
dopuszczalna, ale konieczna i 
święta.

*
I nie na tym jeszcze koniec 

„rzeczy ciekawych". Nie wątpi
my, iż autor w wypowiedziach 
swych kieruje się dobrą inten
cją służenia jednocześnie swe
mu własnemu Narodowi. 
Stwierdza trochę niezręcznie, 
iż hierarchii kościelnej przysłu
gują wprawdzie prawa prowa
dzenia samodzielnej polityki 
Kościoła watykańskiego, „jako 
państwa świeckiego", ale jed
nocześnie stawia tym politykom 
w sutannach dwa dosyć osobli
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we i rzekomo niesprzeczne wa
runki, usprawiedliwiające po
dobno taką politykę, — a mia
nowicie: polityka „musi być 
dobra“ — i zaraz tłumaczy, na 
czym ta dobroć polityki papies
kiej powinna polegać,' a więc 
„musi przynosić rzeczywiście 
korzyść Kościołowi!“ Ale jed
nocześnie „nie powinna być 
sprzeczna z dobrem katolików, 
jako pewnej zbiorowości socjo
logicznej. Wie może być prowa
dzona ze szkodą, dla jakiego
kolwiek społeczeństwa katolic
kiego, narodu czy państwa” 
(s 53).

Abstrahując od przysłowio
wej w Kościele watykańskim 
ekskluzywności, czyli dopusz
czalności szkodzenia społeczeń
stwom niekatolickim, narodom
i państwom niesolidaryzują- 
cym się z polityką czy jurys
dykcją papiestwa, — co autor 
wyraźnie zdaje się podkreślać,
— pragniemy zatrzymać się 
chwilę nad innym zagadnie
niem.

Przyklaskujemy autorowi, 
zwłaszcza odnośnie drugiego 
członu wypowiedzi! Sądzimy 
bowiem prawie analogicznie, z 
tą tylko różnicą, że nie roz
drabniamy analitycznie jedne
go zagadnienia — na dwa róż
ne. Dla nas Kościół i wierni — 
to jedno i to samo. Dla autora 
Kościół — to jakby oderwana 
od ludzi doktryna, jakaś idea 
Chrystusowa, błąkająca w za
światach, — a członkowie Koś
cioła czyli poprostu — wierni, 
to dla autora jakby inne zagad
nienie.

Bo — zapytujemy — co to

jest Kościół? — Chyba są nim 
tylko wierni! — prawda? A 
idea Chrystusowa, doktryna 
kościelna, wiara i moralność — 
to czynniki zespalające tych 
wiernych, to ja k b y ' zaprawa 
murarska spajająca ściśle róż
ne w swym założeniu jednostki 
cegieł i kamieni. A czyż ci 
w ierni mogą praktycznie być 
zdenacjonizowani? Czy mogą 
być wyzuci z czysto ludzkiej i 
ziemskiej przynależności do ja- ■ 
kiegoś narodu, kraju czy pań
stwa? — Napewno nie!

Jeśli zatem ktoś twierdzi, że 
tak zwana polityczna czyli 
świecka działalność kościelnej 
hierarchii powinna przestrze
gać warunku służenia przede 
wszystkim DOBRU KOŚCIO
ŁA, — to nie wolno zapominać
o tym, iż tym samym ten ktoś 
twierdzi, iż ta POLITYKA 
JEST WTEDY TYLKO DOBRA 
JEŚLI SŁUŻY BEZ RESZTY 
WIERNYM TEGOŻ KOŚCIO
ŁA, którzy przecież w sumie 
stanowią naród! Dobra i do
puszczalna polityka Kościoła 
będzie zatem tylko ta, która 
zmierzać będzie bezpośrednio 
do dobra danego narodu, który 
to naród stanowi treść i budo
wę tego Kościoła na danym 
terenie, w danym kraju czy 
państwie.

*
I na koniec rzecz już „nie

ciekawa". W szystkie. bowiem 
wątpliwości, jakie mogłyby się 
tu komuś nasuwać, rozwiewa 
do reszty wspaniały naprawdę 
epilog, jaki nadał autor swym 
rozważaniom, pragnąc prawdo
podobnie usprawiedliwić dzia

łalność polityczną Watykanu, 
która z całą pewnością sprzecz
na jest z wyżej przytoczonymi 
założeniami autora. Dodaje bo
wiem na końcu: „Trzeba pa
miętać o jednym, — działalność 
ta (chodzi bowiem o polityczną 
działalność W atykanu — uw. 
Red.), jako nie należąca do 
właściwej dziedziny Kościoła, 
nie jest ani nieomylną,, ani też 
nie podlega specjalnej < opiece 
Ducha Świętego: Dlatego też 
ludzie Kościoła (prawdopodob
nie chodzi o hierarchię waty
kańską z papieżem na czele — 
uw. Red.) w dziedzinie tej bar
dziej są narażeni na błędy, 
aniżeli w  jakiejkolwiek innej" 
(s 53).

My ze swej strony odważamy 
się jednak wysunąć „heretyc
kie" przypuszczenia, iż jeśli ci 
„ludzie Kościoła” popełniają 
tak kardynalne i kompromitu
jące błędy w rzeczach ziem
skich, świeckich, doczesnych, a 
zatem podlegających naszej 
krytyce i ocenie, — o ileż wię
cej i bardziej jeszcze skanda
licznych błędów mogą ci „lu
dzie- Kościoła" popełniać błę
dów w dziedzinie religii, w 
dziedzinie wiary świętej, tak 
bardzo wyłączonej spod kon
troli rozumu, i krytyki zdrowe
go rozsądku!

Chyba nikt zdrowo myślący 
nie zaprzeczy, że powoływać 
się na pomoc Ducha świętego w 
apodyktyca wyznaniowo-reli- 
gijnej z niemniejszym powo
dzeniem może każda inna gałąź 
chrześcijańskiego Kościoła, 
każda inna organizacja religij
na. (E. K.)

R z e c z y  c iekawe  WATYKAŃSCY KATOLICY
— -------- ----------------  W KKAJACH POŁNOCNO-EUROPEJSKICH

wszystkich kriaijaicfa północmo-euiro-\ \ 7  IEL.CE znam ienna jest sfta- 
* * tysltyka iliościi kaitoMków w a

tykańskich w  k ra jach  Europy pół
nocnej, k tó rą  przytaczam y naszym  
Gzyitelnfifcoim. iza rzym sko-katolic- 
kim  oziaaopiismem („Herder K orre- 
spoindemz," Nir 61).

I  ta k  ma 7 millioinlową ludność 
Szwecji — przypada zialediwie 
18.700 m etrykalnych katolików , co 
stanow i 0:,2iS>%. W  INoriwegii jest 
podiotoiruoi rtylko 15000' tychże kato li
ków  n a  praw ie 9 i  pół mdffiomioiwą 
luidniość. Jesaczie górnej przedstaw ia 
się sp raw a rzym skiego kaitoiicyzr 
m u w  tak iej np. Finlandii, gdziie 
pomad 4  m ilionową ludniość ziamiagz,- 
kiuje ntaspeitaa 2100 w iernych W a
tykanu, co stanow i 0i,0i5% całej 
ludności tego 'kraju. W Islandii jetst 
iich (tylko 500 osób.. W  sum ie w e

peljfelkiioh mliasakia )za|ledw(i)ei I50i.000 
rzym skich katolików  ma pomad 18 
milionową ludność, qo wynosi do
k ładnie 0:,27°/<>.

F ak t tan  jesit w ielce wymowny 
i  świadczy jedynie n a  niekorzyść 
tejże reJiigiiii, k tó ra  pomimo wielo
wiekowych usiłow ań m isyjnych nie 
po trafiła  jedniaikże przem ów ić do 
pnzefeomianiiia bardzo ku ltu ra lnym  
skąd  in ąd  i n a  wyaofcim poailomie 
atycznym stojącym  maroidlom.

Kiaitdlckliie B,Słow0 ' PiowisEechine11, 
naw iązując do .omawianej s ta tysty  - 
k i w dn iu  28 m a ja  tar., w yciąga iz te 
go fak tu  dosyć pomuire dla siebie 
wnioski, itwiar,dz,ąc m. i., że „kraje 
Bur.cpy północnej wskataują ten  sam  
procen t { katolikowi K» praw ie 
wiszysitkie k ra je  m isyjne Afryki

i  Oceanii, a  w  Azji ma itym siaimym 
praw ie poziomie z n a jd u je ,s ię  Japo
nia, P akistan , Korea, Turcja, to n i, 
A rabia, Formozia, Jordania . W K ra- 
jaidh skandynaw skich przypada 
przeciętnie jeden k ap łan  ina 250 ka- 
tlclików“.

