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RADOŚĆ Z CHRYSTUSOWEGO NARODZENIA
„Nie bójcie się, bo oto ^pow iadam  w am  wesele w iel

kie, k tó re  będzie w szystkiem u ludowi, bo się w am  
dziś narodził Zbaw iciel”. (Łk. 2,9)

ćT}IAŁE  płatki śniegu wirują cicho w powietrzu, coraz ge- 
stsze, coraz liczniejsze —  otaczają drzewa, domy, ludzi 

i kładą się na wszystko białą, radosną zasłoną nadchodzącej 
zimy.

Podobnie jak pierwszy, puszysty, m iękki śnieg, spływa rok 
rocznie na nas radość pamiątki Chrystusowego narodzenia.

Z rozmaitych pochodzi ona źródeł i różnie ją przeżytoamy. 
Dla dzieci święto Chrystusowego przyjścia na świat, to choinka 
ze swymi zabawkami, żłóbek, kolędy, oryginalność pasterki 
nocnej.: Starsi wspominają sobie własne dzieciństwo, zawsze 
pełne uroku i cieszą się radością swych dzieci, igrających przy 
choince.

To są najpierwsze, powierzchoione m otyw y radości. Są je 
dnak inne, sięgające głęboko w nasze życie religijne, rodzinne 
i społeczne.

Chrystus przychodzi na świat, staje się człowiekiem. W ie
rzący ludzie czekali nań w ieki całe. Przyjście jego zapowiadali 
natchnieni prorocy: Izajasz, Jeremiasz, Malachia,sz i inni. Bo 
oto stara religia stawała się ciężkim brzmieniem, nie wystar~ . 
czała do uszlachetnienia człowieka, ńie nadążała za jego po
stępem umysłowym  i kulturą. Trzeba było koniecznie ją zmie
nić — a któż to potrafi lepiej od Chrystusa samego? Sam więc 
Bóg przychodzi do człowieka, staje się człowiekowi we wszys- 
kim  podobny i jego błąkającą się myśl religijną, rozproszoną\ 
na tysiące wierzeń w tysiące bóstw, sprotoadza do wiary w je
dnego Boga. Sam więc Bóg przychodzi do człowieka i moral
ność jego, ro zczłonkow anąrozb itą  na tyle zasad moralnych, 
ile było narodów, sprowadza do jedności: „będziesz miłował 
bliźniego swego, jako samego siebie“. Bóg i bliźni. Oto cała 
nasza wiara i cała chrześcijańska moralność. Jakże to prosta 
i jak wzniosła zarazem religia. To Chrystus przyniósł ją na 
ziemię, więc co roku radujemy się pamiątką jego urodzin. 
Wszak w naszym życiu religijno-moralnym nie błąkamy się po 
manowcach niewiedzy i poszukiwań. Jak kolejowy tor prowa
dzi pewnie pociąg ku jego celowi, tak te dwa podstawowe na
kazy wiary prowadza,'nas pewnie przez życie ku wieczności.

Kiedy bliżej przypatrujem y się Chrystusowemu narodzeniu 
i głębiej wnikamy w jego treść, zdumieni wprost jesteśmy 
tym , jak Bóg stał się nam we w szystkim  podobny, jak utrafił

„A ty  dzieciątko, ■prorokiem N aj
wyższego będziesz nazwane, bo u-  
przedziss (Go) przed oblicz nością 
Pańską, abyś przygotował drogi 
jego; Iżbyś dal nauką zbawienia  
ludowi jego ria odpuszczenia grze
chów ich, dla wnętrzności m iłosier
dzia Boga naszego, przez które na
w iedził nas wschód z  wysokości, 
aby zaświecił tyra, k tórzy w  ciem 
ności i w  cieitiu śm ierci siedzą, ku  
skierow aniu nóg naszych na drogę 
pokoju. “

(K an tyk Zachariasza, Ł uk. I, 76— 79)

„Oto Ja posyłam  anioła mego przed  
oblicznością twoją, któr-if zgotuje  
drogę tw oją przed tobą. Jam  jest 
głos wołającego na puszczy: G otuj
cie drogę Pańską i czyńcie proste 
ścieżki jegc,!“

(Mar. I, 2 n)
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w to, co dla nas jest najdroższe, co jest niejako nerwem życia 
ludzkiego.

Bo cóż przedstawia nam betlejemska stajenka? Obojętne 
czy jest to szopka z figurek glinianych, czy też obrazy wiel
kich mistrzów  — wszędzie widzirny odtworzony fak t narodzin 
Jezusa a więc Marię z oczyma pełnymi zachwytu w adoracji 
pochyloną nad małym dziecięciem, a obok św. Józef z ojcow
ską troską w oku. Cóż to więc jest? Jak nazwać tę grupkę 
ludzi?

Toż to rodzina!
Tak, rodzina z całą pewnością. Niejedni może by chcieli, by 

Chrystus jako pustelnik samotny zjawił się> na ziemię i wska
zał przez to, że tylko życie pustelnika jest święte, bo wszak 
pustelnik pogardza tą ziemią a jest zatopiony w zaświatach... 
Byliby może i tacy, którzy z radością powitali by Chrystusa 
jako dojrzałego już mężczyznę, co prosto z nieba znalazł się 
w klasztorze, bo dla nich klasztor wydaje się najpewniejszą 
drogą do nieba, najlepszym sposobem niepokalanej ivędrówki 
po tej „łez dolinie“... A  już wszyscy bogacze napewno nie są 
zadowoleni z tego, że Jezus urodził się w ubóstwie.

A jednak Chrystus nie poszedł drogą wyjątków, drogą ano
malii duchowych czy umysłowych. Wybrał natomiast to, co 
jest najprostsze i nazdrowsze zarazem, co jedynie słuszne i co 
Bóg sam położył u podstaw życia ludzkiego. Wybrał rodzinę!

I tu jest następne, poważne źródło radości, płynącej ze żłob
ka  betlejemskiego: najpierw dla ciebie matko, która w bólu 
i łzach rodzisz dzieci, a potem z taką miłością, bezgranicznym  
poświęceniem pochylasz. się nad ich kolebką; następnie dla

J ^ a r o d z e m e  ( 3 h r y s łu s a

^ T A Ł O  się w  one dni, w yszedł 
dekret od cesarza Augusta, aby 

spisano■ w szystek  świat. Ten spis 
pierw szy' stal się  od starosty sy ry j
skiego Cyryna. I  szli w szyscy, aby się  
zapisali, każdy do m iasta swego. 
Przyszedł te ż i Józef z  Galilei, 
z miasta Nazaretu, do Żydow skie j 
ziemi, do m iasta Dawidowego, które 
zowią Betleem , przeto iż byi z  domu  
i z  pokolenia Dawidowego, aby 
był zapisany z M aryją, poślubioną 
sobie m ałżonką, brzemiennic%. I  stało 
się, gdy tam  byli, w yze in iły  się dni, 
aby porodziła. I  porodziła syna  
swojego pierworodnego a uwinęła  
go w  pieluszki i położyła w  żłobie, 
bo m iejsca  dla nich nie było v j  go
spodzie. — A  byli pasterze w  tejże  
krainie czuwający i trzym ający no
cne straże nad trzodą swoją. A  oto 
anioł P ański stanął podle nich, a 
jasność Boża zewsząd ich oświecała; 
i zlękli się w ielką bojainią. I rzekł 
im  anioł: Nie bójcie się, . bo oto 
opowiadam w am  wesele wielkie, 
które będzie loszystkiem u ludowi: 
iż się w am  narodził Zbawiciel, k tó 
r y  jss t Chrystus Pan, w  mieście Da
w idow ym . A  ten w am  znak: Z na j
dziecie niem o w iatko, uw inione w  
pieluszki i położone w  żłobie. A  na-



KR 5 POSŁANTSTICTWO

tychm iast zjawiło się z  aniołem m nó
stwo w ojska niebieskiego, chwalą
cych Boga i mówiących: C H W AŁA  
N A  W YSO K O ŚC I BOGU, A  N A  
ZIEM I POK0.J LUDZIOM  DOBREJ 
W OLI!

I stało się, gdy odeszli aniołowie 
od nich do nieba, pasterze m ów ili 
jeden do drugiego: Pójdźm y aż do 
Betleem , a oglądajmy to słowo, k tó 
re się stało, które nam  Pan pokazał. 
I  przyszli kwapiąc się; i znaleźli 
M aryję i Józefa % niemowląt/co poło
żone w  żłobie, A  u jrzaw szy poz
nali słowo, które im  b y io poowie- 
dziane o D zieciątku tym .

I w szyscy, którzy słyszeli, dziw o
w ali się tem u, i co do nich pasterze 
m ówili. Lecz M aryja w szystk ie  te 
słowa zachowywała stosując w  sercu 
swoim. I  wrócili się pasterze, w ysła 
wiając i chwaląc Boga za w szyst
ko, co słyszeli i widzieli, jako im  
powiedziane było

(Łuk II, 1 — 20)

J. Słow acki

M Ó J  K R Ó L  

1 M Ó J  P A N

M a i  król i mój pan
-— to nie mocarz żądny, 

ni ten, na którym
trzy koron się piętrzy, 

ale duch pierwszy globu 
—- świalowładny, 

chociażby w chłopku,
duch hviata najświętszy; 

esy on na święcie żyw,
. czy gdzie nad. światem? 

■wiem, że ciuch taki jest
—  i dość m i na tym.

S  KĄDKOLW IEK jego duch 
% na mnie uderzy, s 

gdziekolwiek jego wołanie 
usłyszę, 

esy to zjawi się
w siermiężce pasterzy, 

esy jeszcze w żłobku
matka go kołysze — 

gdziekolwiek ono dziecko
• śtviatowładne 

poczuję —  klęknę
i na twarz upadnę!

ciebie ojcze, co ciężką pracą zarabiasz na ich utrzymanie i w y
kształcenie. Sam Chrystus wsjkazuje wam, rodzice, drogę uświę
cenia. Nie pozwólcie się więc omamiać innym  kierunkom. Nie 
szukajcie innych, rzekomo lepszych dróg uświęcenia. Nie ule
gajcie sugestii, jakoby celibat tylko był tym  najszlachetniej
szym, najpiękniejszym i najbardziej wartościowym kierun
kiem życia. Nie na to dał Bóg człowiekowi przywiązanie, miłość, 
rozum, by człowiek te dary deptał, łamał, precz odrzucał i sta
wał przed Bogiem sam, zakochany w sw ym  egoizmie i sobko- 
stwie, wpatrzony w siebie jak w słońce i pogardzający życiem, 
które w koło niego radośnie się burzy i pieni.

Chrystus przychodzi na świat w rodzinie. Przez wiele lat ci
chym, ukrytym  życiem rodzinnym się rozkoszuje i choć sam 
później nie zakłada własnej rodziny, bo jego wyjątkowa misja 
i boskie posłannictwo na to nie pozwalały, to już przez dzie
ciństwo i młodość spędzone na łonie rodzinnym, daje wyraźne 
wskazówki całej ludzkości, gdzie ma być podstawowe źródło 
jej troski, jej prawdziwa radość i wielka wartość.

Wielu było fałszywych proroków zapowiadających przyjście 
Mesjasza. Pod ich to w pływ em  naród izraelski wyrobił sobie
o Mesjaszu pojęcie dalekie od prawdy. Oczekiwał Izrael, że 
Mesjasz pojaim się w obłokach, na lekkiej, powiewnej chmur
ce spłynie na ziemię, a następnie rozgromi wszystkich nieprzy
jaciół i dla swego narodu otworzy złotą bramę niezależności po
litycznej i dobrobytu materialnego.

Jakże inną była rzeczywistość: uboga stajenka, twarde sia
no, żłób niewygładzony przy urodzeniu, a potem zwyczajna 
praca robotnika stolarza.

Wielu jeszcze ludzi po dzień dzisiejszy sądzi, że pełne, war
tościowe życie musi być jakieś inne, oryginalne, nadzwyczajne. 
Tymczasem Pan Jezus wyraźnie wskazuje, jak proste i nie 
skomplikowane winno być nasze życie. Do jego wartości, do 
jego szczęścia nie potrzeba ani nadmiernego bogactwa, dro
gich kamieni; nie potrzeba apartamentów, perskich dywanów, 
drogocennych mebli. Uboga prostota w zupełności może w y 
starczyć do szczęścia.

A  następnie praca. Kto myśli, że życie prawdzhoe to życie 
dawnych bogaczy, magnatów, którzy w swych pałacach wiel- 
kopańskie uprawiali nieróbstwo, ktoby chciał usłać sobie 
gniazdko puszyste, by usiąść w nim  na stałe i pustym  zabawiać 
się świergotaniem, ten nie powinien odczuć duchowej radości 
z Chrystusowego narodzenia.

Ta radość jest dla tych, którzy całe swe życie poświęcili 
pracy — zwyczajnej ,prostej pracy czy to rolnika, czy robotni
ka, czy urzędnika w biurze. Ta radość jest dla tych, którzy za
pewniwszy sobie skromne wygody, domowego życia, nie uga
niają za zbytkiem, za luksusem, lecz czas swój, zdolności i wie-

f

dzę poświęcili nie bezproduktywnej kontemplacji, lecz służbie 
człowiekowi.

*
Oto zdrowe źródła radości religijnej, rodzinnej i społecznej. 

Tak też a nie inaczej radość tę pojmujmy, a zrozumiemy 
w płeni słowa zwrócone dct ubogich pasterzy: „opowiadam 
wam wesele wielkie, które będzie wszystkiem u ludowi, bo się 
wam dziś narodził Zbawiciel. g jej
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WIERZĘ W JEDEN KOŚCIÓŁ POWSZECHNY
(O jedności Kościoła Chrześcijańskiego)

Ks. E. KRZACZYNSKI

DLACZEGO DUŻO MÓWIMY NA TEMAT KOŚCIOŁA?

jVT AWIĄZUJĄC do poprzednich artykułów 
L '  o Kościele chrześcijańskim, pragniemy 

kontynuować omawianie tego. zagadnienia, bio
rąc tym razem za punkt wyjścia artykuł wy
znania wiary: „WIERZĘ W JEDEN KOŚ- 
CIÓŁ!“ — I chociaż dalecy, jesteśmy od zamia
ru  wyczerpania całokształtu tego, co można by 
powiedzieć na ten temat, to jednak szczerze 
pragnęlibyśmy powiedzieć najwięcej, a przy 
tym  w sposób prosty, przystępny i przekony
wujący, a więc niedopuszczający jakichkol
wiek niedomówień. Problem bowiem zdrowej 
nauki o Kościele uważamy za bardzo istotny 
w życiu każdego chrześcijanina i za zbyt po
ważny, by nad tym, co się dziś w  Kościele 
dzieje, można było przejść do porządku dzien
nego.

Na podstawie licznie nadchodzącej do nas 
korespondencji mamy dostateczne powody są
dzić, iż zainteresowanie się tym właśnie zagad
nieniem jest wśród naszych Czytelników 
ogromne, — że od kogo jak kógo, ale od nas 
szczególnie m ają oni prawo domagać się jas
nych i szczerych wypowiedzi, oraz możliwie 
najprawdziwszych sformułowań. Jeśli więc 
czynimy to chętnie we wszystkich innych spra
wach dotyczących religii i wiary, to w spra
wie Kościoła przede wszystkim.

Aczkolwiek w rozważaniach naszych nara- 
zie pomijamy szersze uzasadnienie głębokiego 
naszego przekonania, iż można wprawdzie dojść 
do Boga również poza Kościołem i bez jego po
mocy, — wbrew watykańskiej zasadzie; „extra 
ecclesia nulla salus — poza Kościołem nie ma 
zbawienia!11 *), — niemniej jednak pragniemy 
mocno podkreślić doniosłą rolę wychowawczą, 
jaką. zdrowo pojęty Kościół może i powinien 
wypełnić w życiu człowieka wierzącego. I nie 
dlaczego innego, ale dlatego właśnie tak szero
ko omawiamy sprawy związane z Kościołem, 
ponieważ potrafimy należycie docenić jego 
wielkie znaczenie w życiu jednostki i społe
czeństwa wiernych.

Nawołując tedy do poddania rewizji naszych 
dotychczasowych poglądów w tej materii —• 
wychodzimy z założenia, iż — naprzekór te
mu wszystkiemu, co poszczególne wyznania

chrześcijańskie zrobiły z Kościoła Chrystuso
wego w ciągu długich wieków jego istnienia,
— warto jednak zawsze jeszcze myśleć o jego 
uzdrowieniu wewnętrznym **), — warto doło
żyć wszelkich starań, by Kościół ten odrodzić,
— by z „parodii setek i tysięcy skłóconych w y
znań, z których— na domiar złego — każde 
ogłasza się jedynie prawdziwym spadkobiercą 
nauki Chrystusowej, wyklinając jednocześnie 

wszystkie inne jako fałszywe i heretyckie, — 
wrócić do zdrowo pojętej cechy jedności Koś
cioła chrześcijańskiego.

Twierdzimy dalej, iż dużo jeszcze trzeba bę
dzie popracować nad tym, by podnieść wartość 
wewnętrzną Kościoła i zdolność jego pozytyw
nego oddziaływania na konkretne życie w ier
nych, — iż trzeba usilnie dążyć do tego, aby "• 
Kościół zrehabilitować w oczach współczesne
go świata, który — zgorszony rozbiciem i skłó
ceniem się poszczególnych wyznań. — coraz 
bardziej od nich stroni, i zaczyna je uważać za 
instytucje zbyteczne i uciążliwe, o ile nie 
wręcz szkodliwe, bo, rozbijające jedność róż
nych społeczeństw i narodów, które w  gruncie 
rzeczy pragną porządku i ładu, zgody i pokoju.

Jeśli tedy w poprzednich naszych artykułach 
na ten tem at omawialiśmy najpierw, co o 
„Królestwie Bożym na ziemi" myślał sam 
Chrystus — Głowa i Założyciel Kościoła chrze
ścijańskiego, — a następnie poruszaliśmy bo
lesny brak występowania u poszczególnych 
wyznań chrześcijańskich czterech zasadniczych 
cech, znamionujących prawdziwy Kościół 
Chrystusowy***), —■ to obecnie pragniemy z 
kolei przejść do — bodaj czy nie najdrażliw
szego — problemu, to jest do zagadnienia jed
ności Kościoła chrześcijańskiego.

Z dalszego ciągu naszych rozważań o* Koś
ciele dowiemy się, o jakiego rodzaju jedność 
w Chrześcijaństwie chodziło niegdyś Mistrzowi 
z Nazaretu, o jaką więc jedność i nam dziś 
chodzić powinno, bo właśnie jej brak najbar
dziej nas kompromituje, — jeśli już nie w za
ślepionym pojęciu własnym, to z całą pewnoś
cią w oczach wszystkich nie-chrześcijan. I to 
jest właściwym celem niniejszego artykułu.

JAK WYGLĄDA DZIŚ KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAŃSKI?

T EST niestety faktem niezaprzeczalnym, że 
"K o śc ió ł chrześcijański jest w chwili obec

nej kompletnie rozbity i potargany na strzępy, 
że poszczególne jego wyznania są rozproszone 
i mocno ze sobą skłócone. I dlatego trudno za
przeczyć, iż Chrześcijaństwo dzisiejsze, stano
wiąc zaledwie smutne wspomnienie tego, czym 
było niegdyś w pierwszych wiekach swego ist

nienia, przeżywa z tego powodu poważny kry
zys wewnętrzny, który zamiast przemijać, po
tęguje się z rokiem każdym, nie tylko przy
sparzając religii tej szereg niepowetowanych 
szkód moralnych, ale rysując nawet poważnie 
fundament Chrystianizmu jako takiego. — Nie 
przesadzamy napewno twierdząc, iż w dzisiej
szym labiryncie teorii i teoryjek w yznankr
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wych, w istnej mozaice najbardziej sprzecz
nych poglądów i zapatrywań religijnych, w 
najbardziej wyrafinowanych środkach propa
gandy własnych organizacji kościelnych, przy 
jednoczesnym zwalczaniu i poniżaniu wszyst
kich innych zrzeszeń religijnych, — gubi się 
i zatraca z przed oczu wiernych istotny cel 
Kościoła Chrystusowego i mgłą prżykrych nie
porozumień zasnuwa przepiękną postać Twór
cy Chrystianizmu — Jezusa z Nazaretu. — 
Kościół dzisiejszy — to jakby pobojowisko, na 
którym kłębią się jeszcze resztką sił półżywe 
istoty, zażarcie zwalczające się do ostatniego 
tchu. Któż odważy się zaprzeczyć, że tak jest 
istotnie?

Nie chcemy jednak wnikać szczegółowo i 
analizować, co jest ostateczną przyczyną tak 
smutnego stanu Kościoła chrześcijańskiego. To 
wymaga osobnego omówienia. — Ograniczymy 
się tutaj tylko do stwierdzenia faktu, iż głów
nym chyba tego powodem jest to, że poszcze
gólne odłamy Chrześcijaństwa sprzeniewierzy
ły się podstawowej idei Chrystianizmu. Tą 
ideą natomiast — w myśl założeń nauki Chry
stusowej — było, jest i pozostanie zawsze to 
samo, a mianowicie: PRAWDA! POKÓJ! i MI
ŁOŚĆ! Te trzy hasła miały przyczynić się do 
odrodzenia i uszczęśliwienia człowieka, który 
powinien czcić niewidzialnego Boga wykony
waniem praktycznych aktów miłości w stosun
ku do żyjącego człowieka.

O FAŁSZYWYM POJĘ

TVJIE zamierzamy bynajmniej przeczyć, iż 
1 ^ odzywały się od czasu do czasu głosy pro

testu ze strony duchownych i wiernych róż
nych gałęzi Chrześcijaństwa, — iż starano się 
wielokrotnie przykrej tej sytuacji zapobiec 
i Kościół Chrystusowy napowrót zjednoczyć. 
Wysiłki te jednak nie przyniosły żadnych re
zultatów. Okazały się — bądź to naiwne, bo 
nie liczyły się z prawami rozwoju człowieka 
i społeczeństw, a więc bezskutecznie usiłowały 
nawracać dosłownie do jedności absolutnej z 
życia pierwszych chrześcijan, — bądź też po
dejmowane były przez ludzi sfanatyzowanych 
i obłąkanych bezmyślną żądzą panowania w 
Kościele, a więc niepotrafiących przekonać 
ogółu chrześcijan. Były to bowiem tendencje 
zbyt jednostronne, które również bezskutecz
nie — w imię jedności Chrześcijaństwa — usi
łowały narzucić wszystkim innym gałęziom 
Kościoła hegemonię swego własnego wyznania, 
niepodzielną władzę swej własnej organizacji 
religijnej.

Podobnie jak te pierwsze usiłowania zjedno
czenia całego Kościoła okazały się nierealne, 
bo już przeżyte i niezgodne z duchem czasu, — 
tak te drugie zbyt były zaborcze, by mogły 
stworzyć podstawę jedności Kościoła, do któ
rego należeli już wierni z różnych krajów i od
miennej narodowości.

