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fizeiftiiij pamięć ezte wieka
T^JSZYSCY pragniemy żyć. Życie jest radością, życie jest 

szczęściem. Najmniejszy robaczek, najmniejsza muszka 
pragnie żyć i dlatego ucieka przed śmiercią. Nic też dziwnego, 
że śmierć napełnia nas smutkiem  i lękiem, a na cmentarzu sta
jem y poważni, skupieni i zamyśleni.

Podobnie i w  tym  roku. Nad mogiłami naszych rodziców, 
krewnych, przyjaciół — staniemy z powagą i zamyśleniem. 
Wspomnijmy ich wszystkich.

Najpierw rodziców. Wychowali nas, wykarmili, dali w y
kształcenie i odeszli. Ileż miłości do nas kryło się w ich ser
cach, miłości pełnej ofiary, poświęcenia, znojnej pracy  —  

słowem miłości twórczej. Ileż miłości, której nam teraz tak 
brak, wraz z nim i weszło do grobu. •

Następnie krewnych, przyjaciół, znajomych. Niejedną chwi
lę szczęścia im  zawdzięczamy. Napewno podtrzymywali nas 
wiele razy na duchu, gdy trzeba było trudniejszą stoczyć wal
kę, pocieszali, gdy spotkało nas cierpienie i smutek, a w  k ry 
tycznych chwilach życia przychodzili z pomocą. Pamiętajmy
0 ich dobroci, o ich szlachetności i sami świadczmy dobroć 
naszym znajomym i przyjaciołom, by oni kiedyś nas we 
wdzięcznym zachowali wspomnieniu.

My, polscy katolicy, wspominajmy również w  te dnie li
stopadowe naszych kapłanów i współwyznawców. Wielu z nich 
pożegnało się już z tym  światem. Niektórzy odeszli złamani 
chorobą lub starością, inni zamordowani przez okupanta, a by
li i tacy, których przedwcześnie, wpędziła do grobu nietole
rancja religijna ustroju przedwojennego. Przez całe swe życie 
walczyli o dobrą sprawę — o polski katolicyzm. Walczyli o to, 
by język ojczysty wprowadzić do polskich świątyń. By prosty 
człowiek wierzący rozumiał swego kapłana przy ołtarzu i ra-
1 im z nim się modlił. Walczyli o niezależność naszej religii od 

pływów obcych, o wyzwolenie spod watykańskiej przemocy. 
Mogiłom ludzi prostych, wyznawców polskiej wiary, należy

się również wspomnienie, cześć i szacunek. Oni też razem z ka
płanami wiele wycierpieli dla pięknej naszej ideologii... Nie 
szczędzili i grosza i pracy. Wiernie skupiali się wokół skrom
nych kościółków, budowanych naprędce, przeważnie w nocy, 
bo czidi w tym polskim Kościele swój rodzimy, ojczysty Koś
ciół. Widzieli w  nim zrozumienie swej ciężkiej pracy, widzieli 
szlachetne podejście do człowieka i dlatego przylgnęli doń 
całym sercem i o jego prawa z poświęceniem walczy
li. Kierowała nimi w życiu miłość Boga i miłość Ojczyzny,

-*T

„Jam jest zm artw ychstanie i ż y 
wot: kto  w e m nie w ierzy, choćby 
i um arł, ży w  będzie. A  wszelki, 
który ży je  a w ierzy w e m nie, nie 
um rze na w ieki!"

(Jan X I, 25)

„Przetoż i ja  i oni tak  każe
m y i takeście uw ierzyli. A  ponie
w aż się o Chrystusie każe, iż z  
m artw ych  w zbudzony jest, jakoż  
m ów ią niektórzy m iędzy wami, iż  
zm artw ychstania  nie m asz? Bo 
jeśli zm artw ychstania. nie masz, 
tedyć i Chrystus nie jest wzbu~ 
dzony. A  jeśli Chrystus n ie  jest 
wzbudzony, tedyć daremne kaza
nie nasze, daremna jest wiara  
nasza!... Bo jeśli tedy w  ty m  ż y 
wocie w  Chrystusie nadzieję m a 
m y, nad w szystkich  ludzi je s te 
śm y najnędzniejsi. L ecz teraz 

C hrystus zm artw ych  wzbudzony  
jest i stał się pierw iastkiem  tych, 

k tó rzy  zasnęli. I ponieważ przez 
człowieka śmierć, przez człowieka  
też pow stanie um arłych".

(I Kor. X V , U  nn)
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której dobra pragnęli nie tylko w dziedzinie zdrowo pojętej 
religii i wiary, ale też wolności politycznej i dobrobytu ma
terialnego.

W spomnijmy o nich w dniach modlitw za zmarłych, oddaj
m y hołd ich pamięci i dzieło rozpoczęte przez nich prowadź
m y dalej z zapałem, zaparciem się siebie i głębokim przekona
niem w jego słuszność.

Niech staną dziś przed oczyma naszymi i ci, którzy nie zaw
sze spoczywają na naszych cmentarzach, a są bardzo bliscy 
naszemu sercu. To żołnierze polegli 'w ostatniej wojnie za 
naszą wolność, to nasi tułacze i wygnańcy, partyzańcy i w ięź
niowie co zginęli męczeńską śmiercią w obozach. Groby ich 
rozrzucone po drogach, po lasach, w oceanach i morzach — po 
całej kuli ziemskiej.

Wszyscy to nasi bracia Polacy, Zycie swe złożyli w obronie 
i za wolność Ojczyzny. Choć 10 a nawet 15 lat dzieli nas od 
ich śmierci, trudno zapomnieć o nich. Dzięki nim przecież od
dychamy dziś wolnością. Oni zginęli byśmy m y żyć mogli!

Nie doczekali oni pięknie odbudotoanej Warszawy, Gdańska, 
świeżością błyszczącego Lublina. Nie doczekali uruchomienia 
wielkiego pieca Nowej Huty, uruchomienia linii elektrycznej 
z Warszawy do Łodzi, nie doczekali innych wielkich iwestycji, 
podejmowanych na obszarze całej ojczyzny, dla jej dobrobytu,

R U B E N S  (1577 —  1640)

„A potem  rzeki im: Łazarz, p rzy 
jaciel nasz, śpi. A le idą, abym  go ze 
snu obudził. R zekli tedy uczniowie 
jego: Panie, jeśli śpi, będzie zdrów. 
A Jezus m ów ił o śm ierci jego, lecz 
oni m niem ali iż o zaśnięciu snem  
powiedział. Natenczas Jezus pow ie
dział im  jaw nie: Łazarz um arł. 1 rad 
jestem  dla was, abyście w ierzyli, 
iżem  tam. niebył. A le idźm y do n ie
go. R zek ł tedy  Tomasz, k tó ry  się 
w ykłada D ydym us, do współucz- 
niów: P ójdźm y i m y, abyśm y z n im  
pomarli. — P rzyszedł ted y’ Jezus 
i znalazł go (Łazarza) ju ż  cztery dni 
w  grobie mającego. A  Betania była  
blisko Jeruzalem , jakoby na p ię tnaś
cie staj. I  przyszło było w ielu  Ż y 
dów do M arty i Marii, aby je  cie
szyli po bracie ich. —  M arta tedy  
skoro usłyszała, że Jezus idzie, za- 
bieżała m u  drogę, a Maria w  domu  
siedziała. R zekła  tedy M arta do Je 
zusa: Panie, gdybyś tu  był, n ie u -  
m arł by był brat mój. Lecz i teraz 
w iem , że o cokolw iek będziesz B o
ga prosił, da ci Bóg. Powiedział je j 
Jezus: Z m artw ychw stan ie  brat twój. 
Odpowiedziała m u Marta: W iem , iż  
zm artw ychw stanie w  zm artw ych 
w stan iu  w  ostatni dzień. R zeki je j  
Jezus: Jam  je st zm artw ychw stanie  
i żyw ot: kto  w e m nie w ierzy, choćby 
i um arł — żyć będzie! A  w szelki, 
który  ży je  a w ierzy w e mnie, nie  
um rze na w ieki. W ierzysz w  to? P o
wiedziała m u: Tak, Panie. Jam  uw ie
rzyła, żeś ty  je s t C hrystus S yn  B o
ga żywego, k tóryś na ten  św iat 
przyszedł. — A to rzekłszy odeszła 
i m ilczkiem  zawołała Marię, siostrę 
swą, mówiąc: N auczyciel przyszedł 
i woła cię. Ona skoro usłyszała, 
w net wstała i przyszła  do niego. BiĄ 
Jezus jeszcze nie przyszedł był <1| 
m iasteczka, ale był jeszcze na onem  
m iejscu, gdzie m u zaszła była drogę 
Marta. Ż ydzi tedy, k tó rzy  z  nią byli 
w  dom u a cieszyli ją, u jrzaw szy M a
rię, iż prędko w stała i wybieżała, 
poszli za nią, mówiąc, iż idzie do 
grobu, aby tam  płakała. Maria tedy  
gdy przyszła, kędy  był Jezus, u j 
rzaw szy go przypadła do nóg jego 
i rzekła  m u: Panie. G dybyś tu  był 
nie um arł by był brat mój. Jezus te 
dy, gdy ją ujrzał płaczącą  i Żydów,
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którzy z  nią przyszli, płaczących, 
rozrzewnił się w  duchu i w zruszył 
się sam  w  sobie i rzekł: Gdzieście 
go położyli? Powiedzieli m u: Panie, 
pójdź a, oglądaj. I  zapłakał Jezus. 
M ówili tedy Żydzi: N ie m ógł ten, 
k tóry  otw orzył oczy ślepo narodzo
nego, uczynić, żeby był ten  nie u - 
marł? — Jezus tedy rozrzew niw szy  
się znow u sam  w  sobie, przyszedł do 
grobu. A  była jaskin ia  i  kam ień na 
niej był położony. R zek ł Jezus: 
O dem knijcie kamień. Rzekła  m u  
Marta: Panie, ju ż  cuchnie, bo już  
czw arty dzień. Powiedział je j Jezus: 
Czyż ci nie rzekłem , iż jeśli uw ie
rzysz, u jrzysz chwałę Bożą? Odjęli 
tedy kam ień. A  Jezus, podniósłszy 
oczy sw e w  górę, rzekł: Ojcze, dzię
ku ję  tobie, żeś m nie w ysłu ch a ł A  
jam  wiedział, że m nie zawsze w ysłu 
chujesz, alem  rzekł do ludu, który  
wokoło stoi, aby uw ierzyli, iżeś ty  
m nie posłał. To rzekłszy, zawołał 
głosem w ielkim : Łazarzu w yn ijdź z 
grobu! I na tychm iast wyszedł, który  
był um arły, m ając ręce i nogi zw ią
zane taśmami. A tw arz jego była 
chustką obwiązana. R zek ł im  Jezus: 
Rozwiążcie go i puśćcie, aby szedł.

(Ew. wedł. św. Jana XI, 11-44)

siły i potęgi. Ich praca jednak, ich ofiarność i trud, ich umiło-, 
wanie nowej Polski, uoinny stać się dla nas zachętą i bodźcem do 
dalszych wysiłków do realizacji coraz śmielszych projektów.

Gdy na grobach zapłoną światełka larhpek, gdy w sercach 
naszych odnowi się ból, a oczy zapełnią się łzami — w tedy pa
miętamy, że choć ciała rodziców naszych czy dzieci, ciała 
krewnych, przyjaciół, ciała żołnierzy, ciała dzielnych budowni
czych Polski rozsypią się w proch — jednak nie zginęła i nie 
zginie ich miłość do nas, nie zginęła i nie zginie ich krew prze
lana za ojczyznę. Nie zginęła i nie zginie ich praca i trud wło
żony w odbudowę. Wszystko to pozostanie w  nas, i dla nas, — 
jako przepiękny przykład i zachęta do w ysiłku z naszej strony.

| Na ich grobach m y uczmy się żyć. Ks. A. Biel

Adam Mickiewicz

„Do nieba patrzysz w górę — a nie spojrzysz w siebie: 
Nie znajdzie Boga, kto Go szuka tylko w niebie!"

„Kto wyżej wstąpił, w większy trud się wprzęga, ~r- 
i tym  się nawet zniża, że w yżej nie sięga!“

,,Mędrcy prawdziwie wielcy, jak niebieskie ciała: 
zdają się słać — gdy każde z nich działa!

PRZED WYBORAMI DO RAD NARODOWYCH
E. WRZOS I

DONIOSŁA USTAWA

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
uchwalił w  dniu 25 września 1954 r. doniosłe j  
ustawy, dotyczące Rad Narodowych, a w dniu
30 września br. Rada Państwa powzięła uch
wałę, zarządzającą wybory do Rad Narodo
wych na dzień 5 grudnia 1954 r.

Od tej chwili, w całym kraju, w mieście i na 
wsi, w zakładach pracy, instytucjach i groma
dach odbywają się narady, na których wysu
wani są kandydaci do rad narodowych. Cały 

aród radośnie przyjął uchwały Sejmu, Rady 
aństwa i zaczyna je realizować w życiu.

RADY WYRAZEM PRAWDZIWEJ 
DEMOKRACJI NASZEGO USTROJU

Bo też Rady Narodowe, to udział jak najszer
szych mas ludności w  rządzeniu Państwem.

Charakterystyczną bowiem, piękną i rado
sną dla nas wszystkich cechą ustroju ludowe
go jest ustawiczne dążenie, by jak najszersze 
rzesze ludności pracującej brały udział w wy

siłku twórczym odbudowy kraju, w  walce
o lepszy dobrobyt każdego obywatela. Wszak 
naczelna zasada, zawarta w  Konstytucji P.R.L. 
głosi, że „lud pracujący sprawuje władzę pań
stwową przez swych przedstawicieli, wybra
nych do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Lu
dowej i do rad narodowych w  wyborach po
wszechnych, równych, bezpośrednich, w gło
sowaniu tajnym“.

Najlepszym dowodem troski władzy ludowej
o ustawiczny, coraz bliższy kontakt ze społe
czeństwem, o wysondowanie braków i potrzeb 
ludności, o wciągnięcie całego społeczeństwa 
w pracę nad usuwaniem tych braków i zaspa
kajaniem potrzeb — jest powołanie Gromadz
kich Rad Narodowych.

Gminne, bowiem, Rady Narodowe, nie docie
rały do każdej wsi, do każdej zagrody chłop
skiej, do każdej chłopskiej rodziny. Zbyt roz
legły miały teren działania, zajmowały obszar 
ok. 100 km kw, a na zachodzie nawet ponad 
100 km kw. Odległość siedziby rady gminnej 
od najdalej położonych gospodarstw przekra
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czała 10 km. Obecnie odległość ta nie przekro
czy 5-ciu km.

Równocześnie z zącieśnieniem terenu dzia
łalności rad narodowych Radom Gromadzkim 
przyznano szerokie uprawnienia i powierzono 
poważne obowiązki. Stosownie do 37 art. Kon
stytucji P.R.L. ustawa postanawia, że „Gro
madzkie Rady Narodowe jako organy władzy 
państwowej w  gromadach kierują w  swoim za
kresie na terenie gromady działalnością gospo
darczą, społeczną i kulturalną, wiążąc potrzeby 
gromady z zadaniami ogólnopaństwowymi“.

Tak więc powołanie Gromadzkich Rad Na
rodowych jest jeszcze jednym silnym dowodem 
na to, że Rząd Polski Ludowej troszczy się nie
ustannie, by dotrzeć do każdego obywatela w  
kraju, zbadać jakie ma braki, potrzeby i do
pomóc mu, a równocześnie troszczy się o to, 
by każdy obywatel — nawet ten najmniej wy
kształcony, ten najskromniejszy z zapadłej wsi 
—• brał sam czynny udział w  rządzeniu krajem, 
w tworzeniu coraz lepszej jego przyszłości.

A

CZY SŁUSZNE PORÓWNANIE?

Gdybyśmy chcieli znaleźć jakieś porównanie, 
które uprzytomniłoby nam lepiej doniosłą rolę 
wszystkich: wojewódzkich, miejskich, powia
towych, gminnych i gromadzkich rad narodo
wych — najlepiej nadawałoby się na to porów
nanie z drzewem. Na całe drzewo składają się 
trzy zasadnicze elementy: korzenie, pień drzewa 
i korona. Korzenie są niewidoczne, ukryte, 
lecz jakże doniosłą spełniają rolę: głęboko 
wchodzą w  ziemię, wybiegają we wszystkie 
strony, najpierw grube, potem coraz mniejsze, 
cieńsze, aż przechodzą nieznacznie w cieniut
kie niteczki, włoski — a wszystko po to, by 
jak najlepiej wykorzystać soki ziemi, by przez 
to pień drzewa stawał się silniejszy, potężniej
szy, by każda gałąź, gałązka, każdy listek wspa
niałej korony drzewa mógł żyć i radośnie roz
wijać się w słońcu.

Wszystkie rady narodowe — to korzenie, 
pniem jest naród cały, a koroną wszyscy oby
watele, którzy podobnie jak liście drzew powin
ny otrzymywać jednakową ilość soków, po
trzebnych do życia.

Skoro więc wszystkie Rady Narodowe roz
poczną ożywioną pracę, gdy zaczną dopilnowy
wać, by gospodarka narodowa szła zgodnie 
z wytyczonymi planami, by przybywało coraz 
więcej domów mieszkalnych, by sprawniej po
stępował remont starych budynków, by szyb
ciej rozwijał się przemysł ciężki i lekki, by po

wstawało coraz więcej szkół, przedszkoli, ośrod
ków kulturalnych, świetlic, by rolnictwo otrzy
mywało coraz więcej maszyn, traktorów, na
wozów sztucznych, by przybywało na wieś co
raz więcej inżynierów, zoologów, którzy mają 
pouczać i uświadamiać lud wiejski o nowocze
snym sposobie gospodarki rolnej, gdy rady te 
rozpoczną badać potrzeby każdej robotniczej 
i chłopskiej rodziny oraz czynić wysiłki, by te 
potrzeby zaspokoić — wówczas naród, jak pień 
drzewa, będzie z roku na rok się wzmacniał, 
potężniał — a jego gałęzie: wszyscy obywate
le, będą się swobodnie rozwijać w  słonecznym 
cieple wolności, dobrobytu i pokoju.

WSZYSCY IDZIEMY 
DO URN WYBORCZYCH

Przedstawiając w ten obrazowy sposób zna
czenie rad narodowych dla całego państwa, 
całej naszej ojczyzny, a zarazem dla każdego 
poszczególnego człowieka, pragniemy przy tej 
okazji zwrócić uwagę naszych czytelników 
i wszystkich wyznawców naszego Kościoła na 
doniosłość wyborów do rad.

Żaden mądry obywatel wyborów tych nie 
może pominąć i zlekceważyć. Każdy winien 
stanąć do nich ochotnie w  pełnym zrozumieniu 
ich doniosłości dla siebie, przede wszystkim, 
swej rodziny i całego narodu. Należy pamię
tać o tym, że wybory mają stworzyć szeroki 
aktyw radnych, działaczy społecznych, repre
zentujący wszystkie środowiska ludności pra
cującej i znający jej potrzeby. W szeregach 
tego aktywu powinni znaleźć się ludzie zasłu
gujący na pełne zaufanie społeczeństwa, lu
dzie najlepsi pod każdym względem. Wybory 
wyłonią olbrzymią, bo liczącą 230 tys. rzeszę 
radnych, z czego 150 tys. stanowić będą człon
kowie gromadzkich Rad Narodowych. Jest więc 
rzeczą jasną, że wyłonienie tak wielkiej armii 
wartościowych ludzi, którzy zdolni będą popro
wadzić ciężką i odpowiedzialną pracę w  raj. 
dach, wymaga czynnego i mądrego udziału ca  
łego społeczeństwa.

Przekonani jesteśmy, że w tych wyborach 
nie zabraknie ani jednego polsko-katolickiego 
wyznawcy. Kościół nasz bowiem, poprzez 

i swych członków, zawsze brał i bierze czynny 
j  udział we wszystkich pracach, obywatelskich 

obowiązkach, z których, z roku na rok, rozwija 
się i rośnie, wzmacnia się i potężnieje nasza 
Ludowa Ojczyzna oraz wzrasta dobrobyt ma
terialny wszystkich jej obywateli.
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Z N A L A Z Ł E M  C I E B I E !
JAN DROZD 

(fragm enty z poem atu pt. „HYMN”)

O! niezgłębione Miłosierdzia morze! —
Dziś przed oblicze Twoje, Boże, 
przychodzę z korną na ustach modlitwą, 
jako Twój żołnierz przed orężną bitwą, 
w której zdobędzie sławę i szacunek braci, 
lub w ręku wroga cześć ludzką zatraci; 
a może z raną śmiertelną bez siły 
padnie, lub zejdzie do ciemnej mogiły!

Z młodości, Panie, latałem po szczytach, 
szukałem Ciebie w Twych górnych błękitach 
pukałem we wszystkich kościołów wrota, 
chciałem Cię znaleźć, Stwórco, za żywota. — 
Dzisiaj, O Panie, widzę — że błądziłem, 
bowiem nie jestem  mędrszy niż wpierw byłem  
Bój już skończony, powiędły laury, 
a na m ym  niebie chmury, szare chmury...

Lecz Tobie teraz oddanym jest cały, 
jeśli żyć będę, to dla Twojej chwały, 
dla Twoich haseł miłości i zgody, 
dla Twego ludu szczęścia i swobody: 
bom znalazł Ciebie wśród trudów żywota, 
nie na ołtarzach ze srebra i złota, — 
lecz Cię znalazłem, moje Ukochanie, 
z prostymi ludźmi, przy pracy na łanie, —
Z trawą, co rośnie, z ptaszkiem, który śpiewa, 
w mocy, co wiosną drzewo w kwiat okrywa, 
z kłosem, co ziarna złociste rozsiewa, — 
w życiu, co wiecznie trwa i nie umiera ■— 
Znalazłem Ciebie!
O wiecznie żyjący!
Panie wszechistot, Stwórco wszechmogący, 
mój Dobroczyńco na ziemi i w niebie, 
że Cię znalazłem tam, gdzie nie szukałem, 
Uwielbiam Ciebie!

D Z W O N Y
MARIA KONOPNICKA

A gdy skonał w  czarnej chacie 
Jasieńko miły,
poszła matka prosić dzwonów, 
by m u dzwoniły:
— „Mój synaczek, mój rodzony 
w trumience leży...
O, zagrajcież w y mu, dzwony, 
z tej białej wieży!
Niechaj idzie głos bijący
o jasne słońce, 
przez te pola, przez te lasy, 
z wiatrem szumiące.

Ale dzwony twarde serca, 
zimną pierś miały:
„Będziemy jemu dzwonić, matko, 
za talar biały!“ —
I wróciła, narzekając, 
do pustej chaty 
i strząsnęła wszystkie kąty 
i zgrzebne szmaty...
I nic więcej nie znalazła 
prócz onej świty,

którą syna trup zczerniały 
leżał nakryty...
„Nieszczęśliważ moja dola,
Jasieńku miły!
Chybaż tobie łzy te moje 
będą dzwoniły... 
chyba moje narzekanie 
bić będzie z rosą, 
kiedy ciebie na mogiłki 
z chaty wyniosą!“ —
I wynieśli za próg czarny 
trumienkę lichą,

a za synem poszła matka 
ścieżyną cichą... ■
I nie grały jem u dzwony
z wysokiej wieży,
jeno szumiał las zielony
i w ietrzyk świeży,
jeno dzwonki te liliowe,
co w borze rosną,
żeby dzwonić chłopskim trumnom
w drogę żałosną...

N A  C M E N T A R Z U
MARIA KONOPNICKA

Na starych grobach, gdzie ojcowie moi 
spoczęli, życiem strudzeni tułacze, 
klękam pod krzyżem, co nad nimi stoi, 
i płaczę...
Boże! Tyś widział, jak idąc do Ciebie, 
padali nieraz wśród głogów i cierni, 
a przecież z wzrokiem, utkw ionym  w Twym  
szli Tobie wierni! [niebie

Tyś widział, Boże, jak zgięci cierpieniem , 
nieśli do śmierci niedoli swej brzemię, 
jak pod Twym okiem i z Twoim imieniem 
kładli się w ziemię...
O, spełnij, Panie, ich ciche nadzieje!
O, daj, niech jutrznia zabłyśnie im  złota, 
nad polem śmierci niech jasność zadnieje 
Żywota!

Wiem, że dzień przyjdzie, gdy każdą mogiłę 
odemknie dłoń Twa, przed którą się korzę...
O, zbliż go ku nam! Daj czekać nań siłę,
O Boże!



CZY PAPIEŻ JEST NASTĘPCĄ ŚW. PIOTRA AP. 
I NAMIESTNIKIEM C H RY STU SA ?1)

(MOWA RZYM.-KAT. BISKUPA KS. JERZEGO STROSSMAYERA2), WYGŁOSZONA NA TZW. 
SOBORZE WATYKAŃSKIM W D. 2 LISTOPADA 1870 ROKU, A DOTYCZĄCA ROLI PAPIEŻA 

W KOŚCIELE. OBJAŚNIENIA NA KOŃCU).
ZCIGODNI Ojcowie i Bracia! — Nie bez ru  Powszechnego3), po wyjaśnieniu całkowi- 

Vj ia Wh łon? n-T-irc+irw,  ̂ tym  tej kwestii. Przeniknięty poczuciem odpo-
ZCIGODNI Ojcowie i Bracia! — Nie bez 

'lęku, lecz z czystym i spokojnym sumie
niem, w obnczu żywego i wszystko widzącego 
Boga, zabieram głos wśród Was na tym uro
czystym zgromadzeniu. Od pierwszej chwili, w 
której otrzymałem prawo zasiadania z Wami, 
usilną zwracam uwagę na przemówienia, wy
głaszane na tym  zgromadzeniu, ufając mocno, 
że z czasem i na mnie zstąpi z wysoka promień 
światła Bożego, oświeci rozum mój i pozwoli 
zgodzić się z orzeczeniem tego świętego Sobo-

wiedzialności przed Bogiem, wziąłem się z naj
baczniejszą uwagą do badania Pisma św. Sta
rego i Nowego Testamentu, i szukać począłem 
w szacownych tych' pomnikach prawdy — od
powiedzi na pytanie, czy święty najwyższy ka
płan tu  przewodniczący jest istotnie następcą 
św. Piotra, namiestnikiem Jezusa Chrystusa 
i nieomylnym nauczycielem w Kościele?

CO O «DOGMACIE NIEOMYLNOŚCI PAPIEŻA» MÓWI PISMO ŚW.
T"\ LA rozwiązania tego ważnego pytania 
U  zmuszony jestem, nie bacząc na obecny 

stan rzeczy, przenieść się myślą, z pochodnią 
Ewangelii w ręku, ku tym  czasom, kiedy to 
jeszcze nie było ani ultramontanizmu 4), ani ga- 
llikanizmu i kiedy nauczycielami w Kościele 
byli: św. Paweł, św. Piotr, św. Jakub i św. Jan, 
którym nikt powagi zaprzeczyć nie może, nie 
poddając zarazem w wątpliwość tego, czego 
uczy leżąca przede mną Biblia, i co Sobór Try
dencki 5) nazwał regułą w iary i moralności.

Tak usposobiony otworzyłem tę księgę. I cóż, 
czy mam to powiedzieć? Nie znalazłem w niej 
nic takiego, ni w nowszych, ni -w starszych 
źródłach, coby stwierdzało opinię ultramon- 
tańską. Co więcej! Ku mojemu najwyższemu 
zdumieniu nie znajduję w dziejach czasów apo
stolskich żadnej wzmianki o papieżu, jako na
stępcy św. Piotra i namiestniku Jezusa Chry
stusa, tak, jak nie znalazłem żadnego wspom
nienia o Mahomecie, który w owych czasach 
jeszcze nie istniał. Ty, Monsignorze M aim ing6)
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powiesz zapewne, że bluźnię, a ty, Monsignorze 
Pic7) powiesz, żem szalony... O nie, Ekscelencje! 
Ani ja  bluźnię, ani szalony. Obecnie, przeczy
tawszy cały Nowy Testament, oświadczam 
przed Bogiem z ręką wzniesioną do tego Krzy
ża, że nie znalazłem najmniejszych śladów pa
piestwa w tej formie, w  jakiej ona dzisiaj ist
nieje!