N ajbardziej jiedniakże wym ow
nym  jesit riz^om y pow ód niedosta
tecznej jeszcze ilości tych duchow 
nych papieskich n a  tam tych  te re 
nach, gdizie praw dopodobnie powi
nien przypadać 1 ksiądz; n a  50, czy 
w  maijigoirsizym przypadku n a  100 
w iernych, gdyż kom entator zbyt 
głośno w yraża troskę o  dobro d u 
chowe tych  «rtzymslkiidh ma północy 
owieczek* — tw ierdząp, iż: „Odczu
w a  się tu  jedniaikże b rak  księży 
z uw agi n a  porzucanie kato lików  na 

(dok. na str. 65)
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R z e c z y  c ie k a w e  POCHODZENIE IMION WŁASNYCH
ARDZO wcześnie zaistn iała po- i 
trzeba indyw idualnego oznacze

n ia  poszczególnych ludzi.. Były to 
najp ierw  proste  przezwiska, k tóre 
pow stały ma tle  jak iejś osobliwej 
cechy danego człowieka, w yglądu 
ze wnętrz,niego liub ZHichlotwania sią. 
PirzeziwiMto ifią izi czasem niejako 
przylegała dio osolby i  awyiaziaijiowo 
paraatirwiaio <se dio śmierci. D la p a 
m ięci ojca nadawano często u ta rte  
już im ię potom stwu.

Czasami nadaw an ie im ienia dziec
ku  było zw iązane m pew nego rodza- 
ju  magią, gdy w łasności w yrażone 
znaczeniem danego im ien ia m iały 
się sitać udziałem  tega, kom u imię 
niaidiaiwBino. I  ta k  nip. S tanisław  -— 
m iał s tać  się Islaiwinym.

Niatzrwfilsfea porwisltaiy znacznie póź
niej. W śród Słowliiarni, ziwłasziazai n a  
Wschodzie naztwisfco zastępowało 
im ię Ojca, jaik d a jm y  mato syn 
Aleksandra- imlieniiiem P io tr  niosił 
nazwisko — P io tr A leksandro
wicz,, — có rk a  M ikołaja imieniem 
N atalia  nazyw ała się  N atalią Miko
ła j ewaą.

Darwina Polacy dzieciom sw ym  n a- 
daiwiali imienia przeważmie dw u
członowe, m ające przynieść im  po
myślność i  sławę. Tak pow stały 
imiloina: S tanisław , W ładysław, K a
zimierz, w łączone z, iczialsem do tzw. 
M artyrologium  JRicmairaum — Spisu ' 
męozierunilków świętych, kainontl;zow-a-

l nych przez Kościół. Inne precz, Koś
ciół za  pogańskie uw ażane im iona 
były ziaitem ziaiłedtwie tolerowane, 
jiak np. Zbigniew, B ronisław  itp. 
Do miiiedawtrte ed«rziało się u  mas, że 
ksiądiz ma Chracie wtoirew w oli ro 
dziców nadaw ał dzieciom imiona, 
po- isrwotjemu, czyli z, kalendarza koś
cielnego.

Pięlkne miasizie starosłow iańskie 
imiona w skutek  romjalniaacji i  ger
m anizacji relig ii katolickiej z  oziar- 
sem uległy przem ożnem u naporow i 
imioni tzw. św iętych chrześcijań
skich, k tó re  żywcem przynoszono 
z Zachodu. Procesi -ten jednakże od
bywał isię stopniowo, tfcafc że parau- 
jący i  możne rody  długo jeszcze 
zaichowały k u lt dla im ion rodzi
mych. Toteż dla ich ulubionych 
imion słowilańsikiidh. dodaw ano tzw. 
chrześcijańskie, uświęcone (rzekomo 
przez, Kościół. T ak  masizemu poczci
wemu Mieszkowi I  Ela Chrzcie do- 
danio d rug ie  im ię Dagom, Mieszkowi
II m ię Lambert,- Kaaimieirziowi Od
nowicielowi — K arol, Władysłatwio- 
wi I  —■ H erm an aitd.

O d w ieku XV przew ażają już 
bezwzględnie im iona pochodzenia 
chrześcijańskiego zi Zachodu. Tylko 
jesiziczie rodziny panu jące  sitrzegą 
w  dalszym  ciągu im ion starych. N aj
częściej w ięc powitarzia-ją isię imio
na: Jani, M ikołaj, -Stanisław, Woj
ciech, Jadw iga Dorota, Katarzynta. 
Ciekawym jest falkt, iż niechętnie

niadawano dzieciom pełne im ię 
M arji, gdyż m iało to  rzekom o być 
zuchwailsitwem w  stosunku do 
N.M.P. S tąd  częste przekształcanie 
tego . pięknego w  sw ym  założeniu 
im ienia n a  M arianna.

Od EozpowEEiechnienŁa się kaiem- 
darza iz w ykazem  im ion zaczął 
przyjm ować się zwyczaj, iż dziecko 
przynosiło sobie n a  świalt im ię, oo 
miało oznaczać, iż należy dać to 
imię,,-, -które danego dn ia  w ypada 
w  kalendarzu. N iem ałym  wszakże 
był iteż w pływ  popularności łudizi 
wielkich, skąd  im iona ich -częsiio 
atarwiały się  u ta rte  i  często używane. 
I itak tod naszych królów  rozpoiw- 
szechnliał się w  Polsce siziczególnie 
Kazimierz- i W ładysław, od K oś
ciuszki — Taideusiz, Od Poniatow 
skiego — Józef.

Ciekawym jesit ir-ównież, 'iż nie 
mało ma. popularność używalnych 
imion w pływ ała zarwsze lite ra tu ra  
piękna, k tórej bohaterow ie zyskali 
sdbie sym patię -czytełnlików. W ten 
sposób _nepewmo rozpowszechnił się 
Osikar i M ałwina z. Osisgianem, Ry
szard i  F lo ra 'i  W alterem  Scottem, 
W iesław z - Brodzińskim-, Juliusz, 
i K ordian  ze Sło-waickim, Zosia 
z Mackiewiczem, a  A ndrzej, Zbysz
ko, D anuta i  Oleńka- spewnością 
zawdzięczają sw ą popularność Sien- 
kiewicziowi.

(na podst. Enc. Pow. opr. E. K.)

INWAZJA RELIGIJNA W AZJI
J n -rze  22- Tyg. Pow. z, dnia 

'  * 3'0.V.54 r. K rystyna W ęgrzy- 
mowsfca, pisize ciekaw y arty k u ł pt. 
„Religie Kotrei“, z którego p rzy ta
czam y kiilfca! -charatkłteryEitycznydh 
w yjątków.

,,Aż do połowy IV -go w ieku reli-
g ią  K ci'3i  był szłamaniem...... W 'III-
cim w ieku zaczął przenikać do Ko- 
re ii buddyzm . Bronił się przeciwko 
niem u lud  Korei, uw ażając daw ną 
sw oją religię za. sym bol swobody i 
nieiziadeżnio-śći, ale wreszcie uległ 
dwlo-rcwi ii m ożnowładccm, którzy 
przyjęli, buddyzm ". W ten  sposób 
buddyzm, relig ia panów  w  Korei, 
sitał się  od roku  (526 relig ią panującą. 
Klasizitioiry -bu-didyjEbie r-ozisia.nie po 
całym  k ra ju , w krótce staiją się ma 
rów ni z, diwlorami możniowładców 
najbogatszym i ośrodkam i k ra ju .

„W klasizitiorach buddyjskich - tych 
czasów, kw itn ie luksusow e życie. 
Maiją-c diużo ryżu, mnisi, ziaaz,ynają 
•wyrabiać iz niiego- napoje alkoholowe, 
wprowadiziaiją hodowlę korzienli służą
cych dio utopstaeniia kuchni. Do osta t
nich -ceiasóiw jesacze by ł ztwyczaj su 
szyć korzenie te  ma ołtarziadh, a n a j-  
łepsize zastaw y stiołloiwe m ożna było 
znaleźć w łaśnie w  !kłas0 tcraioh,‘.

...„Lud ta k  bardzo opierał się 
wpływom buddyjskim , że żadne 
św ięto buddyjskie raiie przeszło do 
narodow ych zwy-azajów. Rolnicy n ie
raz, iziadJłużali się w  klasztorach, a nile 
mogąc spłacić 'długi, popadali w  n ie
wolę. Airmliie Miasizitomie raz po raz 
tłum iły chłopskie pow stania”1.