Aby nie być gołosłowni, jeszcze dosadniej

Mamy chyba prawo sądzić, że nie tylko 
chrześcijańska, ale i każda inna religia, która 
zakłada sobie inne cele, aniżeli te, o jakich 
mowa powyżej, —- prędzej czy później, ale ska
zana jest na nieuchronną zagładę. I dlatego za 
wielce niepomyślą uważamy obecną sytua
cję również i naszej chrześcijańskiej religii, 
którą poszczególne wyznania zaprzepaszczają 
z dnia na dzień, bezdusznie się nawzajem 
oczerniając i zwalczając. Najboleśniejszym na
tomiast objawem jest tutaj fakt, że właśnie 
najzdrowsze, najrozsądniejsze usiłowania re
formy i naprawy złego w Kościele — spotyka
ją się z niezwykle zajadłą nagonką starych i 
mocno sfanatyzowanych grup wyznaniowych, 
z watykańską na czele.

Dzieje się tak dlatego, ponieważ owe stare 
ugrupowania wyznaniowe, zwłaszcza papieska 
gałąź Chrześcijaństwa, w  miejsce duchowo po
jętej roli Kościoła, tego „Królestwa Bożego na 
ziemi“, rozbudowywały w ciągu wieków tylko 
struktury organizacyjne swych własnych „kró- 
lestw tego świata", grzęznąc coraz bardziej w 
bezdusznych formach separatystycznego koś- 
cielnictwa. Stąd śmiało stwierdzamy, iż Chrze
ścijaństwu grozi poważne niebezpieczeństwo 
rozkładu wewnętrznego nie dlatego, iż w cią
gu wieków podzieliło się na różne ugrupowa
nia wyznaniowe, ale tylko dlatego ponieważ 
budując sobie „królestwo tego świata“ — za
przepaściło przeznaczone sobie „królestwo du
cha i głębokiej w iary“.

JEDNOŚCI KOŚCIOŁA

wykażmy fałs^ywość obu wymienionych wy
żej tendencji zjednoczenia Kościoła chrześci
jańskiego.

Pierwsze usiłowania były nierealne, — pow
tarzamy, — ponieważ głosiciele tych teorii za
pomnieli, że świat ustawicznie się zmienia i 
idzie naprzód, — że niepodobna już zlać na
powrót wszystkie Kościoły partykularne, 
wszystkie wytworzone w  ciągu wieków gałęzie 
Kościoła w jedną nową organizację kościelną, 
w jeden nowy niejako ponad-Kościół, nowe po- 
nad-wyznanie, stanowiące w rezultacie bez- 
treściwą masę różnych wiernych wraz z całą 
mozajką ich najrozmaitszych drobnych wie
rzeń, praktyk, obrzędów, zwyczajów. Nietrwa
łym więc musiał by być taki sztuczny konglo
merat kościelny, zlepek różnych bądź co bądź 
organizacji wyznaniowych, z których każda si
łą rzeczy chciała by wodzić prym i lansować 
większość swych .poglądów dogmatycznych, 
czy nawet praktyk obrzędowych. Prawdziwa 
wolność w tym  względzie — praktycznie jest 
nie do pomyślenia i musiałaby by stać się z. 
czasem bardziej lub mniej zamaskowanym fra
zesem. O bezwzględnym poszanowaniu prawa 
równości, a więc o zadowoleniu wszystkich 
wiernych Kościoła — mowy być nie mogło. 
Głosiciele tych teorii zapomnieli o pewnej rze
czy istotnej, Iż sam fakt powstania oddzielnych 
grup wyznaniowych i Kościołów partykular
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nych — świadczy najdobitniej o ich potrzebie 
w danym okresie czasu, czy w danym kraju.

Bezwątpienia gorzej przedstawiało by się 
to zagadnienie jedności Kościoła w drugim, 
watykańskim ujęciu, gdzie musiało by chodzić
o absolutne podporządkowanie się jurysdyk
cyjne i dyscyplinarne wszystkich innych wy
znań — temu jednemu, oczywiście papieskie
mu Kościołowi partykularnem u. Gdyby iść po 
linii rzymsko-katolickiej interpretacji jedności 
Kościoła, wszyscy wierni chrześcijanie z całe
go kościoła byli by zmuszeni zrezygnować raz 
na zawsze z pojęcia wolności sumienia, wolnoś
ci dociekań naukowych, przywiązania do włas
nej ojczyzny, zajmowania- samodzielnego sta
nowiska w sprawach społecznych i politycz

nych swego narodu. Zupełnie więc wykluczo
ną była by tu  jakakolwiek zgoda, dobre samo
poczucie wiernych, praktyka bratniej miłości. 
Z góry zatem przesądzoną była nietrwałość ta 
kiej — po drakońsku. pojętej — jedności Koś
cioła. Nic więc dziwnego w  tym, iż tak rozu
miana teza watykańska, poza wzgardą, nie zna
lazła żadnego zgoła oddźwięku wśród innych 
wyznań chrześcijańskich.

Doszliśmy więc do logicznego wniosku, że 
i jedna i druga alternatywa nie były słuszne, 
nie były realne. Fałszywymi bowiem podsta
wami jedności Kościoła musiały być — z jed
nej strony próby cofania się wstecz, — z dru
giej natomiast — tendencje narzucenia władzy 
jednych drugim.

O CHRZEŚCIJAŃSKIEJ WIELOŚCI W CZYMŚ JEDNYM

TEŚLI tedy i jedne i drugie tendencje na-
"  dania Kościołowi chrześcijańskiemu cechy 

jedności okazały się niesłuszne, zachodzi z 
kolei pytanie: Na czym więc powinna polegać 
owa prawdziwa cecha jedności Chrześcijań
stwa? Jak  sobie tę jedność mógł wyobrażać 
Chrystus?

Istotnie, — żadne z tamtych usiłowań nic nie 
miały wspólnego z prawdziwym i jedynie dziś 
realnym pojęciem jedności Chrześcijaństwa, o 
której zapewne myślał Chrystus, i o jakiei my 
chcemy słów kilka napisać.

Twierdzimy, że Mistrz z Nazaretu, mówiąc
0 «jednym pasterzu i jednej owczarni», nie 
mógł mieć na myśli zlania się wszystkich wier
nych chrześcijan w jedną scementowaną spo
łeczność ogólno-ludzką, w  jedną bezbarwną
1 ponad-narodową masę, bez uwzględnienia jej 
specyficznych warunków miejsca i czasu, roz
wijającej się ustawicznie kultury i cywilizacji, 
wzrastających ciągle potrzeb duchowych i ma
terialnych człowieka. Przypisywać Chrystuso
wi taką wolę, znaczyłoby jednocześnie czynić 
Go krótkowzrocznym, kiepskim psychologiem.
— Ani tym bardzif j nie mógł Chrystus doma
gać się podporządkowania wszystkich wier
nych z całego świata — jednej tylko organiza
cji wyznaniowej, jednemu tylko Kościołowi 
partykularnemu, jednej uprzywilejowanej nie
jako gałęzi Chrześcijaństwa. Chyba wystar
czająco jasną jest rzeczą, że nie chcąc uwłaczać 
Jezusowi z Nazaretu, należy przyjąć, iż Jego 
pojęcia o jedności Kościoła w niczym nie mo
gły przypominać tego, co się dziś w tym  Koś
ciele dzieje. Musiały być znacznie szersze, 
bardziej realne i trwałe, a nade wszystko oplrte 
na zdrowej psychologii człowieka.

I dlatego sądzimy, że najbliżej prawdy znaj
dziemy się wtedy, gdy Twórcy religii chrześci
jańskiej przypisywać będziemy taką intencję, 
i słowa Jego o jedności Kościoła objaśniać w 
takim duchu, by nauka ewangeliczna mogła 
przerastać wszystkie nasze drobne uprzedze
nia i małostki, całą ludzką pychg i niskie na
miętności, — by mogła stać się powszechną 
i wszechogarniającą, możliwą do przyjęcia

I przez wszystkich bez wyjątku wiernych z całe
go świata, bez godzenia w ich rozum czy serce.

Jak  zatem konkretnie powinna wyglądać na
uka o jedności Kościoła, by mogła cieszyć się 
takimi właśnie walorami? Jak  należy ^vięc in
terpretować Jezusową naukę o «jednym paste
rzu i jednej owczarni»?

. Odpowiedź na to pytanie nie wydaje się zbyt 
trudna, — jest nawet nader prosta i szczęśli
wa. Czy jednak za taką uznają ją  wszyscy nasi 
Czytelnicy — będziemy mieli okazję niebawem 
się przekonać. — Sądzimy tedy, że najpraw 
dziwszą będzie tutaj teoria jedności we wieloś
ci, czyli innymi słowy — zgodne współżycie 
różnych w swym założeniu wyznań chrześci
jańskich! Bo czyż nie najlepszą będzie ta  jed
ność, jeśli w stosunkach międzywyznaniowych 
zapanuje wreszcie pokój i zgoda, podczas gdy 
każda z poszczególnych gałęzi drzewa Chrze
ścijaństwa zachowa nienaruszoną swą specy
ficzną odrębność, sobie tylko właściwy i swo
isty koloryt wyznaniowy w poglądach dogma
tycznych, obrzędach, zwyczajach i ustroju 
wewnętrznym? Zupełne bowiem zatarcie się 
tych, — nieistotnych skąd inąd jeśli chodzi o 
samo życie, — różnic za cenę fałszywie pojętej 
jedności Kościoła — uważamy za zgoła niepo
trzebne, a nawet w chwili obecnej szkodliwe 
dla powszechnie rozumianej religii chrześci
jańskiej.

Ale gdzież tedy się zapodziała ta jedność?
— zapytają niektórzy, zdezorientowani tym  
śmiałym i nierealnym napozór twierdzeniem.

Otóż właśnie! — Przy zachowaniu wspom
nianych odrębności wyznaniowych nie wolno 
nam jednak zapominać o etycznym i kultural
nym ze sobą współżyciu! Taki sposób współ
życia poszczególne gałęzie Kościoła muszą ko
niecznie znaleźć, o ile szczerze pragną istnienia 
religii chrześcijańskiej jako takiej. — Tak! Żyć 
należy ze sobą w zgodzę i po bratersku! Gdyż 
w przeciwnym razie ośmieszać tylko będzie
my Chrystianizm, dosyć nieudolnie nawet gra
jąc komedię religii lub farsę miłości bliźniego! 
Bo jeśli nie stać już poszczególne wyznania na 
dowcip pomagania sobie, to niech przynaj-
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mniej sobie nie szkodzą, niech nie zwalczają 
się nawzajem i nie potępiają jedni drugich! — 
Posuńmy się w twierdzeniach naszych jesz
cze dalej! — A nawet, gdyby — z takich czy 
innych względów — wyznania te nie potrafiły 
zgodnie współżyć ze sobą, to niech przynaj
mniej żyją poprawnie obok siebie! — Niechże 
tedy zaprzestaną gorszyć tych, którzy stoją po
za nawiasem naszych chrześcijańskich wie
rzeń, i bynajmniej nie budują się tym i kłótnia
mi religijnymi, ani brakiem wzajemnego sza
cunku, ani wyklinaniem i odsądzaniem od czci 
i wiary tych wszystkich, którze ślepo nie drep
tają śladem jakiegoś wyznania, którzy bez
myślnie nie powtarzają jakże śmiesznych nie
kiedy sloganów kościelnych,-

Powie może ktoś, że to jeszcze niedość do
skonały — bo negatywny tylko sposób współ
życia. — Owszem, nie przeczymy... jest tylko 
negatywny! Ale cóż! Z dwojga złego należy 
wybierać mniejsze zło. A tym mniejszym złem 
napewno będzie zaprzestanie wojny, niejako 
zawieszenie broni. O trwałym pokoju i o ewen
tualnej współpracy czas jeszcze będzie mówić 
potem! Kogo zatem nie stać na pełnienie dob
rych uczynków, niechaj przynajmniej zaprze
stanie grzeszyć! To już wiele, — zwłaszcza je
śli chodzi o niepoprawnych dotąd recydiwis- 
tów, za jakich trudno nie uważać przede 
wszystkim kierowników watykańskiej religii. 
Nienawiścią bowiem, jaką zieje to wyznanie 
do wszystkich innych denominacji chrześcijań
skich, ani nie ma precedensu, ani nie wychodzi 
na dobre tej gałęzi Kościoła, ani nie pomaga 
religii i wierze jako takiej! '— Kogo więc nie 
stać na budowanie, niechaj przynajmniej za
przestanie burzyć i rujnować to wszystko, co 
inni w trudzie wznoszą!

Nam nawet takie negatywne rozwiązanie 
problemu jedności Kościoła wydaje się dużym 
nawet postępem w stosunku do nader smutnej 
przeszłości wyznaniowej, kiedy to pradziado
wie nasi jakby umyślnie wyszukiwali różnice i 
sprzeczności między poszczególnymi ugrupo
waniami religijnymi. A sprzeczności takich — 
kto ich natarczywie szuka — każdy znajdzie 
pod dostatkiem. I dziś powodów do kłótni zna
lazło by się tysiące. Chodzi jednak o to, byśmy 
potrafili rzecz odwrócić i zaczęli szukać powo
dów do zgody, do porozumienia się.

Naiumyślniej mówimy: Należy żyć w zgo
dzie obok siebie! — a nie: Trzeba zlać się ze

\ #

WIĘCEJ GŁĘBOKIEJ WIARY! — WI

AT A PRZEKÓR wszystkim innym, eksklu- 
’ żywnym teriom wyznaniowym cechę jed

ności Kościoła zachowamy, jeśli tak właśnie, 
a nie inaczej rozumieć będziemy współżycie 
ze sobą, czy nawet obok siebie różnych orga
nizacji wyznaniowych w łonie jednego Chrze
ścijaństwa. Bo jeśli nawet dzielić je będą nie-

sobą w jeden sztuczny organizm kościelny! — 
To drugie było by ̂ nonsensem. I nie o to. cho
dziło Chrystusowi, by biskup miasta Rzymu 
rządził w imieniu Boga całym Chrześcijań
stwem, napewno nie papieża miał Chrystus na 
myśli, gdy mówił o «jednym pasterzu i jednej 
owczarni*.

Twierdzimy natomiast, iż takie zlanie się 
i wymieszanie wszystkich wiernych w jedną 
beztreściwą masę wyznaniową — w ogóle nie 
leży w dobrze zrozumianym interesie religii 
chrześcijańskiej. Nie może leżeć w interesie tej 
religii, by na Bożej łące kwitnął tylko jeden 
gatunek kwiatów, i to w dodatku o jednym 
tylko odcieniu, o jednym tylko zapachu. Nie 
może to leżeć w dobrze zrozumianym interesie 
Kościoła powszechnego, — dlatego właśnie 
„powszechnego", ponieważ w jego jedności 
może się zmieścić wielkość! Tylko najbardziej 
podstawowe i nie budzące wątpliwości zasady 
wiary, tylko jedna i ta sama dla wszystkich 
moralność chrześcijańska, tylko jedna i wszy
stkich obowiązująca miłość bliźniego rozpow
szechnić się ma wśród wszystkich bez wyjątku 
wyznawców religii Chrystusowej. Wszystko 
inne natomiast, — a więc ■ cały bogaty wach
larz drobnych i nieistotnych wierzeń, obrzę
dów i zwyczajów kościelnych, organizacji wew
nętrznej i ustrojów oraz władz duchownych — 
to wszystko nie sprzeciwia się jedności Kościo
ła chrześciiańskiego. To wszystko powinno na
wet błyszczeć całym kolorytem rozmaitości 
barw i zapachów, całą gamą odmiennych zwy
czajów kościelnych, całym pięknem wielkości 
w czymś jednym, dla wszystkich wspólnym, 
świętym!

Ale potrzeba, by wszyscy wierni chrześcija
nie, a w szczególniejszy sposób kierownicy po
szczególnych wyznań — zrozumieli, że podob
nie jak wielość i rozmaitość kwiatów i woni 
współistnieje harmonijnie na jednej i tej sa
mej, łące, nadając jej dlatego właśnie swoiste
go i niczym niezastąpionego powabu, — tak 
samo wielość wyznawców religii Chrystuso
wej z różnych ugrupowań organizacyjnych, 
musi nauczyć się wielkiej sztuki współżycia ze 
sobą, szczerze i po bratersku, jako członkowie 
jednej i tej samej a tak wielkiej rodziny wyz
nań chrześcijańskich, stanowiących w  sumie: 
JEDEN, święty, powszechny i apostolski Koś
ciół.

J SZCZEREJ MIŁOŚCI BLIŹNIEGO!

uniknione różnice w pojmowaniu poszczegól
nych dogmatów wiary, to nikomu z nas nie 
wolno zapominać o tym, iż dzieje się tak za
zwyczaj wskutek prostych nieporozumień, nie
jasności, a czasem główną tego przyczyną jest 
zacietrzewienie lub sekciarstwo. Wszak dogmat 
powstał na służbę człowiekowi, a nie odwrot-
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nie: nip wolno pod żadnym pozorem poświę
cać człowieka dla martwego dogmatu! Boć sam 
dogmat, choćbyśmy niewiadomo jak wiernie 

przy ; nim stali, napewno nikogo nie zbawi, — 
gdy tymczasem krzywda zadana żywemu czło
wiekowi w imię tego dogmatu —- napewno 
potępi!

Nie mamy najmniejszego zamiaru przeczyć, 
że i dogmat, i obrzęd, i władza w Kościele, 
i zwyczaj religijny — wszystko to rzeczy waż
ne! Ale twierdzimy jednocześnie z całą sta
nowczością, iż nie mogą one być ważne do te
go stopnia, by mogły usprawiedliwić zło i prze
kleństwo rozbicia w Kościele chrześcijańskim, 
zło i przekleństwo wzajemnej nienawiści i 
zgorszenia, jakie dają skłóceni wierni całemu 
swemu otoczeniu.

Niech pamiętają o tym  wszyscy zasklepieni 
w swych scholastycznych doktrynach wsnół- 
cześni doktorowie i uczeni Zakonu, że Kościół 
Chrystusowy jest wpraw-dzie tylko jeden, ale 
przeznaczony jest dla różnych ludzi! Każdego 
z wiernych powinien ten Kościół zaspokoić, 
choćby przyszło nawet każdego w inny sposób 
zadowalać. Każdemu z chrześcijan musi on w 
swoństy snoisób wvnełnić lukę jego potrzeby 
religii i w iary w jednego i tego sameso Boga, 
i to w sposób najbardziej mu odpowiadający. 
Stad w jednym Kościele chrześcijańskim — 
tak wiele różnych wyznań!

Nie wolno nam wreszcie zapominać i o tvm, j 
iż nie to jest największym złem w Kościele ! 
chrześciiańskim, żeśmy sobie porobili rozmaite . 
własne kościelne zagony, rozmaite póika wy
znaniowe i organizacyjne ogródki! Nie! To 
wcale nie sprzeciwia sie jedności Kościoła! — 
Ani to jest złe w Kościele, że siejemy rozmaite 
ziarno i różnego gatunku sadzimy kwiaty! Nie!
I to nie stoi na przeszkodzie pojęciu jedności 
Kościoła! — Ale to już jest złem, żeśmy nao
koło swych własnych zagonów powystawiali 
płoty, wykopali fosy, żeśmy wybudowali zbyt 
wysokie mury! Tak! To już poważnie godzi w 
jedność Kościoła! — Najgorsze jednak jest to, 
że niektórym wyznaniom zaczęło się zdawać, 
iż promienie jasnego słońca świecą i rozgrze
wają ziemię tylko na ich własnych zagonach.
Że ten tylko deszcz zwilża i użyźnia rolę, czy
niąc ją płodną, który pada na ich własny, ści
śle ograniczony kawałek pola. Że te tylko 
kwiaty są prawdziwe i wydają woń szlachetną, 
które one posadziły na grządkach własnego 
ogrodu. Że ponoć poza ich murami nie ma 
już żadnych sąsiadów, a jeśli nawet tacy istnie
ją. należv ich unikać jaik zarazy, lub tępić bez 

litości! Tak! To już wyraźnie urąga pojęciu 
jedności Kościoła! ,

Taki np. Kościół watykański wmawia swoim 
wyznawcom, że poza jego wysokimi murami 
słońce nie świeci, deszcz rzekomo nie pada, a 
kwiaty nie pachną! A dzieje się tak  dlatego, 
dlatego tak wielu jeszcze wiernych z tamtego 
podwórka wierzy naiwnie tym baśniom, ponie
waż ludzi tych odzwyczajono od, samodzielne
go i krytycznego myślenia, ponieważ tak rza
dko wyglądają oni na świat Boży, tak rzadko

i
wdychają odrobinę świeżego powietrza. Tra
gedia polega na tym, iż zbyt wysokimi murami 
ludzi tych odgrodzono od reszty świata tak. że 
już sami zatracili kontakt z tym  światem i wi
dok pogodnego nieba.

To jest największym złem w  Kościele chrze
ścijańskim, że poszczególne jego wyznania, nie 
rozumiejąc dobrze prawdziwego pojęćia jed
ności «Królestwa Bożego na ziemi.» — pozamy
kały się hermetycznie w swoich wyznaniowych 
ogródkach. I nic już poza sobą widzieć nie mo
gą, ani nawet słyszeć nie chcą o istnieniu ta
kich samych jak oni chrześcijan, nie gorszych 
od nich uczniów Chrystusowych.

Trzeba jednak, by wyznania chrześcijańskie - 
zerwały z tą bezduszną i zgoła nieetyczną me
toda eksluzywności, metodą egoizmu i zaskle
pienia. Trzeba, by głębiej i szerzej snojrzały 
na istotę wspólnej wszystkim religii Chrystu
sowej, na właściwy sens wiary i ostateczny cel 
Kościoła, Kościoła jednego dla różnych 
wiernych.

Jak już wsDoroniełiśmy — nie potrzeba do 
tego wcale kościelnych mezaliansów, zlewań, 
ani wyznaniowych cocteilów! Nie potrzeba do 
tego rezygnować z własnej samodzielności or
ganizacyjnej, z posiadanych swoistych cech 
kościelnych ! Nie potrzeba do tego zatracania 
nieknvch w zasadzie — bo urozmaicaj acych 
Kościół — różnic obrzędowych! Nie potrzeba 
wreszcie podporządkowywania się jednvch 
drugim, lub jednej tylko nadrzędnej władzy 
kościelnej! Nie!

Czego wiec potrzeba, by cecha jedności Koś
cioła chrześcijańskiego zachowaną była w całej 
pełni wśród wszystkich odłamów Chrystuso
wej religii?