Nie odmawiajcież mi swej uwagi, dostojni 
Bracia, bo Waszym szemraniem i krzykami 
potakujecie tym, którzy wraz z O. Hiacyntem8) 
twierdzą, że Sobór niniejszy nie posiada swo
body sumienia, lecz że głosy Wasze już od sa
mego początku pozyskane zostały na jego ko
rzyść9). Jeśliby tak było istotnie, to zgroma
dzenie niniejsze, na które zwrócone są oczy 
świata całego, może się tylko jak najfatalniej 
skompromitować. Jeśli więc pragniemy, by So
bór ten stał się istotnie wielkim, to powinniś
my mieć swobodę. Dziękuję ekscelencji bisku
powi Dupranloup10) za czynione mi głową zna
ki aprobaty, co mi dodaje otuchy. Wiodę więc 
rzecz moją dalej.

Czytając księgi święte z uwagą, jaką mnie 
Pan obdarzył, nie znalazłem ani jednego roz
działu, ani wierszyka jednego, w  których by 
Chrystus Pan dawał św. Piotrowi zwierzch
nictwo nad Apostołami, współpracownikami 
Jego. Jeśli Szymon syn Jony był tym, kim jest 
obecnie według naszego mniemania jego świą
tobliwość Pius IX, to rzecz dziwna, że Chrys
tus nie rzekł doń: „Gdy ja wstąpię do Ojca 
mego, wy wszyscy macie słuchać Szymona 
Piotra, jako mnie słuchacie. Ja  czynię go na
miestnikiem moim na ziemi!“ — Chrystus Pan 
nie tylko nic takiego nie powiedział, ale na
wet nie myślał naznaczać głowy dla Kościoła 
wówczas, gdy Apostołom swym obiecywał, iż 
sądzić będą na stolicach dwanaście pokoleń 
izraelskich; każdemu z dwunastu obiecuje przy 
tym  jednakowo, nie wspominając wcale, że 
wśród stolic tych stolica św. Piotra ma 
być wyższą od innych. Lecz prawdopodob
nie byłby się On tak wyraził, gdyby to było 
Jego wolą.

Jakiż wniosek z milczenia tego wyprowadzić 
mamy? Wniosek ten, — zgodny z zasadami lo
giki, — że Chrystus Pan nie życzył sobie usta
nawiać apostoła Piotra zwierzchnikiem nad in
nymi Apostołami. Gdy Chrystus Pan wysyłał 
Apostołów z poleceniem, by głosili Ewangelię, 
dał wszystkim dwunastu jednakową władzę 
związywania i rozwiązywania, i wszystkim 
przyrzekł pomoc Ducha św. Pozwólcie mi po
wtórzyć! Gdyby On chciał uczynić Piotra swym 
namiestnikiem, byłby mu był przekazał wyraź
nie dowództwo nad swym wojskiem duchow
nym. Lecz Chrystus Pan, jak powiada Pismo 
św. — zabronił tak św. Piotrowi, jak i pozo
stałym Apostołom, panować i dążyć do pano
wania czyli do zdobycia władzy nad wierzący
mi na podobieństwo cesarzów pogańskich (Łuk. 
22, 25). Gdyby Piotr był wybrany papieżem, 
to Chrystus Pan nie mógłby wypowiedzieć za
cytowanego tylko co przeze mnie zakazu, gdyż 
wedle panującej dziś tradycji, papiestwo dzier
ży w  swym ręku dwa miecze, symbole du
chownej i świeckiej władzy.

Jedna rzecz zadziwia mnie wielce. Rozmyś
lając o tym, powiedziałem sobie: jeśliby apo
stoł Piotr miał być naznaczony na papieża, to 
czyżby pozostali Apostołowie mieli prawo po
syłać go wraz z Janem  do Samarii dla głosze
nia Ewangelii Syna Bożego (Dz. Ap. 8,14)? Co- 
byście pomyśleli sami, dostojni Bracia, jeśliby 
wolno nam było w  tej chwili posłać jego świą
tobliwość Piusa IX i jego ekscelencje Monsig- 
nora P lantier11) do patriarchy konstantynopo
litańskiego z poleceniem, by postarali się usu
nąć wschodnią Schizmę?

Lecz my wiemy o drugim, jeszcze ważniej
szym fakcie: W Jerozolimie zbiera się Sobór 
Apostolski dla zadecydowania o sprawach, któ
re wówczas rozdzielały wiernych. Któżby po
winien był zwoływać ten Sobór, jak nie sam 
św. Piotr, jeżeli by był istotnie papieżem? 
Któżby powinien był przewodniczyć na nim, jak 
nie św. Piotr lub jego legaci? Któżby był po
winien układać i ogłaszać postanowienia Sobo
ru, jak nie św. Piotr? — W rzeczywistości jed
nak nic z tego wszystkiego nie było. Apostoł 
Piotr bowiem uczestniczył w  tym Soborze tak, 
jako i inni, ale nie on zwoływał go, lecz św. 
Jakub, a postanowienia Soboru ogłoszono od 
imienia Apostołów, starszych i braci (Dz. Ap. 
15). Czyż my tak postępujemy w dzisiejszym 
Kościele?

Im dłużej badam Pisma święte, dostojni Bra
cia, tym  silniej się utwierdzam w przekonaniu, 
że syn Jony nie jest w  Piśmie św. przedstawio
ny jako pierwszy. Dziś, gdy uczymy że Kościół 
założony jest na św. Piotrze, — to św. Paweł,
0 którego powadze wszakże watnić nie można, 
powiada w liście do Efezów (2,20), że Kościół 
„zbudowany jest na fundamencie apostołów
1 proroków, w  którym  głównym kamieniem 
węgielnym jest sam Chrystus". Tenże apostoł 
wierzy tak mało w zwierzchnictwo św. Piotra, 
iż jawnie karci tych, którzy powiadają: „Jam 
jest Pawłów, a ja Apollów” (Kor. 1, 12), a rów
nie i tych, którzy powiadają: „Myśmy Piotro
wi!” Jeśliby jednak ten ostatni Apostoł był na
miestnikiem Chrystusa Pana, to św. Paweł nie 
odważyłby się ganić tak surowo tych, którzy 
należeli do stronników tego Apostoła. Sw. Pa
weł też, wyliczając godności kościelne, wspo
mina o apostołach, prorokach, ewangelistach, 
nauczycielach, pasterzach (Efez. 4,11). Czyż 
moglibyśmy, dostojni Bracia moi, przypuścić, 
że św. Paweł, ten wielki Apostoł narodów, za
pomniał wspomnieć o najpierwszym ze stopni 
tych, to jest o papiestwie, gdyby pamestwo po
chodziło z postanowienia Bożego? Takie zapo
mnienie wydaie mi sie być równie niemożli
wym, jak to, gdyby historyk ninieiszego Sobo
ru  żadnym słowem o jego świątobliwości Piu- 
sie IX nie wspomniał! (W tym  miejscu na sali 
odezwały się głosy: „Zamilknij heretyku, za
milknij!").

Uspokójcie się, czcigodni Bracia, gdyż jesz
cze nie skończyłem. Przeszkadzając mi prze
mawiać, okazujecie wobec świata, iż popełnia
cie niesprawiedliwość, zatykając usta najm niej
szemu członkowi tego zgromadzenia. Ciągnę 
więc rzecz moją dalej. Apostoł Paweł w  żad
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nym ze swoich listów do rozmaitych gmin 
chrześcijańskich nie wspomina o pierwszeńst
wie św. Piotra. Gdyby to pierwszeństwo ist
niało, gdyby — słowem — Kościół miał w swym 
gronie zwierzchnią głowę, nieomylnego nauczy
ciela, to czyżby wielki Apostoł zapomniał 
wspomnieć o tym? Lecz co ja  mówię! On by 
niewątpliwie napisał obszerny list o tej naj
ważniejszej kwestii! Wszak gdy się gmach Koś
cioła wznosi, czyż można zapomnieć o funda
mencie i węgłach jego? Nie zaprzeczycie chy
ba, iż Kościół nigdy nie był piękniejszy, czy
stszy i świętszy, jak za swych czasów aoostol- 
skich, gdy nie było papieży — (W tym  miejscu 
znowu krzyki na sali: „Nieprawda, niepraw
da!").

1VIECH Monsignor de la N a tte 12) nie za-
-L '  przeczą temu! Jeśli kto z Was, dostojni 

Bracia, odważa się twierdzić, że dzisiejszy Koś
ciół, mający papieża jako swą głowę, jest mo
cniejszy w wierze i czystszy w obyczajach, ani
żeli Kościół Apostolski, niechaj to dziś wypo
wie otwarcie wobec całego świata, gdyż zgro
madzenie niniejsze jest w tej chwili ośrodkiem, 
z którego słowa nasze rozejdą się po świecie 
aż do obu biegunów. Lecz ciągnę dalej. Nie 
znalazłem najmniejszego śladu, żadnej wzmia
nki o władzy papieskiej w żadnym z listów 
św. Pawła, Jana i Jakuba, Sw. Łukasz, dzie- 
jopis misyjnych prac Apostołów, milczy rów
nież w sprawie tego ważnego pytania. Milcze
nie tych mężów w tym przedmiocie, choć listy 
ich stanowią część kanonu natchnionych pism, 
uważałem zawsze za niemożliwe w wypadku, 
gdyby Thiers13), pisząc historię Napoleona Bo- 
napartego, zapomniał był dodać, że był cesa
rzem Francuzów...

Widzę przed sobą jednego z uczestników So
boru, który wskazując na mnie, mówi: „Oto 
biskup sdiyzmatyk, który wszedł między nas 
w owczej skórze11. O nie! dostojni Bracia! Ja  
nie przyszedłem na to czcigodne zgromadzenie 
jak złodziej, oknem, lecz tak, jako i wy wszy
scy, drzwiami. Godność biskupa dała mi do te
go prawo, a chrześcijańskie sumienie zniewala 
mnie do wypowiedzenia otwarcie tego, co za 
prawdę uważam. Lecz co mnie dziwi najbar
dziej, a co się również, da wykazać, to milcze
nie w przedmiocie dotyczącym samego św. 
Piotra. Gdyby Apostoł ten był tym, czym go 
my dziś mianujemy, to jest namiestnikiem 
Chrystusowym na ziemi, to wszakże on by 
sam z pewnością i przede wszystkim o tym 
wiedział. Jeśli by zaś wiedział o tym, to cze
muż tedy nie występował ani razu jako papież? 
Wszak mógłby w roli tej wystąpić w dzień Ze
słania Ducha Św. gdy pierwsze kazanie swe 
wygłosił, a jednak nie uczynił tego! Podobnie 
na Synodzie w Jeruzalem, w Antiochii, jak 
i w dwuch swoich listach pisanych do Kościo
łów nie podaje się za papieża.

Czyż możecie wobec tego, czcigodni Bracia, 
wyobrazić sobie św. Piotra jako papieża? Je 
żeli tedy chcecie twierdzić, że on był papie
żem, to naturalną konsekwencją było by, że on 
sam o tym  nie wiedział! Lecz w takim razie 
pytam się każdego rozumnego i myślącego 
człowieka, czy obydwa te przypuszczenia są 
możliwe? Wracając do rzeczy, twierdzę, że za 
życia Apostołów. Kościół nigdy nawet nie po
myślał o tym, że mógłby być jakiś papież. 
Jeśli usiłujemy twierdzić coś przeciwnego, to 
powinniśmy wpierw wrzucić w ogień wszyst
kie święte księgi albo je zignorować!

CO O DOGMACIE «NIEOMYLNOŚCI PAPIEŻA» MÓWIĄ DZIEJE KOŚCIOŁA
WATYKAŃSKIEGO?

Ale ze . wszystkich stron mi mówią: „Czyż 
nie był św. Piotr w Rzymie? Czy nie był tam 
głową w dół ukrzyżowany? Czyż nie w tym 
wiecznym mieście znajduje się katedra, w 
której nauczał, i ołtarze, przy których Bożą 
liturgię odprawiał?" — Dostojni Bracia! Że 
sw. Piotr był w Rzymie opiera się jedynie na 
podaniu. A choćby nawet był rzeczywiście bi
skupem rzymskim, to w jaki sposób z faktu 
jego biskupstwa macie prawo wnioskować o je
go zwierzchnictwie w Kościele? — Scaligier, 
jeden z najbardziej wykształconych ludzi nie 
zawahał się powiedzieć, że biskupstwo św. 
Piotra i przebywanie jego w Rzymie, odnieść 
należy do śmiesznych legend. (Tutaj nastąpi
ły zno^u okrzyki: „Zamknijcie mu usta! Niech 
zejdzie z mównicy!")

Dostoini Bracia! gotów iestem zamilknąć. 
Ale czyż w zgromadzeniu takim, jak nasze, nie 
lepiej zbadać wszystko według zalecenia apo
stolskiego i trzymać się tego, co dobre? Atoli, 
dostojni Bracia, posiadamy takiego dyktatora, 
przed którym skłonić się i zamilknąć powinni 
wszyscy, nie wyłączając jego świątobliwości 
Piusa IX. Tym dyktatorem jest historia. Ona 
nie jest legendą, którą można tworzyć na po

dobieństwo garncarza, urabiającego glinę dla 
swoich, naczyń, lecz podobną jest ona do dia
mentu, który na szkle niezatarte żłobi słowa. 
Jeślim przeto, opierając się jedynie na histo
rii, nie znalazł dotychczas żadnych śladów pa
piestwa w czasach apostolskich, to nie ma 
w tym winy mojej, ale to wina historii. A mo
że chcecie zadać kłam słowom moim? Owszem, 
proszę bardzo, jeżeli tylko uczynić to zdołacie! 
Monsignore Dupranloup powiedział słusznie 
w swych słynnych obserwacjach o tym Sobo
rze Watykańskim, że jeślibyśmy ogłosili Piu
sa IX nieomylnym, to z konieczności i drogą 
naturalnej logiki musielibyśmy ogłosić za rów
nie nieomylnych także wszystkich jego po
przedników. Dobrze więc, czcigodni Bracia! 
Historia ze swym autorytetem podnosi tu swój 
głos i zapewnia nas, że niektórzy papieże my
lili się. Możecie przeciwko temu protestować 
lub zaprzeczać, lecz ja dam wam na to dowo
dy:

1. Papież Wiktor (w r, 192) uznał naprzód 
montanizm14), a potem go potępił.

2. Papież Marcellinus (296—303) był bałwo
chwalcą. Złożył on w świątyni W esty15) ofiarę 
bogom. Powiecie może, że to był czyn słabości?
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Lecz ja wam odpowiem, że zastępca Chrystusa 
raczej umiera, ale nie staje się odstępcą.

3. Papież Liberius (r. 358) zgodził się na po
tępienie św. Atanazego i uczynił wyznanie 
arianizmu16), dlatego, by go z wygnania odwo
łano i przywrócono niu stolicę.

4. Papież Honoriusz (r. 625) uznaje herezję 
monotelityzmu17).

5. Papież Grzegorz I (578—590) nazywa an
tychrystem każdego, ktoby sobie przybrał 
miano biskupa powszechnego, a papież Boni
facy III (607—608) sprawił, że ojcobójca ce
sarz tytułu tego mu udzielił.

6. Papieże Pascal II (1088—1099) oraz Eu
geniusz III (1145—1153) uznali pojedynki, pa
pieże zaś Juliusz II (1509) i Pius IV zakazali j e . ,

7. Eugeniusz IV (1431—1439) uznał Synod 
w Bazylei i przywrócenie Komunii pod obu po
staciami dla Kościoła w Czechach. Pius II 
(1458) odwołał tę koncesję.

8. Hadrian II ogłosił, że małżeństwa cywil
ne sa ważne, a Pius VII (1800—1023) potępił 
je, jako nieważne.

9. Sykstus V (1585—1595) wydał edycję 
Pisma św. i osobną bullą zalecił ie czytać, 
Pius VII natomiast potępił czytanie Pisma św.

10. Klemens XIV (1700—1721) zniósł zakon 
jezuitów, zatwierdzony przez Pawła III. A Pius 
VII znowu zakon ten wznowił. —

Nie, nie oszukujcie samych siebie. Jeżeli 
uchwalicie dogmat o nieomylności papieskiej, 
protestanci, nasi przeciwnicy wystąpią jawnie, 
tym  śmielej, że mają historię po swojej stro
nie, gdy przeciw nim bedziemy tylko mieli go
łe zaprzeczenia. Cóż możemy im odpowiedzieć, 
gdy pokażą wszystkich biskupów Rzymu od 
Linusa aż do jego świątobliwości Piusa IX?

Ach, gdybyż oni wszyscy byli Piusami IX, mo
glibyśmy triumfować na całej linii, — ale nie
stety tak nie jest. (Zrywaią się krzyki: „Milcz, 
milcz! Dosyś, dosyć!) Nie krzyczcie, Monsigno- 
ri! Bać się historii jest to uznać sie za zwy
ciężonych! Co więcej, gdybyście mogli całą 
wodę Tybru na nią puścić, nie zmylibyście ani 
jednej karty. Pozwólcie mi mówić, a będę się 
streszczał, o ile to tylko możliwie w tak donio
słej materii.

Znacie zbyt dobrze historie o Formozusie, 
bym mógł cokolwiek do niej dodać. Stefan XI 
kazał jego ciało odgrzebać, ubrać w szaty pon- 
tyfikalne, palce, którymi błogosławił — uciąć, 
a potem go wrzucić do Tybru, ogłosiwszy go ja
ko krzywoprzysiężcę i bękarta. On sam został 
potem przez lud uwięziony, otruty i uduszony. 
Ale patrzcie, jak te rzeczy wyrównano! — Ro- 
manus! — Romanus, następca Stefana, a po 
nim Jan  X zrehabilitowali pamięć Formozusa.

Może powiecie mi, że to: bajki, nie historia! 
Bajki! Idżc.ie, Monsignori do biblioteki waty
kańskiej i czytajcie Platinę, historyka papies- 1

, twa i roczniki Baroniusza (867). To są fakta, 
które dla honoru stolicy świętej, życzymy so
bie, by były nieznane. Ale gdy się nam poleca 
określić dogmat, który może wywołać wielką 
schizmę między nami, czyż miłość, którą ży
wimy dla czcigodnej Matki Kościoła katolic
kiego, apostolskiego i rzymskiego, może nam 
nakazać milczenie?

Idę dalej! — Uczony kardynał Baroniusz, 
mówiąc o dworze papieskim, pisze: (uważaj
cie, moi czcigodni Bracia, na te słowa) „Jak- 
żesz wygi ad ał rzymski Kościół w tych cza
sach — jaki ohydny! Tylko wszechwładne kur
tyzany rządzą w Rzymie! One to nadaia, zmie- 
niaią i odbierają biskupstwa, a wstvd to mó
wić, one to sadzają na tronie św. Piotra swych 
kochanków, fałszywych papieży...”

Rozumiem, jak musiał sie sławny Baroniusz 
rumienić, gdy opisywał dzieje biskupów rzym
skich. Mówiąc o Janie XI, naturalnym  synu 
papieża Sergiusza i Morozji, napisał te słowa 
w swych rocznikach: „Swiety Kościół i to 
rzymski został ohydnie sponiewierany przez ta
kiego potwora. Jan XII (956), wybrany papie
żem w wieku 18 lat, przez wpływy kurtyzan, 
nie bvł ani odrobinę lepszym od swego po
przednika".

Przvkro mi, czcigodni Bracia, ruszać to bło
to. Milczę o Aleksandrze VT oicu i VnpT->snVu 
T,”krecii. O d ^ r^ a m  pip nr! Jana (1316),
który zanrzeczał nieśmiertelności duszy i. zo
stał zdegradowany przez święty ekumeniczny 
Synod w Konstancii. — Ktoś powie, że ten .So
bór był tylko prywatnym. Niech i tak bedzie. 
Ale jeżeli odmówicie mu autorytetu, to jako 
lo£ic7ną konsekwencje musicie uznać wybór 
Marcina V (1417) za nieprawnv. I cóż się' w te
dy stanie ze sukcesją apostolską? Możecie zna
leźć jej łączność?

Nie mówię o schizmach, które zniesławiły 
Kościół. W tych nieszczęsnych dniach stolica 
rzymska była nieraz zajęta przez dwóch, a na
wet trzech współzawodników, — który z nich 
był prawdziwym papieżem?

Streszczaiąc się, raz jeszcze twierdzę, że je
żeli ogłosicie nieomylność obecnego biskupa 
Rzymu, musicie stwierdzić nieomylność wszyst
kich poprzedników, nie wyjmując nikogo 
A czy możecie to zrobić, gdy historia wykazuje 
z jasnością równą chyba słońcu, że papieże 
myhli sie w swej nauce? Czy moglibyście to 
zrobić i twierdzić, że chciwi, nierządni, mor
derczy, świetokupni papieże byli zastępcami 
Jezusa Chrystusa? O, Bracia czcigodni, prosić 
taką potworność — było by to zdradzić Chry
stusa gorzej niż Judasz. Było by to rzucać 
błoto w twarz Chrystusowi! (Krzyki na sali: 
„Precz z mównicy! Prędko zamkni-icie usta he
retykowi!) — Moi czcigodni Bracia, krzyczcie. 
Czy nie więcej godnym było by zważyć moie 
argumenty i dowody na wadze świptości? 
Wierzcie mi, historii nie można z powrotem 
przerobić, ona jest i pozostanie na cała wie
czność, i protestować bidzie przeciw dogmato
wi o nieomylności papieskiej!
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słowa: „Ty jesteś Piotr, a na tej epoce” 
zbuduję Kościół mój!" (Mat. 16, 18). Na zarzut j 

ten gotów jestem odpowiedzieć natychmiast, 
moi Bracia dostojni. Wpierw atoli zaznajomić 
Was pragnę z wynikami moich historycznych 
badań.

Nie znalazłszy żadnego śladu papiestwa w 
czasach apostolskich, powiedziałem sobie: 
Znajdę to, czego szukałem w  kronikach Koś
cioła. Rzeczywiście, otwarcie powiem, szuka
łem papieża w  pierwszych czterech wiekach 
Kościoła i — nie znalazłem go. Spodziewam 
się, że nikt z Was nie powątpiewa o wielkiej 
powadze biskupa hiszpańskiego, wielkiego 
i błogosławionego Augustyna. Ten czcigodny 
doktór, zaszczyt i chluba Kościoła katolickiego, 
był sekretarzem Soboru Miletańskiego (402 r.) 
w Afryce. W postanowieniach tego Soboru 
znajdują się godne uwagi słowa: „Kto zechce 
apelować do tych, którzy znajdują się po tam 
tej stronie morza (to znaczy w Rzymie), ten do 
żadnej społeczności chrześcijan w  Afryce przy
jętym  nie będzie". Afrykańscy więc biskupi u- 
ważali biskupa rzymskiego za tak nieznaczne
go, że wymierzali nawet karę ekskomuniki na 
tych, którzy by do niego zechcieli apelować. 
Ciż sami biskupi na VI Kartagińskim Soborze 
pod przewodnictwem Aureliusza, biskupa mia
sta Kartaginy, pisali do Celestyna, biskupa 
rzymskiego, z ostrzeżeniem, by nie przyjmował 
apelacji od biskupów afrykańskich, ani od ka- 
płanów lub kleryków, oraz by nadal nie przy
syłał swych legatów ani pełnomocników, 
a wreszcie, by nie wprowadzał do Kościoła 
ludzkiej pychy.

Że biskup rzymski usiłował od czasów naj
dawniejszych scentralizować w  swej osobie 
wszelką możliwą władzę, jest faktem oczywis
tym. Lecz równie oczywistym jest fakt, że 
zwierzchnictwa tego czyli prym atu nie posia
dał, jaki mu ultramontanie przypisują. Gdyby 
go posiadał, to jakimże prawem biskupi afry
kańscy, z błogosławionym Augustynem na cze
le, ośmielili by się wzbronić apelacji od swoich 
wyroków do zwierzchniczego trybunału?

Z całą szczerością wyznaję, że patriarcha 
rzymski zajmował pierwsze miejsce. W jed
nym z praw Justyniana powiedziano: „Zgod
nie z orzeczeniem czterech Soborów postana
wiamy, aby biskup starożytnego Rzymu był 
pierwszym wśród biskupów, arcybiskup zaś 
konstantynopolitański, jako biskup nowego 
Rzymu, był drugim". Powiecie mi: Uchyl więc 
czoła przed prymatem papieża! Nie bądźcież, 
dostojni Bracia, tak pochopni w swych wnio
skach, jak gdyby prawo Justyniana przema
wiało istotnie, na korzyść bronionej przez Was 
zasady: Co innego jest pierwszeństwo, a co 
innego władza jurysdykcji! Wyobraźmy sobie 
np. że we Florencji zgromadził się Sobór 
wszystkich biskupów państwa włoskiego. 
Pierwszeństwo poruczono by naturalnie pry
masowi Florencji, tak jak na wschodzie pierw
szeństwo to oddano by patriarsze konstantyno- *

politańskiemu, w Anglii arcybiskupowi Kan- 
tyrberyjskiemu. Atoli żaden z nich nie może 
na mocy zajmowanego stanowiska rościć sobie 
prawa do jurysdykcji nad współbraćmi!

Znaczenie biskupów rzymskich powstało 
wcale nie z osobliwej Bożej mocy, ale ze zna
czenia tego miasta jako stolicy, Monsignore 
Darboy18) nie jest co do godności wyższym od 
arcybiskupa awigniońskiego, pomimo to wszak
że fakt, iż rezyduje w Paryżu, daje mu to 
pierwszeństwo, którego by nie miał, gdyby pa
łac jego znajdował się zamiast nad brzegiem 
Sekwany — nad brzegiem Rodanu. To co 
prawdziwe i słuszne w sprawach religijnych, 
jest równie prawdziwym i słusznym w  spra
wach cywilnych i politycznych. Prefekt Flo
rencji nie jest wcale wyższym od prefekta 
miasta Pizy, — lecz cywilne i polityczne wa
runki miejscowe wyrobiły mu większe zna
czenie.

Powiedziałem, że już od pierwszych stuleci 
dążył patriarcha rzymski do ujęcia w  swe ręce 
najwyższej władzy w Kościele. Na nieszczęście 
dopiął tego prawie, lecz całkowicie uczynić te
go nie zdołał, gdyż cesarz Teodozjusz II wydał 
prawo, aby patriarcha konstantynopolitański 
posiadał jednakową z biskupem rzymskim 
władzę. Ojcowie Soboru Chalcedońskiego wy
znaczyli obu biskupom, tak starego jak i no
wego Rzymu, równe stanowisko we wszystkich, 
także kościelnych sprawach. Szósty Sobór Kar- 
tagiński zabronił wszystkim biskupom przy
bierania tytułu księcia, czyli biskupa zwierzch-

- nika.
Co się tyczy tytułu biskupa powszechnego, 

który papieże później przybrali, to papież 
Grzegorz I w mniemaniu, że następcom jego 
nie wpadnie do głowy myśl używania go, takie 
napisał słowa: „Żaden z moich następców nie
chaj się nie waży używać tego niegodnego czci 
tytułu, albowiem jeśliby jakikolwiek patriar
cha przybrał sobie nazwę powszechnego, to 
wtedy godność patriarchy straciła by na zaufa
niu. A przeto niechaj obcym będzie chrześcija
ninowi pożądanie tytułu, który zasiewa nie
ufność do współbraci!" — Te słowa św. Grze
gorza zwrócone były przeciwko jego współbra
tu, patriarsze konstantynopolitańskiemu, któ
ry  dążył do zdobycia prym atu w Kościele.