Od rcfcu.' l!8i35 lu d  K orei m usiał się 
jesiziezie bronić p-rced inwaizgą innej 
religii, rów nie zaborczej i równie 
bogatej j-ak buddyzm, — relig ii rzym - 
sko-kait.

Mimo zakatziu rządu  koreańskiego, 
przybyli do  Korei miiisijomiarze z  F ran
cji — zostali jednak  ziamardcwanŁ. 
Ba k ilku  lataich druga g rupa mfejo- 
narzy  została równlież usunięta- z, te 
ry torium  K crńi i  n ie  pomogły naw et 
dw a francuskie okręty  wojenne, pod 
wodzą adm irała  Cecile. k tó re  siłą 
chciały narzucić swj-ch miisjoniarzy. 
Rząd bowiem, m ając przykład  sąsia
dujących Chin „przekonał się, iż w  
ślad zai chinzieścdgańisńwem przychodzi 
również i  w rogi impeirialiizm, któ-ry 
już w tedy wyko-rzy-sitywał ucziucia re 
ligijne w iernych".

Dochodzi naw et d o  tego, że w ypę
dzony z, K orei francusk i miisijoniarz,

KATOLICY NA PÓŁNOCY
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(dok. ze str. 64)

dużych obszarach i  ,z powodu ko- 
niieezmiości dbcierainia do każdego 
z miiich po-jedyiniczo, aby nie utonął 
w  m orzu n iekatolickiej ludności lub 
religijnej obojętności

Jeslt tlo zatem  d la  naszych C zy -. 
te lników  niie ty lko  «nzeciz oiefcawa», 
ale w prost roizibrajaijąca w  swej 
szczerości! (E. K.)

O, Rldel, ..przedostaje się dio- Chin i 
opanow any żądzą odw etu, zapom ina
jąc o  wszielkich ideałach -chrześci
jańskich, p ropaguje -coś w  rodzaju 
k ruc ja ty  przeciw  K orei" i  w  roku 
1866 adm irał Rosę, z  trzem a o k rę ta 
mi w ojennym i u rządza w ypraw ę wo
jenną dio Kotriai,, w  k tó rej uczestni
czy O. R idal“. Wyprarwa się nie 
udaje.

P rzytaczając -tych kiilfca w yjątków  
z a rt. K rystyny  W ęgrzynowskiej, 
chcemy przypom nieć nasizym oziytel- 
nikom o- zaib-orozych tendencjach re- 
liigii talk buddyjskiej ja k  i  waityfcań- 
akiego kaitoliicyzimu. Za krzyżem  m i- 
sijoniairskim szedł najiczęśicfej m iecz i  
arm aty. Religie diejedniokroitmie zdo
bywały sobie wyznawców, by nia- 
stępmie bogacić isię ma ich maiwności 
religijnej i  ciągnąć dla swy-ch klasE- 
torów  i księży ogrom ne zyEiki m a
terialne.

Podobnie zaborczym sta ł się  Koś- 
eiół rzymsko-kait. w  sitastumku do nia- 
saej Ojczyzny, W atykan uzialleżnił 
Polaków  ó d  siebie niie itylfco ducho
wo, łeca przisde wszyatikim po to-, -by 
mieć w  nich jednio ze źródeł -doićbo- 
dorwych. (Przypom nijm y sobie przed
w ojenny haracz — śwliętepiętrce).

Dlatego m y Polacy wiinnliśmy w al
czyć o nieizial-eżniość wyzmawiotwą i 
stw orzyć swój potoki katolicyzm, 
prow adzący mais do  Boga, z,godnlie z 
duchem  mowy ojczystej i polskiej 
ku ltu ry  narodowej.

(E. B.)



KIEDY WŁAŚCIWIE 
NARODZIŁ SIĘ CHRYSTUS?

TVTAPEWNO nie wszyscy na-
^ si- Czytelnicy wiedzą o tym, 

że chociaż na określenie jakiejś 
daty posługujemy się terminem
— tyle a tyle lat od narodze
nia Chrystusa'' Pana, to postę
pujemy nie tylko nieściśle, ale 
pozatem nie od razu zaczęto u- 
żywać takiej rachuby czasu. 
Trzeba bowiem wiedzieć, że aż 
do roku 532 naszej ery posłu
giwano się wyłącznie starym 
kalendarzem rzymskim, który 
za podstawę rachuby czasu 
brał datę zbudowania miasta 
Rzymu. Rok zatem, nazywany 
dziś przez nas rokiem 532 był 
faktycznie rokiem 1286 od zało
żenia Rzymu (ab Urbe condita).

Wszystkie zatem daty, znane 
nam dziś z historii od roku ze
rowego aż do wspomnianego 
532 — liczono według dawne
go kalendarza rzymskiego. I 
tak dla przykładu słynny edykt 
mediolański wydany został 
p rzez . Konstantyna w roku 
1087, który dopiero wstecznie 
nazwano rokiem 313 nowej ery.

Cofnijmy się więc wstecz o 
owych 532 lat — a dojdziemy 
do początku naszej ery, zwanej 
również chrześcijańską. Tak 
dojdziemy do roku 754 od zało
żenia Rzymu, który to rok stał 
się niejako punktem wyjścia 
dla liczenia' czasu według obec
nej rachuby.

Myliłby się jednakże ten, 
ktoby sądził, że właśnie w o- 
wym roku 754 czyli w zero
wym roku naszej nowej ery 
narodził się Chrystus Pan. Acz
kolwiek bowiem rok ten na
zwany powszechnie rokiem na
rodzin Chrystusa, to jednak 
według ściślejszych obliczeń 
biblistów fakt ten miał miej
sce prawdopodobnie o jakieś 
5 lat wcześniej, czyli około r. 
749 od zał. Rzymu.

Skąd wzięły się takie roz
bieżności?

Otóż nasz obecny sposób li
czenia czasu „od narodzenia 
Chrystusa" wprowadził nieja-

kiś Dionizy Exiguus,. opat 
rzymski w roku 1286 od zało
żenia Rzymu, który to rok na
zwał rokiem 532 od narodzenia 
Chrystusa. Był to mnich po
chodzenia scytyjskiego, który 
zmarł w Rzymie w r. 556. On 
to zaczął liczyć czas od 1 stycz
nia tego roku, przy którego 
końcu w dniu 25 grudnia naro
dził się Chrystus, czyli — jak 
mylnie sądził od stycznia 754 
roku. W ten to sposób w 6 dni 
po rzekomym narodzeniu się 
Chrystusa rozpoczął się rok na
stępny, czyli 2-gi rok naszej ery.

Rok pierwszy „po nar. Chr.“ 
uważał on mylnie za rok 754 
„po zał. Rzymu“. Chrystus jed
nakże urodził się faktycznie 
już pod koniec 749 roku „po 
zał. Rzymu11, a zatem ponad 4 
lata wcześniej. Wynika stąd, 
iż cały nasz sposób nazywania 
czasu „od nar. Chrystusa" jest 
niesłuszny, bo nie ścisły i nie
zgodny z rzeczywistością. 
Chrystus bowiem zmarł, mając 
skończonych 33 lata, — a to 
znowu miało miejsce na po
czątku 30 roku naszej nowej 
ery. Jasne więc, iż musiał się 
urodzić około 4 lata wcześniej, 
niżby wskazywała data ustalo
na przez mnicha Dionizego, a 
więc około 4 lat przed naszą erą.

Nazywanie więc naszego spo
sobu liczenia czasu „nową erą“ 
będzie o wiele słuszniejsze, 
aniżeli określanie go mianem 
„od nar. Chrystusa11.

SŁÓW' KILKA
O INNYCH DATACH

NOWEGO TESTAMENTU
TVTIE tylko dla ustalenia da- 

' t y  narodzin Chrystusa, ale 
również punktem wyjścia dla 
ustalenia wszystkich innych 
dat związanymi z księgami No
wego Testamentu — będzie po
dany w Ewangelii św. Łukasza 
tzw. synchronizm, określający 
dokładnie czas wystąpienia św. 
Jana Chrzciciela. Był to właś
nie 15 rok panowania cesarza 
Tyberiusza, gdy Poncjusz Piłat 
był namiestnikiem i rządcą na
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ziemię żydowską, a Herod te
trarchą gallilejskim, brat nato
miast jego —• Filip — tetrarchą 
iturejskim, a najwyższymi ka
płanami byli Annasz i Kaifasz 
(Łuk. III, 1—2).