Do tego potrzeba przede ■ wszystkim głebo- 
kiei wiary! Do tego potrzeba wielkiej roztrop
ności! Do tego potrzeba prawdziwej kultury 
i cywili®**'^! Do tego no trzeba choć o^oHi.ny. 

bvle prawdziwej i szczerej miłości bliźniego! 
Tei miłości namacalnej, konkretnej, tej z dnia 
codziennego, która według słów Chrystuso
wych jest jedynym i nieomylnym sprawdzia
nem miłości niewidzialnego Boga!

(Objaśnienia)

*) Oczywiście — zdaniem  •onmeskich teologów  — ty lko  
w atykańska połaź Chrześcijaństwa, zorganizowana w  na
rodowy Kościół italsko-niem iecki, popularnie zw any  
rzym sko-ka to lick im  — posiada ów talizm an i m agicz
ną siłę zbawiania sw ych wiernych.

**) Rzecz sama przez sie zrozumiała, że ilekroć m ó
w im y  o poddawaniu rew izji dotychczasowych pogla- 
dów w  dziedzinie relicfii i  w iary oraz nawotniemy. do 
uzdrow ienia stosunków  w  Kościele chrześcijańskim , 
m am y na m yśli — nie zam iar ulenszania czy m oder
nizow ania n a u ki Chrystusa, ale jedynie i w yłącznie  
zreform ow ania tego, co poszczególne w yznania ze 
szkoda dla ideoloaii Chrystianizm u powprowadzahj 
we w łasnym  zakresie.

***) Porównaj: „P O S Ł A N N IC T W O a r t. pt. „Chry
stusow y program a nasze życie’' (Nr 12/53 s, 54), — 
„Chrystus w  Kościele chrześciiańskim “ (Nr 2/54 s. 23),
— „Ćo o Kościele swoim m yśla ł C hrystus“ (Nr 2/54 s. 
31). — .,Kościół katolicki czy chrześcijański?" (Nr 
3/54 s. 49).



NR 5 POSŁANNICTWO .

'■»>»m
w
ai»m>»
>»W>»
w
IIIIIIll>)»
IIIII)>)})»
III
Ul

III
lii
1.1

5> ADAM ASN YK

P R Z Y J Ś C I E  M E S J A S Z A  *

L u D czekający na swego Mesjasza 
nie zwróci oczu na dzieciną małą 
i do biednego nie zajrzy poddasza: 
mniema, że Zbawcę, którego czekało 
tyle pokoleń, ujrzy ziemia nasza 
odrazu ziemską okrytego chwałą, 
jak na wojsk czele niewiernych rozprasza... 
Mniema, że wszystko będzie przed nim>. drżało, 
że nawet głowy ugną się książęce, 
zdając m u władzę nad światem.. Więc jeśli 
usłyszy, że się narodził w stajence 
i że rnędrcowie dary m u przynieśli —- 
pyta ze śmiechem: „Jakto? Ten syn cieśli 
ma rządy świata ująć w  swoje ręce?“
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N a w e t  ci wszyscy najwierniejsi ucznie, 
którzy do końca w sw ym  Mistrzu widzieli 
zbawienie świata i światłości jutrznię, 
gdy na śmiertelnej ujrzą Go pościeli 
z przebitym bokiem przez żołdaków włócznię, 

gdy, archanielskich nie widząc mścicieli, 
widzą, jak zgraja wrogów się weseli 
i jak swój trium f święci teraz hucznie, 
to i ci, z twarzą przerażeniem zbladłą, 
zwłoki w groboiue tuląc prześcieradło, 
zwątpią o prawdzie słów boskiego Męża, 
trwożąc się w duchu, że wszystko przepadło... 
A  On tymczasem bez wojsk i oręża 
po swoim zgonie —- idzie — i zwycięża!

CHoc krzyżowany przez odstępców roty, 
w sercu ludzkości umiera na nowo, 
i z szczytu swojej niebieskiej Golgoty 
na chwilę w otchłań zapada grobową, 
a świat straciwszy promień prawdy złoty, 
drogę zbawienia i żywota słowo, 
krzyk rozpaczliwy podnosi sierocy, 
patrząc na mękę ■pokoleń dziejową:
On spełnia dalej odkupienia dzieło, 

i to, co w krwawej bezprawia powodzi 
pod znakiem Jego walcząc, zatonęło, 
wraz z Nim w postaci doskonalszej wschodzi. 
I zanim grobu łono się zamknęło 
w sercu ludzkości Bóg się znowu rodzi.

l^RO CZĄCY skrycie w dziejowym zamęcie 
Bóg spodziewaną nie nadchodzi drogą: 
blaski na niebios widne firmamencie, 
łuną pożarów okazać się mogą, 
i te nadzieje, których się zawzięcie 
czepiamy sercem, mszczą się na nas srogo: 
tymczasem zbawcze idei poczęcie 
niedostrzeżonym bywa przez nikogo...
Chociaż na ziemię zstępuje jak bóstwo, 
szydzą z niej sobie małoduszne zgraje, 
widząc pozorną słabość i ubóstwo — 
i musi przenieść prześladowań mnóstwo, 
i śmierć na krzyżu.. Lecz gdy zmartwychwstaje, 
podbija ludy i zdobywa kraje!

JAN  KASPROWICZ
' P r

NARODZENI E C HR Y S T US A

A A wysokościach chwała Bogu! chwała! 
Na ziemi pokój ludziom dobrej woli!*) 
Zadrżyj z radości, — zadrżyj ziemio cała! 
Bo czas nadchodzi, gdzie świat ten wyzwoli 
potęga serca i ducha potęga 
z tego, co rani i z tego, co boli.
W szystkie żywioły, które złość rozvrzęga, 
że w bezprzestannym ścierają sie boju, 
połączy w jedno promienista wstęga 
i będzie cisza w miejsce niepokoju, 
i w miejsce żółci nastana słodycze, 
będ,zie zioycięstwo po walkach i znoju, — 
i tam, adzie szumią niedostcpne dzicze, 
kłosy lśnić będą w złotych blaskach słońca, 
a blaski będą jako sny dziewicze: 
ta zoszystka ziemia od końca do końca 
zaróżowieje od rannych promieni, 
bo oblubieniec idzie i obrońca, — 
bo mąż ów idzie, co światłem v)śród cieni, 
co przed wiatrami osłona, co w  suszij 
bedzie jak woda żyźniacuch strumieni... 
Rozetlij iskry śród ogniska duszy, 
o ziemio grzeszna, lecz od dzisiaj święta,

rodzie królewski, do dzisiaj pastuszy... 
Wygładź-że twarz swą, co troskę pamięta, 
Swiecie! — On, patrzaj! sieje ziarno pszenne 
i błoń da owoc, twoją ręka zżęta 
i użyioanie będzie stąd niezmienne... 
i będzie słońce po burzliwej chmurze, 
po zmrokach nocy — bedzie światło dzienne... 
i będzie zgoda w  zwaśnionej naturze: 
lampart z koźlęciem, z barankiem lwie

szczenię**)
będą igrały na libańskiej górze.
I wszystek byt się okryje w  odzienie 
sprawiedliwości... Tak, nowe oredzie — 
to sprawiedliwość i snókoiu tchnienie...
Kiedyż to będzie! Ach, kiedyż to będzie!

*) Rem iniscencja do Ewan. w.edł. św. Łuk. 11,14: 
„Chwała n a  wysokości Bogu, a na ziemi pokój lu 
dziom dobrej w oli”.
**) Rem iniscencja do proroctw  Izajasza XI, 6: I  bę
dzie m ieszkał w ilk z barankiem , lam part z koźlęciem 
także cielę i szczenię lw ie”.

W



‘POSŁANNICTWO NR S

JULIUSZ SŁOWACKI

A
I
WWWi))
tnw

1
!))
>{>
I

ir<mm
ni
l!(
©s

WYJDZIE STU ROBOTNIKÓW
10 YJDZIE stu robotników: 

oborzą miasta grunt, 
wyrzucą łokieć — fun t — 
klatki, pełne wróblików, 
otworzą —- i przed tłuszczą 
ptaszki na wolność puszczą... 
Muzyka nieustanna:
,,Wolność! Wolność! — Hosannaf

światu dawnymi dzieły, 
błysnęły —  i spłonęły. 
Bije godzina ranna, 
masy rzekły: „Hosanna!“

Święci staną w katedrze 
trzej...*) i zawezwą ducha, 
lud księgi praw rozedrze, 
próchno kart pórozdmucha 
weźmie stare sztandary, 
wyprowadzi, jak mary, 
za kościół, na mogiły ■— 
zapali by świeciły.

O KSZTAŁCENIU PIĘKNYCH CHARAKTERÓW
LIDIA WYGOCKA  — ŁÓDŹ

C p R Z Y S Y Ł A  nam interesujący list, w któ- 
rym  porusza szereg ciekawych zagadnień 

religijnych z punktu widzenia przeciętnego 
wyznawcy Kościoła. Specjalnie zatrzymuje się 
nad sprawą samowychowania, jakiem u powin
niśmy się oddawać właściwie przez całe życie, 
nawet do późnej starości. Kształtowanie się 
charakteru człowieka, jej zd,aniemf powinno 
iść w parze z całym rozwojem materialnym  
i duchowym człowieka. Słusznie dalej twierdzi, 
iż dla yjspółczesnego pokolenia, które jakoby 
całkowicie pochłonięte jest olbrzymim w ysił
kiem  przebudowy całego naszego dotychczaso
wego ustroju politycznego, społecznego, gospo
darczego ¥* kulturalnego, prawie że nie wystar
cza czasu na zajmowanie się takimi błahymi 
na pozór rzeczami, jak kształcenie charakteru. 
A jednak, dodaje zaraz, nie powinno nam być 
obojętnym, na jak wysoki stopień godności 
ludzkiej potrafimy podnieść swoje własne JA, 
człowieka wewnętrznego, który ma być ukoro
nowaniem wszystkich naszych osiągnięć natu
ry zewnętrznej. Kończąc swój list, tak pisze: 
„Każdy z nas potrafi należycie docenić to, iż 
usiłujecie możliwie najprościej i najjaśniej-

mówić o zawiłych napozór sprawach religii. 
I to jest Wasza niezaprzeczalna przewaga nad 
tymi, którzy pół-uczonością usiłują jedynie 
zagmatwać i %nieprzystępnie w iernym  sprawy 
wiary i religii. Niemniej jednak chcę poddać 
pewne zagadnienie, nawet poważnie związane 
z całokształtem Waszej działalności religijno- 
wychowawczej i społecznej, a jędrnak na ogół 
trochę po macoszemu traktowane przez Koś
ciół, i to nie tylko u Was. Chodzi mi mianowi
cie o kształcenie praktyczne pięknych charak
terów, nieurodzaj których tak bardzo jeszcze 
zawsze odczuwamy. Jakże nieraz boleśnie! 
'Przykrym wydaje mi się fakt, że ilekroć w to
warzystwie * wspominam o tym , spotykam się 
bądź to z pewnego rodzaju lekceważeniem, 
bądź też — i to niestety częściej i z jawną 
ironią i drwinami. Jakżesz często otrzymuję 
ivręcz odpowiedź: To sprawa dziś nieaktualna, 
niech ucźą i wychowują w szkole... nasza tros
ka — to przede w szystkim  byt! Mam dużo in
nych kłopotów i spraw na głowie,... żyło się do 
tej pory, będziemy jakoś żyli nadal! Czy nie 
jest to zbyt wulgarne uproszczenie zagadnie
nia? Pytam się Was, czy toielce się mylę, jeśli 
twierdzę, iż ta walka o byt, o postęp, o lepszą
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i szczęśliwszą przyszłość — była by napewno
o wiele milszą i łatwiejszą, o wiele droższe 
przynosiła by owoce, gdyby podejmowana by
ła przez ludzi mocnych nie tylko fizycznie, nie 
tylko o tęgich i bystrych umysłach, ale nade

wszystko przez ludzi o pięknych i szlachetnych 
charakterach. Ciekawa. jestem, jakie jest Wa
sze stanowisko tv tej sprawie. Może porozma
wiacie z nami, Czytelnikami, również na temat 
kształcenia pięknych charakterów!“

p  ORUSZONE przez Was za- 
-Ł gadnienie istotnie jest na

der ważnym, i pod żadnym po
zorem lekceważyć go nie wol
no. Ci, którzy traktowali je z 
ironią, wystawiają sobie naj
smutniejsze świadectwo, gdyż 
ludzie nie dbający o brak wy
robienia wewnętrznego, czyli 
innymi słowy o zdobycie pięk
nego charakteru, są właściwie 
tylko pół-ludźmi. A tacy pół- 
ludzie w żadnym wypadku 
nie zdołają pracować owoc
nie, z korzyścią dla siebie 
i społeczeństwa. Żyć życiem 
wegetatywnym istotnie można 
i bez charakteru, ale pełnią ży
cia oddychać może tylko pełny 
człowiek. A takim zawsze był, 
jest i będzie tylko człowiek o 
silnym, wyrobionym, pięknym 
i szlachetnym charakterze.

Sprawa to jednak zbyt szero- 
roka, by można ją było wyczer
pać w tym artykule. Szczegóło
we jej omówienie wymagało 
by chyba napisania całej księgi. 
Niemniej jednak postaramy się 
w miarę naszych skromnych 
możliwości słów kilka napisać
0 tym, i owszem — bardzo istot
nym w naszym współczesnym 
życiu — zagadnieniu. Z  góry 
też w zupełności podzielamy 
wy łuszczone przez Was stano
wisko, zwłaszcza w zakończeniu 
listu. Nikt bowiem nie wątpi, iż 
każdy z nas woli obcować z 
ludźmi prostymi, byle dobrze 
wychowanymi, którzy zawsze 
wyróżniają się szlachetnym cha
rakterem  i ujmującą grzecz
nością, aniżeli przebywać w to
warzystwie ludzi nawet skąd 
inąd wykształconych, ale w 
gruncie rzeczy grubiańskich, 
którzy potrafią zatruć nam 
niejedną chwilę życia.

Z zagadnieniem wychowania
1 charakteru spotykamy się na 
każdym niemal kroku. I tak na 
ogół wszyscy żądamy dużo od 
swego otoczenia, ale gdy tak 
głębiej zastanowimy się nad sa
mym sobą i odważymy się 
na szczerość — przynajmniej w

O D P O W I A D A M Y

stosunku do siebie samych — 
to przekonamy się, iż niepro
porcjonalnie mało dajemy od 
siebie innym, a nawet sami je
steśmy przyczyną niejednej 
przykrości naszych najbliż
szych, sami wywołujemy nie
potrzebne zupełnie zgrzyty, 
waśnie, nieporozumienia. Tak, 
to świadczy o braku charakte
ru! — Potrafimy być nieuczci
wi w pracy, leniwi i opieszali, 
nieobowiązkowi i lekkomyślni, 
a tym samym wyrządzać po
ważną szkodę całemu społeczeń
stwu. To także brak dobrego 
charakteru!.— Żądamy lojalno
ści dla swojej osoby, szacunku 
od innych i poważania, -— po
trafimy jednak godzinami cały
mi obmawiać i oczerniać swych 
znajomych i przyjaciół, wyrzą
dzając im niejednokrotnie po
ważną krzywdę. I to świadczy
o braku charakteru! — Gorszy
my się i oburzamy do najwyż
szego słabością i ułomnością in
nych ludzi, a sami pobłażamy 
sobie niesłychanie, potrafiąc za 
lada — jak to mówią — pokusą 
ulec swym namiętnościom, a 
nawet zapomnieć o godności 
osobistej. Również i to dowód 
braku charakteru! — Mamy 
pretensje do życia i całego oto
czenia za swe zawinione naj
częściej niepowodzenia i klęski, 
jesteśmy rozgoryczeni i znie
chęceni za lada przeciwnością, 
łamie nas byle przeszkoda, — 
gdy tymczasem od innych do
magamy się stanowczości, jas
nej i zdecydowanej postawy ży
ciowej, hartu  ducha i niepospo
litej odwagi. T akże 'i to mówi
o braku wyrobienia osobistego, 
a więc i o braku silnej woli, 
dobrego charakteru! — I tak 
można by wyliczać bez końca.

Widzimy więc, że dziedzina 
to nader szeroka, i niepodobna 
traktować ją zbyt schematycz
nie. Trzeba by omawiać szcze
gółowo każdą z okoliczności ży
ciowych, by móc przeciwstawić 
dobre i złe charaktery. My 
jednak ograniczamy się tutaj

zaledwie do omówienia kilku 
zasad natury ogólnej o charak
terze i jego kształceniu.

♦

R ZECZ to ważna, byśmy — 
zanim zaczniemy oddziały

wać na innych a przede wszyst
kim na swe najbliższe otocze
nie — pracę nad kształceniem 
charakteru rozpoczęli od siebie. 
Wielki myśliciel Kant powie
dział: „aby zrozumieć dobrze 
jakąś rzecz, należy ją wpierw 
wykonać samemu!" Aby móc 
dawać innym, trzeba wpierw 
samemu dużo posiadać, nikogo 
nie nauczy, kto sam nic nie 
umie! Jeśli zatem jesteśmy nie- 

I zadowoleni z innych, jeśli ma- 
! my pretensje do całego swego 
j otoczenia, jeśli pragniemy naj- 
i lepiej wpływać na młode poko

lenie, musimy najpierw posta
r a ć  się o dobre' wychowanie 

mężów i żon, ojców i matek.
Pojęcia o charakterze są róż

ne, ale dosyć trafnie określa go 
jeden z autorów, twierdząc, iż 
„charakter — to szczera, silna 
i wytrwała wola, zmierzająca 
do celu śmiało, lecz spokojnie i 
konsekwentnie, i to mimo pię
trzących się przeszkód i niebez
pieczeństw życiowych!11 Cha
rakter jakiegoś człowieka moż
na stosunkowo łatwo poznać. 
Nie trzeba do tego być aż wiel
kim uczonym czy psychologiem 
by poznać człowieka, —- proste
mu człowiekowi instynkt po
wie niekiedy więcej, aniżeli 
uczonemu jego naukowe prze
słanki. Nawet po zewnętrznym 
wyglądzie poznać człowieka i 
jego charakter. Wprawdzie naj
więcej nam powie długa obser
wacja, ocena jego słów i czy
nów, ale niemało też dowiemy 
się o nim nawet z jego głosu, 
wyrazu twarzy, czy spojrzenia. 
Silna i niezłomna wola, piękna
— jak to mówią dusza, same 
wyciskają na człowieku nieza
tarte piętno do tego stopnia, że 
ludzie tacy szybko stosunkowo 
zyskują sobie sympatię i budzą 
szczery szacunek.



PÓŚŁAftNiĆtW Ó NR 5

Na ogół mówimy o charakte
rach pięknych i brzydkich. 
Nas szczególnie będą intereso
wały pozytywne strony, i dla
tego wyliczymy kilka zalet, ce
chujących raczej dobre charak
tery.

Podstawą całego piękna i do
bra ludzkiego charakteru będzie 
)rzede wszystkim bezwzględna 
i bezkompromisowa uczciwość, 
która polega na unikaniu 
wszystkiego co zakazuje sumie
nie, na postępowaniu ściśle 
zgodnym z dyktatem naszego 
sumienia, które znowu jest nie 
czym innym, jak tylko głosem 
naszego zdrowego rozsądku, 
głosem naszej rozumniej ludz
kiej natury.

Dalej chodzić tu  będzie o 
szczerość, tak piękną w swym 
zaiozemu cechę, która ujmuje 
wszystkich ludzi. I aczkolwiek 
życie brutalizuje nas niekiedy, 
i tzw. spryt życiowy kazałby 
raczej lekceważyć tę zaletę 
pięknego charakteru, to jednak 
człowiek dobrze wychowany 
nigdy nie podda się okolicznoś
ciom chwili i za żadną cenę nie 
przestanie być szczerym w sło
wie i uczynku. I jeśliby nawet 
ta szczerość miała nam szko
dzić w danej chwili, to zapew
niamy, iż w przyszłości zjedna 
nam tylko sympatię i życzli
wość. Ta to szczerość raz na 
zawsze wyeliminuje z naszego 
życia wszelkie kłamstwo, obłu
dę, oszustwo. Trafnie w tej ma
terii mówi jeden z pedagogów: 
„Szczery, otwarty charakter 
idzie zawsze prostą drogą, nie 
troszcząc się wcale o to, co inni
o nim powiedzą. Mówi wszę
dzie śmiało, co mu jego prze
konania nakazują i czyni to, co 
uważa za swój obowiązek. Po
dobnie jak myśli jego są bez o- 
błudy i fałszu — tak i w postę
powaniu jego nie ma nic ukry
tego, nic podstępnego. Cała je
go dusza podobna jest do prze
zroczystej tafli jeziora, którego 
kryształową toń oko przenika 
do głębi".

Również odwąga jest ważną 
zaletą pięknego charakteru. 
Chodzi tu przede wszystkim nie 
tyle o odwagę fizyczną, ile ra 
czej o odwagę moralną, o mę
stwo, bohaterstwo, — a niekie
dy nawet heroizm. Czyż nawet 
proste przyznanie się do popeł
nionej winy czy błędu — nie

wymaga czasem odwagi? Czyż 
nie trzeba niekiedy męstwa, by 
nie załamać się pod niespodzie
wanym ciosem losu? Czyż bo
haterstwem nie jest narażenie 
życia w obronie naszych bliź
nich? Wspomniany wyżej autor 
mówi, ze odwaga to ta, „która 
pracuje nad czcią, bojaznią, 
która depcze wszystko, co trą- 
.ci służalstwem i czyni człowie
ka niezdolnym do rumienienia 
się kiedy cnodzi o występek, o 
czyn sprzeczny z honorem i 
cnotą'*. Jeśli cnodzi o konkret
ne nasze życie — to odwaga ta 
wyrażać się będzie w energii i 
zapaie do kazaej uczciwej pra
cy, przy jaKiej postawu nas 
nasz ooowiązeK w o Dec INarodu 
i Ujczyzny, przy czym zajęcia 
nasze wyitoiaywać będziemy 
roztropnie, z ineziomną sną 1 
wytrwale.

itownież i tzw. spokój wew
nętrzny i opanowanie nawet w 
czasie najwit-Kszycn burz zycio- 
wycn — są niezbędnymi siŁiad- 
nucami pięknego cnarakteru. 
człowieka takiego — jak to 
mówią — nic me potran  wy
prowadzić z równowagi ducna, 
gayz kieruje nim zawsze mą- _ 
ara cierpliwość. Muszę tu  jed
nak nadmienić, iż tzw. usposo
bienia, ściśle związane z naszym 
temperamentem wrodzonym, 
oczywiście zmieniają się często, 
w zależności od zmieniających 
się okoliczności życiowycn. Te
mu zaradzić nikt nie potrafi, rno 
i sprzeciwiać się temu zdaje się • 
me ma potrzeby. Człowiek np. i
o tzw. sangwmicznym tempe
ramencie zDyt silnie reaguje na 
wszelkie bodźce wewnętrzne i ‘ 
zewnętrzne, i to wbrew swej ; 
woli. Stąd trudno naprawdę do
magać się od niego jednakowe
go zawsze humoru. Starać się 
jednak powinien każdy z nas o 
to, by dojść z czasem do pew
nego rodzaju równowagi, by nie 
dopuszczać do wybuchu krań
cowych usposobień: zbytniej 
radości i przesadnego smutku, 
nieuzasadnionej nadziei i czar
nej rozpaczy, zadowolenia czy 
przygnębienia. Z tą równowagą 
ducha i spokojem wewnętrz
nym niemal organicznie łączy 
się wesołe usposobienie i tzw. 
radość życia, która nakazuje 
nam raczej optymistycznie i po
godnie patrzeć na świat i życie, 
na ludzi i ich czyny.