Papież Pelagiusz II nazwał biskupa konstan
tynopolitańskiego — Jana bezbożnym i czci 
niegodnym zato,- że się dopominał zwierzchni
czego kapłaństwa. — „Nie troszczcie się — 
mówił — o ty tuł powszechny, który sobie przy
właszczył bezprawnie Jan. Niechaj żaden z pa
triarchów nie przybiera tego niegodnego czci 
tytułu. Czegóż bowiem możemy oczekiwać je
śli wśród duchownych ujawnią się takie dąż
ności! Ziści się na nas to, co było przepowie
dziane: On jest księciem synów pychy!" (Pelag.
II, ep. 13).

Czy te poważne świadectwa, a mógłbym zgó- 
rą setkę podobnych przytoczyć, nie stwierdza
ją  prawdy jaśniejszej nad słońce, że pierw
szych biskupów rzymskich nie uznawano nig-
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dy jako powszechnych, ani za głowę Kościoła?
Z drugiej znów strony, któż o tym  nie wie, że 
od 325 roku, w którym odbył się pierwszy So
bór Nicejski, do roku 680, w którym  inny So
bór powszechny konstantynopolitański, na 
ogólną liczbę 109 biskupów, którzy brali udział 
w  pierwszych sześciu Soborach powszechnych, 
zachodnich biskupów było nie więcej jak dzie
więtnaście? Kto o tym nie wie, że Sobory zwo
ływane były przez cesarzów, bez powiadomie
nia, a często wbrew woli rzymskiego biskupa?

Powiecie zapewne, że Ozjusz, biskup Kordo
wy, przewodniczył na pierwszym Soborze Ni
cejskim i że wydał jego postanowienia. Atoli 
tenże Ozjusz przewodniczył następnie na So
borze w Serdach, na którym nie było legata bi
skupa rzymskiego Juliusza. Więcej o tym nie 
powiem, czcigodni Bracia, lecz przechodzę do 
innego, silnego dowodu, na który powoływali
ście się uprzednio dla stwierdzenia prym atu 
rzymskiego biskupa. —

Przez „opokę” (petra), na której jest zbudo
wany Kościół, wy rozumiecie Piotra (Petrus). 
Gdyby to było prawdą, spór byłby skończony. 
Atoli nasi przodkowie, a oni bezwątpienia coś
kolwiek rozumieli, sądzili inaczej, niż my. Św. 
Cyryl w swej IV księdze o Trójcy Przenajśw. 
mówi: „Sądzę, że przez opokę powinniśmy ro
zumieć niezachwianą wiarę apostołów". — Św. 
Hilary, biskup z Poitiers, w swej II księdze mó
wi: „Opoka (petra) jest to błogosławiona i je
dyna opoka wiary, wyznanej ustami św. Pio
tra", — a w szóstej księdze o Trójcy św. mówi: 
„Na tej opoce wyznania wiary zbudowany jest 
Kościół". — Bóg, — według słów św. Hieroni
ma w VI księdze Komentarzów do św. Mateu
sza, — założył Kościół swój na tej opoce i od 
tej opoki otrzymał apostoł Piotr imię. — Za 
nim św. Jan  Złotousty powiada w 53 mowie 
przy Ewangelii św. Mateusza: „Na tej opoce 
zbuduję Kościół mój, to jest na wyznaniu wia
ry". A jakie było wyznanie Apostoła? Oto ono: 
„Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego!" — 
Sw. Ambroży, arcybiskup mediolański, w  obja
śnieniach do II rozdziału listu do Efezów, — 
św. Babyli z Selensji i Ojcowie Soboru Chal- 
cedońskiego, uczą zupełnie tak samo.

Ze wszystkich nauczycieli starożytnego 
chrześcijaństwa św. Augustyn zajmuje jedno 
z pierwszych miejsc, tak ze względu na jego 
naukę, jak i jego świętość. Posłuchajcie tedy, 
co pisze on w swoim drugim traktacie o I liś
cie św. Jana: „Co znaczą słowa: Zbudują Kościół 
mój na tej opoce? Znacza one: Na wierze, na sło
wach tych: „Tyś iest Chrystus, Syn BoPa ży
wego!" W 124 traktacie jego do Ewangelii św. 
Jana znajdujemy takie znamienne zdanie: „Na 
tej opoce, która tyś wyznał, ja zbuduję Kościół 
mój. Opoką więc był Chrystus!"

Wielki biskup wierzył tak mało w  to, by Koś
ciół miał być zbudowany na św. Piotrze, że 
w X mowie do diecezian powiedział, co nastę
puję: „Tvś jest Piotr. Na tej onoce (petra^, któ
rą tyś wyznał, gdyś rzekł:: Tyś iest Chrystus 
Syn Boga żywego — ja zbuduję Kościół mój!"
— Sąd św. Augustyna o wspomnianym tekście .
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był w tych czasach sądem całego chrześcijań
stwa. —

Konkluduję więc zwycięsko wraz z histo
rią, rozumem, logiką, z właściwym sensem 
i z chrześcijańskim sumieniem, że Jezus Chry
stus nie udzielił Piotrowi żadnego prymatu, — 
że biskup Rzymu został zwierzchnikiem Koś
cioła tylko przez samowolne i kolejne przy
właszczenie sobie praw, należących do całego 
episkopatu.

Objaśnienia:
1) W yję te  z „Listów rzym skich" Canerta.
2) ks. Józef Jerzy  Strossm ayer, b iskup  d iakow ski 

i srjem ski, do śm ierć, by i przekonany o słuszno
ści swego p u n k tu  w idzenia na dogm at o n ieom yl
ności papieskiej. Z m art w  r. luuó w Zagrzeoiu  
w  Jugosławii.

3) Tzw. Sobór W atykański z  roku  1870, uw ażany  
przez Kościół papieski za X X  Sobór pow szechny, 
był w  istocie ty lko  Synodem  p artyku la rnym  te 
goż odłam u Kościoła chrześcijańskiego. Z nam ien
n ym  jest fa k t, że na około 700 biskupów , sam ych  
włochów było na n im  ponad 270. C zyż nie dowo
dzi to, iż  Kościół ten jest w łaściw ie narodow ym  
Kościołem  Italii? Przecież z arcykatolickiego kra 
ju  ja k im  była wów czas rzym sko-ka to licka  Pol
ska, udział na Soborze brało aż 7 b iskupów  (sic!).

4) W atykański k ierunek m yślenia, u ltrareakcy jny  
(wsteczny) w ysław iający ponure średniowiecze, 
teoretyczne papiestwo, a nade w szystko  w y stę 
pu jący przeciw ko próbom  odrodzenia w  pościele, 
przeciw ko w sze lk im  usiłowaniom  re form acyjnym . 
Nazwa wiąże się z m iastem  R zym em , rzekom o po
budow anym  na  wzgórzach (super m ontes  — po
n ad  górami).

5) Sobór T rydencki, rów nież w łaściw ie Synod par
tyku la rn y  Kościoła papieskiego (1545 — ióó3) pow 
ziął liczne uchw ały dogm atyczne, zw łaszcza jako  
przeciw w aga hasłom  W ielkie j Reform acji.

6) M anning  •—- arcybiskup W estm insterski, zw o len
n ik  dogm atu o nieomylności.

7) Pic — biskup z Poitiers.
8) O. H iacynt — zakonn ik karm elitański, k tó ry  z  po

w odu ogłoszenia dogm atu o nieom ylności w ystą 
p ił z  Kościoła rzym skiego i połączył się z  obo- 
izem tzw . staro-katolików , czyli tych , k tórzy  nie  
uznali uchw ał Soboru W atykańskiego, i trzym ają  
się starej w iary, bez now ych dogmatów.

9) Chodzi o tezę nieom ylności papieskiej.
10) D upranloup  — biskup Orleanu.
12) de la N atte  — jeden  z b iskupów  francuskich  na  

Soborze.
11) P lantier  — u ltram ontański b iskup z Nime.
13) Thiers — prezydent R epubliki francuskiej.
l i )  M ontafiizm  doktryna  sek ty  u tw orzonej przez  

M ontana w e F ryg’A ok. 150 roku. Odznaczała się 
przesądna surowością życia i fana tyzm em  relig ij
nym . M ontaniści uw ażali się za w yższych  chrześci
jan  i przetrw ali w  A fryce  i A z ji M niejszej do VI 
w ieku.

15) W esta  — grecka bogini ogniska domowego, m iała  
zaw sze 6 sw oich kapłanek-dziew ic w esta lkam i 
zw anych.

16) A rianizm  — nauka A riusza (+336), głoszącą jed 
ną ty lko  osobę Boga, a tym sa m ym  przecząca bó
stw u  Chrystusa. N auka potępiona przez szereg So
borów, odżyła jednak w  postaci socynjanizm u. 
W  Polsce arianie czyli Bracia czescy cieszyli się 
w ie lk im  pow odzeniem  i m ają  chlubne ka r ty  h isto
rii.

17) M onotelityzm  — sekta  chrześcijańska, uznająca  
w  C hrystusie dw ojaką naturę, ale jedność woli 
i czynu, przy  czym  wola boska opanowała zuveł-  
nie wolę ludzką. Z w olenn ikiem  je j był rów nież  
cesarz H erakliusz.

18) Dalboy — arcybiskup Paryża.
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O POKÓJ, W O LNO ŚC- 
I PRZYJAŹŃ!

E. JASTRYGA

(Na m arginesie fro n tu  w alki o pokój i  m iesiąca pogłębienia przyjaźni 
m iędzy Polską a narodam i Z w iązku  Radzieckiego)

Zawsze ci sami przeciwnicy!

H ISTORYCZNE zwycięstwo proletariatu ro
syjskiego w czasie Rewolucji Październiko

wej odbiło się stokrotnym echem w sercach 
wszystkich ludzi uczciwej pracy na całym świe- 
cie. Dało ono narodom Związku Radzieckiego 
wolność polityczną i sprawiedliwość społeczną, 
dało im niebywały rozkwit całej materialnej 
i duchowej kultury, — ale też jednocześnie 
przyniosło całemu światu przecenny dar w  po
staci hasła powszechnego pokoju, które rzuco
ne 37 la t temu jako stanowcze wezwanie impe
rialistycznemu światu, dziś przynosi już błogo
sławione owoce trwałego zwycięstwa. Wszyst
kie te rzeczy tak bardzo splotły się ze sobą, tak 
zazębiają się wzajemnie, że dziś trudno napraw 
dę wyobrazić sobie człowieka postępowego, któ
ry  by nie był jednocześnie zdecydowanym 
szermierzem wszystkich tych idei: wolności po
litycznej, przyjaźni między narodami i pow
szechnego pokoju.

37 rocznicę zwycięskiej Rewolucji nad świa
tem zmurszałej przeszłości, nad światem bezpra
wia, wyzysku, ciemnoty i zacofania, — obcho
dzimy w niemniej osobliwych warunkach, 
w niemniej groźnych okolicznościach, aniżeli 
te, w jakich rodziło się nowe życie w K raju 
Rad.

Bo tak samo, jak 37 la t temu, jeSlzicze płynie 
niewinna krew bohaterskich narodów, wyzwa
lających się iz pęt obcego imperializmu, z oków 
kapitalistycznego wyzysku, z ciasnych ram 
średniowiecznego zacofania. Tak samo, jak 37 
lat temu, przytłaczaj aca większość ludzkości 
praignie wreszcie trwałego pokoju, pragnie dla 
siebie sprawiedliwości, pożąda pełni życia i wi
dzialnego szczęścia. I to szczęścia nie tego, za
powiadanego w dalekiej pozagrobowej przysz
łości, — nie tego aż tam w zaświatach, — ale 
koniecznie już ttitaj na ziemi. I dziś, jak wtedy, 
walka o przeobrażenie świata idzie znowu 
w parze z bezkompromisową walką o zapew
nienie światu przede wszystkim trwałego po
koju i bezpieczeństwa.

. Ale aż nazbyt widocznym jest, że ta  fala re
wolucyjnej woli ulepszania świata i rewolucyj
nego protestu, przeciwko gwałtom starego 
ustroju, wezbrała niepomiernie! Tak, — nikt 
już nie zaprzeczy, że Rewolucja Październiko
wa w  K raju Rad przeobraziła świat i splotła 
się niepodzielnie ze sprawą walki o utrwale
nie pokoju na całym globie ziemskim.

I tutaj właśnie znajduiemy rozwiązanie po
zornej zagadki, dlaczego dziś jeszcze, — podob
nie jak to bywało w  ciągu tych minionych 37 
lat dzielących nas od tej przełomowej chwili, — 
kapitalistyczni kierownicy krajów imperiali
stycznych każdego zwolennika pokoju uważają

automatycznie za komunistę, a co za tym idzie, 
za zdecydowanego wroga ciemnoty i zacofania, 
słowem — za człowieka postępowego! A być 
postępowym w wyżej przytoczonym znacze
niu — to dla nich tyle, co być człowiekiem nie
bezpiecznym, — oczywiście dla ich kolosalnych 
dochodów, jakie czerpią bądź to z wojny, bądź 
z wyzysku prostych ludzi pracy, bądź wreszcie 
z ludzkiej ciemnoty! W naszych krajach postę
powych, w krajach budującego się socjalizmu 
i demokracji ludowej, za wroga uważa się każ
dego zwolennika wojny, każdego wojennego 
podżegaeiza, każdego apostoła reakcji, ciemnoty 
i wstecznictwa!

Rzecz jasina, że w konsekwencji, dogorywa
jący już dziś moloch przeszłości utożsamia zna
czenie swej walki przeciwko komunizmowi.— 
z walką przeciwko akcji pokojowej. Zupełnie 
podobnie działo się w czasie Październikowej 
Rewolucji, kiedy to świat stary, opierający się 
na siłach międzynarodowego kapitału i impe
rializmu, najgwałtowniej chciał się przeciwsta
wić — na równi idei socjalizmu, jako też i gło
szonej przez tenże socjalizm akcji pokojowej.

Nie jest to bowiem prostym tylko zbiegiem 
okoliczności, że pamięć wiekopomnej Rewolu
cji czcimy w  tym roku wzmożoną jeszcze ak
cją walki o pokój, — że do tej walki zdołaliś
my zmobilizować olbrzymią większość 
mieszkańców ziemskiego globu, że potrafi
my stworzyć ponad miliardową armię przeciw
ników wojennego regulowania międzynarodo
wych sporów. — Nie jest również przypadkiem,

■ iż uprzedzając nieuniknioną przyszłość — iuż 
teraz na strasznej liście przestępców i ludobój
ców zapisuje świat nazwiska tych wszystkich 
podżegaczy wojennych, ^ct^rzy niepomni niesz
częsnego losu swych hitlerowskich poprzedni
ków, na nowo odważają się wyprażać światu 
bombą, lub jakimś innym ludobójczym narzę- 

, dziem masowej zagłady. — Nie jest w końcu 
przypadkiem, iż właśnie nailepsi i naiserdecz- 
niejsi przedstawiciele wszystkich narodów świa
ta coraz silniej ściskają sobie przyjazne dłonie 
i murem stają w obronie powszechnego pokoju 
i ładu!

Już od 37 lat rozbrzmiewa po całej ziemi do
nośne, i tak bardzo do serca przypadaiace poko
jowe wezwanie Październikowej Rewolucji. 
Okazuje sie iednak, iż to jedynie słuszne, jedy
nie sprawiedliwe, jedyne na tej ziemi święte 
hasło pokoiu między n- jadam i, — hasło brat
niego współżycia wszystkich ludów różnych 
ras, jeżyków i przekonań, — hasło wspólnego 
budowania lepszego ju tra  na nowych całkowi
cie i jedynie słusznych podstawach równo
uprawnienia wszystkich narodów — nie do
tarło do mózgów tych, którym niedość było na-
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szej krwi i męczeństwa, niedość trupów na
szych ojców, matek i dzieci, — którzy usta
wicznie pożądają nowego żeru, nowych milio
nów... ludzkich istnień, byle móc na tej krwi 
i krzywdzie robić kokosowe interesy, byle móc 
nad światem niepodzielnie panować i niemiło
siernie go eksploatować!

Cześć bohaterom Wiekopomnej Rewolucji
Ą  LE chociaż my, jako ludzie teraźniejsi, 
•^•zawsze musimy być czujni, zawsze w ier
nie czuwać nad wszystkimi naszymi osiągnię
ciami i śmiało patrzeć w przyszłość, — to jed
nak niepodobna oderwać oczu od tego, co jest 
natchnieniem wszystkich uczciwych ludzi na 
całym świecie, — od tego, co było zaczątkiem 
naszego nowego życia.

I dlatego ze czcią głęboką i z szacunkiem po
chylamy swe czoła przed bohaterami paździer
nikowego przełomu, — przed ludźmi, którzy 
po raz pierwszy w historii, wywalczyli coś kon
kretnego i realnego nie tylko dla siebie, — któ
rzy wywalczyli dobrą sprawę i nie tracili na- 
próżno swego życia! Na polach całej Europy 
nasiąkłych ich krwią serdeczną wyrosły bujne 
kwiaty: las czerwonych sztandarów międzyna
rodowego sojuszu wszystkich ludzi uczciwej 
pracy, i las błękitnych sztandarów wszystkich 
ludzi dobrej woli — walczących o pokój! Cześć 
więc oddajemy tym  ludziom, którzy cennym 
swym życiem niejednokrotnie płacili za naszą 
i swoją wolność, — za nasze i swoje własne 
szczęście, — za naszą i swoją przyszłość! Cześć 
ludziom, którzy potrafili nie tylko u siebie 
zniszczyć- molocha zmurszałej przeszłości, ale 
i nam — braciom swym — utorowali drogę do 
nowego życia, do nowych zwycięstw na większą 
jeszcze skalę!

Ze czcią prawdziwą i szacunkiem schylamy 
swe czoła przed bohaterami Rewolucyjnego 
Czynu, który i nas Polaków rozbudził z wielo
wiekowego uśpienia i politycznego maraz
mu, — który i nas Polaków nauczył, jak żyć

S Z C Z Ę Ś L I
ADAM

CZCZĘSIAW E ludy, gdy im  w  górze świeci
l, J wolnei Ojczyzny widoma potęga, 
co darząc blaskiem najuboższe dzieci, 
w podziemia nędzy i boleści sięga!

Szczęśliwe kraje, gdzie pokoleń praca 
nie idzie w niwecz wśród gromów i burzy, 
lecz gdzie czyn wszelki Ojczyznę wzbogaca 
i gdzie myśl każda jej trium fom  służy!

Tam są szczęśliwi, co 
śnić, że ich dzieciom Ic 
i ze spokojem patrzeć 
i o pomyślność oprzeć

i pracować, jak walczyć i jak zwyciężać, jak 
umierając nawet być naprawdę nieśmiertelny
mi we wdzięcznej pamięci szczęśliwszych poko
leń przyszłości!

W  wiekopomną rocznicę Październikowego 
Czynu staje przed nami wizja tych ludzi, któ
rzy u podstaw budowy swojego życia wołali 
w świat daleki, a zwłaszcza d o . nas Polaków: 
Idziemy do was z gołębiem pokoju! Idziemy za 
naszą i waszą wolność! Wyciągamy do was dłoń 
szczerej przyjaźni! Niech zginie wojna, niech 

.żyje pokój! Niech pokój buduje i tworzy nowe 
piękne życie! Niech zginie nienawiść, niech ży
je przyjaźń! Niech nas łączy i uszczęśliwia!

Ludzie przyzwyczaili s ię 'już do wielu pięk
nych haseł. Od tysięcy lat brzmią one nieu
chwytnym echem w przestworzach, w świecie 
abstrakcyjnych idei. Ale nikt ich jeszcze nie po
trafił zrealizować, nikt przed Październikową 
Rewolucją nie potrafił ich ściągnąć z nieba na 
ziemię, z raju  platońskich marzeń i morusow- 
skiej utopii do bolesnego jądra naszego życia 
tutaj na ziemi. I dlatego właśnie twórcy Paź
dziernikowej Rewolucji na zawsze będą nie
śmiertelni we wdzięcznej pamięci wszystkich 
przyszłych pokoleń, ponieważ jako pierwsi nie
zadowolili się samym stwierdzeniem faktu, że 
na świecie jest źle, że w trybach życia między
narodowego ustawicznie coś trzeszczy, że coś 
tam niemiłosiernie zgrzyta! Że nie zadowolili 
się stwierdzeniem faktu, iż ludzkość jest cze
goś nieszczęśliwa i straszna krzywda dzieje się 
olbrzymiej większości mieszkańców ziemskiego 
globu! Że nie zadowolili się stwierdzeniem fak
tu, że przyczyn takiego opłakanego stanu rze
czy nie należy szukać w zaświatach, ani w biblij- ■ 
nych opowiadaniach o jabłku zerwanym przez 
Ewę w Raju, — ale zło musi tkwić tutaj, wśród 
nas, na tej ziemi, u ludzi naszego wieku! Wresz
cie, że nie zadowolili się samym odkryciem 
jądra zła dręczącego, ale zło to potrafili znisz
czyć w zarodku! Że potrafili i świat, i życie 
ludzkie ulepszyć!

W E  L U D Y
ASNYK

Szczęśliwe ludy i szczęśliwe kraje, 
gdzie geniusz wodza, bohatera męstwo,
i żywot, który w ofierze oddaje, 
wielkim  ideom zapewnia zwycięstwo!

Tam nawet nędzarz, którego w  proch zetrze 
zawziętość losu, głowę wznosi śmiało, 
gdyż w pierś wciągając rodzinne powietrze,

• oddycha szczęściem Narodu i chwałą!

o niedoli mogą
y się uśmiechną,.
15 przyszłość błogą
ię powszechną!
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Pierwszym .Soborem Powszechnym był So
bór Nicejski. Nazwa jego pochodzi od miasta 
Nicea (łać. Nicaea, gr. Nikaja), w którym od
bywały się obrady Soboru. Nicea była miastem 
wybitnie handlowym, leżącym w Bitynii, 
w Azji Mniejszej, nad jeziorem Askańskim. 
Przez miasto to prowadziły ważne drogi han
dlowe w głąb Azji, i być może to zdecydowało 
w pewnym stopniu, że stało się ono miejscem 
obrad pierwszego soboru ekumenicznego. Za
pewniało bowiem łatwy stosunkowo dostęp bi
skupom Azji, Syrii, Palestyny, Egiptu, Grecji
1 Tracji.

Sobór Nicejski zwołał cesarz Konstanty 
(Eusebius, Vita Const. 111,6). List konwokacyj- 
ny zmyślony później przez pseudo-Maruthę, 
przypisywany też papieżowi Damązemu I. 
(+384) twierdzi, że zwołanie nastąpiło przez 
cesarza Konstantyna „w porozumieniu z papie
żem Sylwestrem".

Cesarz Konstanty jednak nie tylko że zwo
łał sobór do Nicei, ale pozatem poczynił też 
wszelkie kroki by ułatwić drogę biskupom. 
Z jego rozkazu zostały oddane do ich użytku 
wozy publiczne i zwierzęta juczne. On rów
nież ponosił koszta utrzymania biskupów 
w Nicei. Bez tych środków materialnych sobór 
nie mógłby się w w ogóle odbyć, i to z powodu 
ubóstwa ówczesnych biskupów.

Z biskupów przybyłych na sobór przeważali 
oczywiście biskupi ze wschodniej części cesar
stwa. Z zachodniej natomiast, oprócz Hozjusza 
z Kor doby i dwóch jego towarzyszy kapłanów, 
znajdujemy tylko Cecyliana z Kartaginy, Mar
ka z Kalabrii,Nikazego z Dijon i Domnusa ze 
Stridonu. Czy biskupi mieszkający poza obrę
bem Imperium Rzymskiego otrzymali zapro
szenie — nie jest rzeczą pewną. Wprawdzie 
zamiarem cesarza było, aby był to sobór „ca
łego świata" (synodus oikumene), lecz znacze
nie wyrazu oikumene bywa różne. Może ono 
oznaczać cały świat; lub tylko całe cesarstwo 
Rzymskie. Faktem jest jednak, że byli obecni 
biskupi nie należący do cesarstwa (Eusebius, 
VC III. 7). W spisie biskupów, którzy podpisa
li uchwały soborowe widzimy Jana, biskupa 
Persji i metropolitę Gotów — Teofila, biskupa
2 Krymu.

Dokładnej liczby biskupów biorących udział 
w obradach soboru nie znamy. Według Euze
biusza, naocznego- świadka, liczba ta wynosiła 
250, „kapłanów zaś, którzy im towarzyszyli, 
iiakonów, akolitów i innych doliczyć się nie
było można“. — Drugi naoczny świadek, św. 
Atanazy, kilkakrotnie wspomina o blisko 
300 biskupach. Raz zaś dokładnie oblicza, że 
było ich 318. Tę samą cyfrę podają:: Teodoret, 
św. Epifaniusz, Gelaz-y z Cyzyku, Rufin i inni. 
Źródła arabskie określają liczbę uczestników 
soboru na 2000, lecz domyślamy się zaraz, że 
w liczbę tę wchodzi duchowieństwo niższe, 
i może nawet i służba.

Rok, w którym się odbył Sobór Nicejski, 
mamy dokładnie określony na podstawie ja
kiejś zapiski chronologicznej, znajdującej się 
na początku aktów soboru i mówiącej, iż dniem 
otwarcia obrad był 20 maja roku konsulatu 
Paulina i Juliana Awicjuszów, tj. rok 325 n.e. 
W jednym starym  rękopisie, mającym pocho
dzić od Attyka, biskupa konstantynopolitań
skiego (ok. r. 420) znaleziono notatkę, że Sobór 
Nicejski trw ał od 14 czerwca do 25 sierpnia.

Najprawdopodobniej sobór był zwołany na 
20 m aja (325 r. n.e.). Na ten dzień zjechali się 
biskupi, przynajmniej większa ich część i od
bywali wstępne narady. W dniu 14 czerwca 
przybył cesarz Konstantyn i w jego obecności 
nastąpiło uroczyste otwarcie soboru. Dnia 
19 czerwca ułożono i podpisano skład wiary, 
nastepnie rozbierano inne kwestie, a dnia 
25 sierpnia —być może — skończyły się po
siedzenia.

Od 20 maja, aż do przybycia Konstantyna 
(tj. do 14 czerwca) trwały w Nicei wolne dy
sputy miedzy biskupami ortodoksyjnymi (tzw. 
katolikami) a zwolennikami nauki Ariusza 
oraz nawet filozofami pogańskimi. Na tych to 
posiedzeniach bywał słuchany Ariusz. Między 
biskupami miał on podobno 17 (Rufin X,5 Ge- 
lazy z Cyz. 11,7), czy nawet 22 (tak podaje żar
liwy zwolennik Ariusza Filostorgiusz) sobie 
przychylnych, nie licząc niższego duchowień
stwa i ludzi świeckich. Z przeciwników Ariu
sza wysuwali się już wtedy na czoło: św. Ata
nazy, diakon będący w  towarzystwie patriar
chy aleksandryjskiego — Aleksandra, „który 
dla wieku przybyć nie mógł”.

14 czerwca 325 r. przybył do Nicei cesarz 
Konstantyn i nastąpiło uroczyste otwarcie so
boru. Gdy biskupi się zebrali w „środkowym 
zabudowaniu pałacu cesarskiego", weszli 
urzędnicy dworscy, lecz tylko chrześcijanie, 
a po nich w „majestatycznej szacie" cesarz. 
Wstali ojcowie na jego powitanie, a on przy
bywszy na przeznaczone dlań miejsce, nie pie
rwej usiadł, aż mu biskupi dali znak. Jeden 
z metropolitów, który po prawej stronie cesa
rza pierwsze otrzymał miejsce, krótką mową 
powitał władcę. Euzebiusz, który nam to 
wszystko opowiada w Vita Constantini (111,11) 
nie wymienia nazwiska mówcy, lecz skąd inąd 
wiemy, że to był on sam. Konstantyn, odpo-. 
wiadając na mowę Euzebiusza, zechęcał wszyst
kich do zgody i jedności. Mówił po łacinie, 
a tłumacz zaraz to przekładał na język grecki. 
Skończywszy swą mowę oddał głos prezydują- 
cym“.