Są to dane tak szczegółowe,, 
a przy tym ścisłe, iż nie m a 
potrzeby błąkać się po manow
cach przypuszczeń.

Na tejże więc samej podsta
wie możemy ustalić, iż Chrzest 
Jezusa w  Jordanie dokonany 
został przez Jana Chrzciciela w  
roku 26 nowej ery, czyli zno
wu w r. 781 od zał. Rzymu. O 
roku śmierci Chrystusa, czyli 
r. 30 nowej ery, już wspomnia
łem. Dzień natomiast tejże 
śmierci Jezusa można by 
określić na 7 kwietnia, który 
jest właśnie 15 dniem Nizan 
roku 783 od zał. Rzymu.

Męczeństwo św. Szczepana 
pod murami Damaszku miało 
miejsce w  r. 33, a nawrócenie 
Szawła (św. Pawła Apostoła) z 
Tarsu w roku następnym. 
Śmierć męczeńska św. Jakuba 
nastąpiła w r. 42, w  którym to 
roku również Piotr uciekł z Je 
rozolimy, bojąc się prześlado
wania.

Pierwsze podróże misy je św- 
Pawła przypadają w latach 
45 — 48. W roku 51 zbiera się 
pierwszy Sobór Apostolski w  
Jeruzalem. W latach nato
miast od 51 ■— 54 odbywała się 
druga podróż misyjna Pawła, a 
od r. 55 — 59 trzecia. Od roku
59 — 61 siedział Apostoł Paweł 
we więzieniu w Cezarei, by w 
r. 62 przybyć do Rzymu i tam  
dalsze dwa lata przebywać w  
więzieniu aż do roku 64.

W tymże samym 64 roku św. 
Łukasz pisze swe Dzieje Apos
tolskie i to w mieście Rzymie.

W latach 65 i 66 pisze swe 
listy do Rzymu św. Piotr- A w  
roku następnym nastąpiła 
prawdopodobnie śmierć mę
czeńska obydwu apostołów 
Pawła i Piotra. Co do tego dru
giego — zdania są jednak po
dzielone, zwłaszcza jeśli chodzi
0 miejsce owego męczeństwa.

Zburzenie Jeruzalem przez
Tytusa miało miejsce w  roku 
70. Wreszcie o św. Janie Ewan
geliście można powiedzieć tyle, 
iż w r. 94 napisał słynną swą 
Apokalipsę na wyspie Patmos
1 że um arł w Efezie w r. 100.

(E. K.)

6 6
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A  asze drażliw e próbie m y O
«PECUNIA NON OLET»*)

(Na marginesie zdzierstwa duchownych)

KS. E. CZARNECKI

Poważny zarzut

Obserwując od dłuższego 
czasu blaski i cienie życia ka
płańskiego, nie mogę do dzisiaj 
zrozumieć, dlaczego sprawy 
materialne w Kościele, nie są 
do tej pory uregulowane nale
życie — po Chrystusowemu,

Mam tu na myśli Kościół ka
tolicki, gdyż przede wszyst
kim przeciwko temu Kościoło
wi, wysuwają wierni tegoż 
Kościoła i inni ludzie jeden 
kompromitujący go zarzut: 
z d z i e r s t  w o.

Wystarczy jechać pociągiem
i wszcząć rozmowę z ludźmi. 
Natychmiast rozpoczną narze
kania na chciwość i zdzierstwo 
duchownych. Wystarczy gdzie
kolwiek zetknąć się z ludźmi — 
w ich własnym domu, na prze
chadzce w parku, a tematem 
rozmowy, prędzej czy później, 
będzie zdzierstwo. duchownych.

Ponieważ ostatnio wiele po
dróżowałem i z różnymi styka
łem się ludźmi, posłużę się 
konkretnymi przykładami, któ
re zadecydowały o poruszeniu 
tego tematu w naszym czaso
piśmie. -

Garść przykładów

28.V.54 r. Pruszków. Rozmo
wa z młodym inżynierem — 
człowiekiem wierzącym.

— Proszę księdza, powiedział 
do mnie, często zastanawiałem 
się nad tym, co jest powodem, 
że wielu ludzi odpada od reli
gii, i doszedłem do wniosku, 
iż największą przyczyną jest 
zdzierstwo księży. Przecież 
wielu, księży nie ma wprost 
sumienia i wiary chyba, skoro 
tak lecą na materialne bogac
two. Dobrze jest innym wska
zywać niebo jako* najwyższy 
cel życia, lepiej jednak włas
nym uczyć przykładem, a nie 
słowami tylko.

24.V.54- Rozmowa w pocią
gu, na linii Lublin—Rozwadów, 
z człowiekiem o uniwersytec

*) Z  łac.: , „pieni ądlz nie cuchnie!"'.

kim wykształceniu, nie wierzą
cym.
— Od dawna straciłem wiarę, 

drogi księże. Wiele na to złoży
ło się przyczyn, a między inny
mi obserwacja życia księży, u 
których często spostrzegam po
ważną rozbieżność między gło
szonymi zasadami a postępo
waniem. Obecnie, od czasu do 
czasu, utwierdzam się tylko w 
mym przekonaniu. Niedawno 
odwiedziłem swego brata, który 
jest wikarym na wiejskiej pa
rafii. Ponieważ była niedziela, 
wszedłem na chór w kościele, 
by posłuchać gry na organach
i śpiewu. Po kazaniu, ks. pro
boszcz obchodził z tacą kościół, 
zbierając jak zwykle niedziel
ną kolektę. Wszystko odbywa
ło się ustalonym porządkiem. 
Nagle usłyszałem głośny krzyk 
proboszcza: „patrzcie moi dro
dzy — taki bogaty człowiek, a 
tylko kilka zł. rzucił na tacę.-,
i jak tu  można żyć wśród 
was?“ Fala głów odwróciła się 
we wskazanym kierunku. Za
atakowany gospodarz zaczer
wienił się aż po białka oczu, 
zaczął nerwowo szukać po kie-, 
szeniach, wreszcie wyszarpnął 
kilkanaście zł. i rzucił na ta- 
cę. .

— Popatrzyłem na tę scenę 
z najwyższym zgorszeniem, i z 
niesmakiem opuściłem kościół.

— I jak księże można mieć 
do was szacunek, gdy na każ
dym niemal kroku wyłazi wa
sza zachłanność na pieniądze, 
brak - delikatności, obrzydliwa 
brutalność materialna.

9.V.54 r- w pociągu na linii 
Lublin — Warszawa, w drodze 
powrotnej z uroczystości pa
rafialnej.

W przedziale siedziało 7 osób. 
Wszyscy oni — tak mężczyźni 
jak i kobiety, przytaczali przy
kłady chciwości własnych, pro
boszczów. Wszyscy wyrażali 
swe niezadowolenie i oburze
nie.

— . Księżę, mówi prosta ko-̂  
biecina ze wsi, nasz proboszcz 
potrafi 600,, 700 a nawet po

nad 1.000 zł wziąć za pogrzeb. 
A jeśli ktoś niema tyle pie
niędzy — to wyjdzie tylko 
przed kościół,, pokropi trumnę
i na tym koniec. Na cmentarz 
się nie pofatyguje — sami lu
dzie chowają.

Z 7-miu rozmawiających w 
przedziale osób, jeden tylko 
mężczyzna wystąpił w  obronie 
„pokrzywdzonych" księży.

— Przecież księża mają dużo 
wydatków: opłacenie służby 
kościelnej, światła, szat litu r
gicznych, własne utrzymanie.,.

— Tak, odpowiedziano mu 
natychmiast, ale na to zbiera
ją tacę co niedziela, intencje 
mszalne, mają swoje gospodar
stwa, o ileż lepsze od gospo
darstw ich wyznawców, — a 
zresztą mogą wyznaczać pew
ne kwoty za posługi religijne
— niechże jednak będą te 
kwoty umiarkowane, dostoso
wane do wysiłku i pracy po
niesionej przez księdza.

Odstępstwo od zasad chrześcijańskich

Przytoczyłem kilka przykła
dów, mniej drastycznych na
wet, żeby nie być gołosłow
nym. Wskazują one, że spra
wa ta jest aktualna i dzisiaj, 
mimo tak poważnych prze
mian socjalnych. Ludzie myślą
0 tym, rozmawiają? dyskutują
1 oburzają się świętym zaiste 
oburzeniem. I to przede 
wszystkim wierzący — zarów
no wykształceni jak i prości, 
robotnicy i chłopi. Wyczuwa 
się, iż wszyscy już mają dosyć 
nadmiernych opłat za pogrze
by, chrzty i śluby-

Myślałem często, o czym 
świadczy chciwość i zdzier
stwo wielu duchownych kato
lickich i doszedłem do nastę
pujących wniosków:

Najpierw jest ona zaprze
czeniem ducha Chrystusowego
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i jawną zdradą Jego Boskiej 
ideologii.