Wreszcie nie wolno zapo
mnieć o jednej jeszcze ważnej 
zalecie pięknego charakteru, 
która polega na szczerym po
szanowaniu drugiego człowie
ka, na oddaniu mu wszystkie
go, co mu się słusznie należy, 
na dopatrzeniu się w każdym 
błiźnym istoty o ludzkiej god
ności, na cenieniu jego życia i 
mienia, wszystkich jego dóbr 
materialnych i duchowych, na 
wczuciu się w jego pragnienia 
i tęsknoty, w jego radości i bó
le. Tutaj również wchodzi spra
wa umującej grzeczności, tej 
integralnej części każdego sil
nego i pięknego charakteru. Tu 
wreszcie chodzi o jasne oblicze 
ideowe, o wyrobiony świato
pogląd, o głębokie przywiązanie 
do sprawy własnego Narodu i 
Ojczyzny, tu  będzie chodziło o 
najzdrowszy patriotyzm i po
czucie bratniej łączności w ro
dzinie ludów całego świata. Co 
wszystko w sumie tworzy pię
kny charakter nowoczesnego 
człowieka, człowieka przyszło
ści.

Tak w najogólniejszych zary
sach wygląda naszym zdaniem 
dobry charakter.

*

P OD koniec pragnę jeszcze 
słów kilka poświęcić kształ

ceniu owych pięknych i sil
nych charakterów, sprawie zdo
bywania owych zalet i cech, o 
jakich była mowa wyżej.

Słusznym jest utarte przysło
wie, że najmniej chyba znamy 
samych siebie, a najtrudniej
szym jest zwycięstwo nad sa
mym sobą! Wieszcz nasz naro
dowy twierdzi, że „Trudniej 
dzień dobrze przeżyć, niż napi
sać księgę!“ Zaiste trudna i mo
zolna to praca, o tyle żmudna i 
wymagająca wiele zaparcia się, 
że nie tak szybko można tu  li
czyć na wyniki. Dobre plony 
przynosi ona dopiero po dłu
gim okresie wytrwałej i kon
sekwentnej pracy nad samym 
sobą.

Od czego rozpocząć tę pracę 
nad sobą?

Oczywiście od poznania sa
mego siebie, od przeanalizowa
nia własnego charakteru, swego 
temperamentu, (najczęstszych 
usposobień, zwyczajnych skłon
ności, wszystkich naszych wad, 
ale i niewątpliwych zalet, ja 
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kie należy szczególnie rozbudo
wywać. Wymaga to dłuższego, 
a zwłaszcza bezwzględnie szcze
rego zastanawiania się nad so
bą, nad swym życiem, swymi 
obowiązkami stanowymi i za
wodowymi, nad swą przeszłoś
cią i przyszłością, nad tym  — 
co o mnie inni mówią, zwłasz
cza najbliżsi, z którymi obcuję. 
To wszystko w sumie powinno 
posłużyć nam do wyrobienia 
jakiegoś konkretnego sądu kry
tycznego o sobie, a więc w 
znacznym „stopniu ułatwi nam 
dalszą pracę nad urabianiem 
pięknego charakteru.

Skoro już względnie chociaż 
„poznaliśmy siebie", należy 
zdawać sobie sprawę, iż niepo
czytalnym błędem było by usi
łować całkowicie zmienić swój 
dotychczasowy charakter, ba
zujący przeważnie na natural
nym każdemu człowiekowi 
temperamencie. Chodzi nie o 
zniszczenie naszego charakteru, 
ale o jego uszlachetnienie, o je
go wychowanie, o jego wy
kształcenie. To tak jak z dziec
kiem: nic nie umie, ale może 
nauczyć się wiele, nie jest ani 
złe ani dobre, ale może z cza
sem pójść drogą piękną, lub

drogą złą. Jak człowieka — tak 
i charakter jego trzeba wycho
wywać i naginać do najszla
chetniejszych stron. Wrodzony 
nam temperament należy jedy
nie sublimować, przez szkolenie 
wszystkich jego dodatnich cech, 
a zwalczanie złych skłonności i 
wad.

Wreszcie wspomnieć muszę o 
jednym jeszcze warunku pracy 
nad sobą, a mianowicie o posta
wieniu sobie pewnego rodzaju 
ideału osobistego, o opracowa
niu sobie pewnego planu dzia
łania w tej pracy nad sobą, o 
jakimś konkretnym kierunku 
naszej pracy samowychowaw- 
czej, o jakiejś drodze, po jakiej 
iść będziemy odważnie i w ytr
wale, zawsze jednak naprzód 
ku szczytom doskonałości czło
wieczej. N a^ży nam iść coraz 
wyżej,, tak jak to pięknie mówi 
nasz poeta: „trzeba zawsze na
przód iść, choć męczy życie, — 
a jeśli przyjdzie paść, to paść 
na szczycie!1*

*

Tak mniej więcej naszym 
zdaniem wygląda zagadnienie 
kształcenia charakteru w naj
ogólniejszym zarysie. Pragnie

my w końcu zaznaczyć, iż mó
wiliśmy tu wyłącznie o tzw. sa
mowychowaniu, które jest za
ledwie cząstką wychowania no
woczesnego człowieka. Żyjemy 
w tak szczęśliwych czasach, że 
znamy już poza tym inne for
my kształcenia silnych i pię
knych charakterów przez wy
chowywanie człowieka w zespo
le od najwcześniejszej młodo
ści do późnej starości. Cały nie
dostatek naszego dotychczaso
wego wychowania indywiduali
stycznego znajduje swój wymo
wny wyraz w efektach, jakie 
przynosi nowoczesne wycho
wanie człowieka w zdrowym 
zespole i do pracy zespoło
wej. Genialny pedagog ra
dziecki A. Makarenko, w li
cznych swych pracach, bę
dących owocem wieloletnich 
doświadczeń pedagogicznych, 
podkreśla przede wszystkim 
wielką rolę, jaką w kształ
towaniu osobowości i cha 
rakteru odegrać winien zespół: 
od rodziny począwszy, poprzez 
szkołę i organizacje społeczne 
do warsztatu pracy i życia kul
turalnego włącznie. Ale to wy
magało by osobnego omówie
nia.

/^Z Y T a JĄC  Ewangelie św. 
^ d o w iad u jem y  się ze zdzi

wieniem o wielkiej nienawiści 
wyznaniowej między prawo
wiernymi Izraelitami, którzy 
oddawali cześć Jahwie w świą 
tyni jerozolimskiej, a nie pra- 
powiernymi Samarytanami, 
którzy posiadali swój ośrodek 
kultu — świątynię na górze 
Garizim w Samarii.

Skąd pochodził ten wyzna
niowy antagonizm? Wiemy 
przecież, że teokratyczna religia

(DWIE ŚWIĄTYNIE)

żydowska, przez długie wieki 
była jedną z najsilniejszych 
więzi narodowych, łączących 
naród żydowski w jedną, spo
istą całość. Symbolem tej jed
ności była właśnie świątynia 
jerozolimska: ogromna, wspa
niała, zbudowana przez króla 
Salomona z cedrów libańskich, 
z żelaza i miedzi, wykładana 
złotem, srebrem, drogimi m ar
murami. (Kronik I-III) Każdy 
Izraelita, skoro doszedł do uży
wania rozumu, musiał przynaj

mniej raz w roku udać się do 
świątyni, by wziąć udział w u- 
roczystości składania ofiar i 
wspólnie modlić się do Boga.

Obowiązek odwiedzania świą
tyni spełniali wiernie św. Józef 
i N. P. Maria. ,.»A rodzice jego 
chodzili co roku do Jeruzalem 
na dzień uroczysty Paschy”. 
(Łk. 2,41) Po raz pierwszy 
„gdy już miał lat dwanaście”, 
udał się z nimi i Chrystus. Pan, 
by uczynić zadość religijnym 
przepisom swego narodu.

„Nadchodzi godzina, kiedy 
an i n a  tej górze, ani w  Je ro 
zolimie nie będziecie czcili 
Ojca. A lbowiem  «Duchem» 
je st Bóg, a ci, co m u cześć 
oddają, trzeba, aby go czcili 
w  duchu i p raw dzie”. (Jan 
IV, 21)

W JERUZALEM, CZY W GARIZIM?
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Nas, przyzwyczajonych dzi
siaj do długich, cotygodniowych 
a nawet codziennych nabo
żeństw, dziwi nieco fakt. że na
ród żydowski tak głęboko prze
cież wówczas wierzący, zobo
wiązywał swych wyznawców 
do jednorazowego tylko w  cią
gu roku, wspólnego oddania 
kultu Bogu w świątyni. Powo
dem tego była jedna świątynia 
dla wszystkich z całego kraju 
obywateli, a może ówcześni lu
dzie mniej zwracali uwagę na 
dewocyjne praktyki religijne, 
na ciągłe modlitwy i klęczenia 
w kościele, a raczej starali się 
żyć zgodnie z Bożymi przyka
zaniami? Nie będziemy jednak 
wysnuwać z tego więcej lub i 

mniej prawdopodobnych wnios
ków. Jest faktem bezspornym, 
że świątynia jerozolimska była 
dla narodu żydowskiego przez 
długie wieki ośrodkiem kultu, 
religijnego a zarazem silną 
więzią narodową.

Jak więc doszło do powstania 
drugiej świątynia w Samarii?

Dwie przyczyny złożyły się 
na to: jedna dalsza, druga bliż
sza.

W X wieku po Chr. rozpadła i 
się Palestyna na dwa, walczące 
ze sobą państewka: na Judeę  _

na południu kraju, ze stolicą w I 
Jerozolimie- i na państewko 
izraelskie ze stolicą w Samarii 
na północy. Oba te państewka 
w krótkim czasie stały się łu
pem dwóch potężnych mo
carstw Asyrii i Babilonii.

Pod panowanie Asyrii dosta
ło isię państewko izraelskie już 
w początkach VIII-go wieku, 
Judea natomiast nieco później 
popadła w niewolę Babilon! 
Władcy Asyrii wysiedlili z Sa
marii większą część bardziej 
patriotycznych izraelitów, a na 
ich miejsce sprowadzili ludność 
innych, podbitych przez siebie 
narodowości. Ludność ta  zmie
szała się z rodzimymi izraelita
mi i powstał z tej mieszaniny 
odrębny nieco, mniej czysty ra
sowo lud zwany Samarytana
mi. Ponieważ sprowadzeni do 
Samarii przesiedleńcy różnych 
narodowości czcili każdy swego 
Boga, więc zbudowano świąty
nię — panteon dla członków 
różnych wyznań. Pozostali w 
Samarii Izraelici oddawali w 
panteonie cześć swemu Bogu — 
Jahwie.

Inaczej zupełnie wyglądała 
ta sprawa w południowej części 
Palestyny — w Judei. Tam, co-

lili również sporo ludności, lecz 
na jej miejsce inie przysłali no
wej, ci więc co pozostali byli 
jednolici narodowo. I to jest 
pierwsza, dalsza przyczyna nie
nawiści między Samarytanami 
a Judejczykami. Tamci bowiem 
odważyli się wisitawić Boga 
Jahw e do panteonu bóstw po
gańskich, a w dodatku zatracili 
czystość narodową przez mał
żeństwa mieszane, a ci zacho
wali czysty kult Jahwy i wią
zali się wyłącznie ze sobą.

Druga, bliższa przyczyna po
wstała dopiero wtedy, gdy 
władca Persji-Cyrus pokonał 
wszystkie mocarstwa na Wscho
dzie (pocz. VI-go w.), uwolnił 

! Żydów z niewoli, pozwolił im 
| wrócić do swego kraju.

Żydzi po powrocie do Pales
tyny, rozpoczynają natychmiast 
odbudowywać zburzoną świąty
nię w Jerozolimie. Samarytanie 
zgłaszają swą pomoc, gdyż 
pragną, by Bóg — Jahwe od
bierał należną cześć nie w  po
gańskim panteonie, lecz we 
właściwym, dla siebie tylko 
przeznaczonym miejscu. Spoty
ka ich jednak odmowa, są bo
wiem uważani przez prawo
wiernych izraelitów za bezboż
nych „heretyków” którzy o- 
śmielili się „kumać” z innymi 
narodowościami i wyznaniami. 
Dla Samarytan był to policzek 
nie do darowania i to do tego 
stopnMy że na górze Garizim] 
wybudowali własną świątynię, 
by w niej czcić tego samego 
Boga. składać mu ofiary i zano
sić wspólne modlitwy.

Tak powstała schizma w ło
nie jednolitej przez tyle wie
ków religii żydowskiej, Przy
pomina ona nam schizmę w re
ligii chrześcijańskiej, kiedy to 
całe chrześcijaństwo rozpadło 
się na dwa Kościoły: Wschodni 
z patryarchą w Konstantyno
polu i Zachodni z papieżem na 
czele — w Rzymie.

Powracając do sporu między 
Judejczykami a Samarytanami, 
przypominamy, że dwa te od
łamy religijne, jak już na po
czątku zaznaczyliśmy, prowa
dziły ze sobą zaciekłą walkę re
ligijną, której naw et względy 
narodowościowe nie zdołały 
osłabić.

Taki właśnie stan religijny 
zastaje w Palestynie Chrystus

prawda, Babiiończycy wysied- ' Pan.



NR 5 POSŁANNICTWO

Ciekawi jesteśmy po czyjej 
stanie stronie? Czy po stronie 
„czystych” pod względem kul
tu Judejczyków, czy też schiz- 
matyckich Samarytan?

Odpowiedź na to daje nam 
Ewangelia św. Jana w rozdz. 
IV-tym. Pan Jezus przechodząc 
z Apostołami przez Samarię, 
zatrzymał się przy studni Ja- 
kubowej i nawiązał rozmowę z  
niewiastą Samarytanką. Sama
rytanka była zaskoczona tą roz
mową, gdyż Żydzi wystrzegali 
się wszelkiej ze Samarytanami 
styczności. Zaskoczenie swoje 
wyraża niewiasta słowami: 
„Jakże ty, będąc żydem, pro
sisz pić ode mnie, która jestem 
niewiastą samarytańską? (Jan 
4, 9)”. Po dłuższej rozmowie, 
Samarytanka dochodzi do 
wniosku, że Chrystus nie jest 
zwyczajnym człowiekiem, lecz 
jest prorokiem. „Panie! Widzę, 
że ty jesteś prorokiem. (Jan IV,. 
19) chce więc, by Jezus roz
strzygnął dręczącą ją i wszyst
kich Samarytan kwestię gdzie 
prawdziwie oddaje się cześć 
Bogu: czy tylko w  Jerozolimie, 
czy i gdzie indziej jak na przyk
ład w Samarii na górze Gari- 
zim można Go również czcić? 
„Ojcowie nasi cześć oddawali na 
tej górze, a wy powiadacie, że 
w Jerozolimie jest miejsce, 
gdzie cześć oddawać potrzeba”. 
(Jan 4, 20). Pan Jezus daje jej 
na to m ądrą odpowiedź. „Nie
wiasto wierz mi, że nadchodzi 
godzina, kiedy ani na tej górze, 
ani w Jerozolimie nie będziecie 
czcili Ojca. Albowiem „Duchem 
jest Bóg, a ci, co mu cześć od
dają, trzeba, aby go czcili w 
duchu i prawdzie. (Jan 4, 21, 24) 
Tymi słowami Chrystus chciał 
połączyć dwie odrębne denomi
nacje religijne, zniszczyć wie
kowe źródło nienawiści.

Poco się kłócić o zimne mu- 
ry  świątyń, poco zamykać w 
nie Boga i zazdrośnie trzymać ! 
dla swej tylko sekty, dla swego 
wyznania? Duchem jest Bóg — 
nie ogarnie Go żadna świąty
nia, nie pomieści najobszerniej
sze tabernakulum. Po co się 
kłócić o zewnętrzne formy ce
remonii, obrzędów, szat litu r
gicznych? Dobrze, gdy jest za
chowana odrębność zewnętrzna, 
a każdy naród, dzielnica każda, 
wprowadza tu swoje, rodzime 
zwyczaje. Duchem jest Bóg! 
Istotną więc cześć oddaje się

Bogu „w duchu i prawdzie”, a 
wszystko inne jest tylko opra
wą. ramami mniej lub więcej 
złotymi, które należy wypełnić 
prawdziwą, religijną treścią.

¥

Czy pytanie Samarytanki jest 
i dzisiaj aktualne? Czy dzisiaj, 
w wieku postępu wiedzy istnie
je nienawiść wyznaniowa, dzie
ląca na szereg zwalczających 
się. ze sobą sekt i  wyznań? Nie 
stety, z ogromną przykrością 
trzeba powiedzieć, że pod tym 
względem postęp i wiedza nie 
dotarła jeszcze do wielu tysię
cy ludzi. Nienawiść wyznanio
wa istnieje a niejednokrotnie 
przybiera drastyczne wprost 
formy.

Ileż razy polsko-katoliccy, 
narodowi wyznawcy, słyszeli i 
słyszą te słowa: wasza Msza 
św. nie jest prawdziwa, wasze 
chrzty, śluby, pogrzeby nie są 
prawdziwe, księża wasi nie są 
prawdziwi, Bóg nie słucha w a
szej modlitwy, bo się nie mod
licie tak, jak my. bo papieża nie 

i słuchacie! Często też księża spo
tykają się z pytaniem: proszę 
księdza, która wiara, który 
Kościół jest prawdziwy? Gdzie 
oddaje się właściwie cześć Bo
gu?

Czy odpowiadając ma to pyta 
nie tak, jak sam Chrystus odpo
wiedział Samarytance na jej 
podobne zupełnie pytanie? Na- 
pewno nie! Wierni słyszą nato
miast wręcz odwrotną odpo
wiedź: „nie idź tam, uciekaj 
stamtąd, bo spotka cię klątwa,bo 
nie dostaniesz rozgrzeszenia, bo 
pójdziesz do piekła! Tylko tu 
jest prawdziwy Kościół, tylko 

■ u nas prawdziwy Bóg.

A jaką dałby dziś Chrystus 
odpowiedź? Przekładając jego 
odpowiedź na język dzisiejszy, 
nie uwłaczymy napewno Chrys
tusowi, jeśli w usta jego włoży
my następujące słowa: ani ko
ściół narodowy, ani kościół 
rzymski, ani kościół prawosław
ny, ani ewangelicki nie jest 
zmonopolizowanym miejscem 
jedynie prawdziwego kultu  Bo
ga. Nie są tu ważne mury świą
tyni, lecz ważni są ludzie, któ
rzy świątynię, wypełniają. Oni 
są prawdziwymi świątyniami 
chwały Bożej. Jeśli prawdą Bo
żą żyją, jeśli przykazania Boże 
w życiu spełniają, jeśli miłość 
bliźniego jest ich podstawową 
zasadą — cześć Bogu oddają w 
duchu i prawdzie! Lecz jeśli 
naznaczyła ich nienawiść, jeśli 
poza świątynią prowadzą nieo- 
byczajne i nie życzliwe bliźnie
mu życie, wtedy żadna świąty
nia — czy ta w Jerozolimie, czy 
ta w Samarii, czy ta na placu 
Zbawiciela, czy na ulicy Szwo
leżerów, czy ta w Kosarzewie 
czy ta w Wysokim — nie bę
dzie prawdziwym miejscem 
chwały Bożej!

Wszelkie wypowiedzi, całe 
postępowanie Chrystusa, jego 
serdeczny nawet stosunek do 
schizmatyckich Samarytan, ka
że nam wyprowadzić wniosek, 
że w naszym stosunku do Boga 
nie to czy inne wyznanie, nie 
ten czy inny Kościół jest rzeczą 
najważniejszą, najistotniejszą 
w sprawie zbawienia człowie
ka, lecz życie zgodne z prawem 
natury, uświęconym i potwier
dzonym przez Chrystusa Pana 
w owym potężnym a tak lapi
darnym: kochaj Boga, kochając 
bliźniego!

E. B

W naszym DZIALE BIBLIJNYM OMA
WIAMY WYŁĄCZNIE ZAGADNIENIA 
poruszone przez Czytelników w listach 
do Redakcji. Zadawajcie wiec nam 
konkretne pytania, na które oczeku

jecie odpowiedzi.

* 1 TTTTł i  TTTT1TTTTTITTFTTTTFTE,
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RZUCAMY SNOP ŚWIATŁA NA DRAŻLIWE PROBLEMY RELIGIJNE!

- =  C Z Y  I W R E L I G I I  P O S T Ę P ?  = -
Ks E. CZARNECKI

Niezaprzeczalny postęp wiedzy 
a zacofanie religijne.

AŻDY człowiek, czy chce 
czy niechce, musi jednak 

przyznać, że ludzkość stale 
idzie naprzód i to w każdej 
dziedzinie życia. W rolnictwie
— dawne sochy zastępują dziś 

1 traktory; w przemyśle — daw
ne chałupnictwo zastępują po
tężne huty; w komunikacji — 
dyliżanse konne zmieniono na 
pociągi parowe, elektryczne, 
na szybkie jak strzała samolo
ty, na piękne i błyszczące li
muzyny, które jak cudowne 
cacka mkną po asfaltowych 
szosach; w medycynie — zna- 
chorstwo wyparte przez praw 
dziwą wiedzę medyczną, która 
leczy najcięższe choroby, lik
widuje w zarodku epidemie 
przynoszące niegdyś zagładę 
setkom tysięcy ludzi; wytwa
rza się maszyny co przy je
dnym naciśnięciu guzika roz
wiązuje najzawilsze matema
tyczne równania. Telefon, 
radio, telewizja — wszystko 
jest na usługach człowieka. 
Wszystko to człowiek sam wy
tworzył, ulepszył, i do coraz to 
nowych zawrotnvch wprost od
kryć dochodzi. Ludzkość stale 
idzie naprzód, zmienia to, co 
przestarzałe, szuka doskonal
szych dróg.

Jest jednak pewna dziedzina, 
w której ktoś hamuje ■ wszelki 
postęp, jest on w niej niedo
puszczalny, jest ciężkim grze
chem nawet, grożącym poza- 
światową karą. Stąd też ludzie 
w tej dziedzinie są niezwykle 
konsekwentni, kurczowo trzy- 
maią się pewnych, przed wie
kami ustalonych poglądów i bo
ją się iść naprzód. Dziedziną tą 
jest r e l i g i a .