Przewodnictwo cesarza na soborze nosiło 
wyłącznie charakter honorowego. Rzeczywis
tymi natomiast przewodnikami i sędziami 
w sprawach teologicznych byli duchowni. 
Przynajmniej tak się rzecz miała w teorii. Eu
zebiusz mówi o prezydujących w  liczbie mno
giej. Zwolennicy prym atu biskupa rzymskiego
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(tzw. papieża) twierdzą, że byli to Hosius bi
skup hiszpański z Kordoby razem z dwoma 
kapłanami: Witem i Wincentym, którzy byli 
rzekomo „legatami" biskupa Rzymu. „Papież" 
bowiem osobiście na sobór nie przybył. Opie
rają się przy tym na notatce u Gelazego z Cy- 
zyku (volum. actor conc. Nic. 11,5). Niestety 
u Euzebiusza, od którego niewolniczo przepisy
wał Gelazy notatki tej nie ma.

Najprawdopodobniej obradom przewodni
czył Eustachiusz, patriarcha antiocheński, 
wspólnie lub naprzemian z Aleksandrem, pa
triarchą aleksandryjskim, — chociaż nie może
my tu definitywnie wykluczyć Hozjusza, cie
szącego się wielką powagą u cesarza. Był bo
wiem biskupem z zachodu a więc bardziej 
znany cesarzowi.

Po owym oddaniu przewodnictwa „prezydu
jącym", czyli po oficjalnym otwarciu obrad so
boru, posypały się natychmiast wzajemne 
oskarżenia biskupów. Było to zapewnie wza
jemne zarzucanie sobie herezji (Euzebiusz 
V.C.III,13). Późniejsze relacje dodają, że przez 
kilka dni do cesarza nadchodziły pisemne 
oskarżenia, już to od świeckich na biskupów, 
już to wzajemnie od biskpów. Cesarz wszyst
kie te sprawy razem zebrawszy, opieczętował, 
zaniósł na posiedzenie soboru, zapewnił zebra
nych, iż żadnej nie czytał i rzucił wszystkie 
w ogień.

Posiedzenia odbywały się codzień. Czy w ofi
cjalnych obradach brali udział i nie — bisku
pi? — Sozomen (1,20) mówi, że tylko bisku

pi, — Euzebiusz nie wspomina o tych ograni
czeniach. Prawdopodobnym jest, że Atanazy — 
wówczas jeszcze diakon oraz Aleksander — 
kapłan konstantynopolitański, zarówno przed 
otworzeniem obrad, jak i później należeli do 
rozpraw. Między biskupami najczęściej jako 
mówca odznaczył się Marcel, biskup Ancyry.

Ponieważ pierwszą sprawą na porządku 
obrad soboru była sprawa Ariusza, dla lepsze
go zrozumienia toku obrad soboru, przypom
nijmy naszym Czytelnikom, co było istotą 
nauki Ariusza. Otóż kością niezgody między 
Ariuszem i zwolennikami jego nauki a pozo
stałymi biskupami tzw. katolikami — była 
nauka o Chrystusie jako Słowie Bożym (Logos).

Nauka powszechnie uznawana w Chrześci
jaństwie głosiła:

Słowo zrodzone jest z Ojca przed wszystkimi 
wiekami, a nie w czasie pewnym stworzone. 
Wcielenie zaś nastąpiło w czasie.

Ariusz i jego .zwolennicy przyznawali takie 
dwoiste narodzenie Słowa: jedno z Boga Ojca, 
drugie z Maryi Dziewicy. Lecz to pierwsze 
uznawali także za akt stworzenia, za narodze
nie dawniejsze od drugiego, jednak nie za 
przedwieczne.

Według więc Ariusza:
Syn Boży istniał przed Wcieleniem, ale był 

czas, kiedy nie istniał jeszcze wcale. A trzeba 
pamiętać, że nauka powszechnie przyjęta 
w Kościele (katolicka) nie uznawała i nie 
uznaje takiego czasu.

(d.c. nastąpi)

O TYM, CZY WOLNO ISC NA KOMPROMIS

Feliks Sawala — Szamotuły

p R Z Y S Y Ł A  nam dosyć 
obiektywną ocenę wszyst

kich tegorocznych numerów  
naszego pisma. Żałuje nawet, 
że dopiero tak późno poznał 
„Posłannictwo“ i niezależny od 
W atykanu ruch Kościoła pol-

ZE ZŁEM?
•

sko-katolickiego. Jest jednak 
wielce zaniepokojony rozbi
ciem w K ośc ie le i między wier
szami daje nam nawet do zro
zumienia, byśm y  — jako bar
dziej postępowi — poszli na da
leko posunięte ustępstwa w  
stosunku do starszego Kościo
ła rzymskiego, i w yrzekli się —

shisznych skąd inąg —  tenden
cji rejormistycznych. Tak koń
czy swój list do Redakcji: „Lu
dzie mądrzy i postępowi to ma
ją do siebie, że nie są w sobie 
zaślepieni, że nie są fanatyka
mi głoszonych przez siebie za
sad, starają się rozumieć in-
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nych, wczuć się w ich położe
nie, a nade wszystko już z za
sady chętnie idą na koncepcje 
ugody i kompromisu. Chociaż 
tedy bardziej przekonują mnie 
Wasze argumenty i słuszność

T ESLI chodzi -o ustępstwa, na 
^  nie może i powinien iść 
każdy człowiek naprawdę kul
turalny, odsyłamy Obywatela 
do szeregu poprzednich naszych 
wypowiedzi na ten temat. Przy
znajemy, że istotnie oznaką 
wyższej kultury jest ciągłe pod
dawanie rewizji swego dotych
czasowego poglądu na jakieś 
zagadnienie, — jak dajmy na to 
w naszym przypadku — na 
sprawę słuszności przeprowa
dzanej reformy w Kościele. 
Ustawiczne niejako kontrolo
wanie słuszności własnych 
twierdzeń w świetle poglądów 
strony przeciwnej na to samo 
zagadnienie, siłą rzeczy musi 
prowadzić bądź to do zasadni
czej lub częściowej zmiany na
szych dotychczasowych zapa
trywań, —- bądź też do umoc
nienia się w przekonaniu, ze 
jednak mamy rację.

Nie wolno nam jednak zapo
minać i o tym, że są takie spra
wy, w których pod żadnym po
zorem nie wolno nam iść na 
koncepcję ustępstw czy kom
promisów. Dla przykładu po
wiedzmy, iż tylko szaleniec u- 
legnie zwolennikom wojny, 
choć sam jest przekonany o 
słuszności pokojowego załatwie
nia sporów międzynarodowych. 
W takich wypadkach ustępstwo 
jest równoznaczne przestępst
wu! Podobnie i w dziedzinie re- 
ligii, zbrodnią byłoby wchodzić 
w kompromisy ze żłem, zakła
maniem i obłudą. Są to chyba 
rzeczy na tyle jasne, iż tłum a
czyć je nadal jest bezcelowe.

My konkretnie, we wszyst
kich wyżej przytoczonych przy
padkach za podstawę naszej 
działalności społeczno-religij nej 
przyjęliśmy głębokie motywy 
religii chrześcijańskiej, szczere
go patriotyzmu w stosunku do 
własnej Ojczyzny, oraz zdrowo 
pojętą postawę wobec spraw 
natury ogólno-ludzkiej. I dlate
go, wbrew sugestiom Szanow
nego Obywatela, nie wolno 
nam zejść z raz obranej i słusz-

drogi, którą wyście obrali, to 
jednak zapytuję, czy dobro 
Kościoła jako takiego nie w y 
maga dziś od Was pewnych  
ustępstw, pewnego zwolnienia 
tempa, — a nawet powiedział-
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i nej drogi tylko dlatego, iż nie 
podoba się ona papieżowi. Ani 
w imię fałszywej zgody, nie 
wolno nam pomijać milcze
niem wrogiej dla reugii i Naro
du naszego działalności Waty
kanu, gdyż ściągnęlibyśmy na 
siebie piętno współpracy ze 
złem, współudział w krzywdze
niu tego wszystkiego, cośmy 
poprzednio uznali za święte i 
nietykalne, — to znaczy z jed
nej strony Kościół chrześcijań
ski, a z drugiej własną Ojczyz
nę, sprawę postępu i dobroby
tu, sprawę powszechnego poko
ju i bratniej współpracy naro
dów.

Oto nasza linia wytyczna, oto 
nasza droga, którą oawazme 
kroczymy naprzód, będąc prze
konani o jej słuszności. Proszę 
sobie samemu odpowiedzieć, czy 
godziło by się nam zejść z ta
kiej drogi i wchodzić w kom
promis z tym, cośmy już szczę
śliwie jako zło w sobie zwalczy
li przed laty? — Jeśli jednak u- 
da się komu nas nawrócić do 
błędnej przeszłości, lub jeśli 
ktoś potrafi rzeczowo i bezna
miętnie wykazać, iż droga na
sza jest zła i fałszywa, — to 
musielibyśmy oczywiście ulec i 
pójść na ugodę. Dziwimy się 
jednak bardzo, iż Szanowny O- 
bywatel, jakby bezmyślnie pcha 
nas w objęcia minionej przesz
łości, niejako zachęca do zmia
ny naszej drogi, choć jednocze
śnie najwyraźniej twierdzi, iż 
sam „drogę tę uznałem za słu
szną a argumenty Wasze za 
przekony wu j ące“ !

Dalecy wszakże jesteśmy od 
twierdzenia, iż drogą... reformy 
religijnej pragniemy obalić 
wszystkie panujące dotąd w Ko
ściele przesądy i niemądre zwy
czaje. Bynajmniej, — to wcaie 
nie mieści się w ramach naszej 
pokojowej z zasady i raczej u- 
świadamiającej działalności re- 
ligijno-społecznej. Jesteśmy bo
wiem, podobnie jak i Obywatel, 
głęboko przekonani, że czas sam 
pracuje na korzyść głoszonych

bym  — spokojnego odczekania, 
aż tamci z watykańskiego pod
wórka drogą powolnej ewolu
cji dojdą do takiego samego jak  
Wy dziś, przekonania?“

przez nas przesłanek, że prędzej 
czy później fanatyczni wyznaw
cy religii papieskiej dojdą do 
wniosku, iż byli na błędnej dro
dze, i nam wiasnie przyznają 
kiedyś — spóźnioną wprawdzie,
— ale niemniej wartościową — 
rację.

Nieprzejednane zatem sta- 
nowisKO nasze polega — nie na 
zamiarze narzucenia gwanem 
innym ludziom naszego punKtu 
patrzenia na sprawy religii, 
w iary i Kościoła, zwiaszcza tym, 
którzy sooie w ogolę tego nie 
życzą, — ani też me polega ona 
na Draku zrozumienia innych i 
niewczuciu się w ich specyncz- 
ną sytuację. To nasze stanowi
sko polega jedynie i wyłącznie 
na ooronie własnych naszych o- 
siągmęć w tej dziedzinie, na ich 
ocnrome przed małodusznymi 
atakami sianatyzowanych prze
ciwników prawdy religijnej, na 
rzeczowej apologii własnego 
światopoglądu religijno-społeez- 
nego, jaKi wypracowaliśmy do- 
lesnym doświadczeniem życio
wym, a do którego doszliśmy na 
podstawie krytycznego 'studium 
dziejów Kościoła i INIarodu Pol
skiego.

Domagać się zatem dziś od nas 
cofania się wstecz, to tyle — co 
zachęcać nas do popełnienia sa
mobójstwa, którego tak gorąco 
pragną zażarci wrogowie wszel
kiego postępu w dziedzinie pojęć 
religijnych i społecznych, — io 
tyle, co skłaniać nas do świado
mego pogrążania się w odmę
tach starej obłudy religijnej i 
kościelnego zakłamania. „Kto 
przyłożył rękę do pługa a oglą
da się wstecz — nie jest sposob
ny do Królestwa niebieskiego11
— mówi Chrystus. I my już się 
wstecz oglądać nie będziemy!— 
Jasnym jest więc, iż marzeniem 
ściętej głowy mogą być takie 
przypuszczenia, bo my, ani jako 
chrześcijanie, ani jako Polacy 
na kompromis i ugodę ze złem 
nie pójdziemy nigdy!

(E. K.)
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O TYM. ILE DRÓG PROWADZI DO BOGA?
Hilary Huszno — Kraków

1 0  LIŚCIE swym  do Redak
cji poprostu prowokuje, 

używając iście scholastycznych 
chwytów, by nas przekonać o 
jednej tylko drodze wiodącej 
do Boga, jaką oczywiście jest 
Kościół papieski. O tyle list je
go jest osobliwy, iż nacechowa
ny jest jakby dobroduszną w y 
rozumiałością dla naszej dzia
łalności kościelnej. W wielu na
w et przypadkach wprost zga
dza się z naszym światopoglą
dem i aprobuje często powta
rzającym się: „macie rację!“ — 
Zbyt jednak często, bo aż 17 ra-

Ą  BSTRAHU.TĄC od rnvlnei 
interoretacii słowa «katolic- 

ki» o czym iuż niejednokrotni* 
i szeroko pisaliśmy na łamach 
naszego nisma, — pragniemy w 
odpowiedzi na Wasz list zatrzy
mać się nad innym zagadnie
niem, i postawić sobie śmiało 
istotne w życiu wiernych pvta- 
nie: Ile właściwie jest tych dróg. 
wiodących do Boga i zbawie
nia? Czyż istotnie tylko droga 
papieska jest niezawodna? A 
może obok tego watykańskiego 
„gościńca" istnieją jeszcze inne. 
niezależne od Bzymu drogi do 
nieba?

Najpierw rzecz zasadnicza. 
Mało przekonywującym argu
mentem jest rzekoma „szero
kość watykańskiego gościńca". 
Gdyby bowiem rzecz brać do
słownie, to raczej należało by 
unikać tego szerokiego gościń
ca, ponieważ w myśl słów Chry
stusowych: „Wchodźcie przez 
ciasną bramę; albowiem szero- 

? ka jest brama i przestronna dro
ga, która wiedzie na zatracenie,
— a wielu ich jest; którzy przez 
nią wchodzą. Jakoż ciasna bra
ma i wąska droga, która wie
dzie do żywota; a mało ich jest, 
którzy ją znajdują!“ (Mat. VII, 
13n). — A więc nie .zawsze w 
religii należy iść drogą szeroką, 
wygodną, utartą, bez przeszkód 
i w tłumie. Niekiedy trzeba wła
śnie odwrotnie: wybrać drogę

zy, w liście powtarza się owo 
słynne „ale", o które siłą rze
czy rozbijają się wszystkie  
przychylne słowa. Dość też pre
cyzyjnie kończy swój list, da
jąc namacalny dowód — albo 
rozbicia wewnętrznego i brak 
wyrobionego poglądu na świat 
i życie, —- albo naiwności. 
„Jestem w Kościele rzym skim  
nawet wbrew swym osobistym  
zapatrywaniom na religię i wia
rę. Muszę się przyznać, że nie
które dogmaty Kościoła katolic
kiego w ogóle mnie nie przeko
nują, — przy czym za jedyny  
Kościół katolicki uważam rzym 
sko-katolicki z uwagi na jego 
zasięg ogólnoświatowy. A  mimo
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waska i trudniejszą, najeżoną 
przeciwnościami i zmuszającą 
nipraz do samotności!

Zunełnie inna sprawa. iż nie
słusznym jest twierdzenia Oby
watela, że rozmaitość dr-óg do 
Boga może wviść religii i wie
rze tylko na niekorzvść. Zależy 
to zresztą od tego, jak ktoś poi- 
mnie te korzyść i dobro naszei 
świetei wiary. Może przecież 
komuś zdawać sie, że wszvscv 
inni ludzie powinni myśleć tak 
samo iak on. tak samo czuć. to 
samo mówić, te^o sam^cro nra- 

to samo kochać i nienawi
dzi pc. tak samo postpnować. I 
sadzić, iż to i^st dobrze poi eta 
korzvść religii! — Albo też mo
że jakaś cała gruna ludzi ni stad 
ni zowąd twierdzić, iż poza nia 
nie ma świata, iż poza nią nie 
istnieie żadna prawda, ani do
skonałe żvcie, — że kto pragnie 
być szczęśliwy i zbawić się po 
śmierci, ten bez reszty powi
nien włączyć się w szeregi tej 
grupy. I sądzić, że to jest do
brze poięta korzyść religii! — 
Jasne więc, iż jest to tylko kwe
stia zapatrywań, sprawa dane
go światopoglądu.

Ze swej strony twierdzimy 
śmiało, iż nie koniecznie wszy
scy wierni chrześcijanie muszą 
iść jedną i tą  samą drogą do Bo
ga! Wszak takich dróg do Niego 
jest przecież nieskończona ilość!
— Nawet do złotego cielca, wy

to tkw ię tutaj i chyba już się 
nie zmienię, bo tego wymaga 
odemnie posłuszeństwo Kościo
łowi, do czego zobowiązuje mnie 
moja katolicka wiara. Dlatego 
sądzę, iż jeśli bez szkody dla 
wiary świętej nie można każde
mu iść swoją drogą do Boga, to 
wy, tzw. polscy katolicy, powin
niście iść raczej z namA, z Koś
ciołem rzymsko-katolickim, tym  
jednym, starym i szerokim goś
cińcem. Może Wasza droga też 
nie jest zła, — Tctóż z nas może
o tym  wiedzieć? — ale tak mi 
się zdaje, że ta nasza, z ojcem  
św iętym  na czele, to jest jedy
na i niezawodna droga wiodąca 
do Boga i zbawienia

stawionego na pięknym kolum
nowym placu, moga sie zlecieć 
durni ludzie ze wszystkich stron 
świata. A jeżeli już ktoś naiw
nie twierdzi, że wszystkie drogi 
ziemskie wiodą do Rzymu, — 
choć to samo z równym powo
dzeniem powiedzieć by można o 
Warszawie, Moskwie czy Pary
żu, — to ileż bardziej naiwnym 
będzie twierdzenie, że do jedne
go Boga wiedzie tvlko iedna 
droga i to w dodatku tylko ta 

rzymska, papieska, watykańska! 
Głosić, że ważne w zaświatach 
są tylko przepustki powysta
wiane przez kler rzymsko-kato
licki — to tak samo naiwna ba
jeczka, jak ta, że można Boga 
zamknąć w pudełku lub w zim
nych murach gotyckiej świąty
ni.

Twierdzimy więc z całą sta
nowczością, iż absolutnie nie go
dzi to w jedność religii, wiary 
czy Kościoła, jeśli różnymi dro
gami zmierzać będziemy do jed
nego i tego samego dla wszyst
kich, — a zwłaszcza niezależne
go od nikogo Boga! — I tutaj 
wszystkie racje zarówno tęolo- 
giczno-religijne, jak i rozumo
we, historyczne i naukowe są 
niestety, — Szanowny Obywa
telu, — po naszej stronie! I wca
le pod tym względem nie jesteś
my zarozumiali, boć prawda jest 
niezależna od nas, od tego czy in
nego światopoglądu! Nie myśmy
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ją stworzyli, ani nie kształtowa
l i ,— istnieje sama w sobie! My 
ją tylko odkrywamy coraz bar
dziej, i my za nią podążamy, — 
nie my ją, ale ona nas prowadzi! 
I każdy światopogląd, który 
zdoła ją odkryć, pokochać, przy
swoić ją sobie i iść za jej 
wskazaniami — tym  bardziej 
będzie szczęśliwy, tym większe 
ma szanse zwyciężyć, porwać za 
sobą innych, — jeśli nie dziś 
jeszcze, to napewno jutro,-w 
niedalekiej przyszłości. Bo do 
strawiania gorzkich niekiedy 
pigułek prawdy trzeba dojrzeć,
— tak samo jak żołądek do 
przyjmowania i trawienia cięż
kich, ale za to wartościowych 
pokarmów.

My rozmaicie możemy pa
trzeć na naszego Boga, choć o- 
biektywnie rzecz biorąc — jest 
On tylko jeden i ten sam dla 
wszystkich. Nie trzeba przy tym 
zapominać, iż te  rozmaite w 
swym założeniu aspekty patrze
nia na wspólnego nam Stwórcę
— w niczym Go bynajmniej nie 
zmieniają, w niczym nie wpły
wają na Jego jedność, wielkość, 
świętość! Nic tu  nie zdziałają 
takie czy inne dociekania teolo
giczne, takie czy inne filozoficz
ne hipotezy, — które, przyznaj
my szczerze, prawie zawsze 
zmierzają do kształtowania po
jęć o Bogu w sposób naiwnie 
ludzki! — My różni ludzie, wpa
trzeni w jedno i to samo słońce, 
rozmaicie możemy je sobie wy
obrażać, opisywać jego kształt i 
skład chemiczny. I jeśli gołym 
okiem przyglądać się słońcu — 
to zaślepniemy w dodatku i są
dy nasze o nim kształtować be- 
dziemy tylko na przesłankach 
czczej fantazji, choć — naprze- 
kór oczywistym złudzeniom op
tycznym — słońce to, bez wzglę
du na rozmaitość naszych naiw
nych często sądów, pozostanie 
zawsze tylko ognista kulą roz
palonych gazów. Ale ostatecz
nie przy pomocy przyrządów 
astronomicznych w większym 
czy mnieiszym stopniu możemy 
doiść obiektywnej prawdy, i do
tychczasowych nieuków w tej 
dziedzinie rzeczowo przekonać, 
czym ostatecznie jest słońce.

Z Bogiem natomiast sprawa 
jest o tyle trudniejsza, że nie 
wynaleziono jeszcze — i z pew
nością nie wynajdą ludzie — 
przyrządów do Jego poznania i

obiektywnego stwierdzenia — 
jakim właściwie jest w sobie. I 
nie dlaczego innego, ale dlatego 
właśnie nie warto się sprzeczać
0 te rzeczy, o których wszyscy 
na równi nic pewnego nie wie
my, i prawdopodobnie za życia 
nigdy się nie dowiemy! Powin
niśmy się zadowolić samą wia
rą, że Bóg istnieje, — i że jeśli 
istnieje — musi być koniecznie 
mądry i potężny, dobry i spra
wiedliwy, jeśli tak cudownie u- 
rządził wszechświat i tak opa
trznie nim kieruje. W miejsce 
tego należało by się więcej za
ją ć  uregulowaniem spraw ziem
skich w duchu nauki chrześci
jańskiej, zaprowadzeniem wśród 
wiernych Kościoła poczucia 
sprawiedliwości i prawdziwej 
miłości widzialnego człowieka.
1 to powinno być główym zada
niem naszej religii, a nie bez
płodne błąkanie w zaświatach, o 
których nic pewnego nikt z nas 
powiedzieć nie może, poza tym, 
iż w świetle wiary zaświaty te 
istnieją, iż będą zapłatą za okres 
przeżyty na tej ziemi! Dalsza 
wiwisekcja pojęć o Bogu niewi
dzialnym, doprowadzająca do 
powstawania różnych wyznań, 
do różnego rodzaju wiermych 
jednej i tej samej religii, — jest 
wprawdzie zawsze godziwa i do
zwolona, ale może prowadzić do 
walki jednych przeciw drugim, 
do wojen i rozbicia, do nienawi
ści i fanatyzmu.

I dlatego my, nie naruszaj ac 
sakralnego skarbu naszej zasad
niczej chrześcijańskiej wiary, 
tak odważnie burzymy wszyst
kie barykady przeszkód i prze
sądów na drodze pokojowego i 
zgodnego ze sobą współżycia 
różnych w swym założeniu 
chrześcijan, nawet o odmien
nych poglądach na pewne od
cinki dogmatyki spekulatywnej. 
Wychodzimy bowiem z założe
nia, że szukać prawdy wolno 
każdemu i to na swój sposób, 
tak samo jak wolno i trzeba po
tępiać ciasny fanatyzm tych, 
którzy poza swoim podwórkiem 
kościelnym nie chcą widzieć 
świata i reszty ludzi, — którzy 
cały balast wyimaginowanych 
przez siebie drobnych wierzeń i 
zwyczajów usiłują narzucić 
gwałtem wszystkim wiernym 
chrześcijańskiego Kościoła.

Wszyscy zwolennicy Ewange
lii św., wszyscy wierni Chrystu
sowej religii — według naszych

mniemań — powinni na swój 
sposób przyczyniać się do bu
dowania Królestwa Bożego na 
ziemi. Tego Królestwa, które — 
w myśl nauki Chrystusowej — 
powinno zaistnieć w  nas sa
mych, bez względu na przyna
leżność do tego czy innego od-, 
łamu wyznaniowego. Powinno 
ono zakwitać w naszych du
szach, w naszych sercach i su
mieniach, — a nie, jak niektó
rzy kłamliwie nauczają — w 
takiej czy innej organizacji koś
cielnej, na takiej czy innej dro
dze wyznaniowej, z których 
wszystkie są złe, a ta  jest tylko 
prawdziwa, którą wskazuje 
rzymski papież.

Boć zastanówmy się nad tym 
głębiej, czyż błędną i heretycką 
jest nasza teza, stwierdzająca, iż 
wprawdzie jeden i niezmienny 
jest Bóg, ale za to dróg do Nie
go wiodących jest nieszkończo- 
na ilość!!! Bodaj czy nie tyle, 
ile jest istot Weń wierzą
cych, — ilu jest ludzi na zie
mi, którzy świadomie i do
browolnie przyjęli radosną 
nowinę św. Ewangelii! Nie 
wolno nam bowiem zapomi
nać o tym, że ci wszyscy ludzie
— to nie m artwe przedmioty, 
bezduszne organizmy, ale istoty 
żywe i czujące, myślące i ko- 
chaiące, — istoty, które pragną 
też być szanowane i kochane, 
które chcą być szczęśliwe!

Religia — naszym zdaniem —- 
to nie taki czy inny system te
ologiczny! Bo religia — to 
przede wszystkim ' odwieczna 
tęsknota człowieka za Bogiem, 
za czymś bardzo dobrym i mąd
rym jednocześnie, za czymś do
skonałym i wiecznym! Religia— 
to odwieczna tęsknota serc 
ludzkich za spokojem sumienia, 
dającym .szczęście i pokój we
wnętrzny, — tęsknota za zgodą 
i pokojem między wszystkimi 
ludźmi na ziemi. — I dlatego 
głosimy, iż tę religie świat uzna 
za najlepszą i nai doskonalsza, 
która tego człowieka potrafi 
najbardziej zbliżyć do Boga, — 
a ta droga do Stwórcy będzie 
nailepsza, która najdoskonalej 
połączy człowieka z człowie
kiem... która nas samych odro
dzi wewnętrznie i uczyni nas 
ludźmi lenszymi, doskonalszy
mi, szczęśliwszymi! A że to kie
dyś nastąpi — mocno wierzy- 
my!

(E. K.)
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GROBY POBIELANE
A FARYZEUSZE

KS. E. KRZACZYŃSKI

„Biada wam. doktorowie i faryze
usze obłudnicy, iż jesteście podobni 
grobom pobielanym !“

(Mat. X X III , 27)

Chrystusowe „Biada“ pod 
adresem złych kapłanów

\ X T  DZIALE biblijnym nasze- 
go pisma postanowiliśmy 

objaśnić również niektórte tek
sty z Pisma św, zwłaszcza No
wego Testamentu. A ponieważ 
sprawa wychowania i wy
kształcenia dobrego kleru za
wsze była, i jest nadal najwięk
szą bolączką Kościoła, chcemy 
dzisiaj zatrzymać się nad zna
miennym obrazem, jakiego u- 
żył Chrystus w jednym ze 
swych kazań, przyrównując 
fałszywych i obłudnych kapła
nów do pobielanych grobów.