Kapłani ci, dla których pie
niądz stal się najpoważniej
szym ideałem życiowym, za
pomnieli o tym. że Chrystus 
sam był ubogim i przez 30 lat 
prowadził życie skromne, pra
cowite. — Osobiście pomagał 
św. Józefowi, Matce swej, w 
zdobywaniu koniecznych środ
ków materialnych. A następ
nie, gdy wystąpił z publiczną 
działalnością, poprzestawał na 
małym i nie usiłował nawet 
bogacić się pracą misyjną.

Księża tacy zapomnieli o 
tym, że Apostołowie żadnych 
nie posiadali majątków, a 
większość z nich pomagała so
bie materialnie zwyczajną pra
cą. Św. Paweł Ap. był tkaczem
i zawodu swego nie porzucił 
nawet w podróżach misyjnych. 
Dlatego mógł pisać do Tesa- 
loniczan (I Tes. 3,8) .-. „aniśmy 
chłeba darmo u nikogo nie po
żywali, ale w trudzie i umę
czeniu, w nocy i we dnie pra
cując, abyśmy którego z was 
nie obciążyli..."

*

Jakże daleko odbiegli od 
przykładu samego Chrystusa, 
Apostołów, pierwszych chrze
ścijan — kapłani zdziercy, ka
płani bogacze, kapłanij chciw
cy. Zgasła w nich idea Boża. 
Od dawna przestali być i solą 
ziemi i światłością świata.

Chciwość kapłanów świad
czy dalej o wyziębieniu serca. 
Nie rozumieją oni i nie doce
niają ciężkiej pracy szarego 
człowieka. Nie interesują się i 
nie wczuwają w sytuację ma
terialną swych wyznawców. Zy- 
jąc w dostatkach, a zdobywa
jąc ten dostatek bez większe
go wysiłku umysłowego czy fi
zycznego, nie przeliczają pie
niądza na pracę- Dlatego po
stawa ich da się wyrazić sło
wami: nie obchodzi mnie nikt
i nic — byle tylko kieszeń by
ła pełna! Nie ulega wątpliwoś
ci, że jest to typowy sybary- 
tyzm, zimny i wstrętny ego
izm!

Watykan zawsze opierał się 
na bogactwie, na pieniądzu. 
Dzięki bogactwu i naiwności re
ligijnej swych grubo strzyżo
nych owieczek, Watykan pano
wał nad całym światem kiedyś

a i dziś jeszcze panuje nad wie
loma, dla których pieniądz nie 
przestał być prawie jedynym 
celem życia. Tyle spraw zdołał 
Watykan uporządkować, tyle 
dogmatów nowych stworzyć, 
wyławiając je z Pisma św. bez 
względu na to czy tam są, czy 
nie są zawarte. Potrafił prze
prowadzić kiedyś trudną akcję 
celibatu duchownych, choć ce
libat ten sprzeczny jest ze 
zdrowymi wymogami natury 
danej człowiekowi od Boga, a 
nie mógłby przeciąć 'wrzodu, 
co od tysięcy lat rośnie, pęcz
nieje, odstrasza od siebie ludzi 
zgnilizną i nieznośnym odorem 
przesadnej chciwości. Nie wie
rzę w to, że Kościół,, nie może 
tej sprawy na odpowiednim 
Dostawić poziomie. Napewno 
może, tylko nie chce!

Nasza postawa

Jestem  kapłanem Kościoła 
polsko-kat. Na naszych para
fiach nie spotkałem się nigdzie 
ze zdzierstwem księży. A jeśli 
się czasem zdarzy sporadyczny 

' wypadek, sami ludzie informują
0 tym Władze kościelne, które 
natychmiast ukrócają sprze
niewierzenie się myśli Chry
stusowej i ideologii naszego 
Kościoła.

Dlaczego więc piszę o tym?
Bo Kościół nasz od 50-ciu lat 

walczy ze zdzierstwem. Prżed 
wojną walczył na łamach „Pol
ski Odrodzonej", obecnie na 
łamach „Posłannictwa." Koś
ciół nasz zawsze szedł ręka w 
rękę z pracowitym wiernym 
ludem, z prostym robotnikiem
1 chłopem. Kościół nasz cenił 
ich twardą pracę, gdyż sam bo
rykał się ustawicznie z trudno
ściami materialnymi i wie do
brze iż każdy grosz zdobywa 
wyznawca poważnym nakła
dem sił, wytężoną pracą-

Piszę o tym, bo sam jestem 
księdzem i nieprzyjemnie mi 
słuchać zarzutów ludzi, bo 
zdzierstwo księży odstrasza lu
dzi od wiary i od Boga — a 
przecież wszystkim kapłanom 
powinno zależeć na tym, by lu
dzi do religii zbliżać, by ich 
przez wiarę ulepszać i dosko
nalić. Piszę o tym, bo do dziś 
niestety, sprawa ta nie jest za
łatwioną w duchu Bożym. -

Ktoś może posądzić mnie o 
to, iż felieton ten podyktowała

mi nienawiść wyznaniowa. By
najmniej. Żadnych nienawiści 
wyznaniowych nie uznaję i nie 
uznam nigdy. Uważam niena
wiść za uczucie sprzeczne z 
Ewangelią, a nienawiść wy
nikłą z różnicy poglądów ty l
ko, uważam za wysoce nie
kulturalną. Dlatego też zu
pełnie zdrowo oceniam do
bry element księży kato
lickich w Kościele. I ta
kich jest napewno sporo.

W szystkich naszych Szars. 
Czytelników, którzy p isują do 
Redakcji i dom agają się n a 
szej odpowiedzi aa  swe p y ta 
nia, prosim y o w yraźne zazna
czanie, czy odpowiedź ta  ma 
być wyłącznie listowna, czy, 
też może być opublikow ana 
na łam ach naszego pism a w 
w  dziale «R edakcji rozm awia 
z Czytelnikami® lub w odpo
wiedziach Redakcji.

W CIĄGU CAŁEGO ROKU 
PRZYJMUJEMY ZAPISY

KANDYDATÓW
DO STAW H flM IK U III

*

W Y M A G A N E  W A R U N K I:
1. Szczere pragnienie zostania 

Kapłanem Kościoła połsko-ka- 
tołickiego,

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

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

tów osobistych: a) m etryka 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 jyzględem przeszłości,

5 . Złożenie podania o przy
jęcie do Sem Duch.,

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 IS TE  x 
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

Rektom! Seminarium 
Duchownego
WAR S Z AWA 

ul. W ilcza 31, tel. 89784
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O l i
MELANCHOLIKOM DLA ROZRYWKI

T. DROZD

Jest w iek XVI I I ,  ,,oświecenia1.‘ We Francji w tym  czasie wychodzi 
„EN C YK LO PED IA“ Diderota i d’A lem berta. A  u nas, w  Polsce? — N a
si, ówcześni „opiekunowie duchow i“ przygotow ali nam  rów nież swojego 
rodzaju encyklopedię. W  latach bowiem  1745-1756 w ychodzi encyklope
dia, której autorem  jest ks. B enedykt Chm ielewski, dziekan rohatyński 
a pasterz fir le jow ski i podkam ieniecki. T y tu ł te j — po w atykańsku  re
dagowanej — encyklopedii brzmi: „Nowe A teny albo Akadem ia w szel
kiej scyencji pełna, na różne ty tu ły  jak  na Classes podzielona, M ądrym  
dla mem oriału, Idiotom  dla nauki, Politykom  dla prak tyk i, M elancholi
kom  dla rozryw ki erigowana..." — R zym sko  katolicki arcybiskup W y- 
życki poleca to dzieło w  każdym  tomie, jako „godne c z y t a n i a D z i e ł o  
to było pisane — jak  stw ierdza ty tu ł — również „melancholikom dla 
rozryw ki“ i pod tym  względem  spełnia ono w ybornie swe zadanie! P rzy
taczamy więc kilka  rozweselających fragm entów  z  tego „pełnego scyen
cji" dzieła:

A r c h o p i t e c u s  — (III, 
s 270)

zwierz amerykański nazwa
ny leniwym, albo pigritia, a to 
dla bardzo leniwego chodu 
swego. Jest miętkim pokryty 
włosem, na dwie stopy długi. 
Za dni piętnaście ledwo na 
rzucenie kamienia zajdzie. Na 
drzewo wysokie aby się wy
czołgał dwuch albo trzech dni 
potrzebuje, do czego mu dłu
gie pomagają pazury, właśnie 
jak trzy palce. Nóg ma czte
ry. Gdy się po ziemi czoł
ga, głowę podnosi do góry. Gdy 
co w swoje porwie łapy, pazury 
póty trzyma, aż zdechnie owa 
rzecz. Jedni powiadają, że żyje 
liściem z drzewa, drudzy, iż 
mrówkami albo mchami, inni 
iż samym posila się powie
trzem, jako doświadczono pod
czas chowania go w domu, iż 
nic nie jedząc, głowę tylko w 
tę obraca i podnosi stronę, skąd 
wiatr wieje. Ksiądz Torus Je- 
zuita(!) gdy temu kijem po

groził zwierzęciu, tak się kija 
uchwycił pazurami, i i  od owej 
laski na dwuch balkach poło
żonej wisiał dni 40 z podziwie- 
niem spektatorów. W nocy tyl
ko zwykł śpiewać: ha, ha, ha 
etc. owym koncertem i harmo
nią, jak idą tony muzyczne la 
sol fa mi re.

L i s  L i s z k a (I, s 471)

jest symbolem chytrości:. ... 
świadczą o liszce, że ta od 
pchłów cierpiąc persekucje, 
wziąwszy w pysk dźbło, albo 
słomkę, w wodzie nurzy się 
powoli, interim  pchły coraz na 
suche umykają miejsce, a kiedy 
siebie całą zanurza, złażą się n a ' 
ową słomkę, którą ona razem 
porzuca w wodę sama na brzeg 
od nich umykając.

S i m i a 
k o d a m -

M a ł p a  K o c z -
- (tamże)

bardzo dowcipne stworzenie 
...Łowią je tym  kształtem. Opa
trzywszy miejsce gdzie się 
znajdują idzie tam człowiek i 

, usiadłszy, ręce i nogi sobie plą

ta mocnemi sznurami, potem 
sznury zostawiwszy odchodzi: 
Małpy ludzkich akcji imitator- 
ki sobie też krępują nogi i łap
ki, a tak idą in praedam my
śliwych.-.

K o z y  — (III, s 273)
śmierdzący rodzaj zwierząt, 

w Piśmie świętym znaczą grze
sznych i potępionych, m ają
cych stać na dniu ostatnim po 
lewicy .. Taka między kozami 
jest sympatia, że czasu jednego 
gdy koza z kozą na ciasnym 
bardzo mostku czyli kładce ze
szły się, i nazad się jedna ob
rócić nie mogła, położyłaś się, 
aby druga przezeń przeszedłszy 
kontynuowała podróż swoją.

W i l k — (IV, s 589)

jest zwierz żarłoczny... Że
by silnego mógł uchodzić ko
nia, ziemi się obżera, dopiero 
impetem za gardło -chwyta ko
nia, póty trzymając póki koń z
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nim ziemią obciążonym nie ufa- 
tyguje się i nie padnie. Dopiero 
zsiadłszy go, ziemię z siebie 
wyrzuca, a końskim się mięsem 
dobrze napycha.

P o r p h i r i o  — (III, s 
299)

<
po grecku, po polsku niby 

Czerwonak, ptak bardzo pięk
ny... Czystość ściśle obserwu
je, a jeźliby do cudzołóstwa był 
przymuszony sam sobie śmierć 
zadaje.

A s t e m i  — (IV, s 119)

ludzie bez ust, w Indii Orien
talnej porośli, liściem się okry
wający, samym odorem żyjący,

alias noszą z sobą korzenia cy
tryny, balsamy, cynamon i ich 
wąchają.

A z a n a g h o w i e  — (tam
że) 1

olim w murzyńskiej ziemi 
ludzie, z' wargami dolnymi na 
łokieć długimi, które sobie so
lili od korupcji prezerwując.

S y s t e m a  C o p e r n i c a -  
n u  m — (tom I, s 162)

... jest błędne, contra fidem, 
bo trzyma, że słońce jest in 
centro świata nieruchom e... 
Twierdzi, że Ziemia obrotem 
dziwnie prędkim in spatio 24 
godzin popod słońce ttojące 
obraca się, aby była wszystka 
w czasie tychże godzin cała 
oświecona •.. Ale te systema i o 
nim sentencja nie jest Pismu

świętemu conformis, w  szkołach 
katolickich non docetur, jako 
(już po śmierci Kopernika) wy
klęta od Pawła V Papieża .Ro
ku 1616 deputowawszy, Con- 
gregationem Cardinalium od 
Urbana VIII Papieża przez ta 
ką Kongregację mianą Roku 
1633 Junii 22. W ten czas de
kretowano, że sentencja taka 
jest absurda, falsa, haeretica i 
Literze Pańskiej przeciwna, 
która wyraźnie mówi o Ziemi 
perpetuo stojącej.

... Simplex instancja toż sa
mo pokazuje: Gdyby ziemia się 
obracała, tedyby rzuciwszy kto 
kamień do góry, albo strzałę 
prościusieńko puściwszy, niże- 
liby ten, albo ta na dół padły, 
powinien by człek z ziemią od
lecieć od nich na kilka tysięcy 
mil, a przecie często na tegoż 
który rzuca, albo strzela w gó
rę, znowu padają owe rzeczy 
do góry rzucone.

P. s

(Tak wygląda w atykańska  ency
klopedia lu 200 lat po odkryciu K o
pernika, — która to nauka zdaniem  
rzym skich  teologów jest „absurda, 
jalsa et haeretica — niedorzeczna, 
błędna i heretycka!“ A le pośmiać 
się z  tego nigdy nie zaszkodzi! — 
Uwaga Red.)

FRASZKI -  ED -  BAŁA

ZAKONNE POWOŁANIE

III Za długo się modli, rozważa zaśujiaty, m

1 III stroni od ludzi, nie straszne mu kraty...
Ziemska zwykła praca — wstrętem  go napawa.. lllll
Ma więc powołanie! — chyba jasna sprawa. —-  
—• Przyjmijcie do klasztoru, ojcze jenerale! 
Chcę być zakonnikiem, chcę być w świętych

chwale! —
— Dobrze, mój kochany, — słuszne twe

żądanie...
Zaiste widać iv tobie — szczere powołanie!

W ĄTPLIW A CNOTA

«Cnota! Cnota!» i «Życie bez skazy!» — 
często wołasz z ambony...
Lecz o twej cnocie, ojcze Protazy, 
ponoć już kraczą wrony.

FANATYZM

Zbyt jest gorliwy w walce swego klanu, 
zbawienia czeka wzamian i nagrody w Panu 
A nie wie, że wszystkich cnót jego „bogatyzm“- 
to tylko ciasny i tępy fanatyzm!
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różnych odłamów Chrześcijaństw a. 
To już m amy do siebie, iż z zasady 
nie zasklepiam y się wyłącznie do 
własnego tylko podwórka, bo i po
za nim  widzimy szeroki św iat a n a
de wszystko skraw ek jasnego nieba. 
Sekciarskie zasklepienie się do n i
czego nie prowadzi, tylko rozbija, 
kłóci, szerzy ferment- — a w rezul
tacie dyskredytuje sam ą religię 
chrześcijańską. P rzyjm ujem y rów 
nież do wiadomości Waszą wypo
wiedź w związku z zainicjow aną 
przez nasze pismo dyskusję na te 
m at roli duchownego w chwili obec
nej. W nader prostych a jakże prze
konyw ujących słowach w ypowie
dzieliście w ielką m ądrość życiową, 
iż zbyt starożytną form ą nie zdoła
m y obronić tradycyjnej treści reli- 
gii chrześcijańskiej. Trzeba ko
niecznie szukać nowych form, no
wych rozwiązań —- odwiecznych za
gadnień religii. „Czasy się zm ienia
ją  — piszecie — a w raz z nim i i my 
jniieeo się  zmieaiaimy, w raz  z, niiimi 
ksz tałtu je  się i rozszerza również 
człowiek, jego myśl i duch, jego 
tęsknoty i pragnienia, jego potrzeby 
duchowe i m aterialne. I z tym  się 
należy liczyć także w dziedzinie re 
ligii!” Na innym  m iejscu swego 
lis tu  mówicie: „Każda roślina, m a
jąca swe korzenie w ziemi — musi 
z tej ziemi czerpać pokarm y i ży
cie. Gdy ją  z ziemi w yrw iem y —• 
ginie. A więc i człowiek, aby życie 
jego mogło być owocne, .musi mocno 
stać na tej ziemi, — nie tylko czer
pać z niej pokarm y i w iele od niej 
żądać, ale i uczciwie pracować i być 
spraw iedliw ym  dla w szystkich 1” 
— P rosta to, ale m ądra  filozofia ży
ciowa. Prosim y częściej do nas p i
sać i zjednyw ać coraz nowych Czy
telników.