Skoro raz w religii zostały 
ustalone pewne zasady, pewne 
formy życia a nawet ceremonie 
liturgiczne, strój — trzeba by 
dopiero jakiegoś dziejowego 
wstrząsu, by je zmienić. Często
kroć formy te stają się nieak
tualne, przestarzałe, niezgodne

z duchem czasu, nielogiczne na
wet. Nic nie pomaga i jakieś 
zaślepienie nie pozwala ich 
zmienić.

By nie być gołosłownym poz
wolę tu sobie przytoczyć drob
ny tylko przykład z życia. Po
stępowa część ludności pewnej' 
wsi w woj. lubelskim zwróciła 
się do naszego Kościoła z proś
bą o założenie u nich polsko- 
katolickiej parafii. Pojechałem 
i spotkałem się tam z zaciekłym 
fanatyzmem drugiej połowy tej 
wsi. Naiwne dewotki, podbu
rzone przez proboszcza, nawia
sem mówiąc odległego od nich
o kilkanaście km., zarzucały 
mi, że nie jestem księdzem 
prawdziwym, gdyż sutanna 
moia ma tylko 30 a nie 33 gu
ziki, a krzyż, który ze sobą przy 
wiozłem ma za długą poprzecz
kę, więc też nie jest prawdziwy. 
Na domiar złego zerwał się hu
ragan podczas procesji, co z ca
łą skwapliwością przypisano 
nieczystym siłom. Najgorsze 
iednak było to. że odprawiłem 
Msze św. w polskim języku. Nie 
mogły pogodzić się z tvm, by 
Msza św- była zrozumiała.

W danym wypadku chodzi
0 naiwny konserwatyzm rzym
skiego katolicvz.mu. W ar
tykule swym jednak mam na 
myśli również inne odłamy 
Kościoła nie mniej zacofa
ne od katolicyzmu rzymskiego. 
Były one kiedyś o tyle postę
powe, że potrafiły się oderwać 
od Watykanu, stworzyć sobie 
własne formy życia religijnego, 
ale później zaskorupiały w tych 
formach, zdogmatyzowały się
1 dzisiaj prochem nawet nie 
można tego dogmatyzmu roz
sadzić.

I kiedv ktoś patrzy z boku, 
widzi z łatwością, że dana spo
łeczność religijna dusi się 
wprost w nowych • warunkach 
życia, rozwój jej jest zahamo
wany, a mimo to jej kierow
nictwo potrząsa nadal zardze
wiałą już ideologiczną szabelką, 
z którą chciało by się rzucić na 
nowoczesne czołgi myśli i wie
dzy ludzkiej. Inni znów chowa

li ją głowy w piasek jak struś

i żyją w błogim przeświadcze
niu, że ich to uchroni od nie
chybnie grożącego niebezpie
czeństwa. Dalsze już pokolenia 
zapominają nawet, że bardzo 
wiele rzeczy w religii ustano
wili ludzie i z czasem zaczynają 
myśleć, że Bóg to ustanowił 
i jeszcze mocniej trzym ają się 
tradycji.

Tak, nie trzeba nawet zbyt 
dużo pisać o tym. Z całym 
przekonaniem twierdzę,, że ze 
wszystkich dziedzin myśli ludz
kiej najmniej idzie naprzód 
religia i jestem pewien, że 
wszyscy naprawdę myślący lu
dzie przyznają mi pod tym 
względem rację.

0  jaki postęp chodzić nam
powinno?

N IE ulega wątpliwości, iż w* 
dziedzinie religijnej nie 

dojdziemy nigdy do odkrycia 
atomowej energii duchowej, 
która by nas masowo — milio
nami wtłaczała do nieba, ale 
możemy przecież ulepszyć na
sze nabożeństwa, pogłębić na
szą myśl religijną, poszerzyć 
horyzonty wiary. Możemy szu
kać nowych dróg, które prędzej
1 pewniej prowadzą do ulep
szenia życia na ziemi a w kon
sekwencji zbawienia w wiecz
ności.

Należy przede wszystkim 
zrewidować nasz stosunek do 
teologii. Zbyt wiele zajmu
jemy się dogmatycznymi sub
telnościami i powiedzmy sobie 
śmiało, że więcej piszemy, dys
kutujemy, zastanawiamy, się 
nad tym, czy papież jest nieo
mylny, ile chórów anielskich 
jest w niebie, aniżeli nad tym 
jak wpłynąć na człowieka ,by 
był lepszy, by mniej przekli
nał, złorzeczył, nie upijał się, 
nie kradł, nie oszukiwał, by ko
chał swą ojczyznę i pracował 
dla niej, by kochał bliźniego, 
nie dokuczał mu i nie zatruwał 
mu życia. Teologia, poza pod
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stawowymi dogmatami, winna 
być przede wszystkim prak
tyczna, a w duszpasterstwie na
leży posługiwać się zdobyczami 
wiedzy psychologicznej i peda
gogicznej.

Religia do dzisiaj jeszcze ży
je średniowieczną myślą pogar
dy dla świata, dla ziemi i wszy
stkich jej spraw. Słuszny zu
pełnie i do dziś aktualny 
zarzut stawia watykańskiemu 
dyplomacie Gertruda Von Le 
Fort w  swoim onowiadsniu:
„ W waszych oczach (księża), 
wszystko co istnieje, stworzone 
jest tylko po to, by było po
święcone niebu. Ale ktoś, kto 
musi kształtować ziemię i rzą
dzić ziemią, nie może nią po
gardzać, przeciwnie musi ją  ko
chać i obejmować ramionami.11

My księża, a zwłaszcza za
konnicy, żyjący w błogim roz
myślaniu o snrawach niebies
kich, zostawiamy ziemię lu
dziom świeckim, powtarzając 
z naiwną dumą: „ ad majora 
nati sumus'1... Tymczasem za
pominamy, że właśnie przez 
ziemię idziemy ku niebu. „Jeśli 
ziarno pszeniczne wpadłszy w 
ziemię, nie obumrze, samo zo
staje, lecz jeśli obumrze, wiele 
owocu przynosi11 (Jan 12, 24). 
Wszyscy my jesteśmy ziarnem 
tej ziemi — z prochu powsta
liśmy przecie i prochem je
steśmy. Kochajmy więc ziemię
i sprawy ziemskie ulepszajmy 
ją razem ze wszystkimi ludźmi 
pracy,' czyńmy ją sobie podda- - 
ną. Interesujmy sie  wszystkimi 
jej sprawami. IćKmy stale nap
rzód, idźmy z duchem czasu, z 
postępem, i sami twórzmy ten 
postęp w naszej religijnej dzie
dzinie.

_Gdy przed 60-ciu laty Koś
ciół polsko-katolicki zerwał z 
Watykanem, spotkała go_ pa
pieska klątwa i pogarda papies
kiego kleru. Tymczasem dziś, 
nawet w katolickiej konserwa
tywnej prasie, zaczynają się 
od czasu do czasu pojawiać 
jak gołębię z gałązką oliwną 
wzmianki o tym, że polityka pa
pieska zawsze swoimi i niezgod 
nymi a nawet zgubnymi dla 
Polski chadzała drogami...

Jako jeden z koniecznych 
elementów postępu w religii, 
wypływający z Własnej, naro
dowej drogi do Boga, uważam 
język liturgiczny. Są religie, 
które do dzisiejszego dnia trzy
mają się bądź to łaciny, bądź 
też innych języków martwych 
w odprawianiu nabożeństw. 
Jeśli kościół ma być tym miej
scem, w którym gromadzą się 
wierni celem odania wspólnie 
należnej czci Bogu — to odda- 
w anie tej czci słowami niezro
zumiałymi dla ogółu, jest poz
bawione wszelkiej zdrowej lo
giki. Podobnie ocenia to i św. 
Paweł Apostoł: “Wolę w koś
ciele pięć słów zrozumiale po
wiedzieć, aby innych nauczać, 
niżeli dziesięć tysięcy słów 
językiem niezrozumiałym11 
(IKor. 14, 19).

Skąd czerpać przykład?

T7TOS może mi słusznie za-
■*-*- rzucić, że przecież religię 

chrześcijańską . ustanowił sam 
Chrystus Pan, a my jako zwy
czajni ludzie nic nowego do re
ligii nie możemy wprowadzić.

Tak — to prawda. Lecz z 
drugiej strony, gdy przegląd
niemy całą Ewangelię, zbada
my wszystkie wypowiedzi Chry 
stusa, przekonamy się, że Chry
stus nie ustalił dokładnie ani 
wszystkich dogmatów, ani też 
nie nadał żadnych konkretnych
i organizacyjnie ustalonych 
form Kościołowi, nie ustanowił 
obrzędów kościelnych ani litu r
gii. Zostawił nrzez to nam sze
rokie pole działania. Chciał jak 
by powiedzieć: twórzcie sami, 
badajcie, ustalajcie wybierajcie 
to co w danej eDOce najlensze, 
byle tylko przykazania Boże 
były zachowane, bvle człowiek 
stawał się lepszy, doskonalszy.

Że szukanie nowych dróg i 
postęp w religii jest konieczny, 
stwierdził to Chrystus również 
orzvkładem własnego życia. 
Kiedy rozpoczynał nauczanie, 
w pierwszym swym kazaniu 
otwarcie powiedział: „Nie 
mniemajcie, żem przyszedł roz
wiązywać Zakon i Proroków, 
nie przyszedłem rozwiązywać,

ale wypełnić. (Mat.5. 5, 17). Wy
pełnić t.zn. udoskonalić, ulep
szyć, unowocześnić, dostosować 
do potrzeb duchowych współ
czesnego człowieka. I zaczyna 
też z miejsca udoskonalać:

„Słyszeliście, iż powiedziane 
było starym: nie będziesz zabi
jał, a ktoby zabił będzie winien 
sądu. A ja wam powiadam, iż 
każdy, który się gniewa na b ra
ta swego, będzie winien sądu11.

Słyszeliście, iż powiedziano 
oko za oko, ząb za ząb... A ja 
wam powiadam miłujcie... i.t.d. 
(Mat. rozdz. 5).

W ten sposób Chrystus uno
wocześnił, a więc udoskonalił 
przepisy moralne starego Testa
mentu, .gdyż były stare, często 
nieludzkie. W ten sposób udo
skonalił całą Mojżeszową reli- 
gię i prawie całkowicie ją 'zmie
nił, choć sam przecie z narodu 
izraelskiego się wywodził. Uz
nał jednak, że do religii tej ko
niecznie należafo wprowadzić 
świeży prąd zdrowego powie
trza, by lepiej człowiekowi słu
żyła.

Podobnie przekreślił Pan Je 
zus ciasne, faryzfejśkie przepi
sy, podołączane do zasad moral
nych Starego Testamentu. Na 
każdym kroku wykazywał ich 
ciasnotę, nieprzydatność i wręcz 
szkodliwość społeczną. Jako je
den przykład przypominam 
choćby Ewangelię z XVI-tej 
niedzieli po Z. Sw., gdzie mowa
0 uzdrowieniu nieszczęśliwego 
człowieka w szabat, czyli w 
dzień świąteczny. (Łuk. 14, 
1- 11 ).

Sw. Paweł Apostoł, który 
najlepiej chyba rozumiał Chry
stusa, wstępował w Jego ślady
1 tam, gdzie stare przepisy 
utrudniały postęp Ewangelii, 
odważnie i kategorycznie je 
zwalczał, narażając się przez to 
na prześladowania i . szykany 
nawet od współwyznawców. 
Dzięki też temu, że był postę- 
wy, umiał dostosować się do 
okoliczności i zmiennych wa
runków życia, chrześcijaństwo 
nie utonęło w judaiźmie jako 
sekta synagogi, lecz znalazło 
swoją własną drogę, by pozys
kać sobie pogański świat Rzy
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mu, Grecji Azji Mniejszej, Af
ryki Południowej i Europy 
Zach. i Pół.

Tak to dwa filary chrześci
jaństwa — jego twórca oraz 
najwybitniejszy organizator i 
krzewiciel, Paweł Apostoł na
rodów — wskazali swym sło
wem, przykładem i piórem na 
konieczność ustawicznego po
stępu w religii.

Trudno wprawdzie zaprze
czyć, by chrześcijaństwo nie 
ulegało z biegiem czasu zmia
nom, by nie było w nim abso
lutnie żadnych ulepszeń i udos

konaleń — były i są, lecz 
bardzo to małe zmiany. Prze
brzmiały czasy wielkich reform 
religijnych, a dziś każda gałąź 
chrześcijaństwa trzyma, wy
tworzone przez siebie drobne 
wierzenia i zwyczaje, mocną 
ręką i ani na jotę nie chce od 
nich odstąpić, by pójść trochę 
naprzód. Prym pod tym wzglę
dem dzierży zwłaszcza katoli
cyzm rzymski. Duchowni jego 
tak sfanatyzowali tłumy i tak 
fałszywie przedstawili im reli- 
gię, że tysiące wyznawców na
wet w drobnych zmianach do

patruje się zamachu na religię
i wiarę świętą.

Więc i my odważmy się 
wreszcie na szukanie takich no
wych dróg w dziedzinie religii. 
Niech religia nasza wyjdzie z 
poza murów klasztornych, 
niech się otrząśnie z piwnicznej 
pleśni, niech tętni życiem, wpły 
wa na życie i je  kształtuje.

I dlatego słusznym wydaje 
nam się wezwanie naszego po
ety: „Trzeba z żywymi naprzód 
iść, po życie sięgać nowe — 
a nie w uwiędłych laurów liść 
z uporem stroić głowę“.

Ks. TADEUSZ MAJEWSKI

NASZE PIELGRZYMKI DO BETLEEMU
(felieton świąteczny)

Już to bardzo dawno tem u, ja k  
Maria z Józefem  nocoivać m usieli w 
stajence betleem skiej, ja k  pasterze 
czuwający w  polu patrzyli u: niebio- 
sy i w  gwiazdach  — niby w  oczach 
Bożych  — w yczyta li wieść o narodze
n iu  Mesjasza.

K tóżby nie był rad przebyw ać z ni
m i w  ową noc cudowną, k tóżby nie 
słuchał s  uczuaiem radości w ieści 
proroczej: „Ty Betleemie, acześ naj
m niejsze m iędzy tysiącam i Judzkim i, 
z ciebie jednak w yjdzie  Ten, który  
będzie panującym ", — lub nie w tó 
rował za Izajaszem: „Dziecię naro
dziło się nam, a Syn  dany jest nam. 
I będzie panowanie na ramieniu Jego, 
a nlazwą im ię Jegio: DzAwnjy, Radny, 
Bóg, Ojciec wieczności, Książę po
ko ju”. K tóżby nie był rad zajrzeć do 
ubogiej .stajenki, gdzie w  żłobie 
złożono Dzieciątko, które miało stać 
się tak w ielkim !

Czy chciałbyś naprawdę żyć v; 
one dni? Bo i dzisiaj w idzim y dale
ko w iększą Jego chwałę. A  może 
byś wolał jednak być tam, gdzie 
Chrystus ujrzał światło dzienne po  
raz pierwszy? A  może chciałbyś czu
wać pod gw iezdnym  niebem  pale
styńskiej ziemi i loespół z  innym i 
śpiewać cudne pieśni o Narodzeniu  
Pańskim , pieśni znane ci od dzieciń
stwa: «W żłobie leży, niech więc 
bieży każdy, aby pokłon dał Jezuso- 
w i Chrystusowi, który się dzieciąt
k iem  stał ■■>?... O jakże cudnie m u
siałaby brzmieć ta pieśń pod n ie
bem  Ziem  i Św iętej.

Zawsze byli ludzie, k tórzy jak pa
sterze, m ówili, „Pójdźmyż do Betlee 
m u!" B yli pątnicy  o kiju  wędro
w nym , byli rycerze z m ieczem  u bo
ku, byli poważni m ężow ie 'nauki, 
b y li ludzie różnych stanów. W szy
scy oni podejm ow ali uciążliwą n ie
kiedy podróż, by móc na własne 
oczy oglądać św ięte to m iejsce, by 
odbyć pielgrzym kę do Betleemu.

A le posłuchajcie. W święto Naro
dzenia Pańskiego siedziało k ilka 
naście osób pod jarzącą choinką. 
W spominali znajomego, k tó ry  ich  
opuścił i udał się do Palestyny. 
W spominali i cofali się m yślą w stecz \ 
jedenaście lat, gdy siadali z ow ym  
znajom ym  do w igilijnej wieczerzy, 
a m iędzy nim i nie było w tedy róż
nic, drżały im  ty lko  febrycznie ręce 
dzielące się opłatkiem. W tenczas je
dno ich było wspólne życzenie, je 
dno najw iększe, najśw iętsze, o k tó 
rym  m ówić m e było potrzeba, bo 
głos gdzieś w  krtan i się łamał, usta  
ty lko  powtarzały niemo: aby móc I 
przyszłą gw iazdkę obchodzić w  wol- j 
nej, Odrodzonej Ojczyźnie! 1 to by- \ 
ło ich wspólne życzenie! Lecz on, | 

; ich znajom y zawiódł, w yruszy ł «'
! daleką podróż.

K toś z obecnych powiedział: Za
chorowała m i żona, m iała poważną  
gorączkę. W stałem jednak i chociaż 
na dworze była zadym ka, a m róz 
rzeźbił kw ia ty na szybach, musiałem  
pójść do miasteczka, odległego o go
dzinę drogi, aby sprowadzić lekarza. 
Pan doktór się dąsał, gdyż m ieli j

; właśnie u niego w  domu zapalać 
choinkę, ale gdy spojrzał m i w oczy 
pełne trwogi, rzucił żonie i dzieciom■ 
dwa kró tkie  słowa na pożegnanie: 
,,obowiązek w zyw a“, i kazał zaprzę
gać. Siedząc wraz z  n im  w  sankach,

■, m yślałem  o naszym  w spólnym  zna- 
! jom ym  w  dalekiej Palestynie: może 

odbyw ał właśnie drogę do Betłeemu. 
Ale jakże inna była jego droga, od 

! lej naszej polskiej drogi? M roźny 
wiatr św istał nam  w  uszach i oczy 
zarzucał śniegiem. Mój lekarz odby
w ał swą pielgrzym kę do Betleemu!

Któraś z  m a tek opowiadała: Całe 
trzy  godziny nosiłam  na reku  naj
młodsze dziecko. M aleństwo ząbkuje, 
nie chciało spać spokojnie. Cały 
dzień dreptałam  po domu. aby dzie
ciom przygotować w igilijną wiecze
rzę, ale i dnia poprzedniego również 
byłam  zajęta, boć trzeba było po
słać gw iazdkę starszym  dzieciom, 
które nie mogły przyjechać na św ię
ta do domu. Upadałam, prawic ze 
zmęczenia. A  teraz m am  obchodzić 
święta Narodzenia Pańskiego... To 
była je j p ielgrzym ka do Betleemu!

Odezwała się pielęgniarka: I  mo
ja pielgrzym ka świąteczna nie była 
łatwa. Najpierw przeczytałam  pew 
nej starej um ierającej kobiecin hi
storię Narodzenia Pańskiego, a gdy 
doszłam do słów: P ójdźm yż do B e
tleem u“, staruszka powiedziała zci- 
cha: .„Mój Zbawiciel ży je", potem, 
w estchnąw szy żałośnie, zam knęła  
oczy. Z  takim  obrazem sercu bie
gałam po^ przedmieściu, aby od wie-
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dzieć moich chorych. A  gdy w róci
łam do domu, choinka nie była je 
szcze ubrana. To była moja piel
grzym ka do Betleemu...

Stróż nocny opowiadał o swojej 
służbie na ulicy, dróżnik kolejow y
o posterunku na linii, żołnierz o 
warcie w  noc wigilijną... Patrzyło  
im  z oczu, jakby chcieli powiedzieć: 
Zbawicielu drogi, patrz na nas i po
w iedz nam, czy i nasza praca, nasza 
służba ‘dla O jczyzny, n ie jest drogą 
pielgrzym ki do Betleemu?

Myślę, że Jezus byl z nim i tuszy- 
stk im i, był napewno, i każdem u z 
nich powiedział: W szyscy poszliście 
dobrą drogą do Betleem u, za w y 
ją tk iem  tego jednego, który niepo
trzebnie w yruszył u» daleką p ie l
grzym kę do Palestyny.

«Podnieś rękę Boże Dziecię 

Błogosław krainę miłą 

W dobrych, radach, u' dobrym bycie 

Wspieraj je j siłę, swą siłą...»

„Kościół twój tam, skąd boskie 

płynie ci natchnienie, -— a nie 
tam, gdzie krzyż widzisz, belki
i kamienie.“

(J. Słowacki}
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Wszystkim naszym Szanownym Współpracownikom, 
Czytelnikom, Przyjaciołom i Sympatykom - z  okazji nad
chodzących Świąt składamy tą drogą najserdeczniejsze

S y c z e n i a

Błogosławieństwa Bożego oraz zdrowia, szczęścia i po
myślności

w  y \ o w y t i i  l ^ o k u  1 9 5 5
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Redakcja  «P O S Ł A N N I C T W A >
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k o l u m n a  z ł o t y c h

POSTĘPOWI NIC SIĘ NIE OSTOI!

Daremne żale, próżny trud, 
bezsilne złorzeczenia!
Przeżytych kształtów żaden cud 
nie wróci do istnienia... '
Świat wam nie odda, idąc wstecz, 
zniknionych mar szeregu: 
nie zdoła ogień ani miecz 
powstrzymać myśli w  biegu!
Trzeba z żyw ym i naprzód iść, 
po życie sięgać nowe, 
a nie w  uwiędłych laurów liść 
z uporem stroić głową!
W y nie cofniecie życia fal!
Nic skargi nie pomogą...
Bezsilne gniewy, próżny żal!
Świat pójdzie swoją drogą.

(A. Asnyk „Daremne żale“)

DONIOSŁĄ JEST ROLA KOBIETY

Zdaje się nam, że nie za wiele powiemy, jeśli 
szczęście lub niedolę, wykształcenie lub ciem
notę, cywilizacją lub barbarzyństwo świata — 
uważać będziemy za zależne pod pewnym  
względem od sposobu wykonania przez kobietą 
jej wpływu na królestwo domowe.

(S. Smiles „O charakterze“)

W SZYSC Y DLA WSPÓLNEGO DOBRA!

Oni na wspólne dobro różne znieśli dary: 
ten siłe, ten wzrok ostry, ów dźwięki aitary.
My tak czyńmy, a wszystko torem pójdzie

snadnym,
wszak w niewielu brak darów, gorliwości

w  żadnym. 
Wszyscy chciejmy dokonać — dokona kto

może,
bo się nierówną miarą dzielą łaski Boże!