W Ewangelii wedł. św. Ma
teusza czytamy między innymi 
następujące słowa Jezusowe: 
„Biada wam doktorowie i fa
ryzeusze obłudnicy, iż jesteście 
podobni do grobów pobiela
nych” (XXIII, 27). Na ogół 
dobre rozumienie tych słów nie 
nasuwa większych trudności, 
zwłaszcza że sam Chrystus wy
jaśnia, dlaczego przvrówmne 
złych kapłanów do moffił: ..któ
re z wierzchu zdają się ludziom

piękne, a  wewnątrz są pełne 
kości umarłych i wszelkiego 
plugastwa!” (tamże). My po 
polsku powiedzieliśmy mniej 
więcej to samo, choć w mniej 
dosadnych słowach: Nie wszy
stko złoto co się świeci! — albo 
poprostu: Pozory zewnętrzne 
często mylą!

Zadaniem naszym będzie: 
wyjaśnić, czy trafnym  było to 
Chrystusowe porównanie, przy
pisujące uczonym Zakonu roz
kład duchowy i wewnętrzną 
zgnliznę? — dlaczego Jezus 
użył aż tak ostrych słów do — 
uznanych przez cały naród — 
kierowników Synagogi? — i 
wreszcie o jakie tu chodzi po
bielane groby?

Żeby to wszysto należycie 
zrozumieć, trzeba zaglądnąć do 
archeologii bliblijnej i do dzie
jów starej Synagogi. A gdybyś
my tak trzeźwo spojrzeli na 
stosunki panujace dziś w Ko
ściele chrześcijańskim, zoba
czyliśmy pozatem rzecz osobli- 
*wa, iż słowa Jezusowe, wypo
wiedziane 2000 lat temu do fa
ryzeuszów, nic nie straciły na 
znaczeniu w ciągu długich wie
ków, że dc dnia dzisiejszego w 
takim śamvm stopniu są aktu
alne i atrakcyjne zarazem, jak 
bvły za czasów publicznej dzia
łalności Mistrza z Nazaretu. 
Wszak tych uczonvch doktorów 
w  Piśmie, tych obłudnych fa
ryzeuszów namnożyło się spo
ro, i spotkać ich można na każ
dym mieiscu. w towarzystwie 
bardzo porządnych ludzi.

Co m ów i archeologia biblijna  
o grobach pobielanych?

\ \ 7  ŚRÓD starozakonnych
’  '  przepisów rytualnych, o- 

bok pewnej drobiazgowości i 
niewątpliwej przesady, przera
dzającej się z czasem w martwe 
formy czysto zewnętrzne, — . 
spotykamy jednak cały szereg 
nakazów słusznych, roztrop- 
njrch, a nawet koniecznych dla 
utrzymania higieny w warun
kach, w jakich żyli ówcźeśni 
Żydzi. Do takich należy między 
innymi zaliczyć również obrze
zanie, zakaz jadania wienrzoy/i- 
ny, oraz przepisy kościełno-sa- 
nitarne, dotyczące np. grzeba
nia zmarłych.

W księdze Liczb czytamy: 
„Ktoby się dotknął jakiegokol
wiek trupa człowieczego, nie
czystym będzie przez siedem 
dni!” (Num. XIX, 11). Roztrop
ny Mojżesz jednakże nie po
przestaje na tej tygodniowej 
kwarantannie, lecz ostrożność 
swa posuwa jeszcze dalej, za- 
kazuiac nawet dotykania gro
bu, w którym złożono ciało nie
boszczyka: „Także ktoby s5ę 
dotknął — badź mieczem zabi
tego. badź umarłego, b^dź kości 
człowieczej albo gro.bu, nie
czystym bedzi" orz»z siedem 
dni!” (Num. XIX. 1 fi). Surowy 
ten zakaz, usanteionowany 
nrzpsłankami relioiirwmi. bvł 
bardzo skrupulatnie przestrze
gany przez cały naród.

Na cmentarzach jednakże 
wspólnych grzebano tylko nie-
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boszczyków biednych, — boga
ci natomiast chowali członków 
swych rodzin w pieczarach lub 
w grotach wykutych w skale, 
t jedne i drugie groby musiały 
obowiązkowo znajdować się 
najdalej od zamieszkałych sie
dzib ludzkich, od miast i wsi. 
W smutnym obrzędzie pogrze
bowym brali udział tylko naj
bliżsi zmarłego, inni ludzie na 
ogół wcale nie wiedzieli o miej
scu, w którym danego niebosz
czyka pochowano. Samotne 
więc mogiły można było spot
kać na obszarze całego kraju, i 
trudno było by je odróżnić od 
innych usypisk kamiennych i 
skał, gdyby nie były w jakiś — 
z dala widoczny — sposób zna
czone.

Zdarzało się bowiem od cza
su do czasu, że jakiś wędrowiec 
z obcych stron, nie znający o- 
kolicy, zupełnie niechcący nat
knął się na taką skałę -czy gro
tę, nie podejrzewając nawet, iż 
pochowano w  tym miejscu nie
boszczyka. W takich wypad
kach nie było żadnej innej ra
dy, tylko należało poddać się 
obowiązującym przepisom Za
konu. Nieszczęśnik musiał 
przez siedem dni przebywać 
w odosobnieniu od reszty ludzi, 
i jako „nieczysty” poddać się 
długotrwałym i drobiazgowym 
obrzędom rytualnego oczysz
czenia.

Chcąc tedy uniknąć związa
nych z owym oczyszczeniem 
nieprzyjemności — Żydzi co 
roku bielili wapnem samotne 
groby swych ziomków, by 
można je było z daleka rozpoz
nać i szczęśliwie omijać. A po
nieważ najwięcej obcych wę
drowców, pieszych pielgrzy
mów i pątników przemierzało 
ziemie palestyńskie w okresie 
Paschy, gdy cały naród zdążał 
n a , uroczystości świąteczne do 
Jerozolimy, dlatego malowania 
tych grobów dokonywano w 
jakiś czas przed omawianą 
Paschą.

Przykre, lecz aktualne zawsze 
porównanie

r P  ERAZ już wiemy o jakie-
-*■ go rodzaju pobielane groby 

chodziło Chrystusowi. Z kolei 
zachodzi pytanie, co właściwie 
chciał Jezus powiedzieć, przy
równując obłudnych doktorów 
zakonnych do owych grobów, i 
mając spewnością na myśli 
■tych wszystkich kapłanów Ko

ścioła chrześcijańskiego, którzy 
pójdą śladem faryzeuszów. To 
nasze przypuszczenie wydaje 
się o tyle słuszne, o ile słusz
nym jest twierdzenie, iż Ewan
gelia Chrystusowa jest dziś je
szcze aktualna, iż zawsze na 
czasie jest jeszcze owo Jezuso
we „Biada!”, tak niemiłe dla 
ucha współczesnych Annaszów 
i Kajfaszów.

Trudno zaprzeczyć, iż porów
nanie ich do grobów jest na
prawdę trafne i dobitne! Jak- 
żesz przygważdżającą jest psy
chologia Mistrza z Nazaretu, 
który wiedział, jak najdosad
niej wyrazić gorzką prawdę. — 
Groby te z dala rzeczywiście 
wydają się ludziom piękne, a 
świeża ich biel aż oślepia w 
blaskach południowego słońca. 
Cóż jednak z tego? Przecież 
pod tą bielą kryją się rozkła
dające szczątki nieboszczyka! 
Wystarczy tylko przybliżyć się, 
a już dolatuje cuchnąca woń,
— wystarczy przypatrzeć się z 
bliska, a trudno nie zauważyć 
roju wstrętnego robactwa, — 
wystarczy dotknąć takiej po- j 
bielanej skały^ a już ściągnąć 
można na siebie konieczność 
rytualnego oczyszczenia! Pod 
zewnętrzną powłoką czystości i 
piękna — kryje się brud i szpe
tota, — pod pozorem cnoty — 
grzech! Czyż może być coś 
obrzydliwszego nad takie roz
czarowanie? Czyż może spotkać 
kogoś gorszy zawód ponad ten, 
że tam, gdzieśmy szukali pięk
na i doskonałości, znajdujemy 
cuchnącego trupa?

Mocno musiał być Chrystus 
przekonany o potrzebie aż tak 
ostrych słów pod adresem ka
płanów złych i przewrotnych, 
jeśli swoje straszne „Biada!” 
powtarza aż siedemkroć z rzę
du! — Przystosowanie tego ma
kabrycznego bądź co bądź 
obrazu, wziętego jednak z życia 
codziennego, do obłudy fary- 
żejskiej, nie wymaga chyba 
dalszych naszych objaśnień. U- 
czynił to wszak sam Chrystus, 
który — pragnąc zapewne aby 
go rozumiano dosłownie — za
raz dodaje wprost w oczy złym 
kapłanom: „Także i wy: z 
wierzchu się wprawdzie zdaje
cie ludziom sprawiedliwi, lecz 
wewnątrz pełni jesteście obłu
dy i nieprawości!” (Mat. 
XXIII, 28). Tak przemawiać 
mógł tylko ten, kto obłudy tej 
i zakłamania doświadczył na -

samym sobie, kto hypokryzji 
faryzejskiej nienawidzi z całej 
duszy, kto miał słowa przeba
czenia i miłości dla jawno
grzesznicy — lecz kogo nie stać 
na odrobinę naw et wyrozu
miałości dla pychy i przewrot
ności zakłamanego kapłana!

Wy — zamiast być solą tej 
ziemi i światłem świata — 
jesteście tylko „grobami pobie
lanymi” — brzmią poprzez 
wieki słowa Jezusa z Nazaretu, 
skierowane do wszystkich nie
uczciwych kapłanów. — Na 
zewnątrz, w opinii wiernych 
chcecie uchodzić za świątobli
wych i niewinnych, za ideal
nych i cnotliwych, — w ser
cach jednak waszych kryje się 
wstrętna obłuda i zakłamanie. 
— Wierni, wpatrzeni w pozór 
waszej świętości, stąpają obok 
was i dotykają codziennie, ufa
ją wam i wierzą, a nie wiedzą 
o tym, iż zarażacie ich swoją 
nieczystością, iż wielka zgni
lizna duchowa toczy wasze ser
ca. — Tak, a nie inaczej należy 
rozumieć słowa Chrystusowe,

; — tak, a nie inaczej pojmowali 
je i dotąd pojmują wszyscy 
dobrzy duchowni Chrystusowe
go Kościoła! Dopiero w tym 
św ietle: pojmiemy wszyscy sło
wa Jezusowe: „Biada wam, iż 
jesteście jako groby, których 
nie widać, — a ludzie, którzy 
po nich przechodzą, nie wie
dzą!” (Łuk. XI, 44).

Na koniec godnym podkreś
lenia jest fakt znamienny, że 
mało zawsze było, i do dziś 
dnia naprawdę niewiele jest 
prawdziwych i dobrych kapła
nów. Coś w tym  jest, że podob
nie jak starożytna Synagoga 
nie miała wielkiego szczęścia 
do cnotliwych sług świątyni 
Pańskiej, z której — wedle 
słów Chrystusa — zrobili „jas
kinię zbójców”, — tak i dziś 
Kościół chrześcijański chro
nicznie cierpi na nieurodzaj 
uczciwych i świątobliwych ka
płanów. Bo podobnie jak tam
ci z przed dwudziestu wieków 
w oczach swego narodu chcieli 
uchodzić za nienagannych i 
pełnych starozakonnej. gorli
wości, — tak i dzisiejsi, du
chowni, za parawanem cnoty i 
pobożności, często ukryy/ają 
właściwe sobie oblicze pychy i 
obłudy,, zakłam ania. i religijne
go fanatyzmu, — a więc pełni 
są wewnętrznego rozkładu. i 

- - moralnej zgnilizny.
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DLACZEGO TAK CHĘTNIE SŁUCHANO KAZAN 
CHRYSTUSA?

___V

niebiańską melodią swych włas-W IELKA to zaleta mówcy, 
jeśli potrafi przemawiać 

jasno, dobitnie i przekonywu
jąco. O wiele milszą jednak bę
dzie. jego mowa, jeśli nacecho
wana jest ponadto życiem i o- 
brazówością, Ale tylko dobry 
psycholog, tylko dobry znawca 
dusz ludzkich umie tak dobie
rać obrazy i porównania, że po
ryw ają one niekiedy całe tłu
my. Mówca przekonuje tylko 
wtedy, jeśli wyczuwa niejako 
zapotrzebowanie społeczne swo
jej nauki, swojej mowy, swego 
kazania, — jeśli trąca o naj
skrytsze myśli i pragnienia 
tych, do których przemawia.

Dobry więc mówca będzie się 
starał w słowach prostych wy
powiedzieć to, co drzemie na 
dnie serca1 jego słuchaczy. A 
więc wyczuje niejako wszyst
kie ich niewypowiedziane żale, 
bóle i tęsknoty, . — wszystkie 
ich pragnienia, nadzieje i ra
dości. Słuchającym wydawać 
się będzie, iż słyszą proroka,

nych serc, — a w gruncie rze
czy mówca olśnił ich tylko po
zornie czymś nowym. Jak błys
kawica objawił przed oczyma 
ich duszy rzecz, na którą 
wprawdzie patrzą co dnia, ale 
jej nie widzą, — obok której 
przechodzą a naw et trącają, a 
jednak jej nie potrafią dostrzec
o własnych siłach.

A jeśli przemawiający naukę 
swą 'może poprzeć przykładem 
własnego życia, to już będzie 
on mówcą wybitnym a słowa 
jego napewno nie przebrzmią 
bez echa, bo znajdą zrozumie
nie u wielu, znajdą wielu na
śladowców. ^

Gdy tak zebrać te zalety 
prawdziwego mówcy i przypi
sać je jednemu tylko człowie
kowi, to  z całą pewnością nie 
popełnimy błędu twierdząc, iż 
znajdziemy je wszystkie u 
Chrystusa. Otóż Jezus z Naza
retu umiał przemawiać dosko
nale, bo potrafił przykuwać u

wagę swych słuchaczy olśnie
wającą bystrością umysłu i 
wielkością serca, umiał elektry
zować trafnością przykładów i 
sugestywnością porównań, po
rywał wreszcie pięknym przy
kładem własnego życia.

Najbardziej jednak charak
terystyczną cechą przemówień 
i kazań Jezusowych była Ich 
plastyka wysłowienia, ich ży
wość i obrazowość, intuicyjne 
jakoby wyczucie tego wszyst
kiego, czego oczekiwały po nim 
tłumy słuchaczów. Rzecz jasna, 
iż naród do którego kazał, — 
ten lud prosty gnębiony cię
żarami Zakonu oraz polityczną 
niewolą, — dziwnym zbiegiem 
okoliczności tęsknił za tym sa
mym, co leżało w ramach misji 
i działalności publicznej Mistrza 
z Nazaretu. Boć i on sam, i 
wszyscy jego słuchacze — na- 
równi pożądali wolności i po
koju, prawdy i sprawiedliwości, 
zdrowia i materialnego dobro
bytu.

Bo czyż nie tego wszystkiego 
z utęsknieniem oczekiwali 
członkowie jego narodu? Czyż 
nie o tym  marzą wszyscy inni 
prości ludzie na całym świecie?
— Sam Jezus w taki sposób 
określił swe ziemskie posłan
nictwo: „Szedłszy donieście Ja 
nowi, coście widzieli i słyszeli: 
ślepi widzą, chromi chodzą, 
trędowaci bywają oczyszczeni, 
głusi słyszą, umarli zmartwych
wstają, ubogim ewangelię opo
wiadają!” (Mat. X, 4). — Obo
jętnie zatem, czy dosłownie, 
czy też w przenośni tylko rozu
mieć będziemy te słowa, zawsze 
jednak wyrażać one będą to, 
czego gorąco pożądają ludzie, 
czego w  szczególniejszy sposób 
domagają się od religii, od Ko
ścioła, od duchownych.

Napróżno jednak oczekiwali 
tego wszystkiego wierni Zako
nu Mojżeszowego od swoich u- 
czonych w Piśmie i doktorów, 
od swych kapłanów i faryze
uszów, — napróżno dotąd cze
kają tego wierni Kościoła 
chrześcijańskiego . ze strony 
swoich duchownych. I dlatego 
ukryta krzywda wszystkich 
prostych ludzi z podwójną siłą 
ujawnia się w mowach Jezu-
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sowych, w których gromi on 
niemiłosiernie i piętnuje przede 
wszystkim fałsz i zakłamanie 
kleru, obłudę i hypokryzję osób 
duchownych. I chociaż uczeni

w Piśmie wszystkich czasów 
dokładnie przeanalizowali każ
de natchnione słowo Biblii, to 
jednak jakimś wstydliwym 
milczeniem pomijają w niej to

wszystko, co określa rolę i za
dania osób duchownych, co mo
gło by się stać gorzkim wyrzu
tem sumienia dla wielu kapła
nów chrześcijańskich. (E. K.)

JESZCZE RAZ O DATACH NOWEGO TESTAMENTU
Jeden ze sta łych naszych w spół

pracow ników  w  liście sw ym  do re
dakcji naw iązuje do a r ty ku liku  z 
num eru  poprzedniego (3/54) w  dzia
le b ib lijnym  pt. „Kiedy właściw ie  
narodził się Chrystus?” i  prostuje  
nieścisłości dotyczące w ym ienione
go zagadnienia, które w  pew nym  
stopniu obalone zostały przez now 
sze badania naukoiye w  te j dziedzi
nie. W yjaśnienia te dla nas są bar
dzo cenne i dlatego chętnie je  pub li
ku jem y, w ychodząc iz założenia, iż  
zadaniem  naszym  jest nie dogm aty- 
zować i uporczyw ie trzym ać się w y 
danych sądów, lecz przeciw nie, n ie
ustannie poszukiw ać praw dy. Za 
nieum yślnie w ięc popełniony błąd 
w  om aw ianym  a rtyku liku  — ta  dro
gą szczerze przepraszam y naszych  
C zytelników . N iezależnie jednak od 
powyższego pragniem y w yjaw ić, co 
nas skłam ało do poruszenia tego za
gadnienia — a m ianowicie chęć w y 
kazania, iż niesłusznie określam y  
daty nazyw ając je  «od narodzenia  
IShrystusa Pana», gdyż pow inno się 
mówić', taki. a taki rok  «nowej ery», 
względnie «naszej ery», czego w  je 
szcze w iększym  stopniu dowodzi na
w et dzisiejsze nasze sprostowanie.
I  aczkolw iek odw ażam y się posunąć 
jeszcze dalej, tw ierdząc, że i tego 
rozwiązania nie uw ażam y byna j
m niej iza ostatnie słowo w  te j svra- 
wie. to jednak na razie w szystko  
przem aw ia za tym , iż  kry tyczne  i 
praw dziw ie naukow e podejście do 
zagadnienia  — w  każdym  w ypadku  
zanrzecza starym  i b iednym  m nie
m a n y m . u trzym ującym , iż  C hrystus  
narodził sie vi p ierw szym  roku na
szej ery. Trudno w szakże zaprze
czyć. że C hrystusow e przyjśc ie  na 
św iat w  in tencji Exiauusa istotnie  
miało być p u n k tem  w yjścia  dla o- 
becneao Uczenia, czasu w  tzw . «erze 
chreefci1nń*kiei». Druaa rzecz, i i  
w brew  jego namierzeniom  stało się 
inaczei. bo C hrystus narodził się 
przwnuszrzalnie na 7 la t przed na 
sza erą. W szystkich  nasr.vch C zytel- 
nik/rnr. b liżej zainteresow anych no- 
tnuiszum zagadnieniem odsyłamy 
do nninninnźnreiszvch frńd,°ł nauko- 
inii"h. kto*” ón.ż sa w  nnsiad.nn*'”. He- 
daken. któ rych  w szakże nie pu.hl.i- 
kn iem y ze vrr.ale.rin na popularny 
chf^ik.+ar na.szeno pi?ma.

A le oto i nasze sprostowanie:

Nie można roku 754 od zbu
dowania Rzymu nazywać ro
kiem „zerowym" naszej ery, 
pdyż rok zerowy w ogóle nie 
istniał, tzn. że po roku pierw
szym przed narodzeniem Chry
stusa, następował odrazu rok

pierwszy po Jego narodzeniu. 
Słusznie zresztą czytamy w 
omawianych artykulikach, że 
„w 6 dni po rzekomym naro
dzeniu się Chrystusa, rozpoczął 
się rok następny, czyli drugi 
rok naszej ery“.

Dionisius Exiguus dokonał 
błędnego obliczenia ery chrześ
cijańskiej w  roku 525 po naro
dzeniu się Chrystusa, a nie jak 
podaje artykulik w r. 532.

Jest faktem, że Chrystus na
rodził się przynajmniej 4 lata 
„przed narodzeniem Chrystu- 
sa“, poprostu dlatego, że w 
r. 754 U. C. (ab urbe condita — 
od założenia Rzymu), tj. w ro
ku przyjętym przez Exiguusa 
za rok narodzin Chrystusa, He
rod Wielki, o którym wiemy na 
podstawie Flawiusza, że umarł 
napewno w r. 750 U. C., już od 
czterech lat nie żył. Wiemy zaś 
z kart Ewangelii, że w r. 750 
U. C. Chrystus już był dziecie- 
ciem, o czvm Herod dowiedział 
się od mędrców ze Wschodu. 
Rozkaz Heroda, by pozabijano 
wszystkie dzieci „w wieku od 
dwóch lat i niże j “. może nasu
wać myśl, że Chrystus mógł 
mieć już wtedy nawet powyżej 
dwóch lat. I rzeczywiście syn- 
chronizacia roku spisu ludnoś
ci, w czasie którego narodził sie 
Chrystus (Łuk. 2, ln) wskazu
je na rok siódmy „przed Chry
stusem" — jako nanrawdopo- 
rl^bnieiszy rok narodzin Jezusa. 
Mianowicie na podstawie Fla
wiusza wiemv, że drugi s d i s  
ludności za Kwiryniusza odby
wał sie w roku szóstym nowej 
ery. Wiedząc zaś, że taHe sni- 
sv po prowincjach o d b y w a ły  
sie co 14 lat, możemy śmiało 
nrzvnuszczać, że spis noprzedni 
został nakazany w roku ósmym
Tirred Chrystusem" tzn. ,w r.

U. C.. w Svrii i PaVstvrne 
odbywał sie zwvkle w  rok p ó ź -  
niei, tzn. powinien sie bvł od
być w roku siódmym przed na
sza era.

Bównież sprostowania wy
maga data śmierci Chrystusa 
oraz wiek Jego w tej chwili..

Otóż nie należy określać wieku 
Chrystusa w chwili śmierci na 
lat 33, jak by tego chciała sta
ra tradycja, gdyż słowa z 
Ewangelii wedł. św. Łukasza 
3,23, że Chrystus rozpoczynając 
działalność publiczną miał lat 
30, nie mają bynajmniej ści
słości absolutnej. Ewangelia 
mówi: „około lat trzydziestu", 
a to może z powodzeniem ozna- 
czać od 27 do 33. W danym wy
padku chodziło ewangeliście o 
podkreślenie, że zgodnie z obo
wiązującymi normami w  ju- 
daiźmie, Chrystus gdy przekro
czył wiek lat 30 był upoważnio
ny do nauczania, publicznego. 
Chrystus rozpoczynając działal
ność publiczną miał więc na
pewno lat 30, ale mógł mieć i 
wiecej. I rzeczywiście synchro
nizacja słów Łukasza (3, 1), że 
„było to roku 15-teeo panowa
nia Tvberiusza“, wskazuje nam 
rok 29 „po Chrystusie", a więc 
Chrys.tus występni a c publicz
nie miał la t około 36. — A jak 
sie przedstawia data śmierci Je 
zusa, wynika z ustalonej astro
nomicznie tabeli paschaln i. W 
tym okresie dwa lata spełniaią 
warunek tekstu Ewangelii ( l i  
Nizan w piątek), a mianowicie: 
7 kwietnia roku 30 i 3 kwietnia 
roku 33. Oczywiście zpodnie z 
trzyletn im  okr^em  działalnoś
ci publicznej Chrystusa może
my przyjąć tylko rok 33 ,.po 
Chr.“. I ten właśnie rok uwa
żamy za datę śmierci Chrystu
sa. Umieraiac więc mógł mieć 
nawpt 40 lat.

Wreszcie dane dotyczące in
nych dat Nowego Testamentu 
nociagaią za soba konsekwent
nie cały szereff dalszych nies
tałości. Powiedzmy tylko, że 
Chrzest Jezusa odbył sie w ro
ku 29, a me w 26, — męczeń
stwo św. Szczepana pod mura- 
roi Damaszku w  roku 36. To sa
mo nowied^ieć trzeba o nawró
c e n iu  św. P a w ła .  Śmierć mę
czeńska św. Jakuba przygada 
na rok 62, a św. Jan  umarł w 
roku 96.

J. K.
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Rzeczy ciekawe ZW YCZAJE POGRZEBOWE RÓŻNYCH RELIGII

J AK daleko sięga h istoria ludz
kości, tak  daw nym i są różne 

w ierzenia religijne, z k tórych  sto
sunkowo w iele w iąże się z w iarą  
w  życie pozagrobowe po śm ierci 
doczesnej. W ścisłym związku z ty 
mi w ierzeniam i w  nieśm iertelność 
duszy ludzkiej,' k tó rą  różne religie 
pojm ują na swój sposób, sto ją  rów 
nież rozm aite sposoby grzebania 
zm arłych i połączone z tym  obrzę
dy żałobne.

W tych to zwyczajach pogrzebo
wych rozróżnić można dw ie zasad
nicze tendencje: będzie to albo głę
boka cześć i miłość do osób zm ar
łych, bądź też poprostu  s trach  i o- 
baw a przed nim i. Jak iekolw iek by
ły by w ierzenia i zwyczaje, zw ią
zane z śm iercią człowieka i usuw a
niem  z domu jego zwłok — zaw
sze będziemy mogli podporządko
wać je  jednem u, albo drugiem u 
kierunkow i.

Cześć zm arłych, p rzeradzająca się 
naw et w  pewnego rodzaju  k u lt 
przodków, była cechą charak te ry 
styczną religii wschodu, jak  np. 
u Chińczyków, Syryjczyków  i sta 
rożytnych Egipcjan. Z pięknie roz
w iniętym  ku ltem  przodków  może
my się też spotkać u  daw nych G re
ków i Rzymian.

Rzecz sam ą przez się zrozumiała, 
iż szczególną czcią darzono pam ięć 
zm arłych w  tych religiach, k tó re  
przyjm ow ały- w iarę w  życie poza 
grobowe i nieśm iertelność duszy. 
W yrażał się ten  k u lt najp ierw  w  sa
mych obrzędach pogrzebowych i ża
łobnych tuż po śm ierci danego czło
wieka, — następnie w  czci, jak ą  
otaczano jego grób lub pomnik, — 
wreszcie w  obchodzeniu specjalnych 
świąt, poświęconych pam ięci dro
gich zm arłych.

Pierw otne religie Wschodu, jak  
np. religia Zoroastra, z obrzędam i 
żałobnymi łączy pewnego rodzaju 
w zajem ne oczyszczanie się pozosta
łych przy życiu, k tórzy  s tykali się 
z osobą zm arłą. W ierzono bowiem, 
iż śm ierć sprow adza pewnego ro
dzaju nieczystość, i  dlatego k rzy
kiem  i bolesnym  zawodzeniem sta 
rano się wypędzić dem ona śmierci, 
a tym  sam ym  skłonić zmarłego, by 
już nigdy n ie w racał do domu.