B. Z. — Ciechoradz

Nadesłane w ierszyki niestety  nie 
nadają się do naszego pism a. Czy 
nie lepiej- napisać coś z życia, coś 
konkretnego, coś tak  — na chłopski 
rozum? Nie potrzebnie bujacie w 
obłokach chorobliwej fantazji, bez
skutecznie wysilacie się na coś w 
rodzaju wizji poetyckiej, k tórej — 
wybaczcie — n a tu ra  W am w yraź
nie poskąpiła. Nie należy się zrażać 
naszą szczerością, ale prosim y ra 
czej wejść w  siebie i bardziej rea l
nie patrzeć na św iat i życie.

S. M. — Paterson U.S.A.

Za nadesłany nam  tom ik poezji 
szczerze dziękujemy. Nie ulega w ąt

pliwości, iż z wierszy chętnie sko
rzystam y na łam ach „Posłannictw a” 
zwłaszcza, żeście z góry w yrazili na 
to zlgodę. Bamdizo podobają się nam  
utw ory pt. „Przem iany” or^z „Prze
b łyski”, gdzieście w. słowach gorą
cych tra fn ie  wypowiedzieli to, co 
nu rtu je  w  duszach i sercach w ielu 
uczciwych ludzi. Niezależnie od te 
go prosim y o nadesłanie nam  p ierw 
szego tom iku poezji. Z jednyw ajcie 
nam  możliwie najw ięcej Czytelni
ków, gdyż szczerze służymy Bogu 
i Ojczyźnie.

W. K. — Jakubowice

Za życzenia serdecznie dziękuje
my. Pism o będziemy posyłali .w 
m iarę jego ukazyw ania się. P ren u 
m era tę  c ra z  twisizielKkde opłaty za 
w ydaw nictw a należy opłacać b lan 
kietem  P.K.O., gdzie m am y swe 
konto, co wym ienione je st w  koń
cówce każdego num eru. Prosim y o 
nowe adresy odbiorców.

J. O. — Wrocław i  J. K. — Żary

Za nadesłane no ta tk i i m ateriały  
dziękujem y. Ogłoszenie jubileuszo
w e w raz z fotografiam i umieścimy 
w najbliższym  numerze, k tóry  u k a
że się w  listopadzie br.

K. L. — Olsztyn, E. K. — Chełm, 
W. K. — Tarnogóra, J. J. — Dukla, 
U. J. — Kraków, O. W. — Wrocław, 
J. K. — Sopot, S. M. — Gdańsk, 
Ii. E. — W'arszawa, J. M. ■— Kraków

Odpowiedź na Wasze py tan ia  w y
sialiśm y listow nie w  ciągu osta tn ie
go miesiąca. P rosim y o zjednyw a
nie nowych Czytelników.

Wszelkie należności za 
prenumeratę oraz ofia
ry na fundusz prasowy 
Kościoła polsko-katoli- 
ckiego należy przesy
łać wyłącznie na nasze 
konto: P. K. O. W ar
szawa 1-113/18 .959 , 
z zaznaczeniem tytułu 
wpłaty na odwrocie 

blankietu.

REDAKCJA mWIlICTUI
Kościoła pol.-kat.

prosi
uprzejmie o nadsyłanie

kronik, ........  
opisów wydarzeń — 
oraz fotografii

związanych z ż y c i e m  
i r o z w o j e m  naszego 
K o ś c io ła  w P o lsc e .

Administracja „ P o s ł a n 
n ic tw a "  prosi uprzejmie 
Czytelników o przysyłanie 
adresów tych, którym na
leżałoby posłać egzem
plarz okazowy -naszego 

pisma

ZJEDNYWAJ NOWYCH 
CZYTELNIKÓW

»POSŁANNICTWA«

Jeśli pragniesz posze
rzyć siuój śiniatopogląd  

r e l i g i j n y  
c z y t a j  system atycznie

«PO SŁA N N IC TW O »

Jeśli pragniesz rozwoju 
Kościoła polsko-katol.

P R O P A G U J
N A S Z Ą  P R A S Ę  
I WYDAWNICTWA

zwłaszcza

«P0SŁANNICTW0»
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WIADOMOŚCI Z KOŚCIOŁA 
POLSKO - KATOL ICKIEGO

Wrocław
Dnia 22 iipca b.r. parafia 

Wrocław obchodzi pięciolecie 
swego istnienia oraz _25-lecie 
pracy kapłańskiej Ks. Józefa 
Osmólskiego, dziekana dekana
tu wrocławskiego i proboszcza 
założonej przez niego parafii 
we Wrocławiu.

Należy podkreślić, że Ks. 
dziekan był organizatorem 
wszystkich parafii naszego 
Kościoła na Dolnym Śląsku, a 
obecnie organizuje nową p la
cówkę w Świdnicy.

Najwięcej trudu, zabiegów i 
pracy, włożył Ks. Józef Osmól- 
ski w zorganizowanie parafii 
we Wrocławiu- Wspaniały, za
bytkowy kościół Marii Magda
leny, jeden z najstarszych koś
ciołów wrocławskich, uległ zni
szczeniu podczas działań wo
jennych tak, że pozostały tylko 
mury, ocalała duża zakrystia, 
w której urządzono kaplicę. 
Ponieważ kościół stanowi cen
ny zabytek gotyckiego budow
nictwa, Ministerstwo Kultury
i Sztuki przystąpiło, zaraz po 
wojnie, do zabezpieczenia re
sztek ocalałych murów, następ
nie pokryto dach kościoła i od
budowano dwie olbrzymie wie
że. W pierwszym rzędzie został 
zabezpieczony słynny portal, 
jeden z najstarszych portali na 
ziemiach .słowiańskich, który 
dziś jest podziwem wszystkich 
znawców starożytnego budow
nictwa. Dalsze prace nad kon
serwacją kościoła, postępują 
naprzód.

Tymczasem w obecnej kapli
cy odprawiają się systematycz
nie nabożeństwa dla wiernych 
naszego Kościoła. Wielu bo
wiem naszych wyznawców, z 
rozmaitych stron Polski, osied
liło się we Wrocławiu, uważa
jąc Wrocław za odwieczne 
miasto polskie, które po latach 
niewoli stało się na zawsze na
szym, wraz z ziemią nad Odrą
i Nysą.

W ślad za wiernymi, poszli 
również kapłani, by na prasta

rych ziemiach polskich szerzyć 
ideę polskiego katolicyzmu, nie
zależnego od wpływów nie ty l
ko niemieckich, ale również od 
wpływów Watykanu.

Jednym z pierwszych kapła-" 
nów pionierów, był właśnie Ks. 
dziekan Osmólski, któremu w

25-lecie pracy kapłańskiej, ży
czymy tą drogą wiele zdrowia
i opieki Bożej, by mógł jeszcze 
długie lata pracować dla dobra
i rozwoju tak parafii wrocław
skiej jak też całego Kościoła.

J. P.



W malowniczej okolicy nad 
Wieprzem, w powiecie krasny- 
stawskim, powstała w Tarno- 
górze 1927 roku, jedna z naj- 

| starszych placówek n/Kościoła.
Tak, jak każda prawie nasza 

| parafia, Tarnogóra przechodziła 
| swoją martyrologię i walki o 
; swe istnienie. Początki były
i nadzwyczaj trudne, wyznawcy 

pochodzili przeważnie z biedo
ty wiejskiej oraz robotników, 
którzy pracowali we fabryce 
klinkierni. Mimo to jednak, 
umiłowanie Mszy polskiej, 
szlachetne podejście kapłanów 
do biednego ludu, spowodowa
ły ogromny zapał do stworze
nia parafii. W krótkim czasie 
wybudowany został kościół 
murowany, ksiądz osiadł na 
stałe i zajmował się nie tylko 

: pracą duszpasterską, lecz i pra- 
| cą społeczno-oświatową. Przy 

pomocy księdza i z jego inicja
tywy zbudowano ■ dom ludowy, 
w którym skupiała się postę
powa młodziez, urządzając czę
ste odczyty i przedstawienia.