(A. Mickiewicz „Już się z pogodnych niebios“)

CENNĄ JEST OFIARA JEDNOSTKI

Żądło pszczoły nie jest bronią dla jednostki, 
ale zawsze dzielną jest bronią dla'roju, które
mu. jednostka swe życie poświęca.

(M. Morawski „Celowość w naturze")

W O L N O Ś Ć  — TO NIE SWAW OLA!

Nieuzasadnionym i bezm yślnym  jest ża.danie 
nieokiełznanej wolności — w imie radości! Do
brze mówi o tym  Ruskin: „Mądre ustawy
i sprawiedliwy przymus nie są dla szlachetne
go narodu i dla szlachetnej natury — pętami, 
ale pancerzem, który daje siłą i odnowę, cho
ciaż czasem ugniata“.

(P. Keppler „Więcej radości!“)

m y ś l i

NIE W YNOS SIĘ NAD DRUGIEGO!

Dwaj ludzie patrzą w siebie: Jeden na
wierzchołku 

stoi góry luysokiej, drugi stoi w dołku...
„Jakiż on jest maleńki!“ — rzekł ten pierwszy

z wyżek.
„Ach, jakiż z niego pigmej!“ — drugi z dołku

wyrzekł.
„Wespnę się! — mówi dolny — do tego

karzełka!".
„Zejdą! — pomyślał górny — bawi . mnie ta

pchełka“.
Ten zaczął iść pod górę, tamten ku dołowi. 
Spotkali się w pół drogi, patrza...

JEDNAKOWĄ! — 
Temu, kto w bajkach lubi wskazania etyczne, 
powiem, że tu morałem: Złudzenie optyczne!

(J. Lemański „Wysoko i nisko“) 

MIŁOSC I ZGODA — PRAWEM LUDZKOŚCI
■}

Miłość — to odwieczne prawo, to siła życio
wa. to dobroczynny geniusz naszepo globu: 
ZGODA! — Przez nią chaos stał sie porząd
kiem, przez nią kwitną kwiaty, zielenią się 
drzewa, utrzym ują gatunki, rozwija się ludz
kość, promienieją sztuki piękne, rozgrywa się 
życie. Ani słowa! To najsilniejsze i najstarsze 
z praw natury może złamać wszystkie inne, 
wszystkie sztuczne w ieży i przeszkody. Można 
przeciw tej sile mówić, ale oprzeć się jej nie
podobna: ona usprawiedliwia i okupuje wszust- 
ko , ale to ty lko  wielka, dogrobowa i niezła- 
mana miłość.

(H. Sienkiewicz „List z  Paryża“)

CO ZNACZY: ROZUMIEĆ DRUGIEGO?

Co to znaczy rozumieć drugieao? — To zna
czy myśleć jego głową, patrzeć jego oczym.a, 
odczuwać jego duszą! To znaczy wstawić się 
w położenie drunieao i rozpatrywać życie z  je
go stanowiska. Zupełnie inaczej wyglada świat- 
widziany od strony wypielennown.vp.qo ogrodu 
przez błyszczącą szybę pańskiej willi, — a ina
czej, gdy człowiek popatrzy nań poprzez brud
ną szybę wilaotnych suteren na kamieniami 
wyłożone podwórko. Czyż można się dziwić, że 
tem.u człowiekowi nie podoba sie świat i że 
usiłuje ao zmienić za wszelką cene? Chcnc no 
zrozumieć — m,usimu wpierw zbadać, jak się 
przedstawia świat z jeao okna. Wine za p o c i '1 a d  

tego człowieka na żucie ponosi nie jeao zła wo
la, lecz zamazane okna i wicznie szary bruk.

(E. Fiedler „Nowy człowiek“)
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NIEUŻYTYM  JEST ZASKLEPIO NY  
ODLUDEK

Kto jak ślimak w swej własnej zamknie się
skorupie,

kto na świat ma otwarte oczy zimne, trupie, 
kogo radość, łza ludzka lub smutek nie wzruszy, 
ten już za życia gasi w sobie iskrą duszy!
Kto nie brał w swoje piersi bólów pokolenia, 
kto istnieniem nie gorzał dla drugich istnienia, 
kto stał, jak uschłe drzewo — wśród żyjącej

rzeszy,
tego człowiek ominie i  Bóg nie rozgrzeszy!

(W.Bełza „Bądź człowiekiem“)

PIESN LUDOWA POMOSTEM POKOLEŃ

O wieści gminna! Ty arko przymierza  
między dawnymi i młodszymi laty: 
w tobie lud składa broń swego rycerza, 
swych myśli przędzę i swych uczuć kwiaty. 
Arko, tyś żadnym nie złamana ciosem, 
póki cię własny twój lud nie znieważy.
O pieśni gminna, ty  stoisz na straży 
narodowego pamiątek kościoła!

(A. Mickiewicz „Konrad Wallenrod“)

Napisz do Redakcji, czy podoba Ci się nasza 
KOLUMNA ZŁOTYCH MYŚLI?, = = = = = =

NASI

CZYTELNICY PISZĄ
S. Z. — Honiatyn

POŻYTECZNĄ JEST NIERAZ M YŚL  
PROSTEGO CZŁOWIEKA!

„Jestem bardzo uradowany po otrzymaniu ostatniego num e
ru ((Posłannictwa». Cała treść w  nim  zawarta jest zupełnie 
zgodna z moimi pogladami, jedynie co do Soborów ekumenicz
nych mam nieco watpliujości... Pragnieniem moim jest. abym  
sie najsilniej zwiazał z Kościołem polskim. Także chciałbym, 
aby przystępna była treść ((Posłannictwa» dla każdego wierzą
ce nn chrześcijanina, z jakiegokolwiek ugrupowania religijnego. 
Widzę bardzo dużo dobrych chęci z Waszej strony, dnstrzeaam 
Wasza gotowość do realizacji słusznych wytycznych doby obec
nej. I uważam, że właśnie w tych wytycznych make bvć po- 
żyteczna nieraz m yśl i prosteao człowieka wierzaceno, choćby 
on siedział w ostatnim kacie Kościoła. Uważam , że obecnie au
torytet Pisma śio. jest bardzo znieważony przez wielostronne
i sprzeczne ieao thimaczenie. Może najmniej pod tym  wzglę
dem ucierpiało Objawienie św. Jana!“

RED. odpow.

W vsuniete przez Was w attdiw ości odnośnie om aw ianych nrzez nas So
borów ekum enicznvch — Dostaraimr sie usunąć te  dalszych artykułach 
na ten tem at. — S taram v s;ę. by  treść  nism a bvła p rzestępna dla w szyst
kich wierzacvch chrześciian, ale i Czvt°lnicy niem ało mogą sie do 
tego przyczynić przez ciągły i żvwv k on tak t z nam i. Zawsze wychodzi
liśm y z z a rżen ia , że należy sie liczvć z oninia każdego uczciwego czło
wieka, i dlatego nie lekceważym y ani jednego głosu, a tzw. ludzie p ro 
ści sa nam , naw et w yjątkow o bliscv i czujem y sie ich serdecznymi 
przyjaciółmi zarówno z pobudek religijnych, jak  też i na podstaw ie 
wyznawanego przez nas św iatonogladu soołecznego. — I my nie w ie
rzymy. hv C hrystus w vpow iadaiac jakiś sad, m iał na myśH różne tego 
sa^u in terpretacje, różne wvVr/+ne i snrzeczne nieraz sofizmaty. W y
łuskać myśl oraw dziw ą z natchnionych słów Zbawiciela — i to na pod- 
stw ię całokształtu Jego ew angelicznej nauk i i postępow ania w  żvciu — 
jest iednvm  z zadań naszych dociekań w  dziedzinie religii. N ajw ażniej
szą jednakże — M szym  zdaniem  — spraw a jest: p raktyczne zastosowa
nie te j w yłuskanej nauki Chrystusowej dla dobra i sżćzęścia żywych 
ludzi, dla ich doskonalenia, uszlachetniania i zbawienia.

RZECZY CIEKAWE
Przedstawiciele różnych 

wyznań przeciw rasizmowi
i wojnie

W miesiącu wrześniu prasa 
opublikowała ciekawą wiado
mość pt. «Sesja Światowej Ra
dy Kościołów»: W mieście 
Eyanston w siane Illinois to
czyły się obrady II seji Świato
wej Rady Kościołów Chrześci
jańskich (w drugiej połowie 
sierpnia br. — uw. Red.).

Na jednym z ostatnich po
siedzeń delegat St. Zjednoczo
nych pastor, Mays, wystąpił z 
ostrą krytyką kościoła katolic
kiego i kościołów protestan
ckich za dyskryminację rasową 
wobec kapłanów i wiernych. 
Delegat holenderskiego kościo
ła reformowanego w Transvaa- 
lu dr. B. Marais, poparł pastora 
Maysa i stwierdził, że dyskry
minacja rasowa jest naibez- 
w z E j lę d n ie i  stosowana w kościo
łach St. Zjednoczonych i Unii 
Południowo Afrykańskiej.

Biskup kościoła Metodystów 
w Argentynie S. Barbieri oś
wiadczył, że kościół rzymsko
katolicki ogranicza wolność re- 
lieii w krajach Ameryki Łaciń
skiej.

Pastor Audeh, delegat syryj
skiego kościoła ewangelickiego 
stwierdził, że praca kościołów 
chrześcijańskich w  krajach 
Bliskiego Wschodu jest szcze
gólnie trudna ze względu na to, 
że przedstawiciele kościołów 
■chrześcijańskich są powszech^ 
nie uważani za „agentów za
chodniego imperializmu".



POSŁANNICTWO NR 5

RZECZY CIEKAWE
Skąd wzięła się polska nazwa 

BÓG?

Nasz polski wyraz «BÓG» na 
określenie Istoty Najwyższej, 
etymologicznie wywodzi się od 
słowa «SZCZĘŚCIE» albo (DO
MYŚLNOŚĆ* (ind. bhagąs, 
oznaczające tego, który coś 
UDZIELA). Skąd też wzięły się 
wyrazy pochodne jak np. BO
GATY i UBOGI czyli NIEBO
GI, NIEBOGATY oraz NIE- 
BOŻCZYK, mylnie pisane przez 
«SZ», zamiast «Ż». Również 
słowo «ZBOŻE», występujące 
już często w Biblii jako «BO- 
GACTWO», a później ograni
czone do pojęcia «ZBOŻNY, 
SZCZĘŚLIWY* pochodzi z te
go źródłosłowiu. Pierwotna 
nazwa Boga u Słowian zaginęła 
(litewskie DIEWAS, a łaciń
skie DEUS),

Od późniejszego naszego sło
wa BÓG urobiono, - jak już 
wspomniano, słowa: bogacz, 
bogacić, bogactwo, bozia, bo
żyszcze, bożek. Dzisiejsze słowo 
«BOŻNICA», oznaczające Sy
nagogę żydowską, niegdyś 
znaczyło: każdy kościół. Cha
rakterystycznym jest także 
urobienie pochodnego słowa: 
«BOGURODZICA» zamiast 
pierwotnego BOGO... (cerkiew
ne bogorodica, theotokos po 
grecku dla podkreślenia dog- 

' matycznego w przeciwstawie
niu do łacińskiego „mater dei“ 
Matka Boża). Z tego samego 
rdzenia pochodzą wyrazy: po
bożny, nabożny, zbożny, nabo
żeństwo.

Ale i imiona własne mają 
tutaj swe źródło: Bogusław, Bo
gumił, Boguchwał. Bogumiła 
itp . Nazwa miejscowości «BO- 
GORYJA» ma ponoć być prze
ciwstawieniem do ruskiej 
«CZARTORYI» oraz Bohdan, 
bohdanka, Bohomolec i w koń
cu nazwa rośliny «BOGATKA», 
czyli «bogaeąca» albo «boże 
drzewko» z tego tytułu, że ho
dowano ją przeważnie po 
klasztorach.

(Na podiat. B rucknera: 
Stow. Etymoi.)'.

S. M. — Wejherowo

OBY RYCHŁO WIERNI ZAW RÓCILI Z BŁĘDNEJ DROGI!

„Kościół polski nie jest dla mnie bynajmniej czymś nowym, 
ani też obcym, gdyż żywo interesowałem się nim jeszcze 
w czasach międzywojennych i z  jego charakterem jestem  bliżej 
zapoznany. Tym  niemniej jednak muszę stwierdzić, iż zbliżenie 
się do niego w owych czasach nie było łatwe i przedstawiało 
wielkie trudności, i to z uwagi na szykany ze strony ludzi za
cofanych religijnie. Obecnie wraz z całą rodziną przechodzę 
oficjalnie do Kościoła polsko-katolickiego... Po przeczytaniu, 
a właściwie po dokładnym przestudiowaniu ostatnich numerów  
«Posłannictwa» stwierdziłem, że autorami zamieszczonych tam 
artykułów są ludzie światli... Pragnieniem moim jest, by 
jaknajrychlej wierni zawrócili z błędnej drogi, by spo
łeczeństwo nasze przejrzało i wkroczyło na drogę wytyczoną  
przez Chrystusa, by wyzwoliło się wreszcie spod wpływów pa
pieża, przez co niewątpliwie nastąpiłaby większa solidarność 
jednych ż  drugimi i zgodne budownictwo wielkiego, tak zboż
nego dzieła dla szczęścia ludzkiego na ziemi... Proszę pamiętać
o mnie i wysłać numer następny!“

RED. odpow.
Jeśli chodzi o w stąpienie w nasze szeregi, bardzo się z tego cieszymy, 

bo lepiej późno, aniżeli wcale! Zależy nam  bardzo na każdym  człowieku, 
i bo w  każdym  dostrzegam y bardzo wiele. Szczególnie jednak  m ile w i- 
! tamy u siebie ludzi m ądrych, przew ietrzonych i trzeźwych. N ajbardziej 

jednak  pocieszającym jest fakt, że n ie  jesteście jakim ś w yjątkiem , bo takich 
! jak Wy, jest w iele tysięcy, i coraz nowe tysiące przekonują się o słusz

ności naszej drogi. A więc przyszłość do nas należy, i dlatego tak  po
godnie i z tak ą  w iarą w  tę  przyszłość patrzym y!

8. K. — Połczyn Zdrój

POSŁANNICTWO  — TO DLA MNIE ŚWIEŻE POWIETRZE!

„W serdecznych słowach pragnę podziękować Wam za na
desłany mi numer «Posłannictwa», który czytam z prawdziwą 
radością i cieszę się ogromnie rozwojem Kościoła. Wyjaśnienie 
wielu trudnych zagadnień życiowych w «Posłannictwie» w spo
sób godzący myśl postępową z chrześcijańską nauką religii — 
nauczyło mnie patrzeć ?ia to życie prawidłowo, nauczyło od
różniać obłudę starego Kościoła od prostej a tak pięknej roli 
naszego Kościoła polskiego. Kiedy czytam «Posłannictwo» — 
to czuję się tak, jakbym  z dusznego pokoju wyszedł na świeże 
powietrze! Z pisma tego wyczuwa się swojskość zagadnień
i atmosferę prawdziwej przyjaźni, jaka rodzi się pomiędzy no
w ym  czytelnikiem a gazetą. Ja osobiście czytam wiele różnych 
gazet i wydawnictw, ale «Posłannictwo» czytam chyba .naj
chętniej z uwagi na proste i zrozumiałe ujęcie trudnych za- 

| gadnień życiowych".
i

RED. odpow.

N iew ątpliw ie cieszy nas bardzo tak  w ielka życzliwość i na duchu 
podtrzym ują słowa uznania, choć ze w stydem  rum ienim y się przy tym, 
zdając sobie jasno spraw ę ze wszystkich naszych niedostatków  i n ie
dociągnięć. O jednym  tylko możemy zapewnić, że nic tak  nam  n ie ciąży 
na sercu, jak  dobro i zadowolenie w szystkich naszych Czytelników, 
wszystkich w iernych chrześcijan w  Polsce, k tórzy niedość może jesz
cze doceniają rolę i znaczenie swojskiego, polskiego, narodowego Kościo
ła  katolickiego, ndesateżnego od  kom prom itujących wiązów z wrogiem 
nam  zaiwsize W atykanem . «Pinaiwdla! Bracia! li W alka o postęp o zw y
cięstwo sprawiedliwości, o  pokój ma śwtiiecie!» — oto  po kro tce nasza 
dewiza oto hasło jajkima Ikieirujeirny islię iw eałloiksKitałoie naszej koś0iełniej 
i publicznej dizaaiaki(oścL A  ponieważ świeże pow ietrze je st pierw szym  
atutem  wszelkiego zdrowia, ziatan sziczególnie cieszy nas  zrozumienie 
naszych initemcjii priziaz Czytelników, radujem y się każdym  przejaw em  
ich zdlrowia fizyozinjego i duchowego!
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Pankracy Kiełp-Dąsacz; — W arszawa

NIE ZAPOM INAJM Y TAK ŁATWO O INKW IZYCJI!

„Pozwalam sobie przysłać Redakcji wycinek artykułu ze 
styczniowego numeru «PROBLEMÓW» z prośbą o umieszczenie 
takowego na łamach naszego-pisma. Sądzę, iż nawet nie doda
jąc żadnych komentarzy, zaciekawi to napewno naszych Czy
telników... Niektórzy odmawiają nam katolickości i ty l
ko dlatego, że krytyku jem y papiestwo i Watykan, a m y mamy 
chyba do tego prawo jako Polacy,... bo ani Rzym, ani Watykan 
nie mają nic wspólnego z Polską. Mało tego, jest wrogiem  
Narodu Polskiego, a tak chętnie popiera niemieckich faszystów... 
Nie zapominajmy tak łatyjo o Papieskiej Inkwizycji, którą tak 
bardzo przypomina współczesny faszyzm. Przypomnijmy więc 
sobie od czasu do czasu te sprawy i porównajmy jedne z drugi
mi, Podobieństwo aż rażące! Nie zapomnijmy o tym, jak to pa
pieże zakpili sobie z Chrystusa Pana i w imię tegoż Boga Miłości 
zaprowadzili tzw. «świętą» Inkwizycję. Że to było w Średnio
wieczu — to słabe tłumaczenie! Zdaje m i się, że gdyby świat 
współczesny nie nałożył im kagańca, robiliby napewno to samo 
jeszcze dzisiaj, — tak, jak czyni zdziczały faszyzm!“

RED. odpow.

Życzenie Wasze spełntam y i  om awiany uryw ek a rty k u łu  zamieszczamy 
w dziale »RZECZY CIEKAWYCH«.

J. K. — Łódź

WEDŁUG MNIE SW. PIOTR NIE B YŁ WCALE  W RZYMIE!

„Z rozdziału X X V III, wiersza 16 i następnych «DZIEJÓW 
APOSTOLSKICH» wynika, że św. Piotr nigdy nie był w Rzy
mie, bo gdyby był, i on napewno tak jak Paweł nauczałby
o Jezusie Chrystusie. Tymczasem  w przytoczonych wyżej wier
szach czytamy, że Żydzi, wezwani przez św. Pawła, po trzech 
dniach przynieśli mu odpowiedź: „ani-śmy listów z Judei o to
bie nie mieli... Ale chcemy od ciebie usłyszeć, co ty  rozumiesz, — 
bo o tej sekcie w iemy dobrze, że sie jej wszędzie sprzeciwia- 
ją!“ — Więcej nic nie wiedzieli. A  dopiero potem św. Paweł 
nauczał ich o Jezusie, tak że „niektórzy wierzyli temu, co Pa
weł powiadał, a drudzy nie wierzyli... I mieszkał Paweł w swej 
gospodzie i przyjmował wszystkich... każąc im  o Królestwie 
Bożym i nauczając tych rzeczy, które są o Panu+Jezusie Chry- 
stusie“. —  Z tych to słów «DZIEJÓW APOSTOLSKICH» w y
padało by rozumieć, że św. Piotr nie był wcałe w Rzymie, bo
by nauczał o Jezusie, — a także, że założycielem Kościoła 
w Rzymie jest św. Paweł, a nie św. Piotr, — że św. Paweł p i
sywał listy do Rzymian po sw ym  opuszczeniu tego miasta. Je
śli nawet są jakieś listy św. Piotra do Rzym u  — to należy uwa
żać je jako apokryfy. Czyżby bowiem św. Łukasz w swych 
«DZIEJACH APOST.» nie wspomniał o św. Piotrze, gdyby 
on tam był i w dodatku razem z nim? Sw. Jan Ewangelista 
przypuszcza ukrzyżowanie św. Piotra, ale gdzie to miało m iej
sce — nie wiadomo. Za czasów prześladowań Nerona jeden był 
tylko stosowany rodzaj męczeństwa w stosunku do chrześci
jan — palenie. W yjątkiem  był tylko św. Paweł, który jako 
obywatel rzymski zginął od miecza!“

RED. odpow.

Szczegółową odpowiedź na Wasz list znajdziecie w dziale Odpowiedzi 
Redakcji pod in icjałam i «J. K. — Łódź*.

RZECZY CIEKAWE

Jan Śniadecki o Koperniku 
i Inkwizycji

W r. 1782 Jan  Śniadecki, któ
ry przywrócił Kopernikową 
astronómię z powrotem w kra
kowskim uniwersytecie, wobec 
dostojnego zgromadzenia wy
głosił w Krakowie wspaniałą 
pochwałę Kopernika, w której 
rozpatrzył sprawę stosunku re
ligii do nauki, i inaczej, niż to - 
wydrukowano w późniejszej je 
go rozprawie o Koperniku, jak- 
naj ostrzej potępił niszczyciel
ską działalność rzymskiej in
kwizycji. „Inkwizycja ■— po
wiedział — to trybunał krw a
wy, gdzie sprawiedliwość, zgu
biwszy szale słuszności, zasiada 
z mieczem tyranii, odpowiada 
przez stosy, depcząc święte 
ludzkości prawa i słodkość na
uki Chrystusowej, obraża bez
karnie i gorszy ziemię. Inkwi
zycja przewróciła myśli boskie
i zhańbiła świętość jego ołta- 
rzy“. Przypomniał potem, jak 
Inkwizycja prześladowała Gali
leusza, 70-letniego starca, za to, 
że „Kopernika tak uszanował i 
tak natrętnie jego dzieło wy
praszał". Mowa kończyła się 
zapowiedzią zupełnego tryum 
fu nauki nad Inkwizycją tymi 
słowy: „Religia poznała się na 
masce, którą inkwizycja swą 
przykrywała srogość, a przy
wróciwszy przywilej rozumo
wi, nie opiera się więcej nauce

» r
Kopernika, o której pewności 
żaden na ziemi astronom nie 
wątpi. Prawda wybrnęła z. na- 
wałności prześladowania, a kro
niki dziejów ludzkich poniosą 
razem do Ptolomeusza męczeń
stwo Gelileusza z uwielbie
niem, a tyranię inkwizycji 
z hańbą i pogardą!'1

(piioi. dtrt Broinfiisiaiw (Niaidiollslki w 
..Fnabłemach" airt, p t. „Wałka, o 
m yśl Kioperniika i  lasy  jej w  Picilisice“ 

Nr 1 1954 s  15')
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„NAMIESTNIKU"

B Ł O G O S Ł A 
W I Ą C E G O

Na marginesie 
papieskich iryklęć 

i ekskomuniki

J e d n y m  z najbardziej popularnych wi Kościele rzymskim papieży 
jest niewątpliwie Pius IX  (1846-1876),który „złotymi głoskami" zapisał 
się w historii tegoż wyznanią, i dlatego czyni sig tam podobno starani. 
w celu przeprowadzenia jego kanonizacji, która polega na uznaniu zix 
świętego, a wigc godnego publicznegol kultu religijnego, Czymże jednak 
wsławił sig ów papież? Czymżq zasłużył sobie na tak wielkie uznanie w 
watykańskim środowisku?