Ale poza tym i zwyczajam i, inne 
religie usiłowały w łaśnie przyjść 
zm arłem u z pomocą przez podda
w anie się członków rodziny suro
wym  postom, odziewanie się w  spe
cjalne szaty żałobne i odpraw ianie 
różnych obrzędów religijnych. W i

dzimy tedy jasno, iż większość dzi
siejszych zwyczajów pogrzebowych 
u chrześcijan, je s t w łaśnie naśla
dow nictwem  tych bardzo starych 
w  swym założeniu tradycji pogań
skich.

Również bardzo starego — bo 
przedchrześcijańskiego — pochodze
n ia je s t k u lt grobów. Zrodził się on 
z w iary, iż dobry grób zapew nia

Proces balsamowania zw łok w  sta- 
rożyt. Egipcie;
R yciny przedstaw iają kolejno: P rzy
gotowanie niezbędnych desek i p a ty 
ków. — Bahamowa.nie zmarłego na 
siedząco.— O bwiązywanie skrzyn i ze 
zm arłym .— Roboty w ykończeniow e i 
ozdabianie sarkofagu.

zm arłem u odpoczynek, o raz że 
zm arły może z „tam tego św iata” 
czyli z poza grobu odw zajem niać się 
za pam ięć o nim  i świadczyć pozo
stałym  przy życiu różne przysługi 
i dobrodziejstwa. U trzym yw ało się 
przy  tym  przekonanie, że zm arli, 
miogą przebyw ać międizy żywymi

i  m ogą im  n aw et szkodzić. Tak 
■np. wierzono w  Egipcie i  w  Chi
nach, .

W takim  dla przykładu  Egipcie 
z tego w łaśnie pow odu w ielką w a
gę przyw iązyw ano do chronienia 
zwłok przed zepsuciem, co m iało 
rzekomo zm arłem u ułatw ić jego 
b y t pośm iertny. S ztuka więc balsa
m ow ania zwłok sta ła  wówczas na 
tak  wysokim  poziomie, że naw et 
dzisiejsza technika konserw acji 
ciał nie po trafi jej dorównać. F ak t 
posiadania dziś jeszcze w  naszych 
m uzeach zm um ifikow anych ciał e- 
gipskich Faraonów  jest w ielce cha
rak terystyczny  w  tym  wizględzie 
W iarę w  analogiczny do życia na 
ziemi b y t zm arłych poświadcza 
jeszcze i to, że obok zwłok w  gro
bach tych składano szereg przed
miotów codziennego użytku, a  n a 
w et pokarm y, co dotąd jeszcze 
utrzym ało się u  niektórych ludów  
Wschodu.

Specjalną form ą czci zm arłych 
był tzw. k u lt przodków, związany 
z pokoleniam i poszczególnych ro 
dzin. Polegał on na spraw ow aniu w  
pew ne określone dni różnych obrzę
dów przy ognisku domowym, a n ie
kiedy u  w ejścia do chaty, czyli na 
jego progu. W Chinach np. grze
bano członków rodziny w  obrębie 
w łasnej posiadłości, tuż obok do
mu, w  ogrodzie, ale zaw sze 'na  w ła
snej działce ziemi. Ziem ia ta  więc, 
w  której spoczywały prochy n a j
bliższych przodków  staw ała  się 
czymś więcej niż sam ą żywicielką, 
p raw ie że symbolicznym ołtarzem , 
na k tórym  dokonywano m ysteriów  
religijnych.

P raw ie u  w szystkich narodów, 
k tóre przyjm ow ały w iarę  w  życie 
pozagrobowe, wyznaczano specjal
ne dni poświecone pam ięci zm ar
łych. Do takich  należały np. u  G re
ków  tzw. antesterie, trw ające  n a 
w et trzy  dni z rzędu  w  m iesiącu 
lutym , kiedy to na grobach skła
dano ofiary z pokarm ów. U staro
żytnych Persów  było coś podobne
go. U Rzym ian znano również 3 ta 
k ie dni, będące św iętam i zm arłych, 
a obchodzono je  w  sierpniu, paź
dzierniku i listopadzie.

W Chinach w spom niany już k u lt 
przodków  był n aw et jedną z zasad
niczych podstaw  daw nej tam  re 
ligii państw ow ej, przy czym tzw. 
ubóstw ienie zm arłego cesarza ucho
dziło kiedyś za najlepszy sposób za
pew nienia sobie trw ałej pom yślnoś
ci. Także w  Japonii trzy  dni w  ro*
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ku  poświęcano zm arłym , i  tam  też 
ubóstw ienie zm arłego m ikada n a 
leży do obrzędów religii państw ow ej.

C hrześcijanie od samego początku 
uznając dogm at w iary  w  życie p rzy
szłe, w prow adzili u  siebie 2 listo
pada tzw. Dzień Zaduszny. To nie 
tylko dzień poświęcony pam ięci 
zm arłych, ale pewnego rodzaju  
zew nętrzny w yraz i m anifestacja 
w iary  w  życie pozagrobowe. Toteż 
w  dniu tym  wzmożonymi m odłam i 
za dusze — chrześcijanie w  symbo
liczny sposób łączą się z tym i 
w szystkim i członkam i Kościoła, 
którzy odeszli w  inne  życie.

Jeśli chodzi o sam e obrzędy usu
w ania zwłok ludzi zm arłych, to 
należy stw ierdzić obiektywnie, iż 
najbardziej rozpowszechnionym  od 
daw ien daw na je s t zwyczaj grzeba
nia zwłok w prost w  ziemi. A le i p a 
lenie ciał czyli tzw, krem acja było 
szeroko stosowane już od dawna, 
zwłaszcza w  Indiach i Japonii, 
przy czym coraz bardziej w prow a
dzaną jest form a palenia zw łok do 
k rajów  Europy i Am eryki.

Żydzi -chowali swych zm arłych 
również w  ziemi, lub jeśli chodzi
ło o zamożniejszych nieboszczy
ków  — składano ich ciała , w  pozy
cji siedzącej skierow ane ku  wscho
dowi — w jaskiniach, grotach lub 
specjaln ie w ykutych pieczarach. 
Tylko w  stosunku do w ielkich 
zbrodniarzy, d la  zaakcentow ania 
wysokiej kary , stosowano zasadę 
palenia ciał.

Chrześcijanie zawsze grzebali 
swych zm arłych w  ziemi. Bywało 
wszakże, iż w  czasie p ierw otnych 
prześladow ań w  Rzymie, składali 
ciała m ęczenników w  podziemiach 
zwanych katakum bam i. Na k a 
m iennych płytach, k tórym i n ak ry 
wali w ydrążenia grobowe m ęczen
ników, odpraw iali naw et sw oje 
obrzędy liturgiczne. S tąd do dziś 
dnia zachował się w  Kościele zwy
czaj zam urow yw ania w  ołtarzach 
relikw ii osób, uznanych przez Koś

ciół za świętych. W prowadzenie 
palenia zwłok przez W ielką Rewo
lucję francuską, chrześcijanie uzna
li za policzek dla sw ych w ierzeń, 
gdyż isto tn ie był to  jeden  z a tu 

tów  przeciw  rozpanoszonej w e

Jeden z  grobów znalezionych w  Pa
lestynie. Szkielet leży otoczony ka 
m ieniami. Dodano zm arłem u m isecz
kę  i dzbanek.

F rancji religii papieskiej. A le myśl 
palenia zwłok powoli się zakorzeniła, 
i już . od, połowy ub. stulecia stoso
wano ją  najp ierw  w  Niemczech, 
a następnie wprowadzono ten  zwy
czaj do Włoch i Anglii.

Należy jednak  obiektyw nie 
stw ierdzić, iż palenie zwłok nie 
stoi w cale w  sprzeczności z dogma
tam i religii chrześcijańskiej i  je s t 
raczej bardziej ku ltu ra lnym  przy
śpieszeniem procesu rozkładania 
się zwłok. Jeśli jednak  Kościół 
w ystąpił gw ałtow nie przeciw  tem u 
zwyczajowi, to należy tłum aczyć to 
raczej chęcią przeciw staw ienia się 
tendencjom , k tó re  k ry ją  się rzeko

mo za tym  zwyczajem. Kościół po
tęp ił k rem ację zwłok w  celu pod
trzym ania w iary  w  nieśm iertelność 
duszy i zm artw ychw stanie ciał. 
Również pro testantyzm  zasadniczo 
stoi n a  takim  sam ym  stanow isku 
i w zbrania palen ia ciał.

Na koniec jeszcze jedna ciekawa 
uwaga. O ryginalnym  sposobem u - 
suw ania zwłok zm arłego je st — 
przepisane przez religię Zoroastra
— w ydaw anie ich na pożarcie d ra 
pieżnym  ptakom . Nie je s t to  spe
cjalnie m iła form a odbyw ania o- 
brzędu pogrzebowego, niem niej je 
dnak  świadczy ó w ielkiej różnorod
ności zwyczajów w  tym  względzie. 
A duszą tych  zwyczajów, — przy
znajm y szczerze, — zawsze były 
różne w ierzenia, różne religie.

Jak o  chrześcijanie i katolicy bę
dziemy specjalnie zainteresow ani 
swoim podw órkiem  religijnym . I  
ta k  cechą znam ienną dla pogrzebu 
katolickiego je s t przede w szystkim  
głęboka w iara  w  życie pozagrobo
we, czego zew nętrznym  w yrazem  są 
w szystkie niem al obrzędy żałobne 
Kościoła, k tó re  zm ierzają do p rzy j
ścia z pomocą duszy zm arłego na 
drodze do żyw ota wiecznego. Zwy
czaj katolicki nakazuje naw et, by  
zwłoki, zanim  złożone zostaną na 
m iejscu wiecznego spoczynku, 
wprowadzono do kościoła, gdzie od
byw a się przy nich specjalne nabo
żeństwo żałobne, zw ane z łacińska 
egzekwiami. Dopiero z św iątyni 
fo rm uje się konduk t pogrzebowy ną 
cm entarz, gdzie znowu, przed 
Spuszczeniem trum ny  do mogiły, 
duchow ny dokonuje ak tu  poświęce
n ia grobu i symbolicznego pożegna
nia osoby zm arłej.

U nas w  Polsce powszechnie p a
nu je  zwyczaj sk ładania na gro
bach wieńców z kw iatów  i zieleni, 
a w  Dzień Zaduszny zapala się na 
n ich lam pki jako dowód pam ięci ży
w ych o zm arłych.

. (Opr. E. K.)

KOLUMNA ZŁOTYCH MYŚLI

ZIEMSKIE DROGI

Przez noc droga do świtania, —■
przez wątpienie do poznania, — 
przez błądzenie do mądrości, — 
przez śmierć do nieśmiertelności!

(Roman Zm orski „Pism a”)

CO MOŻE SERCE

' Najważniejszą rzeczą na świecie jest serce, 
czujące serce ludzkie! Ono rozjaśnia mroki ży 
cia, ono łagodzi bóle i cierpienia, ono rozprasza 
chłody samolubstwa i obojętności, ono duszę 
ludzką ku lepszej prowadzi przyszłości.

(Helena Zakrzew ska — „Płom ień n a  śniegu11)
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W SZYSTKO  ZAW DZIĘCZASZ INNYM!

Człowieku, sługo wieczny, bo nie tylko zm ysły,, 
ale i sady twoje od drugich zawisły, — 
pierś dziecinną ojcowskie napełniają czucia, 
gdyś młody wciskają zwyczajów ukucia.
Nieraz myślisz, że zdanie urodziłeś z siebie: 
a ono jest wyssane w macierzystym chlebie, — 
albo niem nauczyciel poił ucho twoje, 
zawżdy cześć własnej duszy mieszając w napoje.

(A. M ickiewicz — „Do J. Lelew ela”)

FA ŁSZYW A M IŁuSC

Słońce bez światła, źródło bez wody, ogień 
bez ciepła i miłość ku Bogu, która nie wylewa 
się na bliźnich — to same sprzeczności. Poboż
ność bez miłości bliźniego należy do gatunków  
sztucznych kamieni i papierowych kwiatów: 
mogą wyglądać wcale ładnie, ale są niepraw
dziwe!

(E. F iedler — „Nowy człowiek”) 

PANUJ NAD SOBĄ!

Człowiek, który w towarzystwie nie umie do 
pewnego stopnia panować nad sobą, może się 
stać prawie nieznośnym. N ikt nie ma przyjem 
ności zostawać w stosunkach z osobą, która dla 
swego otoczenia jest bezustannym źródłem  
przykrości. Z braku panowania nad sobą wie
lu ludzi przez całe życie toczy walką z w ytw o
rzonymi przez siebie trudnościami i częstokroć 
szwankuje w przedsięwzięciach z powodu swej 
gburowatej megrzeczności. Podczas gdy inni, 
nawet mniej utalentowani, jedynie przez cierp
liwość i panowanie nad sobą, równają sobie 
i torują drogę życia i osiągają dane cele.

(S. Smiles — „O charak terze”>

BĄDŹ D YSKRETNYM

Wśród ludzi wysokiej kultury pierwszą za
sadą współżycia jest unikanie wdzierania się 
w cu'dze sprawy i cudze tajemnice. Nie nale
ży nigdy pytać milczącego, gdyż pytaniem moż
na mu zadać ból. Każdy jest panem swoich ta
jemnic, a ten co się wdziera do skrytki w ludz
kim  sercu czyni rzecz zlą i brzydką.

(Kornel M akuszyński — „W ielka b ram a”)

USTĘPUJCIIE SOBIE WZAJEMNIE!

Wchodząc na radę albo zmowę upokorzcie się 
przed oczyma waszymi. Albowiem bez pokory 
nie ma zgody! Stąd się nie mówi do ludzi: Pod
nieście się do zgody! — ale: Skłońcie się do 
zgody! A  kto chce związać wierzchołki drzew  — 
musi je nachylić ku sobie. Nachylcie więc roz
m owy wasze, a zwiążą się.

(A. Mickiewicz — „Księgi n a ro d u ')  1

CO ROBI OBMOWA?

N ikt z nas nie przypuszcza setnej części tego 
złego, które mówią o nas nasi przyjaciele, a coż 
dopiero nieprzyjaciele! i dopraway można pow
tórzyć za La Rochefoucauld‘em: „Nie zrobimy 
wcaue Lichego interesu, gayoysmy się mogd 
zrzec wszystkich udzieianycn nam pocnwat — 
pod warunkiem, by nie mowiono o nas nic złe
go". —  Z  arugiej strony, gdyoy każdy z 'nas p o -  

j pełnił istotnie te grzecny, które nam przypisu- 
i ją, znaiezlibyśmy się wszyscy w pienie. Ale 

tymczasem za życia cierpi na tym  część męska 
i niewieścia, psują się stosunki ludzkie, psuje 
się szczęscie! i w ogoie nikt z nas me może Oyć 
pewny ani jutra swej opinii, ani jutrzejszego 
swego stosunku z ludźmi, którzy dziś czczą go 
i kochają.

(H. Sienkiewicz — „M ieszaniny literack ie”)

UCZ SIĘ Z A  MŁODU!

Na co będą potrzebne — pytało pacholę — 
trójkąty, czworoboki, koła, parabole,
— Ze potrzebne — rzeki mędrzec — musisz

teraz wierzyć, — 
na co potrzebne, zgadniesz, gdy zaczniesz świat

mierzyć!
(A. M ickiewicz — „Zdania i uw agi”) 

JA K I JEST TWÓJ STOSUNEK DO
Ś m ie r c i

Na jednym  z przedmieść Poznania, na bra
mie cmentarza umieszczony jest napis: „Byliś
my, czym jesteście — Będziecie, czym jesteś- 

; my!“ — Napis ten wywiera dziwne i bezpośred
nie wrażenie. Kto chce ustalić swój stosunek do 
życia — musi naprzód ustalić swój stosunek do 
śmierci! Bo to jest zagadnienie przyszłości, 
a teraźniejszość każdy człowiek orientuje wed
le zamierzeń na przyszłość.

(W. W asiutyński — „Z duchem  czasu”)

ŹLE O TOBIE MÓWIĄ  — NIE M ARTW  SIĘ!

Zle o tobie mówią? — Ale źli! Martwiłbym  
się, jeśliby o mnie Marek Cycero, albo Kato, 
Leliusz, lub dwaj Scypionowie to powiadali. Bo 
złym  niepodobać się — to tyle, co odbierać poch
wałę. Nie może nijakiej mieć wagi wyrok, gdy 
sądzi, kto sam sądu godzien. — Źle o tobie mó
wią? — M artwiłbym się, jeśliby to czynili z roz
wagi, ale czynią z choroby. Nie o mnie tedy 
mówią, lecz o sobie. — Źle o tobie mówią? — 
Albowiem dobrze mówić nie umieją. Czynią 
nie to, czegom wart, ale to, do czego nawykli. 
Niektóre też psy takie mają przyzwyczajenie, 
że nie z  zajadłości, ale dla zwyczaju jazgocą. — 
Ludzie o tobie źle mówią? — Jeśli słusznie, — 
nie to, że mówią jest przykre, ale że nie powia
dają nieprawdy. Jeśli niesłusznie, tedy niewin
nością moją niezmiernie cieszę się. Jasne bo
wiem jest, iż w ytykali by rzeczy prawdziwe, 
jeśli by mogli.

(Seneka — „Księga sposobów n a  przypadki”)
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J. DROZD

W ED L E GRZECHU— POKUTA
CZYLI O TYM, JAK TRZEBA SOBIE TUTAJ NA ZIEMI 

ROBIĆ PIEKŁO
(na m arginesie rzymskiego „duszpasterzow ania” w  X V III wieku)

Ks. Józef K orw in K ossakow ski, rzym sko-ka to lick i b iskup inflancki, 
w sw ej anonim owo w ydanej książce pt.: „Xiądz Pleban” (W arszawa  
1786), będącej niejako pam iętn ik iem  jego podróży, przytacza  ciekawe 
obrazki obyczajow e z  życia kościelnego ówczesnej wsi polskiej. B isk u 
pa, Kossakowskiego, zdrajcę i targowiczanina straconego przez trybunał 
narodowy w  czasie pow stania kościuszkowskiego, trudno było by posą- 
sądzić o stronniczość i naciąganie faktów , gdy opowiada nam  np. o ta 
k im  fakcie, jakiego był naocznym  św iadkiem  w czasie sw ej podróży po 
diecezji. P rzytaczam y tedy charakterystyczny w y ją tek  z  te j pracy, k tó 
ry oczywiście -Czytelnicy nasi przy jm ą  na wesoło. I  słusznie, bo taka  
jest nasza intencja, by w  dziale ty m  nieco rozweselać! (str. 31—35).

(s 31) — Ściągnąłem na ko
niec do wsi kościelnej na no
cleg w  wigilię jednego święta, 
jak mi powiedziano, bardzo 
w tym miejscu uroczystego, na 
które lud zwykł się gromadzić.

Nie zraziłem mojej chęci, że
bym się zaraz nie miał nauczyć 
i dowiedzieć o Xiędzu Pleba
nie, którego z największym u- 
szanowaniem i bojaźnią wspo
minając mój gospodarz, nic mi 
wcale nie chciał powiedzieć, do 
dając, że dnia jutrzejszego (s 32) 
sam go poznam, i sam się do
wiem o wszystkim, przez co 
tym większą, coby to znaczyć 
miało, wzbudził we mnie cie
kawość.

Obudziłem się wcześnie i u- 
brałem, chcąc się przypatrzeć

całemu uroczystemu nabożeń
stwu, i poznać Xiędza Plebana.

Przy drzwiach kościelnych 
kilkanaście przybitych postrze
głem żelaznych obręczy na szy
je, na ręce, na nogi, i na pół, a 
w samych drzwiach wisiały 
dwa z grubych powrozów ukrę
cone knoty. Wchodząc w koś
ciół w jednej stronie na boku 
leżały różne nieznajome mi ca
le narzędzia: rogi na głowę, 
wieniec duży ze słomy, bałwa
nek z drzewa w chusty uwinio- 
ny, i insze tego gatunku kaWał- 

s-  drugiej zaś strony stała na 
u  karbona duża wielką 
ką  zamknięta i woda świę- 

' ctrffa. Kilku pleczystych chło
pów w artę trzymało na wstępie 
do kościoła i w samym kościele 
opatrzonych w porządne kije.

(s 33) — Chociaż ze wstrętem 
poglądałem na te przybrania, 
chciałem jednak przypatrzyć się 
wszystkiemu do końca przez sa
mą ciekawość osobliwości, nie 
oddalając się z kościoła...

Zaczęło się nabożeństwo od 
przeraźliwego płaczu na cmen
tarzu: wysunąłem się śpieszno 
...i postrzegłem Xiędza Plebana 
przybranego w komżę i stułę,,

trzymającego krzyż w ręku, sto
jącego nad rozciągnionym na 
ziemi nieszczęśliwym, którego 
we dwa grube powrozy przy 
duchownym napominaniu o- 
prawce siekli. Ta kolej ledwie 
na ósmym, czy dziewiątym po- 
kładaczu zakończyła się. Doro
zumiałem się przyczyny z sa
mej duchownej nauki, iż ta  ka
ra była: za branie trunków u 
Żydów cudzych, na wesela,

chrzciny i pogrzeby, jako u nie
przyjaciół Chrystusa, czarow
ników i bluźnierców, pomimo 
karczmy Xiędza Plebana, w 
której chociaż drożej, mniejsza
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miara, i nie tak dobre były 
trunki, przecież od wszystkiego 
podejrzenia wolne; za najmo
wanie się do posług heretykom, 
Żydom i niewiernym, z odmó
wieniem na zawołanie Xiędza 
Plebana do uprawienia ziemi 
świętej, jako kapłańskiej i bło
gosławionej. '

(34) — Przystąpiono do dru
giej ceremonii zamykania w o- 
bręcze żelazne: Organista gło
sem wyniesionym z dużej księ
gi czytał przewinienia i przy
czynę kar: za uchybienia na 
mszą, za nieposłuszeństwo Ko
ściołowi świętemu i jego słu
gom, za pochwycenie przed nad
chodzącą burzą W dzień święty 
siana i snopków świętych, i tym 
podobne. — W niedostatku że
laza powrozami krępowano in
nych, do południowej pory wy
stawiając na widok rozrzewnio
nym rodzicom i krewnym, a. ob
cym na szyderstwo. — Dopieroż 
inny rejestr wzięto, jak nazy
wano mniejszych przestępstw: 
za nieumienie pacierza, kate
chizmu i tym podobnych rze
czy, rozkazywano różne robić 
postawy, rozciągając ręce, wy
ciągając się na ziemi, na kola

nach włócząc się koło kościoła, 
a po zakończonej pokucie od
płacać do skarbony grfechy i 
przez dziada oblewającego wo
dą święconą brać krzyż do po
całowania.

Rozumiałem, iż się już na tym 
zakończyły święte upomnienia, 
aż w tym właśnie czasie wpro
wadzała się procesja z okrzy
kiem, wyśmianiem i skazywa
niem palcami. Kilka osób szły 
w niej z przyprawionymi roga
mi do głowy za niepowściągli- 
wość jakoby dopatrzoną żon, i 
własne ułomności, (s 35) Dziew
ki przybranie miały w słomia-^

ne wieńce głowy, a niektóre w 
rękach trzymały bałwanki z 
drzewa; miały to być znaki pło- 
chości dowiedzionej z podejrze
nia i ze skutków.

Wtem Xiądz Pleban zaśpie
wał: „Zawitaj Panno Jutrzeńko 
i grzechów naszych lekarko”. 
Lud ze łkaniem i zasmuceniem 
kończył to pozdrowienie, a 
Xiądz Pleban siadł do konfesjo
nału; jam się zaś żarł ze złości, 
rozumiejąc, że jestem do domu 
poprawy, czyli cuchtausu, nie 
zaś do przybytku łagodnego Ba
ranka, co gładzi grzechy świata, 
wprowadzony. Musiałem z nie
cierpliwością dosłuchać mszy, a 
co jeszcze było dla mnie nie
cierpliwiej i kazania w pół mszy 
przez samegoż Xiędza Plebana
o mękach piekielnych i czyścu 
mianego. Zdawało mi się, że 
zmyślał OO. SS. zdania umyśl
nie najsmutniejsze i do rozpa
czy przywodzące bardziej, niże
li do podniesienia myśli i serca 
ku Ojcu miłosiernemu i Zbawi
cielowi świata. Kończył na tym: 
iż, jeżeli chcecie, mówił, unik
nąć tej okropnej katuszy, nale
ży tu na ziemi robić sobie pie
kło i czyściec.

E P I T A F I A

CZYLI NAPISY GROBOWE Z DAWNYCH CZASÓW

NA GROBIE „JAŚNIE PANA DZIEDZICA”

Nikt dziś po tobie nie chodzi w żałobie,
Dobrze cię nikt nie wspomina,
Z minioną przeszłością znalazłeś się w grobie... 
Nie nasza, lecz twoja to wina!

NA GROBIE CZŁOWIEKA CIĘŻK IEJ PRACY

W trudzie i znoju płynęły twe lata,
Można by mniemać: Próżna życia strata!
Ty jednak walczyłeś o przyszłość swych braci. 
Dziś wdzięczny Naród szacunkiem ci płaci!

j ED -• , v "

\  ^ A  GROBIE NIEZNANEGO ZOŁNIERZA

Zdejm czapkę przechodniu i oddaj mu cześć! 
Tu żołnierz przez wroga zabity,
Byś ty spokojnie mógł swój żywot wieść 
I w  ju tra patrzeć świty!

NA GROBIE NARODOWEGO KAPŁANA

Nie doczekałeś wolności sumienia!
Przez całe życie nękał cię wróg!
Obyś usłyszał z pod grobu kamienia: 
Swobody czasy dał nam Bóg!
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PORADY DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO
K orzystając z  zezwolenia autora  

ciekaw ej broszurki pt. „Poradnik dla 
w szystk ich  o w szystk im ” (Ignacy 
Stachow iak, Poznań, ul. C hw ialkow - 
skiego 20) — Redakcja będzie od cza
su do czasu podawała niektóre w y 
ją tk i z om awianej pracy, będąc p rze
konana, iż C zyteln icy nasi przyjm ą  
tę  innow ację z zadowoleniem . C yfry  
staw iane przed poszczególnym i ra
dami w skazują  num er ko lejny w e
dług w /w  broszury. N adm ieniam y > 
że ze sw ej strony podajem y ty lko  te 
„rady”, k tóreśm y sam i wypróbowali.

(Red/

Różne praktyczne wskazówki
dla gospodarstwa domowego (

Farbowanie m ateriału na brązowo

(87) — Do ciepłej wody wło
żyć zielonych łupin orzecha lub 
liści tabaki, poczem moczyć da
ną materię przez kilka godzin. 
Kolor nie schodzi nawet po p ra
niu.

(88) — Wełnę można farbo
wać w różnych odcieniach kolo
ru brązowego, jeśli zielone łu
piny orzechowe gotować będzie
my przez krótki czas w naczy
niu (którego do innych celów 
użyć już potem nie można). Do 
przecedzonego przez rzadkie 
płótno płynu włożyć wełnę i go
tować jeszcze przez jakieś 10 
minut, poczem dobrze płókać w 
czystej wodzie. Dowolny odcień 
osiąga się w zależności od ilości 
gotowanych łupin.

Plam y po w yczyszczeniu  plam

(96) — Przy usuwaniu benzy
ną plam z materiałów często po
zostają brzydkie ślad}' o wyraź
nie zarysowanych brzegach. Za
pobiec można temu, jeśli zaraz 
po wyczyszczeniu plamy benzy
ną miejsce to przeprasujemy 
żelazkiem.

Zółknienie bielizny

(97) — Żółknienie bielizny 
powstaje przez niedostateczne 
płókanie jej przed tzw. kroch
maleniem czy modrzeniem. Na
leży więc bieliznę intensywnie 
płókać przed modrzeniem, a 
najlepiej wybielać na słońcu.

W ytarte m iejsca na materiałach

(99) — Materiały, które stra
ciły włos i nieprzyjemnie się 
świecą wytarciem, należy wy
cierać dokładnie wełnianą 
szmatką w mieszance 1 części

salmi&ku na 9 części wody zim
nej. iNasiępme zaraz oupraso- 
wac z lewej strony niezoyt go
rącym zeiazKiem.