Od 6-ciu już lat, proboszczem 
parafii jest ks- Kazimierz Wan- 
dałowski. Duszpasterz ten pro
wadzi parafię w duchu Bożym, 
opierając się w sprawach gos
podarczych na oddanej Kościo
łowi Radzie Parafialnej. Człon
kowie Rady Parafialnej s? to 
ludzie młodzią energiczni,.'-, 
chający Kościół polsko# 
licki, w którym zostali wycho
wani od dziecka i pracujący z 
zapałem dla jego rozwoju. Ob
cym jest dla nich Kościół wa
tykański i jego ustrój.

W uroczystość parafialną, 
przypadającą w dniu 15 maja, 
odwiedził parafię Najprzew. 
Ks. Bp. Pękala, odprawił uro
czystą Sumę i majowe nabo
żeństwo, wygłaszając kazanie 
okolicznościowe i maryjne. Po 
nabożeństwie odbyło się posie
dzenie Rady Parafialnej, na któ
rym, przy współudziale Ks- Bi
skupa, omawiano sprawy dal
szego rozwoju parafii.

J. P.

■*—------------------ -— ~—-------
.Zabytkoioy portal w  kościele 

p. iv. M. M agdaleny we W ro

cławiu

T a r n o g ó r a



N E 3 POSŁANNICTW O

G o r z k ó w

W dniu 8 maja b-r. parafia 
w Gorzkowie obchodziła 27-le- ■. 
cie swego powstania.

Parafia w Gorzkowie zorga
nizowana została jako protest 
przeciwko nadużyciom kłeru 
Kościoła rzym. kat., który w 
sposób nie licujący z godnoś
cią kapłańską i niezgodny z 
duchem Ewangelii Chrystuso
wej, pobierał zbyt wygórowa
ne opłaty za posługi religijne. 
Znane i szeroko komentowane 
były takie fakty, jak udzielanie 
ślubów przy dwóch tylko palą
cych się na ołtarzu świecach 
(ślub biedaków), lub w  rzęsiś
cie oświetlonym kościele — na 
dywanach i chodnikach, z chó
rem i orkiestrą (ślub bogatych). 
Podobnie odbywały się pogrze
by: jednych chowano z „po- 
kropkiem“ bez dzwonienia, 
bez udziału kapłana na cmen
tarzu, innych natomiast (boga
tych) z katafalkiem, kwiatami, 
z przemówieniem itd.

Przykry ten sposób trakto
wania nabożeństw kościelnych
i Sakramentów po kupiecku, 
ustał z chwilą powstania tam 
parafii naszego Kościoła, który 
jednakowo traktował i traktu
je wszystkich swych wyznaw
ców, nie usiłując wprowadzać 
różnic w udzielaniu posług re
ligijnych.

wstanie naszej placówki 
Inej w Gorzkowie wpły

nęło dodatnio na okolicznych 
księży rzym. kat., zmuszając 
ich wprost do bardziej ludzkie
go'podejścia w traktowaniu 
wiernych-

Nie obeszło się oczywiście 
bez ataków na naszą parafię. 
Przede wszystkim zabraniano 
nam*-1 chować wyznawców na 
cmentarzu, a jeżeli łaskawie 
zezwolono to na miejscu nie 
poświęconym.

Plac, na którym pobudowa
ny został kościół, chciano nam 
odebrać posługując się przy 
tym pomocą granatowej policji
i sanacyjnych sądów. Wszyst
kie te przeszkody parafia po
konała, przez walkę i utarczki 
z rzym. klerem zahartowała 
się, zcementowała i obecnie sta
ła się jedną z mocniejszych 
placówek na terenie lubel- 
szczyzny.

Ks. Marcin Tymczak, od 15- 
tu lat probszcz parafii, położył

duże zasługi dla rozwoju tej 
placówki, wymalował pięknie 
kościół, pobudował ostatnio 
skromną lecz wygodną pleba
nię i w dalszym ciągu pracuje 
gorliwie przy pomocy ofiar
nych parafian.

W uroczystości 27-lecia ist
nienia parafii wzięli udział: 
Najprzew. Ks. Bp. Julian Pęka
la z sekretarzem Kurii, oraz 
liczni księża dekanatu lubel
skiego.

J. P.

Z uroczy

stości po

święcenia  

now ej am 

bony io koś

ciele para

fia lnym  w  

Lublinie.

Dobrze zorganizowany kolportaż, ^POSŁANNICTWA> w każdej placówce 
Kościoła polsko-katolickiego jest ważnym obowiązkiem każdego księdza 
Proboszcza i wszystkich członków Rady Parafialnej. Ilość stałych Czytel
ników «Posłannictwa» świadczy o poziomie ideologicznym i kulturalnym

danej parafii.
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KSIĄŻECZKĘ
DO I A B O Ż E & S T W A

zaw ierającą:

MODLITEWNIK
MSZALIK

NiUSOŻEŃSTWA
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
n a—ilustracje—form at 14X10 — 
str. 314 -— d ru k  w yraźny i tłu -  

. s ty  — : cena bardzo przystępna: 
egz. poj. 15 zł. — przy zamów, 
ponad 10 egz. 10°/o rab a tu  — 
ponad 100 egz. . 25°/o rabatu!!! 
Na życzenia w ysyłam y pocztą 

za zaliczeniem pocztowym.

Złóż ofiarę
na  

Fundusz Prasoujy
Kościoła Polsko-Kat. 
P.K.O,-I. -  18.959/113

Następny numer

:«POSŁANNICTW A»
ukaże się z początkiem  

listopada b. r.

POSŁANNICTWO
PISM O PO Ś W IE C O N E  ZA GA DNIEN IO M  
RELIGI?MYM SPOŁECZNYM I KULTURALNYM

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

Do czytelników »Poslannictwa« _

W skutek niestarannie wykonanej korekty do numeru 
poprzedniego (2/54) naszego pisma wkradł się cały szereg 
nieprzyjemnych błędów drukarskich, za co tą drogą ser
decznie przepraszamy w szystkich naszych Szanownych Od
biorców. Prosimy zatem o dokonanie niezbędnych poprawek 
we własnym zakresie — i to według następującego wykazu:

U+■>
CO sz

pa
lta

w
ie

rs
z

j e s t :

:

p o w i n n o  b y ć :

• 22 2 43
i

A,  j a k . . . O, jak .
22 2 50 gwiazdach gniazdach .
24 i 59 Kościoła ciałem Kościoła) ciałem. . .
24 2 60 kę ką
25 2 31 bikupa biskupa
26 1 45 uroczystościach uroczystość
27 1 63 Kościła Kościoła
27 2 60 (super Petram ) m ów ili. . . (super Petrum ), lecz na opoce 

(super petram ), mówili. . .
2 8 1 32 powinny powiemy
28 1 44 takim takich
29 1 30 rozgrywe, rozgrywek,

•30 2 18 strzechą strzechę
31 2 24 chrześcijańskiego od imie

nia. . .
chrześcijańskiego od słowa 
„chrzest” , nie natomiast, jak 
mylnie sądzą niektórzy, od 
imienia.

32 1 3 Jakoż Jakoś
32 1 43 woj ej twojej
32 3 62 Królstwo Królestwo
33 1 25 co się daje. . . co daje. . .
33 2 55 w innej w winnej
34 1 3.7/38 Coś z historii naszego ka

lendarza
(całkiem wykreślić)

34 2

■
12 on zbiera, M anasse. . . on zbiera. Albo jeszcze inne, 

jak np. M anasse. . .
35 50 będziemy, do czasu . . . ; będziemy od czasu do czasu . . .
36 1 44 tkóre które
39 1 14 wewnę rzynym wewnętrznym
39 2 22 płomienmej ; plemiennej
46 2 18 lipca br-. września br.

W YDAJE: 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 w szystkich placów kach Kościoła polsko- 
katolickiego w  P.R.L., w  kioskach P.P.K. „R uch“ w  całej Polsce oraz 
bezpośrednio w  A dm inistracji W ydaw nictwa. — R edakcja rękopisów  nie 
zwraca, artykułów  niezam ówionych n ie honoruje.

D ruk. Akcydens., W-Wa, Zam. 1287/V1.54. Pap. druk. sat. kl. V, Al/50 g.
5 -B -1 5 0 0 9 4 .
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