Niektórzy utrzymują, iż to jest jego największą zasługą, ponieważ 
za pontyfikatu tego papieża ogłoszono dogmat o niepokalanym poczgciu 
N.M.P. (1854) oraz wprowadzono publiczny kult Serca Jezusowego. Inni 
natomiast twierdzą, że papież ów wsławił sig najwięcej ogłoszeniem i prze
prowadzeniem tzw. „Soboru Watykańskiego" (1870), na którym 
przelansowano „dogmat" o nieomylności papieskiej w rzeczach wiary 
i moralności. My natomiast sądzimy, iż atutem nieśmiertelności tego 
„Chrystusowego namiestnika" jest ogłoszeniei w 1864 roku słynnego 
Syllabusa, czyli wykazu wszystkich ówczesnych postępowych haseł 
naukowych i społecznych, na które rzucił swą papieską klątwg, ponieważ 
są to ponoć rzeczy sprzeczne z „nauką" Kościoiła watykańskiego. Wre
szcie przypieczętowaniem „błogosławionej" działalności Piusa IX  był 
epilog długiego sporu, jaki wiódł papież z królem włoskim Wiktorem 
Emanuelem, który domagai się zjednoczenia Włoch i żądał dla K raju 
zwrotu ziem, stanowiących tzW. państwo kościelne, w gruncie rzeczy 
będące państewkiem w państwie.

Gdy po długich zatargach Pius IX zmuszony był wreszcie oddać 
bezprawnie posiadane posiadłości ziemskie i ograniczyć sig wyłącznie do 
„ogrodu watykańskiego"—  wówczas to, zamiast się zreflektować i zacząć 
troszczyć sig o sprawy duchowe i nadprzyrodzone swojego rzymskiego 
Kościoła, rzekomy „ojciec święty" rzucił na króla włoskiego straszną 
klątwg, którą poniżej przytaczamy naszym Czytelnikom ■—- nie bynaj
mniej dla zastraszenia i odebrania inn spokojnego snu, —  ale jedynie 
i wyłącznie gwoli ich rozweselenia. Ale niechże i przy tej humorystycznej 
klątwie Czytelnicy nasi nauczą się poznawać pewne rzeczy i jaśniej pa
trzeć na zagadnienie papiestwa, które sig mieni być “-namiestnictwem" 
Chrystusowym, czyli pełnomocnikiem Tego, który błogosławił ubogim, 
cierpliwym,, pokój czyniącym i znoszącym prześladowanie dla sprawie
dliwości! Jakżesz paradoksalnie — na tle tego ubogiego i cichego Chrys
tusa, który nie m iał gdzieby głowę skłonić, choć ptacy m ają gniazda 
a lisy jamy, — wygląda ten jego rzekomy następca i „nieomylny'4 
w rzeczach moralności „święty ojoiec", który wprost pieni się w miotaniu 
strasznych przekleństw na władców tego świata. A czyni to bynajmniej nie 
dlatego, że jest męczony, prześladowany, /—  ale tylko dlatego, że pozba
wiają go części nieprzeliczonych bogactw i ziemskich majątków,, a tym 
samym zmuszają papieża do zajęcia się wyłącznie sprawami religii i zba
wienia dusz swoich poddanych „owieczek".

Niżej przytoczone wyjątki cytujemy z ksiąśkł Stanisława Janowskie
go pt. «Grzechy rzymskich papieży» s. 173 nn. Jakim był stosunek tego 
samego papieża do spraw polskich, dowiemy się w jednym zi następnych 
numerów naszego pisma, gdzie omówimy przykre dla nas Polaków sprawy 
z czasów Powstania Styczniowego (1863) oraz o smutnej roili, jaką 
wiwczas odegrał właśnie Pius IX  oraz jego emisariusze w Polsce— 
biskupi rzymsko-katoliccy.

. . .  (E .J .)
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ZA CZASÓW Piusa IX  Włosi 
przelewali krew w daremnych wal
kach o wolność swej ojczyzny, przy 
czym chcieli się wydostać z pod ja 
rzma klerykalnego despotyzmu (w 
ówczesnym państwie kościelnym — 
przyp. Red.)- Papież wezwał Francję 
i klerykalną Austrj ę na pomoc, wsku
tek czego król włoski był bezsilnym 
i tańczyć musiał na nutę papieża.

Kiedy jednak wojna francusko- 
rj.iemiecka (1870/71) wypadła na 
korzyść Niemiec i Napoleon III 
zmuszony był wycofać swe wojska 
z Rzymu, wówczas wkroczył tam  ze 
swym wojskiem król W iktor Ema
nuel i dał koniec państwu kościelne
mu.

Rozgniewany papież rzucił wó
wczas na króla klątwę, której treść 
brzmiała następuj ąco:

“Mocą Najwyższego Boga Ojca, 
Syna i Ducha Świętego, mocą świę
tych kanonów, Niepokalanej Dziewi
cy Mciryi-Matki i Piastunki Zbawi
ciela, mocą potęg niebieskich A n io 
łów, Archaniołów, Cherubinów i 
Serafinów, mocą wszystkich świętych 
Patryar-chów, Proroków i Apostołów  
i Ewangelistów, mocą świętych Mlo- 
dzianków-śpiewającyh przed Baran
kiem  pieśń nieustanną, mocą świę
tych męczenników i wyznawcóiv, 
świętych panien i wszystkich wybra
nych Bożych: ekskomunika] emy,

przeklinamy i wyłączamy go (króla 
W ioch Wiktora Emanuela —  przo. 
Red.) z świętego Kościoła Boga N aj
wyższego, ażeby był męczony stra
sznymi mękami wraz z Datanem i 

m.Abironem i z tymi, którzy mówią do 
Boga: Odstąp od nas nie chcemy ża
dnej z  dróg twoich! —  A tak jak 
ogień jest tłumiony przez wodę, tak 
niech światło jego zgaśnie na wieki. 
Niech Ojciec, Syri i Duch, święty 
przeklnie go! Niech będzie potępio
ny gdziekolwiek się znajdzie: w do
m u lub na polu, na wzgórzu lub w 
dolinie, w wodzie lub w powietrzu. 
Niech Maryja Panna, Święty Jan. 
święci Piotr i Paweł przeklną go !“—  

“Niech będzie przeklęty jako 
żyjący i jako umierający, jako je
dzący i pijący, jako łaknący i jako 
pragnący, jako śpiący i jako drze
miący, jako czuwający i jako odpo
czywający, jako stojący i jako 
broczący we krwi. Niech będzie 
przeklęty w mózgu swoim. Niech 
będzie przeklęty we włosach swoich. 
Niecli będzie przeklęty w koronie 
na głowie swojej. Niech będzie 
przeklęty w skroniach swoich, 
w czole swoim, w uszach swoich, w 
brwiach swoich, szczękach swoich, 
w siekaczach i zębach trzonowych 
swoich, w ustach i w gardle swoim, 
w barkach i napiąstkach swo
ich, w ramionach, w rękach i w ple

cach swych. Niech będzie potępio
ny w ustach, w swojej piersi, swoim  
sercu, i we wszystkich wnętrznoś
ciach swoich. Niech będzie potę
piony w udach, biodrach, kolanach, 
Niech będzie potępiony w gcleniack. 
w stopach, w palcach swoich. Niech 
będzie przeklęty we wszystkich 
połączeniach ciała swojego, od wie
rzchu głowy, aż do spodu stóp. 
Niech nie pozostanie szelest po nim.“ 

„Niech Syn żyjącego Boga, ze 
wszystką chwałą majestatu swego 
przeklnie go. Niech niebiosa, ze 
wszystką mocą, jaka się w nich poru
sza, powstaną przeciw niemu, prze
klną go i potępią. Tak niechaj się 
stanie. A m en!“

*

Tak oto w ygląda pierw sza po ogło
szeniu dogm atu o nieom ylności 
próbka papieskiej „m oralności i w ia
ry" Nie przypuszczał zapewne Pi.os 
IX, że k lą tw a ta, poza dowodem 
wściekłości i umysłowego ogranicze
nia, nie będzie m iała inncf,o w histo
rii znaczenie. My ze swej strony p ra 
gniemy tylko dodać, że podobnie 
jak  papieskie błogosławieństwa jesz
cze naikomu nie pomogły, task samo 
naw et tego rodzaju k lątw y „świe.tego 
ojca" nikom u n ie wyrządziły n a j
m niejszej naw et szkody! — Red)

FRASZKI -  ED -  BAŁA

K A ZAN IE  PRZYKŁAD U F A ŁSZYW I POSŁOWIE

Chrystus na sianku w biednym żłobie leży...
Ty w puchach spoczywasz! —  więc nikt ci nie wierzy.

POZORY M YLĄ

Bańka choinkowa skrzy barwnym kolorem  
i oczy raduje zewnętrznym polorem...
Tak ludzie: słów wzniosłych pełne mają usta 
i błyszczą na zewnątrz, choć dusza w nich pustą.

Od wieków już pokój głoszą aniołowie 
nad cichą stajenką...
Więc czemuż niektórzy —  choć boscy posłowie 
do dziś straszą wojenką?

NAJCENNIEJSZY D AR

Drogie jest złoto, wonna mirra kadzidło... 
Cenniejszy dar jednak: złu  włożyć wędzidło.

POKŁON TRZECH KRÓ LI

Trzej słynni mędrcy w dalekiej krainie, 
poszli się kłaniać malutkiej Dziecinie...
Tak mądrość. prawdziwa pospiesza w ochocie 
hołd oddać prawdzie, pokorze, prostocie.
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PORADY DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO
(Ignacy Stachowiak „Poradnik dla wszystkich o wszystkim”)

Bobaki w doniczkach

(122) — Wszelkiego rodzaju 
robaki w doniczkach z kwiata
mi można wyniszczyć, nalewa
jąc do ziemi doniczkowej wody 
z sadzą lub zimnego wywaru z 
liści kasztanowych albo orze
chowych.

(123) — Skutecznie działa 
również wstawienie doniczek 
na pewien czas do wody tak, by 
sięgała ponad brzeg doniczek.

(192) —- Różne robaki w do
niczkach tępi się również przez 
polanie ziemi wywarem doj
rzałych kasztanów, który poza- 
tem jest doskonałym i skutecz
nym nawozem dla roślin do
niczkowych.

Nawóz dla roślin doniczko
wych

(168) — Skorupki świeżych 
jaj należy moczyć w zamknię
tym naczyniu mniej więcej 
przez trzy tygodnie. Powstały 
stąd ług jest świetnym nawo
zem dla roślin doniczkowych.

Gąsiennice na roślinach

(125) — Gąsienice na wszel
kiego rodzaju roślinach giną 
szybko, jeśli skrapiać je będzie
my wodą z rzadkim szarym 
mydłem.

(126) — Mszyca na latorośli 
winnej nie pokaże się nigdy, 
jeśli pomiędzy latorośl posadzi
my kilka krzaków pomidorów.

(127) — Mszyce giną rów
nież na roślinach, jeśli posypy
wać będziemy jej liście popio
łem tytoniowym.

Tępienie insektów
(129) — Pchły w mieszkaniu 

tępimy przez wycieranie pod
łóg zwyczajną wodą z dodat
kiem 2 łyżek kreoliny.

(130) — Prostym sposobem 
tępienia pluskwy jest smaro
wanie wszelkich szczelin i 
otworów gorącym klejem sto
larskim.

(128) — Wszy u zwierząt do
mowych tępi się przez kąpanie 
ich w wodzie z gotowanych 
ziemniaków lub strużyn ziem
niaczanych.

Zamarzanie i pocenie się szyb

(134) — Zamarznięte szyby 
okienne należy zmywać wodą 
ciepłą, do której dodano garść 
soli kuchennej lub ałunu w 
proporcji na pół litra wody.

(139) — Szyby okienne naj- 
; lepiej czyści się octem lub spi

rytusem skażonym ' (okowitą), 
poczem należy spłókać je -czys- 

; tą wodą i wycierać skórką.
(146) — Szkło nie zachodzi 

| parą, jeśli np. szkła okularów, 
szyby latarń, szyby okienne i u 

| pojazdów mechanicznych na
trzemy zlekka mieszanką glice
ryny oraz szarego mydła, a na
stępnie wypolerujemy płatkiem 
skórkowym.

(186) — Zamarzania i poce
nia śię szyb można uniknąć, 
jeśli nasmarujemy je po wew
nętrznej stronie mieszanką gli
ceryny (25 gram) z 65% spiry
tusem.

Uodparnianie papieru

(144) — Papier staje się o- 
gniotrwałym po zmoczeniu go 
dwukrotnie w rozczynie ałunu. 
Po wyschnięciu należy zmoczyć 
powtórnie.

(145) — Papier staje się nie
przemakalnym, jeśli zamoczy
my go w mieszance szelaku z 
rozczynem boraksu, tak jednak, 
aby płyn nie był za gęsty. Pa
pier musi być satynowany.

Sok cytrynowy podwójny

(148) — Otrzymamy pod
wójną ilość soku ze zwyczajnej 
cytryny, jeśli przed rozkroje
niem jej nagrzejemy ją silnie 
przy ogniu.

Przechowywanie jabłek

(150) — Jabłka przechowa
my najlepiej, jeśli poukładamy 
je ogonkami ku górze na od
dzielnych półkach w miejscu 
ciemnym. Zrazu należy kilka
krotnie wietrzyć dane pomiesz
czenie, później raczej już nie. 
Światło dzienne stanowczo 
szkodzi.

Zbieranie okruchów szkła

(157) — Okruchy i odłamki 
stłuczonego szkła zbierać nale
ży wyłącznie wilgotną szmatką, 
do której przylegają nawet naj
drobniejsze cząsteczki.

Zardzewiałe żelazka
(169) — Zardzewiałe żelazka 

do prasowania nasmarować na
leży odrobiną masła z tłuczoną 
solą kuchenną. Po pewnym 
czasie wytrzeć szorstką szmat
ką i wypolerować do połysku.

Pył pod dywanami
(170) — Wielki kłopot spra

wia pył i piasek gromadzący 
się pod dywanami, który bar
dzo niszczy podłogę, zwłaszcza 
czysty parkiet. Pod dywany 
chodniki i wycieraczki należy 
podłożyć rozłożone gazety, któ
re po zwinięciu dywana łatwo 
można zwinąć wraz z nagroma
dzonym kurzem.

Skrzypiące drzwi
(174) — Skrzypiące zawiasy 

u drzwi — należy natrzeć koń
cem zwyczajnego czarnego o- 
łówka, który zawiera w ystar
czającą ilość grafitu.

Piłowanie szkła
(177) — Szkło można po 

prostu piłować po nasmarowa
niu pilnika kamforą, zamacza
ną w benzynie.

(178) — Szkło można prze
wiercić zwykłym świdrem i bez 
pęknięcia, jeśli na miejsce, w 
którym zamierzamy przewier
cić dziurę puścimy kropelkę 
terpentyny.

I
i
I Pękanie naczyń szklanych

(179) — Naczynia szklane 
nie będą pękały od gorących 
płynów, jeśli je zahartujemy, 
przez wstawienie do wody, któ
rą stopniowo zagotowujemy. Do 
wody należy wsypać odrobinę 
soli. Naczynie hartowane win
no być całe zanurzone we 
wrzącej wodzie przez pół go
dziny, poczem niech stygnie w 
wodzie.
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DPOHME
Do wszystkich Czytelników 

„POSŁANNICTWA"

Ponieważ część naszych stałych 
Czytelników domaga się od nas, 
byśm y listy  ich względnie w ypow ie
dzi drukow ali na łam ach naszego 
pisma, postanow iliśm y uwzględnić 
te słuszne żądania, wychodząc z’ za
łożenia, iż „Posłannictw o” jest p rze
de w szytkim  gazetą naszych s ta 
łych Odbiorców i winno służyć 
w yraźnie ich interesom , n iejako 
ich zapotrzebowaniu. Naszym n a 
tom iast zadaniem  je st — m o
żliw ie najrozsądniej, najbardziej 
obiektyw nie i w  sposób możliwie 
najprostszy w yjaśniać oraz pouczać 
naszych Czytelników o praw dach 
w iary  chrześcijańskiej, jak  również 
obowiązkach obywatelskich, .i to. w  
ram ach religijno-społecznej tem aty
ki naszego pism a. W prowadzam y 
zatem  jeszcze jeden nowy dział do 
«Posłannictwa» pod ty tu łem : NASI 
CZYTELNICY PISZĄ! P rzy powyż
szym jednocześnie zaznaczamy, iż 
nazw iska poszczególnych korespon
dentów  ujaw niać będziem y tylko 
w tedy, jeśli w yrażą tak ie  życzenie,
— w e w szystkich innych, bowiem  
w ypadkach posługiwać się będziemy 
jedynie inicjałam i im ienia i nazw is
ka oraz pełną nazwą^danej m iejsco
wości, jak  to p rak tyku jem y już od 
daw na w  dziale ODPOWIEDZI 
REDAKCJI.

(R. N.)

J. K. — Radzyń Podlaski

D ziękuje za nadesłane «Posłannic- 
two» i stara się je naw et rozpow sze
chniać wśród swego otoczenia, są
dząc, iż czytanie tego pism a pow in
no nie jednem u otw orzyć oczy na 
spraw y dotąd nieznane i w stydliw ie  
ukryw ane. Pozatem  w  d łu g im . sw ym  
liście porusza szereg bardzo pow aż
nych  problem ów filozoficzno-religij- 
nych, które w ym agają szerszego 
omówienia. Zadaje nam  aż k ilkana
ście konkretnych  pytań.

Odpow. Red.:

P ostaram y się w niedalekiej przy
szłości odpowiedziać ńa k ilka z tych 
pytań n a  łamach naszego pisma. 
Mówimy: na kilka, gdyż n a  Wiele z 
tych py tań  daliśm y już w yczerpują
cą odpowiedź w  poprzednich num e
rach  naszego pisma, a zatem  nie 
chcemy się pow tarzać. N iektóre 
jednak  zagadnienia, jako za bardzo 
abstrakcyjne i  naw skroś filozoficz
ne, nie n ad a ją  się do om aw iania w  
naszej gazecie, i to  z uw agi n a  jej 
popularno-ośw iatow y charak ter. 
N iem niej jednak  doceniam y dobre 
in tencje O byw atelki i prosim y J ą  o 
cierpliw e odczekanie na sw oją ko
le jkę  w  dziale «Redakcja rozm aw ia 
ze swymi Czytelnikami®, gdzie 
szczegółowo odpowiemy na k ilka z 
postaw ionych nam  pytań.

M. K. Braniewo

Uszczelnianie butelek

(180) — Butelki uszczelnia 
się hermetycznie przez pos
marowanie wciśniętego i rów
no obciętego kofka żelatyną 
rozmiękłą w esencji octowej.

Bielizna nie lodowacieje
(19-3) — Mokra bielizna nie 

lodowacieje zimą, jeśli przy o- 
statnim jej płókaniu dodamy 
do wody garść soli.

Przysyła nam  króciutki ale serdecz
n y  liścik, w  k tórym  zapewnia nas 
że dobrze zrozum iał nasze intencje 
i  w szystkie  nadesłane na Jego adres 
num ery naszego pism a rozprowadza 
wśród swego otoczenia. Mało tego, 
w skazu je  nam  jeszcze now e adresy, 
dokąd należało by posłać egzempla
rze okazowe.

Odpow. Red.:

Niezm iernie się cieszymy z tak iej 
życzliwości i n ie pozostaje nam  nic 
innego, jak  serdecznie podziękować 
za wielkoduszność i napraw dę

chrześcijańskie oraz polskie podej
ście do zagadnienia. K ierujem y się 
bowiem w  pracy  naszej najczystszą 
pobudką służenia w iernym  Kościo
ła  chrześcijańskiego, oraz Narodowi 
Polskiemu, ośw iecania um ysłów  i 
zagrzew ania serc do p ięknej — a  tak  
zbożnej — pracy  na niw ie religijnej 
i patriotycznej, i to bez względu na 
przynależność do tego czy też inne
go odłam u Kościoła Chrystusowego.

F. K. Miodonia

W yraża sw ój żal, że m im o dokona
nia w pła ty na nasze konto nie w y 
w iązaliśm y się z  zam ówienia naszych  
w ydaw nictw .

Gdpow. Red.:

Sprawdziliśm y w ykazy i stw ier
dziliśmy, iż isto tn ie dokonano 
w zm iankow anych w płat, niem niej 
jednak  w ysłano również w  swoim 
czasie żądane publikacje. Jeśli nie 
otrzym aliście ich, to nie pozostało 
nam  nic innego, jak  tylko w ysłać je 
po raz w tóry. Sądzimy, iż tym  razem  
chyba zaszły do właściwych rąk.

J. K. Łódź

Zwraca utuagę na pew ne nieścisło
ści w  artyku liku  z  działu biblijnego  
w  num erze w rześniow ym  (3/54). Nie 
kw estionuje jednak m yln e j chrono
logii, ja k  to przypuszczaliśm y i co 
prostu jem y w  tym że num erze, - ale 
zgorszony jest do najw yższego rze
kom ym  tw ierdzeniem  autora, jakoby  
św. Piotr Apostoł przebyw ał w  R zy 
m ie wraz z św. Pawłem . Sam  tw ier
dzi z całą stanowczością, iż Piotr n i
gdy R zym u  nie oglądał co zresztą  
udowadnia znanym  m iejscem  z 
«Dziejów Apostolslcich». Domaga się 
pew nych sprostowań.