S tary  zam sz i  filc  m ożna odświeżyć

101) — Stare buciki jelonko
we oraz kapelusze iiicowe moż
na łatwo odświeżyć przez leK- 
kie tarcie najdelikatniejszym 
papierem szklistym. W stosun
ku ao.zamszu jest to nawet 
skuteczniejsze, aniżeli szczo
teczki o stalowych drutach.

Przecinanie butelek

(103) — Szyjkę butelki prze
ciąć można, jeśli w zamierzo
nym miejscu cięcia zawiążemy 
grubszą nić wełnianą, umacza
ną w terpentynie, zapalimy i po 
spaleniu się zanurzymy ją pro
stopadle w zimnej wodzie. Jeśli 
najmniejsza kropelka nie bę
dzie ściekała po butelce, to 
szkło pęknie gładko, jak ucięte.

Przedłużanie życia kw iatów  ściętych

(104) — Świeżość kwiatów 
ciętych, a nawet doniczkowych 
można znacznie przedłużyć, o 
ile podlewać je będziemy wodą, 
do której dodano szczyptę zwy
kłej soli kuchennej.

W yblakłe pismo odnowić

(106) — Wyblakłe pismo mo
żna odświeżyć przez nałożenie 
na rękopis bibuły, zwilżonej w 
rozcieńczonym witryoleju zie
lonym.-

Zapobieganie sadzy w piecach

(107) — Nadmiernemu two
rzeniu się sadzy w piecach moż
na zapobiec, jeśli na rozżarzony 
już węgiel wrzucimy garść łu
pin kartoflanych, oczywiście 
świeżych i surowych, przy czym 
drzwiczki . pieca natychmiast 
zamkniemy. Wytworzona para 
wodna uniesie natychmiast sa
dzę przez komin.

. Ciasne rękaw iczki skórkow e

(109 i 110) — Zbyt ciasne rę
kawiczki skórkowe należy owi
nąć w wilgotny ręcznik. Po ja 
kimś czasie wciągnąć je na rę
kę i pozwolić im wyschnąć na 
ręce. — Ciasne rękawiczki ła

twiej będzie wciągnąć, jeśli rę
ce posypiemy nieco talkiem, co 
również sprawia, że skórka 
chroni się przed przepoceniem.

Środek na m yszy

(111) — Myszy można prze
pędzić z mieszkania przez wy
łożenie pod meblami pęczków 
mięty i dzikiego rumianku. My
szy bardzo nie znoszą wydzie
lanego przez te rośliny zapachu,
i prawie nigdy już nie wracają 
w te miejsca, skąd je wypłoszo
no takim sposobem.

Usuwanie dym u tytoniow ego z m ie 
szkania

(113) — Dym tytoniowy ulat
nia się szybko z mieszkania, 
szczególnie w okresie zimowym, 
kiedy przez długie wietrzenie 
nie chcemy wyziębiać zbytnio 
mieszkania, jeśli na czas krótki 
wystawimy kilka płytkich na
czyń napełnionych zimną wodą.

Oszczędne palence świec
i

(116) — Świeczki palą się o- 
szczędniej, jeżeli wokoło knota 
posypiemy nieco zmielonej soli 
kuchennej.

O dtajanie zam arzniętych rur

(115) — Zamarznięty przewód 
wodociągowy odtaje natych
miast, jeśli obłożymy go niega
szonym wapnem oraz owiniemy 
następnie słomą lub szmatą a 
następnie polejemy wodą. Ga
szące się .w taki sposób wapno 
wytwarza wystarczającą ilość 
ciepła, by zamarznięty wodo
ciąg odtajał.

Podsycanie i zw alnianie procesu  
spalania

(117) — Gasnący już ogień ła
two można wzmóc przez wrzu
cenie doń kilku wyschniętych 
skórek cytryny. Węgiel nato
miast pali się słabiej, jeśli po
sypiemy go trochę solą.

Usuwanie m rów ek z m ieszkania

(118) — Mrówki przepędzić 
można z mieszkania, jeśli roz
sypiemy cukier zwilżony naftą, 
zwłaszcza w miejsca, gdzie się 
gnieżdżą.
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J. B. Skaw ina

Nawiązując do artyku łu  z poprzed
niego num eru „Posłanictwa" pt. 
„Pecunia non olet“, zapytu je nas, 
skąd się właściw ie wzięło takie po
wiedzonko? Przecież jasne, że pie
niądz nie śm ierdzi!

Odp.: K iedy cesarz rzym ski Ty
tus F law iusz W espazjan (r. 9 — 
79 n. e.), pragnąc zasilić skarbiec 
państw owy, podpisał dek re t o u s ta 
nowieniu nowych podatków  od p u 
blicznych szaletów  w  mieście Rzy
mie, wówczas doradcy p ryw atn i usi
łowali przekonać go, iż n ie  w ypada 
i nie godzi się z takiego źródła czer
pać dochody. Na to cesarz W espaz
jan  m iał im  odpowiedzieć w łaśnie 
powyższymi słowy: P ieniądz n ie 
cuchnie! No i tak  pozostało do dziś 
dnia.

G. L. Poznań

D ziwi się, że tak szeroko na łamach 
naszego pism a om aw iam y spraw y  
zw iązane z  chrześcijańską doktryną
o Kościele, boć rzekom o zdołaliśm y 
ju ż chyba w szystkich  przekonać o 
słuszności naszego p u n k tu  widzenia  
na tę  dziedzinę życia religijnego, 
zwłaszcza tych, którzy nie są fana
tyka m i i m ają  „otwartą głowę''.

Odpow.: Jeśli rzeczywiście tak  sze
roko' rozpracow ujem y to zagadnie
nie, to  m usim y zapew ne m ieć po
ważne ku  tem u powody. Istotnie, 
m am y takowe! Pow odujem y się 
przede w szystkim  głęboką troską o 
dobro duchowe naszych Czytelni
ków, o ich pełne przekonanie w  dzie
dzinie zdrowej nauki o Kościele i je 
go roli w  życiu chrześcijanina. Są to 
bowiem spraw y nad e r ważne, by 
możną je  było trak tow ać pow ierz
chownie lub  poprostu zlekceważyć. 
Takie lekceważenie, byłoby pew ne
go rodzaju  lekceważeniem  rów nież 
sam ych naszych Czytelników! T rud 
no bowiem  zaprzeczyć, iż w łaśnie 
nauka o Kościele je s t kam ieniem  
niezgody między poszczególnymi 
w yznaniam i chrześcijańskim i, z k tó 
rych każde usiłu je in te rp re tow ać to

•zagadnienie wyłącznie n a  sw oją ko
rzyść. K ażdy uw ażny Czytelnik ła t
wo zauważy, iż w yjątk iem  je st tu 
ta j chyba tylko nasz skrom ny Koś
ciół polsko-katolicki, k tó ry  na zaga
dnienie to patrzy  bardzo szeroko, i 
poza ram am i organizacyjnym i sw e
go Kościoła, w idzi jeszcze i docenia 
cały św iat chrześcijański. .

S. K . — Płock

Stw ierdza, iż zakończenie a rtyku łu  
ze str. 25 (Nr 2/54) pt. „Papierkowa  
przynależność do Kościoła“ — jest 
poniekąd wodą na m łyn  tzw . Bap
tystów , czego nie należy czynić, 
chociażby ob iektyw nie rzecz biorąc,
— i tak  jest istotnie w  artykule, — 
zgadzało się to z  duchem  Pisma św. 
i w yrażoną w  n im  wolą Chrystusa. 
Takie szczere stawianie zagadnienia 
rzekom o Kościołowi naszem u ty lko  
szkodzi w  opinii katolików , a na- 
pew no nie zyska  sym patii w  obozie 
Baptystów .

Odpow.: N ajp ierw  pragniem y za
pewnić, że nigdy n ie ubiegaliśm y 
się natarczyw ie o sym patię w  tym  
czy innym  ugrupow ania w yznanio
wym. Rola nasza jest szeroka i r a 
czej ogólno-chrześcijańska. A ni też 
n ie  w ątpim y w  to, iż pewnego ro 
dzaju  rękaw iczkow a tak ty k a  w  
podchodzeniu do w ielu drażliw ych 
problem ów  relg ijnych i społecznych 
mogłyby nam  zjednać uznanie lu 
dzi delikatnych i odw ażających 
efekt każdego wypowiedzianego 
słowa. — Sądzim y jednakże, iż n ie
słusznym  je st tak ie  staw ianie 
spraw y w  dziedzinie religii. Gdyby 
bowiem przy jąć zasadę filtrow ania 
wszystkiego, co z Ew angelii może 
się podobać lu b  iść n a  rękę jak ie
m uś innem u w yznaniu, to  — zapy
tu jem y — co nam  jeszcze pozosta
je? Co je s t ostatecznie probierzem  
religii chrześcijańskiej? Czy rze
czywiście każdy pow inien w ybierać 
z P ism a św. to tylko, co m u w  d a
nej chw ili najbardzie j odpowiada, 
a milczeniem pom ijać te  miejsca, 
k tó re  nam  nie są na rękę? — Tu

trzeba się zdecydować: albo E w an
gelia w  całości jest źródłem  praw d 
relig ijnych, albo też należy ją  w  
całości odrzucić, zaliczając ją  do 
cennych w praw dzie ze względu na 
swą starożytność, ale już n ieak tua l
nych zabytków  lite ra tu ry . My już 
z zasady nigdy nie patrzym y na to, 
kom u naszym  stanow iskiem  może
m y schlebiać, w zględnie kom u się 
narazić, ale poszukujem y tylko 
praw dy! A p raw da ta  m usi ko
niecznie być bezkom prom isowa 
i nie zniesie w ykrętnych kom enta
rzy. A jeśli ta  znaleziona przez 
nais p raw da przem aw ia n a  korzyść 
jakiegoś w yznania, jak  w  tym  wy
padku  np. Baptystów . — co raczej 
BECZierae się cieszymy, że i oni m ają  
u  siebie swoje rac je  bytu, że i ich 
droga n ie jesrt zła, jakby to  nam  
chcieli wm ówić fanatyczni wycho
w ankow ie papieskiego katolicyzmu.

M. T. — W arszawa

K w estionuje uwagę z  nr. 2/54 ze str.
31 p t . „Skąd nazw a chrześcijań
ski?", tw ierdząc ' jednocześnie, iż jest 
to nieścisłość, bo słowo „chrześci
jańsk i“ bynajm niej nie pochodzi od 
im ienia „Chrystusa

Odpow.: O tw ieracie o tw arte  już 
przez nas drzw i czy okno! Wasze 
uw agi na ten  tem at podyktow ane 
są z całą pewnością dobrą intencją, 
ale jeśli je  dzisiaj nam  stawiacie, 
to tak i stąd wniosek, iż dziwnym  
zbiegiem okoliczności w  o trzym a
nym  przez Was num erze nie było 
karteczki z e rra tą . Niezależnie je 
dnak  od powyższego raz jeszcze w 
Nr. 3/54 um ieściliśm y szczegółowe 
sprostow anie błędów  z poprzed
niego Nr. 2/54. Raz jeszcze w yjaś
niam y, że ty lko polskie słowo 
„chrześcijanin” n ie pochodzi od 
słowa „C hrystus” ale od w yrazu 
chrzest”, — podczas gdy w  innych 
językach odw rotnie, jak  np. w  ła 
cińskim  „christianus” w yraźnie od
bija się źródłosłów słowa „C hri- 
stus”. Nie m a więc o co się 
sprzeczać, rzecz je s t jasna.
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S. K. — G ardaw ice

Jest naszym  sta łym  i serdecznym  
korespondentem  od w ielu  ju ż  lat. Z  
upragnieniem  w yczeku je każdego 
nowego num eru  naszego pisma. Ż a
li się jednak, iż nieregularnie o trzy
m u je  poszczególne num ery, choć z 
góry opłaca prenumeratę.

Odpow.: Sprawdziliśm y w  k a rto 
tece odbiorców naszej gazety 
i stw ierdziliśm y, że isto tn ie pism o 
zapłacono z góry. A le też i m y 
w ysyłam y je  regu larn ie  do Was. 
Jeśli n ie  otrzym ujecie je  od sze
regu miesięcy, to może adres jest 
niewłaściwy, lub  ktoś je s t gorliw 
szy przed W ami i poprostu  je  po
chłania. T rudno bowiem  przypuś
cić, by  poczta nie doręczała W am 
przesyłek. Ze swej strony  radzim y 
raz jeszcze dokładnie spraw dzić w  
miejscowym Urzędzie Pocztowym, 
czy gazeta nasza n ie zacina się 
w  sortow ni przesyłek. Bo i takie 
w ypadki n ieraz się zdarzają.

W. S. — Jaćmierz

Bardzo jest zadowolony z  w prow a
dzenia na łam y „Posłannictwa“ no
w ych  działów, zwłaszcza biblijnego  
oraz rzeczy ciekawych. Zapytuje, czy 
nie dobrze było by wprowadzić rów 
nież coś w  rodzaju kącika literac
kiego, gdzie sami C zytelnicy m ogli
by umieszczać sw oje w łasne utw ory  
z  dziedziny religijnej i społecznej.

Odpow.: Nie ty lko Wy, a le  w ięk
szość naszych Czytelników mile 
przyjęła w prow adzone nowe działy, 
z k tórych istotnie b ib lijny  n a  razie 
cieszy się najw iększym  wzięciem. 
P racę naszą w  dużym stopniu u ła t
wia, zadaw anie nam  konkretnych 
py tań  przez Czytelników, na k tóre 
chętnie odpowiadam y. Ale i p rzy 
syłanie krytycznych uw ag o tem a
tyce i sposobie redagow ania nasze
go pism a bardzo m ile je s t przez 
nas widziane. O projektow anym  
przez Was dziale literack im  po
m yślim y w  przyszłości.

W. W. — K.....

Z  treści listu, jak i nadesłał do na
szej Redakcji, m ożna ty lko  w y 
wnioskować, że posiada tak  czarny 
charakter, ja k  czarna z jego słów  
wyziera dusza. Posługując się 
szeregiem utartych, a w  grun
cie rzeczy  — nic nie m ó
wiących  — frazesów, usiłu je w m ó
wić nam , że interes Narodu 
Polskiego żąda od nas, byśm y padli 
na kolana przed „ojcem św iętym

Charakterystyczne jest to, że zbyt 
często w  piśmie swoim powołuje się 
na „lu d  polski" i jego wieczną ule
głość papieżowi.

Odpow.: Nigdy nie mieliśmy, ani 
też dziś nie m am y nic przeciwko 
tem u, by  jeśli się to kom uś podo
ba, był w iernym  poddanym  rzym 
skiego papieża. Nam  się już dawno 
odischciało takiego upokorzienia, i dla 
tego ubolewam y tylko nad faktem , 
że tak  w ielu jeszcze ludzi, nie chce 
zrozumieć, czym w łaściw ie je st dla 
Polski papiestwo. Jeśli natom iast 
chodzi o lud  polski — radzim y go 
pozostawić w  spokoju i  n ie  m ie
szać go w  spory religijne, tum aniąc 
go naiw nym i bajeczkam i o „jedy- 
nozbawczości papieskiego Kościo
ła”. Ten lud, tak  niem iłosiernie do 
n iedaw na oszukiw any w  dziedzinie 
religii i Kościoła, należy ty lko o- 
świecać i uczyć go poznaw ać 
praw dę! Ten lud  w  zasadzie je s t 
dobry i kochany, trzeba go jednak  | 
dobrze wychowywać i nie byle jak  I 
dokształcać, gdyż o spraw ach re li-  j 
gii i Kościoła, — mimo tysiąca la t  | 
papieskiej nad  nim  dyk ta tu ry , — 
lud ten  zawsze jeszcze w ie tak  n ie
w iele praw dy! Zresztą za niepo
trzebne uw ażam y dyskutow ać z 
W ami o tym, bo i tak  n ie  zdołamy 
Was przekonać, — zbyt dużo p rze
jaw iacie złej woli, zbyt dużo uprze
dzenia do św iatła i świeżego po
w ietrza, zbyt jednostronnie jesteś
cie nastaw ieni religijnie. Bądźcie 
jednakże spokojni, — gazeta nasza 
jest dla tych tylko, k tórzy m yślą 
i czują podobnie jak  my, n ie  w ysy
łam y je j do fanatyków  z w atykań 
skiego podwórka. Tyle tylko może
m y W am powiedzieć na koniec, po
w tarzając słowa Sienkiewicza: 
„Człowiek idei mówi: Za tę  praw dę 
dałbym  się porąbać! F anatyk  zaś 
mówi: Za tę  p raw dę porąbałbym

„ W  rozbolalego serca 
żywą Księgę zapisz na 

zaw sze słowa takiej treści: 
«Jak ruda w ogniu znaj

duje potęgę oczyszczającą  

—tak człowiek w boleści!»“

Jan Kasprowicz

każdego, k to  je j nie uznaje!” A te
raz zastanów cie się n a  chwilę, ileż 
tak ich  zarąbanych m acie i Wy, 
i wszyscy W am podobni już n a  su
m ieniu? Tak, tak , — Szanowny 
Obywatelu! N a to nie m a rady, — 
poznajcie się w  tym  zwierciadle!

K. M. — Zgierz

Z  głęboką troską wypowiada się w  
sprawie wychow ania now ych i  do
brych kapłanów dla Kościoła. Dla 
kontrastu opisuje nam  szczegółowo 
w szystk ie  sw e spostrzeżenia z te j 
dziedziny, zwłaszcza ubolewa nad  
u jem nym i skutkaw ii jednostronnego  
wychow ania kleru  papieskiego, co 
znow u fatalnie odbija się na ich 
działalności duszpasterskiej, której 
jedynym  jakoby celem było w ycho
wanie Kościołowi papieskiem u śle
pych i bezwzględnie uległych sobie 
fanatyków . Pragnie, byśm y się w y 
powiedzieli w  te j sprawie na ła
m ach naszego pisma.

Odpow.: C hętnie spełniam y W a
sze życzenie, bo już w  tym  num e
rze jasno w ypow iadam y swój po
gląd na to  zgadnienie, w yraźnie 
mówimy o tym, gdzie naszym  zda
niem  tkw i jądro  zła i jak  w yobra
żamy sobie najlepsze rozw iązanie 
tego drażliwego problem u. Sądzi
my, że krytyczne uw agi naszych 
Czytelników, jak ie  z pewnością w pły 
ną do Redakcji, pozwolą nam  jesz
cze niejednokrotnie powrócić do 
tej Ejpraiwy i  naświetlić ją  możlit- 
w ie najw szechstronniej.

P. G. — Gościeradów * B. R. — 
Świnoujście * S. S. — Włocławek * 
Z. B. — Ciechoradz * A. B. — 
Kraków * R. B. — Zielona Góra *
S. K. — Trzebinia * S. S. — Płock 
* K. K Wojkowice

Odpow.: Żądane przez W as w y
daw nictw a w ysłaliśm y na w skaza
ne adresy, oraz w ypełniliśm y ży
czenia, o k tórych była m owa w  
W aszych listach. Prosim y o zjed
nyw anie nam  now ych Czytelni
ków.

F. S. — Szamotuły i  H. H. — Kran
ków

Odpow.: W yczerpującej odpo
wiedzi na W asze listy, dom agające 
się szerszego omówienia, um iesz
czamy w  tym  num erze w  dziale 
„R edakcja rozm aw ia ze swym i 
Czytelnikam i”.
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WRDOMOSCIZ KOŚCIOŁA 
POLSKO-BCSTOLICR3EGO

Kościół poi. — k a t  
w  Grudziądzu

GRUDZIĄDZ
^ ^K W IE T N IU  br. przybył do

Grudziądza młody kapłan, 
ks. Tadeusz Powąska. Od tej 
chwili w parafii rozpoczął się 
ruch i inne życie. Przede wszy
stkim przeprowadzonych zosta
ło cały szereg niezbędnych in
westycji.

Najpierw dach ogromnego 
kościoła, zniszczony w połowie 
przez bombardowanie.

Ostatnio, po zakupieniu pa
py przystąpiono do pokrycia 
najbardziej zniszczonych części 
dachu, żeby zabezpieczyć koś
ciół na jesienne słoty i zimę.

Następnie, dość poważnej jak 
na nasze warunki inwestycji, 
wymagał cmentarz grzebalny. 
Podczas okupacji ulegał on z 
miesiąca na miesiąc dewasta
cji i zniszczeniu. Rozgrabione 
zostało ogrodzenie cmentarza, 
a na samym cmentarzu urzą
dzono sobie plażę, miejsce spot
kań i wczasów. W maju więc 
przystąpiliśmy do ogrodzenia 
cmentarza, co nie było dla na
szej ubogiej parafii rzeczą ła t
wą, gdyż obwód cmentarza 
wynosi ponad 400 m. W czerw
cu cmentarz został ogrodzony, 
groby pooczyszczane a wszystko 
doprowadzone do należytego 
porządku. Zaznaczyć należy, 
że wszystko zrobiliśmy sposo
bem gospodarczym, unikając 
przez to nadmiernych kosztów. 
Wiele pracy i wysiłku włożyli 
tu nasi parafianie: ob. Serwin 
(prezes), ob. Urszyński (gospo
darz). Szczuka Alfons, Abry- 
szewski Tadeusz, Mioduszewski

Andrzej i inni. Przy porządko
waniu cmentarza najwięcej na
pracowały się siostry: Serwino- 
wa, Pawłowska, Szczukowa, 
Abryszewska, Chylińska i wie
le innych. Po ukończeniu ogro
dzenia i zrobieniu porządku, 
mamy zamiar na przyszły rok 
zadrzewić cmentarz i otoczyć 
go podwójnym żywopłotem.

Dnia 16 sierpnia przystąpi
liśmy też do wyremontowania 
przykościelnej salki parafial
nej. By oddać ją  do użytku, 
trzeba było rozebrać stary dach, 
położyć nowy, podmurować a

następnie pokryć dach papą, 
naprawić sufit, otynkować ścia
ny, oszklić okna itp. Mimo wie
lu trudności salka została od
dana do użytku w  dniu 12 
września br.

W zakończeniu tej drobnej 
kroniczki z życia parafii gru
dziądzkiej zaznaczyć należy, że 
oprócz postępu prac budowla
nych, gospodarczych, życie du
chowe, moralne, rozwija się 
niemniej intensywnie pod kie
runkiem młodego naszego dusz
pasterza.

(J. P.)
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Dnia 18 lipca, przy współ
udziale ks. dziekana Tymczy- 
szyna z  Lublina oraz Ks. dzie
kana Majewskiego z Warsza
wy, odprawione zostało w tym  
kościółku pierwsze nasze nabo
żeństwo. Ponieważ miejscowość 
ta znajduje się 22 km. od Lu
blina, na nabożeństwo przyby
li liczni parafianie nasi z Lu
blina, by je uświetnić swym 
śpiewem.

Początki parafii są trudne, 
ponieważ zaopatrzyć ją trzeba 
w niezbędne szaty i naczynia 
liturgiczne oraz doprowadzić do 
porządku ołtarz główny i zbu
dować ołtarze boczne. Trudność 
organizowania parafii pochodzi 
też z innego źródła. W Zawie-

przycy i okolicach mieszkają 
ludzie zacofani mocno pod 
względem religijnym, ulegają
cy silnej propagandzie z są
siednich, rzym.-kat. parafii. 
Ale są jednak i postępowi lu
dzie, którym forma polskiego 
katolicyzmu, wolnego od jurys
dykcji papieskiej lepiej odpo
wiada i ci przychodzą na na
bożeństwa. Wielu też jest ta
kich, którzy zrazili się do Koś
cioła papieskiego z powodu 
złego podejścia księży do nich, 
na skutek ich nadmiernego 
zdzierstwa, z powodu ich py
chy i zarozumiałości, która 
przypomina im dawną pychę i 
butę panów, u których w ma
jątku musieli służyć.

Kuria Biskupia przydzieliła 
już parafii młodego kapłana, 
pełnego. zapału, kochającego 
Boga, człowieka i Kościół Ks. 
Henryka Gr ochocki ego. Nad 
parafią czuwa również ks. dzie
kan B. Tymczyszyn. On to 
właśnie, razem ze swymi para
fianami z Lublina, włożył naj
więcej wysiłku i pracy by 
kościółek oszklić, poprawić dach
i do stanu używalności dopro
wadzić. Dalsze prace przy koś
ciele prowadzi obecnie ks. 
Grochocki z nowymi wyznaw
cami, którzy nie zrażając się 
trudnościami i walką z zaco
faniem, przystąpili ochoczo do 
organizowania nowej parafii. 
Po staropolsku życzymy im:

Szczęść Boże! (J. P.)

Fragm ent pontyfikalnego nabożeń

stw a w  prokatedrze poi. — kat. 

w  W arszawie 

w  czasie uroczystości insta lacyjnej 

dziekana dek. warszawskiego

Kościół poi. — kat. 
w Zawieprzycach

ZAWIEPRZYCE —

W TYM roku Kościołowi na
szemu przybyła jeszcze 

druga parafia — Zawieprzyca 
nad Wieprzem w woj. lubel
skim. Przed wojną był tam ma
jątek obszarnika, składający 
się z pałacu, który uległ znisz
czeniu i budynków gospodar
czych rówież zniszczonych. Po
został tylko prywatny kośció
łek dziedzica, piękny budynek, 
położony na wzgórzu, otoczony 
starym parkiem. Kościółek ten 
nie jest duży, pomieścić może 
do 200-tu osób, jest jednak za
bytkiem sztuki z początków 
XVI wieku .i napewno pamięta 
czasy wielkiej reformy religij
nej na Zachodzie i w  Polsce 
oraz czasy Odrodzenia.
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ŚWIDNICA
’Y'\7PIERWSZEJ połowie czer

wca br. zorganizowana zo
stała w Świdnicy nowa parafia 
naszego Kościoła. Od roku 
trw ały starania, by przydzielo
ny nam poniemiecki budynek 
kościelny doprowadzić do sta
nu używalności. Budynek ten 
częściowo uszkodzony w cza
sie ostatnich działań wojen
nych, a od czasu oswobodzenia 
nieużywany do celów religij
nych, znajdował się w  dużym 
zaniedbaniu. Potrzeba więc by
ło włożyć wiele pracy i trudu, 
by wyglądał okazale na pier
wsze polskie nabożeństwo. A j 
nabożeństwo to w tych okoli
cach było potrzebne, gdyż od 
dawna czekali na nie z utęs
knieniem wyznawcy Kościoła 
Narodowego, zamieszkali w 
mieście Świdnicy jak również 
w jego najbliższej okolicy. Tęs
knili oni za polskim kapłanem, 
za polską Mszą św., za spowie-, 
dzią powszechną, w  której czło
wiek sam, bezpośrednio oskar
ża się, przeprasza Boga i ściśle 
z Bogiem się jednoczy.

W dniu 13 czerwca br. Ks. 
dziekan Józef Osmólski, w 
asyście księży: Józefa Kwolka, 
prob. z Wałbrzycha i Józefa 
Gabrysza, prob. z Boguszowa
— dokonał poświęcenia Kościo
ła, a następnie odprawił uro

czystą, polską Mszę św. Wy
znawcy nasi słuchali jej ze łza
mi w oczach, a sympatycy oraz 
ci wszyscy, którzy po raz pier
wszy uczestniczyli w takim na
bożeństwie — z ogromnym za
interesowaniem i uwagą. Koś
ciół wypełniony był po brzegi 
ludźmi. Spokojne lecz piękne 
kazanie wygłosił Ks. Józef 
Kwolek. Wszystkich podniósł 
na duchu i zachęcił do krocze
nia ku Bogu rodzimą ojczystą 
drogą.

Nowa parafia Kościoła na
szego w Świdnicy rozpoczęła 
swe istnienie i będzie odtąd 
rozwijać się, powiększać, ścią
gając coraz więcej postępowych 
wyznawców. Chwilowo dojeż
dżał do Świdnicy Ks. Józef Os
mólski z Wrocławia, obecnie 
przydzielony został stały pro
boszcz., W niedługim czasie 
nastąpi konsekracja kościoła, 
której dokona w odpowiednim 
czasie ks. Biskup.

(J. P.)

W tym że  sam ym  dniu w okół św ią 

tyn i przeszła  procesjo, w prow adza

jąca nowego Ks. dziekana do jego 

Kościoła parafialnego
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W  CIĄGU CAŁEGO ROKU  
PHZYJfflDJEłlY ZAPISY

KANDYDATÓW
DO SIANU lUGHOWKEGO!!!

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

Kapłanem Kościoła polsko-ka- 
toiickiego,

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

3 . U kończony ‘ 18 rok życia,
4. Przedstawienie dokum en

tów  osobistych: a) metryka uro
dzenia, chrztu  i bierzmowania,

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

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

6. Szczegółowy życiorys na
pisany własnoręcznie,

7 . Dwie najnowsze fotografie 
form atu legitymacyjnego.

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

Rektorat Seminarium 
Duchownego
W A R  S Z A W A  

Ul. W ilcza 31, teł. 89784

OBOWIĄZKIEM KAŻDEJ 
PARAFII POL.-KATOL. 

jest pielęgnować nowe po
wołania kapłańskie

O ROŻNYCH DZIEJACH DWÓCH
Dwóch księży zostało wy

święconych równocześnie. Oby
dwaj byli ludźmi młodymi, 
zdolnymi, pełnymi w iary w 
przyszłość swego posłannictwa. 
Tylko usposobienie mieli nie
jednakowe.

Pierwszy był energiczny, 
ufny w swe siły, amibtny. 
Był zdolnym z natury, posia
dał wybitny talent organiza
torski i kaznodziejski, łatwość 
pozyskiwania ludzi. Dlatego 

j też mniej zwracał uwagi na 
żmudną, systematyczną i w y
trw ałą pracę apostolską. Chciał 
błyszczeć, podobać się ludziom, 
słowem chciał zdobyć sławę! 
Na żadnej też parafii nie za
grzał długo miejsca.

Zniechęcały go małe nawet 
trudności, na jakie napotyka 
każdy duszpasterz, każdy praw 
dziwy Sługa Boży. Zrażał się 
do swoich krytyków i uciekał.
I tak w ciągu trzydziestu la t 
swego pasterzowania był na 
około dwudziestu placówkach. 
Wszędzie witano go chętnie, 
ale po krótkim czasie znajdy
wał wystarczające powody, by 
opuścić ręce i szukać nowego 
pola do popisu, nowych w ra
żeń.

Gdy się postarzał i osłabł na 
siłach, — stracił zapał i entu
zjazm życiowy. Zauważył tak
że coraz większą oziębłość lu
dzi względem siebie. Z dużych 
parafii schodził na mniejsze
i uboższe. To go napełniło, go
ryczą. Czuł się niezadowolony,

Z prym icji ks. K . D udka w  par. elbląskiej, czoło 
procesji przed kościołem.

nieszczęśliwy, zgorzkniały. Do 
całego świata, do wszystkich 
miał żal i  pretensje. Czuł, 
że się zawiódł w  życiu, że nie 
dopisał swemu powołaniu, że 
stał się po prostu księdzem — 
bankrutem.

Kolega jego był innym ty
pem człowieka i kapłana. Mniej 
miał zdolności, niż pierwszy, 
ale posiadał za to takie przy
mioty, jak wiarę w  powołanie 
kapłańskie, w  słuszność swego 
apostolstwa, zwycięstwo praw 
dy nad kłamstwem i obłudą, 
miał miłość dla ludu, był ciefp- 
liwy i niezwykle pracowity. 
Gdy go posłano na niewielką 
parafię i miał wygłosić pierw
sze kazanie, serdecznie po
patrzał na nieliczną gromad
kę — i tak sobie pomyślał: To 
moi drodzy parafianie! To są 
ci wierni, których mi Bóg po
wierzył, za których dusze 
mam odpowiadać i zdać rachu
nek przed Stwórcą! Pomóż mi, 
Boże, abym godnie spełnił prze
znaczone mi zadanie! Udziel mi 
Twej łaski świętej!

I rozpoczął duszpasterską 
pracę. Oddał jej się cały bez 
reszty. Sprawił ten pierwszy 
cud, że parafia jego podwoiła 
się liczebnie już w  ciągu pierw
szego roku. Przede wszystkim 
dbał o to, aby się przygotować 
należycie do kazania, przejąć 
się jego tematem. Chociaż więc 
nie posiadał łatwości wypowia
dania swych myśli, a przytem 
niezbyt mocny i dźwięczny 
miał głos, potrafił jednak treś
cią swych wywodów tak zająć 
słuchaczy, że byliby godzinami 
siedzieli w kościele. Tyle było 
w tych naukach i serca i treś
ci, i uczucia, i przekonania 
młodego duszpasterza, że po 
kilku miesiącach rozniosła się 
wieść o tym  szeroko. I rzecz 
dziwna, poczęli ludzie przyjeż
dżać z odległych stron, poczęli 
uczęszczać na jego nabożeń
stwa wierni różnych wyznań 
chrześcijańskich. Nie żałowali 
trudu, ani kosztów, gdyż w 
tym  kapłanie poznali prawdzi
wego robotnika winnicy Pań
skiej.
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KAPŁANÓW NARODOWYCH
Po wielu latach takiej mo

zolnej, ale owocnej pracy, 
przyszło ' polecenie, aby się 
przeniósł na inną większą pa
rafię. Zabrał walizkę i poje
chał. Rozmawiał przed tym  z 
biskupem długo i szczerze, tak, 
jak rozmawia dobry syn z oj
cem swoim, gdyż w przełożo
nym widział ojca, który pa
mięta o swych wiernych sy
nach.

Przedstawił gotowość swą
i posłuszeństwo, — boć ksiądz 
jest przecież żołnierzem Bo
żym. Zarazem orędował za swą 
dotychczasową parafią. Koś
ciółek wymaga przeróbek i na
prawy. Biskup słuchał życzli
wie i patrzył z podziwem na 
swego dzielnego współpracow
nika. Gdy ten skończył opo
wiadać o swych niespełnionych 
planach, ujął go biskup po oj
cowsku i pocałował w  czoło:

— Wracaj synu na swą pa
rafię, masz dwa lata czasu na 
wykonanie swych planów! 
Niech Cię Bóg wspiera w  tej 
pracy dla Jego chwały, dla 
pożytku i zbawienia dusz nie
śmiertelnych! Gdy skończysz 
robotę, zgłoś się u mnie!

Gdy minęły owe dwa lata 
stanął znowu przed swym prze
łożonym. Był bardziej jeszcze 
zmizerowany, ale przy tym 
uśmiechnięty i zadowolony. 
Duże jasne oczy świeciły ja
kimś blaskiem nieziemskim. 
Po przywitaniu się z przełożo
nym, powiedział tylko te dwa 
słowa: Jestem gotów!

Biskup się uśmiechnął i od
powiedział: Przeczytałem twe 
obszerne sprawozdanie, przy
słane mi w  zeszłym tygodniu. 
Widzę, żeś spełnił swe przy
rzeczenie. Ale powiedz mi, co 
pomyślą teraz parafianie, sko
ro się dowiedzą, że cię zabie
ram? sie, że bedzie 
pewien niepokój, a może i za
mieszanie...

— Żadnego, Księże bisku
pie, — odpowiedział ksiądz. — 
Pożegnałem się z wiernymi w 
niedzielę. Wytłumaczyłem im 
swe położenie, umowę z bisku
pem, spełnioną służbę i święty 
obowiązek wykonania po l e j 
nia Kościoła, — gotowość dal
szego smużenia sprawie tam,

gdzie starsi uznają to za sto
sowne i konieczne. Było w pra
wdzie trochę żalu, smutku
i płaczu, ale skoro im oświad
czyłem, że Kościół czeka na 
mnie, że jestem potrzebnym na 
innym stanowisku, zrozumieli, 
że ksiądz — to karny żołnierz. 
Czekam księże biskupie na 
twoje polecenie i nową spo
sobność do pracy!

— Co byś powiedział, gdy
bym cię posłał w kieleckie?

— W kieleckie?
— Tak, — odrzekł — po

ważnie biskup. Pozycja to naj
trudniejsza w naszym kościele. 
Parafie duże, ale mocno za
niedbane! Misja ważna lecz 
trudna zarazem, bo się możesz 
łatwo zrazić i załamać. Wiesz, 
że tam nasze kościółki zostały 
zniszczone i spalone podczas 
działań wojennych. Wielu na
szych księży z tamtego terenu 
zginęło lub zostało zamordo
wanych przez faszystów. Tam 
trzeba będzie niemało włożyć 
pracy, aby godnie reprezento
wać naszą ideologię. A więc 
podołasz temu zadaniu? Nie 
boisz się ? Pójdziesz?

— Spróbuję! Postaram się!
I tak odszedł dzielny kapłan 

z błogosławieństwem, aby iść 
między wiernych i budować z 
nimi wolny i niezależny od 
W atykanu Kościół Polski. Wy

brał za swego zwycięskiego 
Wodza i Zbawcę Chrystusa Pa
na, i w Jego ręce złożył swe 
losy. —

(Ks. T. Majewski.)

Jednym z naczelnych obowią
zków kiażdego kapłana i wyzna
wcy kościoła polsko-katolickle- 
oropagować i rozpowszechniać 
go je s t : dokładnie czytać, 

„Posłannictwo"

Dobrze zorganizowany kolpor
taż naszego pisma w każdej 
>lacówce kościelnej należy do 
powinności członków Rady 

Parafialnej 

#

Ilość stałych czytelników „Po
słannictwa" świadczy o pozio
mie ideologicznym i kultural

nym danej parafii.

#

Jeśli kochasz swój Kościół i 
pragniesz zwycęsitwa sprawy 
Narodowego Katolicyzmu roz

szerzaj „Posłannictwo11
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W dniu jubileuszu  

Kapłańskiego 

Ks. Józefa Kostorza 

z Wrocławia 

składamy Mu tą drogą 

najserdeczniejsze życzenia

Redakcja

Grupa par. pol.-kat. w  Elblągu w  czasie prym icji 
ks. K. D udka

Fragm ent w nętrza  kościoła pol.-kat. w  Bydgoszczy  
w  czasie nabożeństwa

Z  okazji p rym icji ks. K. D udka w  Elblągu na plebanię 
przyszły  dzieci parafian z naręczam i kw iatów

Ks. Tadeusz Powązka, prob. par. w 

Grudziądzu, z  m inistr antam i w  dniu  

ich I. K om unii św.
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PO RAZ, PIERWSZY NA POLSKIEJ MSZY SW. 
W ZAWIEPRZYCACH

Jadąc na pole drogą, która 
prowadzi obok murów starego, 
zniszczonego zamku, często pa
trzyłem na kościółek stojący na 
górze. Smukła wieżyczka strze
lała ku niebu.

Przypominają mi się te cza
sy mego życia, kiedy to praco
wałem u «jaśnie oświeconego 
pana* za garniec żyta. Pamię
tam, jak to «ksiądz dobrodziej* 
w tym kościółku w  Zawieprzy
cach odprawiał nabożeństwa 
dla rodziny dziedzica. Służba i 
wyrobnicy otaczali kościółek 
kołem na zewnątrz, gdyż nam 
chłopom wchodzić do środka 
nie było wolno. Często też so
bie myślałem: Czyżby panicze 
mieli swojego Boga, tylko dla 
siebie?

A kiedy zachciało mi się 
szczerze pomodlić w gromadzie 
ludzi, szedłem — jak i inni 
chłopi — 5 km. do Kijan. — 
Tam pana już nie było, tam 
wolno było wejść do środka i 
patrzeć z bliska na płomyki ja
rzących się świec przy ołtarzu, 
na otoczony cudną aureolą 
obraz ukrzyżowanego Chrys
tusa.

Skoro zmęczony wracałem 
do domu, idąc obok kościółka w 
Zawieprzycach, myślałem czę
sto, czy kiedyś ten kościół bę
dzie i dla nas? Czy podwoje je
go będą otwarte zawsze tylko 
dla panów? — I tak mijały la
ta, — lata pełne ucisku i pań
szczyźnianej niedoli wyrobni
ków i chłopów, traktowanych 
często jak bydło robocze.

Błysnęła i nam jutrzenka 
wolności. Manifest lipcowy 
P.K.W.N. zrównał nasze pra
wa, ziemia pańska została 
sprawiedliwie rozdzielona. Raz 
na zawsze staliśmy się gospo
darzami tej ziemi, na której od 
tylu la t w nocie czoła pracowa
liśmy za łyżkę strawy.

Pana u nas w Zawieprzycach 
już zabrakło, a więc i ksiądz 
dobrodziej z Kijan uważał, iż 
nie ma po co przyjeżdżać z na
bożeństwem do Zawieprzyc. 
Kościółek stał pusty, osamot
niony, jakby zanomniany przez 
księży rzymskich.

Często słyszałem na jarm ar
kach, że poza Kościołem pa
pieskim jest w Polsce wolny

Kościół, dostosowany do po
trzeb polskiego Narodu, że jest
i polski i katolicki, bez Rzymu
i bez Watykanu. Postanowiliś
m y więc poprosiś księży pol- 
sko-kątolickich. Owszem; na
szej prośbie nie odmówili i z 
miejsca rozpoczęła się praca 
nad przygotowaniem kościółka 
do odprawienia pierwszej Mszy 
św. w  ojczystym języku.

Rozmaicie nam przedstawia
no księży polsko-katolickich, 
wiele o nich opowiadano nam 
złego i starano się poniżyć ich 
w naszych oczach. Ale dziś 
wszyscy w Zawieprzycach już 
wiemy, że były to brednie i 
kłamstwa wyssane z palca, dyk 
towane lękiem i obawą przed 
poważnym konkurentem, jakim 
bez wątpienia jest dla papies
kiego kleru Kościół polsko- 
katolicki.

Nadeszła wreszcie z utęsk
nieniem oczekiwana przez nas 
niedziela 18 lipca. Do odświęt
nie ubranego Kościółka weszli 
polscy kapłani. Na uroczystość 
inauguracyjną przybyli też 
wierni parafii lubelskiej, któ
rym  dane było wcześniej, niż 
nam, poznać polską i katolicką 
drogę.

Punktualnie o godz. 9-tej wy
szedł kapłan, by ze stopni oł
tarza modlić się wspólnie do 
Wszechmogącego, wraz ze i

wszystkimi zgromadzonymi w 
kościółku, nie martwym języ
kiem łacińskim, lecz żywym 
językiem własnego Narodu. Ci
sza zaległa dokoła. Chwila pięk
na i ważna, gdy w tym  starym 
(z XVI w.) kościółku zabrzmiał 
głos kapłana „Ojcze nasz, któ
ryś jest w niebiesiech”.—Długo 
wstrzymywane łzy szczęścia i 
radości potoczyły się po twa
rzach obecnych, którzy po raz 
pierwszy brali udział w nabo
żeństwie odprawionym przez 
narodowego kapłana.

Uczestnicy polskiej Mszy św., 
nawet ci, którzy stali z dala i z 
zaciekawieniem przyglądali się 
każdemu ruchowi kapłana przy 
ołtarzu, zrozumieli prawdę. Za
przeczyli głoszonym bredniom 
rzucanym przez księży z Kijan, 
że „polscy kapłani Boga w wa
lizce przywożą”.

Przez lat dziesięć kapliczka 
była zamknięta, pusta i osamot
niona. Przez długi dziesięć lat 
napróżno wyczekiwał ksiądz 
dobrodziej z Kijan na powrót 
«jaśnie pana», lecz nie doczekał 
się. Po tym, co tu zaszło, może
my powiedzieć księdzu z Kijan, 
żeby się już nie fatygował do 
nas. Uprzedził go Chrystus sam,
i zostawił ślady swego błogosła
wieństwa.

(I. Sz.)

M ałżonkom  C hudzińskim  z  par. grudziądzkiej w  25 lecie 
pożycia oraz ich całej ro d zin ie . układamy szczere ż y 
czenia długich i  szczęśliw ych jeszcze lat.

„R edakcja“
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Z POSIEDZENIA KONSYSTORZAWIADOMOŚCI
\Ą 7  DNIACH 15 czerwca i 30
* * sierpnia b. r. odbyły się w 

Warszawie dwa posiedzenia 
Konsystorza z udziałem wszy
stkich dziekanów całego Ko
ścioła.

Podajemy do wiadomości 
wszystkim duchownym i świec
kim wyznawcom niektóre waż
niejsze sprawy, poruszane pod
czas obrad Konsystorza.

Przede wszystkim księża 
dziekani składali sprawozdania 
ze swych dekanatów, omawia
jąc sprawy związane z każdą 
parafią, jak również sprawy 
personalne podległego sobie 
duchowieństwa. Ze sprawozdań 
wynikało, że rozwój Kościoła 
postępuje stale naprzód i stale 
przybywają nowe placówki. I 
tak rap. w ostatnim czasie o- 
twarto nowe parafie: w Świd
nicy, Zawieprzycy, Darłowie i 
Słupsku, a kilka innych jest w 
stadium organizacyjnym. Jed- 
noicześnie poszczególni dzieka
ni starają się o wznowienie 
działalności w kilku dawnych, 
opuszczonych placówkach dusz
pasterskich jak np. w  Starej 
Wsi, w  Denkowie, w Stodołach, 
Hucisku. Skarżysku Kamien
nej i w Lipie Lubelskiej.

W ciągu ostatniego okresu 
przybyło również kilku nowych 
duchownych, którymi są nastę
pujący, nowo-wyświęceni ka
płani: ks. Henryk Grochocki, ks. 
Tadeusz Powąska, ks. Kazimierz 
Dudek, ks. Franciszek Szymko
wiak.

Na ogół życie, parafialne, roz
wija się normalnie, przy czym 
pod - względem gospodarczym 
cały Kościół stanął na stopie 
całkowitej samowystarczalnoś
ci, a szereg duchownych, bez 
szkody dla duszpasterstwa, 
pracuje na dodatkowych stano
wiskach zarobkowych. W ciągu 
ostatniego okresu sprawozdaw
czego kilka parafii, zupełnie o 
własnych siłach dokonała bu
dowy względnie odbudowy 
swych budynków kościelnych 
oraz zabudowań gospodarczych, 
jak np.: Studzianki, Dąbrówka, 
Kosarzew, Majdan Leśniowski, 
Grudki, Łęki Dukielskie, Baża- 
nówka itp.

Między innymi powzięto 
uchwałę dotyczącą naszego 
pisma „Posłannictwa”, które

wprawdzie w ciągu ostatnich 
miesięcy ukazywało się w for
mie dwumiesięcznika ale za to 
w podwójnej objętości. Dzieka
ni zobowiązali się dopilnować 
na powierzonym sobie terenie, 
by wszyscy księża oraz współ
pracujące z nimi Rady Para
fialne za punkt honoru obrały 
sobie rozkolportowanie możli
wie największej ilości „Posłan
nictwa” na swoim terenie. 
Przy powyższym wszyscy obec
ni stwierdzili, że opieszałość w 
tym względzie lub niedociąg
nięcia świadczą jak najujem- 
niej o danej placówce i jej 
duchowym kierowniku.

W związku ze seminarium 
duchownym — postanowiono 
w tym roku normalnie rozpo
cząć studia, celem przygotowy
wania alumnów do stanu du
chownego. Położono szczególny 
nacisk na to, by przyszli ka
płani nasi rekrutowali się prze
de wszystkim spośród rodzin

PERSONALNE

Zarządzeniem Kurii Biskupiej 
przeprowadzono nast. zmiany 

personalne:

ks. H. Grochocki z Warszawy na 
stan. adm. do Zawieprzycy

ks. Fr. Szymkowiak z Leszna 
ma stan. adm. w Rudzie

ks. E. Bałakier z Warszawy na 
stan. redaktora dział, w «Po- 

slannictwie»

ks. J. Nowak z Siedlec na stan. 
prob. w Darłowie

ks. T. Elerowski z Bydgoszczy 
na stan. prob. w Chełmie lub.

ks. E. Kaprałski z Rudy na stan. 
prob. w Ostrowcu swiętokrz.

ks. Antoniego Gomzę z Leszna...

oraz studenta teologii Tadeusza 
Michalskiego zwolniono całko

wicie z szeregów duchów.

naszych wyznawców, a tylko w 
drodze wyjątku przyjmować 
się będzie kandydatów spoza 
naszego Kościoła. Za niezbędny 
cenzus naukowy, kwalifikują
cy na studia w Akademii Du- 
chowamej uznano co najmniej 
świadectwo dojrzałości szkoły 
średniej.

W wolnych wnioskach zabie
rali głos wszyscy obecni człon
kowie Konsystorza. Między in
nymi poruszono tendencyjnie 
rozsiewaną plotkę o rzekomym 
dopuszczeniu przez Władze Ko
ścioła używania w liturgii obok 
ojczystego — również i łaciń
skiego języka. Władze Naczel
ne Kościoła sprostowały tę 
fałszywą pogłoskę, jako nie 
mającą najmniejszych podstaw, 
gdyż Kościół stał zawsze i stać 
będzie nadal na stanowisku 
szczególniejszego przywiązy
wania wagi do języka polskie
go.

Ponieważ stwierdzono, że 
niektóre parafie naszego Ko
ścioła przechowują więcej szat, 
naczyń i ksiąg liturgicznych 
aniżeli tego wymaga potrzeba 
danej placówki — wobec po
wyższego Konsystorz postano
wił wezwać' wszystkich pro
boszczów i Rady parafialne, by 
w zrozumieniu potrzeb- i dobra 
całego Kościoła jako takiego, 
złożyli do dyspozycji Kurii 
Biskupiej w Warszawie wszyst
kie posiadane w nadmiarze 
rzeczy użyteczności liturgicz
nej.

Księża Biskupi zaproponowa
li zwołanie w najbliższym cza
sie Iii-go ogólno-kraj owego 
zjazdu duchowieństwa, połą
czonego z rekolekcjami. I acz
kolwiek podano początkowo 
okres jesienny, jako najbar
dziej dogodny na zjazd, to jed
nak ze względów technicznych 
postanowiono przełożyć go r>a 
okres późniejszy.

Wreszcie "uzgodniono szereg 
przesunięć personalnych w 
Kościele, postanowiono wzmoc
nię dyscyplinę wewnętrzną kle
ru  i Rad parafialnych, przy
kładnie ukarać kilku opiesza
łych księży, innym udzielić u- 
pomnienia, a trzech wogóle 
zwolnić z szeregów duchow
nych Kościoła.

(E. B.)
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Fragm ent nabożeństwa w  kościele w  Bydgoszczy w  
czasie tegorocznej w izy ty  Kanonicznej

DO W S Z Y S T K I C H  C Z Y T E L N I K Ó W

« POSŁANNICT WA»
Na łamach naszego pisma otwieramy kącik porad

prawnych!

Redakcja «Posłannictwa», chcąc przyjść z pomocą 
wszystkim, tym naszym Czytelnikom, którzy potrzebują 
informacji, wyjaśnień lub porad w zakresie obowiązują
cych w naszym Państwie ustaw i rozporządzeń — otwiera 
na swoich łamach «Kącik porad prawnych*.

Prosimy zwracać się do nas pisemnie we wszystkich 
sprawach, które dla Was są niejasne lub wątpliwe, a któ
rych wyjaśnienie leży w Waszym interesie.

Ażeby umożliwić nam dokładne zbadanie sprawy
i udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, należy podać do
kładny opis sprawy i sprecyzować pytania, na które ocze
kujecie odpowiedzi. Zbyt ogólnikowe, niedokładne lub 
nieprawdziwe naświetlenie sprawy (stanu faktyczngo) nie 
pozwoli nam na sformułowanie wyczerpującego wyjaśnie
nia.

Zadaniem tego kącika jest wyjaśnienie obowiązujące
go prawodawstwa w zastosowaniu do poszczególnych 
konkretnych wypadków i udzielenie porady gdzie i do 
kogo należy zwróci się o prawomocne rozstrzygnięcie.

Czekamy więc na Wasze zapytania.

Redakcja

UWAGA CZYTELNICY
Następny numer 5/54 

«POSŁANNICTWA»
ukaże się w połom ie gru

dnia br.

O/ ,
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Przygotowujemy 
miłą niespodziankę dla 
wszystkich naszych sta
łych odbiorcom tu posta
ci pięknego i atrakcyjne
go kalendarza ilustrowa

nego na rok 1955

KSIĄŻECZKĘ
DO NABOŻEŃSTWA

zawierającą:

MODLITEWNIK 
MSZALIK 

NABOŻEŃSTWA 
PIEŚNI KOŚCIELNE

MOŻNA NA BYĆ W A D M IN I
ST R A C JI WYDAWN. W W AR
SZAW IE PRZY U L. W ILC ZEJ 31

*

Całość wykonana nowocześnie
i estetycznie: oprawa płócien
na — ilustracj e — form at 1 4x 1 o — 
str. 3 14  — druk wyraźny i tłu
sty — cena bardzo przystępna: 
egz. poj. 20 zł. — przy zamów, 
ponad 10  egz. 10 %  rabatu — 
ponad 100 egz. 2 5%  rabatu!!!

N a życzenie wysyłam y pocztą 
za zaliczeniem pocztowym.

Od przyszłego roku
— obok parafialnego kol
portażu zbiorowego — 
wprowadzamy prenum e
ratę indywidualną rów 
nież dla członków  parafii
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ZJEDNYWAJ NOWYCH 
CZYTELNIKÓW

>POSŁANNICTWA<

Jeśli szczerze pragniesz 
rozwoju

«posiannsctwa»
podziel się z nami sw y
mi uwagami co do jego  
treści i formy oraz szaty 
zewnętrznej, Nie zapo

minaj że

«P0SŁANN!CTW0»
to

T W O J E  P I S M O ! ! !

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

pisma

Jeśli pragniesz rozwoju 
Kościoła polsko-katol.

PROPAGUJ
N A S  Z Ą  P R A S Ę  
I WYDAWNICTWA

zwłaszcza

« P 0 S Ł A N N I C T W 0 »

Wszelkie należności za
prenumeratę oraz ofia
ry na fundusz prasotuy
Kościoła polsko-katoli-
ckiego należy przesy
łać wyłącznie na nasze
konto. P. K. O. W ar

szawa 1-1 13/ 18.-959,
z zaznaczeniem tytułu
wpłaty na odwrocie

blankietu.

Jeśli pragniesz posze

rzyć swój światopogląd
r e l i g i j n y

c z y t a j  system atycznie

«POSŁANNICTWO»

REDAKCJA I M I I M
Kościoła pol.-kot.

prosi
uprzejmie o nadsyłanie
k r o n i k ,  -

opisóui wydarzeń EE
oraz fotografii ____

związanych z ż y c i e m
i r o z w o j e m  naszego
Ko ś c i o ł a  w Po l s ce .

NIE ZAPOMNI! 
ZAMÓWIĆ

ZA WCZASU
w iększej ilości numerów  

(5/54) «Posłannictwa»

*  " *
*

Otrzymasz 

piękny 

ilustrowany, w ielostroni
cowy kalendarz ścienny  

na rok 1955

Z ł ó ż  o f i a r ę
na

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

Wszystkich naszych Szan. 
Czytelników, którzy pisują do 
Redakcji i domagają się na
szej odpowiedzi na swe pyta
nia, prosimy o wyraźne zazna
czanie, czy odpowiedź ta ma 
być wyłącznie listowna, czy 
też może być opublikowana 
na łamach naszego pisma w  
w  dziale «Redakcja rozmawia 
z Czytelnikami» lub w  odpo
wiedziach Redakcji.

POSŁANNICTWO
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