Odpow. Red.: «

Chociaż potrafim y należycie oce
nić Wasze niew ątpliw ie dobre in 
tencje, to jednak  zdaje się nam , iż 
zupełnie niesłusznie przypisujecie 
autorow i wzm iankowanego a rty k u 
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liku  twierdzenie, co do miejsca po- | 
by tu  i śm ierci obydwu w ielkich ; 
apostołów. Wszak au to r mówi n a j
w yraźniej, iż zdania co do tego są 
(niestety — są!) podzielone. I d la te
go nie odważamy się wydaw ać apo
dyktycznego w  tej spraw ie sądu, 
p rzynajm niej tak  długo, dopóki o- 
b iektyw na nauka z całą pewnością 
nie rozświetli tego zagadnienia bez 
jakichkolw iek wątpliwości. Wszak 
trudno  chyba zaprzeczyć, iż w  pew 
nych kołach isto tn ie u trzym uje się 
taka „ tradycja”, i to niekoniecznie 
z «Quo vadis?» Naszym więc zda
niem  — ludzie poważni nigdy n ie  
pow inni lekceważyć argum entów  
strony przeciw nej, albo s ta ra ją  się 
je  w szechstronnie rozpatrzyć, a jeśli 
n ie odpow iadają praw dzie — rzeczo
wo o błędzie tam tych przekonać. 
W edług owej, przew ażnie przez W a
ty k an  lansow anej „ tradycji” — św. 
P io tr listy  sw e m iał pisać w łaśnie z 
Rzymu. Czy jednak  istotnie owa u-r 
porczywa pogłoska o pobycie P io
tra  w  Rzymie pokryw a się z p raw dą 
historyczną? To zupełnie inne za
gadnienie. T utaj również i m y w y-, 
rażamyi swe w ątpliwości!’ T utaj i 
my — podobnie jak  piszecie w  
swym liście — skłonni jesteśm y 
przypuszczać, iż w edług posiada
nych przez nas danych — pobyt św. i 
P io tra  w  Rzyimie jest raczej legen
dą, pow stałą znacznie później dla 
zaakcentow ania pew nej linii poli
tycznej Kościoła papieskiego, k tó ry  
osiadł w  tym że mieście, m ieniąc się 
kontynuatorem  Kościoła Piotrowego 
oraz wyłącznym  dziedzicem jego 
rzekomego p rym atu  w  C hrześcijań
stwie. I  chociaż argum enty  przez 
Was przytaczane znane są na ogół 
każdem u teologowi, naw et rzym sko
katolickiem u, — to jednak  .lojalnie 
publikujem y je  do wiadomości 
w szystkich naszych Czytelników w  
dziale «NASI CZYTELNICY P I
SZĄ!* — jeśli natom iast chodzi o 
listy  św. P io tra  „do Rzym u'’, przyz
najem y, iż zaszła p rzykra om yłka 
.drukarska, gdyż w  om awianym  a r 
tyku liku  powinno być: „w  Rzym ie”, 
p rzy  czym podkreślono w ątpliw ość 
tego faki^i pobytu Apostoła P io tra  
w  tym  mieście.

Trudno jednak  nie zwrócić uwagi 
również na fak t, iż gdyby naw et, — 
przypuśćm y — jakim ś „nowym  cu
dem ’’ wyksfcano obecność P iotrow ą 
w  Rzymie, — to bynajm niej w cale 
nie będziemy tym  zaniepokojeni w  
takim  stopniu, jak  np. Wy. Nam  by 
to wcale nie przeszkadzało w  naszej 
doktrynie o Kościele i o urojonym

prym acie P io tra  o raz jego rzeko
m ych następców  — papieży! Nie ma 
bowiem wątpliwości, że św. P iotr 
nigdy nie był żadnym  papieżem, ani 
za takiego się nie uważał! Cóż z te 
go — pytam y — że P io tr był w  Rzy
mie? Czy m u tam  być nie było w ol
no? Wszak wiem y z całą pewnością, 
że założycielem Kościoła w  Rzymie 
był w łaśnie św. Paweł! Czym P io tr 
był lepszy od Paw ła, że iprzez sarn 
swój pobyt w  Rzymie m iałby m u 
odebrać palm ę pierw szeństw a? P rzy- i 
puśćm y naw et coć w ięcej: że isto t
nie P io tra  umęczono w łaśnie w  Rzy
mie! I cóż — pytam y z tego? P rze
cież od tego, niestw ierdzonego dotąd 
fak tu  do p rym atu  P io tra  nad całym 
Kościołem je st nieprzebyta p rze
paść! Posuńm y się naw et do p a ra 
doksu!- Choćby naw et P io tr był is
totnie najw ażniejszym  z apostołów, 
to — pytam y — ja k a  z tego w ynika 
korzyść dla biskupów  m iasta Rzy
mu? Bo cóż oni mogą mieć w spól
nego z apostołem  Piotrem ? Ja k a  w  
tym  moja, zasługa i zaszczyt, że 
wczoraj padał deszcz w  Abisynii? — 
N ie w ierzym y w  nadprzyrodzone 
pochodzenie p rym atu  papieskiego 
nad w iernym i tegoż odłam u Chrześ
cijaństw a! Ale za podstaw ę tej n a
szej niew iary  bierzem y przede 
wszystkim  fakty: P io tr  praw dopo
dobnie n ie  był w cale w  Rzymie! 
Jeśliby  naw et był to nie założył 
Kościoła w  Rzymie! Gdyby naw et 
um arł w  Rzymie, to nigdy nie roś
cił sobie p retensji do w ładzy nad 
całym  Kościołem! — Biskupi m iasta 
Rzymu, dziś m ieniący się papieżam i, 
są historycznie następcam i w  urzę
dzie św. P aw ła Ap., w  żadnym  n a 
tom iast w ypadku św. P iotra! Gdy
by isto tn ie  P io tr otrzynjał p rym at w 
Kościele i  ty tu ł ten autom atycznie 
spadał na każdorazowego jego n a
stępcę na stolicy założonego przezeń 
Kościoła, to owym następcą P io tra  i 
posiadającym  prym at w  Kościele 
byłby każdorazow y biskup A ntio
chii, czyli Kościoła k tóry  założył

Jeśli pragniesz rozwoju 
Kościoła polsko-katol.

PROPAGUJ
N A S Z Ą  P R A S Ę  
I W Y D A W N I C T W A

zwłaszcza

«P0SŁANNICTW0»

Piotr! — I tak  m ożna by mnożyć 
argum enty  niem al bez końca. I  d la
tego my w cale nie obawiam y się 
tego dnia, w  k tó rym  w  podziemiach 
W atykanu odnajdą białe kosteczki 
„P iotra —■ księcia apostołów”. Bo 
w iem y że ci, k tórzy  uporczywie cze
goś szukają, i z  góry zapowiedzieli 
że znajdą, znajdą z całą pewnością! 
Choćby dlatego, że chcą znaleźć, że 
je s t im. to potrzebne dla w iadom ych 
celów!

S. C. — Rogalino

Z apytu je nas o pew ne m niejszości 
w yznaniow e i ich wiarą, przy czym  
w sku tek  podszeptów złośliwego oto
czenia - m a naw et wątpliwości, czy 
przypadkiem  jedno z tych  wyznań  
(nie przytaczam y nazw y, nie chcoc. 
obrażać żadnego wyznania chrześcu  
jańskiego, jakieko lw iek by ono było) 
nie w ierzy w  diabła zam iast w  Boga. 
Ciż sam i „przyjaciele" odradzają mu  
rów nież uczęszczania do Kościoła 
polsko - katolickiego, chociaż już  
niejednokrotnie przekonał się, „że li
tym  Kościele nie ma przecież nic złe 
go, nic coby mogło gorszyć publi- 
czność“ . Pragnie nawiązać z  nam.i 
kontakt.

Odpow. Red.:

Bardzo cHętnie naw iążem y z W a
mi bliższą znajomość. W ierzymy 
przy tym  mocno, iż pod wpływem  
kontak tu  z nam i wyzbędziecie się 
swych paradoksalnych w ątpliw ości 
i nauczycie się szanować wszystkich 
ludzi, bez względu na detale ich 
drobnych w ierzeń, bez względu na 
przynależność do te j czy innej o r

ganizacji kościelnej. My, w  myśl 
w skazań naszego Zbawiciela, w  każ
dym człowieku usiłujem y widzieć 
Dziecko Boże, p ragnące szczęścia tu  
na ziemi i zbaw ienia w  wieczności, — 
dziecko o ty le '*  milsze naszem u 
w spólnem u Ojcu Niebieskiemu, o ile 
nie znajdu je jeszcze w łaściwej dro
gi w  życiu, — a więc potrzebujące 
szczególnej opieki i pomocy, n ad 
zwyczajnych w yrazów  życzliwości 
i gorącego serca. My nie naw raca- 
cy do swej organizacji religijnej 
straszeniem  zaśw iatam i ani pogardą 
dla wszystkich innych ugrupow ań 
wyznaniowych, —■ dla nas Kościół 
zawsze będzie tylko Kościołem, czy
li narzędziem  w  rękąch  Boskiej 
Opatrzności do prow adzenia w ier
nych ku  ich szczęściu i dobrobytowi 
tu ta j n a  ziemi, a do zbaw ienia w 
wieczności. D la nas Kościół nigdy 
nie będzie celem, ale zawsze pozos
tan ie  tylko środkiem  wiodącym  do
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celu. I dlatego, podobnie jak  ulepsza 
się różne środki w  doskonaleniu n a - , 
szego życia doczesnego, tak  samo 
uważamy, iż należy ustaw icznie do
skonalić organizację kościelną, by 
m ogła jak  najlepiej spełniać szczyt
ną sw ą rolę, swe wzniosłe zadania
— służyć bez reszty żyjącem u czło
wiekowi! Jeśli coś, co w praw dzie 
wczoraj w  jak iś sposób służyło do
b ru  człowieka — dziś jednak  p rze
sta je  być użytecznym, a niekiedy 
naw et szkodliwym, — to rzecz taką 
należy bezw arunkowo z Kościoła 
usunąć, jako przeszkodę w  dosko
nalen iu  i uszczęśliwianiu wiernych, 
dla których Kościół przede w szyst
k im  jest przeznaczony. — I dlatego 
na sm utny lis t Wasz odpowiadamy 
gorącym wezwaniem : N ie słuchajcie 
ciasnych, bezdusznych, sekciarskich 
podszeptów, ale idźcie za głosem 
własnego sumienia, za pragnieniem  
swej duszy, — idźcie gdzie praw da, 
gdzie dobro, gdzie piękno! — Jeśli 
serce Wasze powie Wam, iż zado- 

w olęnie w ew nętrzne daje W am w łaś
nie przebyw anie w  naszym  gronie
— chętnie Was u  siebie widzimy, 
i . serdecznie w itam y, — jeśli 
przekonują Was nasze argum en
ty  i nasza droga w ydaje się 
W am odpowiednia -— bardzo się 
cieszymy! Choć jednocześnie nie po
tępiam y żadnej z innych dróg do 
Boga i zbawienia, bo tychże dróg — 
zdaniem naszym  —* jest tyle, ile jest 
ludzkich istn ień  n a  ziemi. S tąd też 
pom awiać nas można o różne sła
bości, można nam  n aw et w ytykać 
rozm aite błędy, ale cieszymy się 
jedną niew ątpliw ą i niezaprzeczalną 
zaletą, k tórej n ik t odjąć nam  nie 
je s t w  stanie: Nie jesteśm y sekcia- 
rzam i! Nie zasklepiam y się sami w 
sobie! Poza sobą widzim y szeroki 
św iat i w ielu innych ludzi! Cenimy 
i szanujem y każdego człowieka, n a 
w et o odm iennych niż nasze poglą
dach! A już niepraw dopodobnym  
jest, byśm y kogoś z ty tu łu  te j od
mienności przekonań potrafili za ży
cia czy naw et po śmierci potępić!
— W końcu m ała dygresja do za
kończenia Waszego listu: Samo 
stwierdzenie, że u nas „nie m a nic, 
coby mogło gorszyć publiczność” — 
to stanowczo za mało, zwłaszcza w 
dziedzinie religii! Jeśli tedy istotnie 
nie znajdujecie u  nas nic więcej, 
ze swej strony radzim y W am szcze
rze: Idźcie i szukajcie takiego Koś
cioła, gdziebyście się nie tylko nie 
m usieli gorszyć, ale mogli się b u 
dować, coraz to się uszlachetniać i 
doskonalić, słowem być szczęśli
wym!

J . K. — G dynia Orłowo

Nawiązując do działu biblijnego z 
num eru  lipcowego (2/54) zapytu je o 
pochodzenie im ienia Bożego, n a zy 
wanego prźez starożytnych Żydów  
«Jahve» . M artw i sią, że nie znam y  
właściw ie j im ienia Bożego, przyna j
m niej m y Polacy. N aw et ma w ątp li
wości, czy przypadkiem  nie istnieje  
więcej bogów. Prosi o wyjaśnienia.

Odpow. Red.:

Pojęcie bóstw a w ystępuje jako 
przedm iot wszelkich w ierzeń re li
gijnych, i to pod najrozm aitszą fo r
mą, czy to m onoteistyczną (Żydzi, 
Chrześcijanie, M ahometanie), czy 
też politeizm u (większość religii po
gańskich). D la nas chrześcijan ów 
Bóg jest Isto tą  Najwyższą, k tórej 
bezpośrednio w praw dzie poznać nie 
jesteśm y w  stanie, ale jednak  o is t
nieniu  jej w nioskujem y bądź to z 
istn ienia w szechświata, bądź też z 
nadprzyrodzonego O bjawienia. A 
więc przyjm ujem y a p rio ri na pod
staw ie sam ej w iary, że ta  Isto ta  
Najwyższa (czyli Bóg) stw orzyła ca
ły w szechśw iat i opatrznie nim  rzą 
dzi w edług Swoich, nam  bliżej n ie
znanych planów. Na podstaw ie 
tychże sam ych przesłanek w iary  
przypisujem y Bogu szereg cech cha
rak terystycznych czyli przymiotów, 
i to w  sam ych superlatyw ach, jak  
np. duobowność (niem aterialność), 
świętość, sprawiedliwość, m ądrość i 
wszechpotęgę, ■— ale też i wiele in 
nych, jak  np. wieczność, niezm ien
ność, wszeehobecność, miłość n ie
skończoną itp . —

■Według więc naszych chrześcijań
skich pojęć, jedna jest tylko taka 
Najwyższa Istota, jeden Bóg, ale za 
to nazw, określeń, im ion tego Boga 
jest bardzo wiele. Różne więc są 
nazw y Boga w  różnych językach, 
podobnie jak  rozmai te  ̂ są określenia 
na oznaczenie jakiegoś przedm iotu 
w  różnych językach, i tak  np. pol
skie słowo: CHLEB, w  języku n ie
mieckim nazyw a się BROT, po 
francusku  PAIN, po angielsku BRE- 
AD, w  rosyjskim  zaś CHLJEB 
Polskie natom iast słowo BÓG, po 
niem iecku brzm i GOTT, w  języku 
francuskim  DIEU, angielskim  GOD, 
rosyjskim  BOG, łacińskim  DEUS, 
greckim  THEOS a hebrajskim  
JAHVE. —• Z p unk tu  więc w idzenia 
naszej chrześcijańskiej w iary, tw ie r
dzenie, iż każda religia może mieć 
swego boga — jest nie do przyjęcia, 
choć w  mowie potocznej mówi się 
niekiedy: „Bóg chrześcijan”, „Bóg

żydow ski”, „Bóg m uzułm ański” itp. 
Na ogół bowiem  większość ludzi 
w ierzących w ierzy w  jakiegoś jed 
nego najwyższego Boga, i to bez 
względu n a  przynależność do tej czy 
innej religii, — ludzie nazyw ają go 
wszakże językiem  swoim rodzim ym  
i n a  swój specyficzny sposób u ra 
b ia ją  sobie o Nim pojęcie.-I te  w łaś
nie rozm aite pojęcia o jednej i tej 
samej Istocie Najwyższej były za
sadniczym  punktem " w yjścia do po 
działu na różne religie. Nakazy m o
ralne, ściśle zw iązane z każdą re - 
ligią oraz takież obrzędy liturgiczne 
uw ażać należy raczej za nadbudów 
kę n a  ustalonych przez daną religię 
pojęciach o Bogu. D ruga rzecz, iż 
pojęcia te  ksz tałtu ją  ludzie, i n ieste
ty  — po ludzku: w  sposób od n a j
rozumniejszego do najbardzie j n a 
iwnego włącznie.

K onkretnie, jeśli chodzi o w yraź 
hebra jsk i «JAHVE» (niekiedy «JA- 
LU» lub m ylnie od czasów H um a
nizmu «JEHOVA») je st w łaśnie ży
dowską nazw ą owej Isto ty  N ajw yż
szej, k tó rą  m y Polacy nazyw am y 
Bogiem. W pisow ni hebrajsk ie j w y
raz ten  składa się z czterech głosek:
I. h. v. h., k tó re  oznaczają hebra jską 
nazwę Boga opisowo: «TEN KTÓRY 
JEST», lub  w edług niektórych: 
«TEN KTÓRY MA BYĆ», «OBJA- 
W IAJĄCY SIĘ*, «POWOŁUJĄCY 
DO BYTU» (rem iniscencja do tekstu  
biblijnego „JAM  JEST, KTÓRY 
JEST!”). W ostatn ich  w iekach przed 
Chrystusem  zaprzestano jednak  u -  
żywać owego świętego i groźnego 
im ienia «JAHVE» i zastąpiono je 
w yrazam i: «ELOHIM» lub «ADO- 
NAI» czyli «PAN». O naszym  pol
skim  w yrazie BÓG i jego pochodze
niu- etymologicznym zamieszczamy 
w  tym  num erze osobną n o ta tk ę  w  
dziale: «RZECZY CIEKĄWE».

W. — W. — Cieplice Zdrój

W długim  sw ym  liście użalają się 
na krytyczną  no ta tkę w dziale «Od- 
powiedzi Redakcji» z  lipca br. (2/54), 
która rzekom o przynosi im  u jm ę i 
nadużyw ana jest przez urojonych  
wrogów przeciw ko skry tykow anym  
przez nas osobom. N ajbardziej zai 
skoczeni są publiczną form ą zw ró
cenia uwagi na pew fie m iejscow e  
niedociągnięcia co w ykorzystu ją  
rzekom o „wrogowie ideowi“.

Odpow. Red.:

Ze swej strony zapewniam y, iż u - 
m ieszczając w spom nianą nota tkę w  
naszym  piśm ie nie m ieliśm y bynaj
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m niej zam iaru kogokolwiek skrzyw 
dzić lub naw et spraw ić kom uś przy-' 
krość. To w cale nie leży w  naszym  
interesie! Niemniej jednak  dziwimy 
się osobliwemu brakow i w yrobienia 
osobistego u Was, oraz jakoby zapa
trzen iu  się w  siebie, bez odwołania 
się do najzdrow szej w  tych razach 
sam okrytyki. P ragniem y więc spros
tow ać’ pew ne zgoła m ylne Wasze 
pojęcia o zadaniach współczesnej 
prasy, k tórej zadaniem  n ie  je s t by 
najm niej jak  spewnością sądzicie 
w ybielać swe środowisko i pobłażać 
oczywistym błędom  ,i niedociągnię
ciom na w łasnym  podw órku. W ręcz 
przeciwnie! —• z pewnego rodzaju 
reform ą w ew nętrzną idziem y przede 
wszystkim  do swoich, i n a  swoim 
odcinku nade wszystko pragniem y 
mieć idealny porządek. Sądzimy, iż 
jednak  nie pojęliście głębokiej m y
śli om awianej notatki, n ie  w nik
nęliście w  jej ducha, a potrafiliście 
się ty lko „obrazić” — co jest n a j
prostszą, i wybaczcie — najbardziej 
prym itywną, reakcją  na zwróconą 
słusznie uwagę. Po ponow nym  bo
w iem  rozpatrzeniu tej samej spraw y 
dochodzimy do takiego samego 
wniosku, jak  w  owej «'nieszezęsnej» 
notatce z lipca: Otwórzcie szerzej 
oczy n a  wszystko, co się dzieje w o

kół Was, — ceńcie bardziej czło
w ieka, obyw atela, choćby on był 
odm iennych przekonań w yznanio
wych! Jeśli go chcecie pouczyć, 
przekonać do siebie, zjednać do 
sprąw y, zyskać coć lub  w ytargow ać
— najpew niejszą drogą je st sawsze 
zgoda, persw azja, życzliwość i... d la 
duchownego POKORA!

J. S. — W łocławek

Przekonany głęboko o słuszności na
szej drogi, ze sw ej strony pragnie 
nam  przyjść z pomocą, zjednując  
nam  coraz to now ych C zytelników  
oraz pisując naw et artyku ły. Osta- ■ 
tnio zaofiarował R edakcji w iększą  
swą pracę, z prośbą o umieszczenie 
je j na łamach «Posłannictwa», przy  
czym  zrzeka się z  góry honorarium. 
We w stępie do om awianej pracy 
podkreśla, iż przyśw iecał m u  ideał 
służenia praw dzie i Kościołowi pol
skiemu.

Odpow. Red.:

Jesteśm y bardzo zobowiązani za 
nadesłaną nam  pracę. Po jej szcze- : 
golowym przejrzeniu  doszliśmy do 
wniosku, iż istotnie nadaje  się do

9
publikow ania w naszym  piśmie. Po
praw ek będzie napraw dę niewiele, 
ta k  iż z tego ty tu łu  napew no nie 
narazim y się autorowi. Już  z po
czątkiem  przyszłego roku, bodaj 
czy nie w  num erze pierwszym , za
mieścimy część Waszej pracy, licząc 
się jednak  z zaplanow aną tem atyką 
danego num eru. Ze swej strony  p ro 
sim y uprzejm ie o częstszy z nam i 
k o n tak t o raz k ró tk ie  wypowiedzi na 
tem aty  związane z naszą działal
nością religijno-społeczną.

J. G. — Gościeradów * T. S. — 
Gościeradów * J. F. — K raków  * 
p . S. — Gdynia Orłowo * J. B. — 
Sobótka * P. i J . B. — Iwonicz * 
J. L. — Gościeradów * A. G. — 
Okonek * B. U. — Toruń *
S. W. — Sosnowiec * J. K, — 
Oleśnica.

W szystkie Wasze prośby i zamó
w ienia zostały w ykonane przez n a - 

1 szą A dm inistrację. Prosim y o zjed
nyw anie nam  coraz nowych Czy
telników  i przyjaciół!

NA RESZTĘ KORESPONDENCJI DO REDAKCJI DALIŚMY ODPOWIEDŹ LISTOWNĄ

W CIĄGI ]  C A Ł E G O  l t O K I I  
P R Z Y J M U J E M Y  Z A P I S Y

K A N D Y D A T Ó W
DO STANU DUCHOWNEGO!!!

*
K le ry c y  s ł u c h a j ą  wykładów  
w Chrześcijańskiej Akademii 
T e o lo g ic z n e j  w W arszawie

Z G Ł O S Z E N I A  OSOBISTE 
ŁUB LISTOWNE N A L E Ż Y  
K I E R O W A Ć  NA ADRES:

Bektam! Eemlimniim 
Duchownego

WARSZAWA 
Ul. frilraa 31 tel. 89784

WYMAGANE WARUNKIt
1. Szczere pragnienie zostania 

K apłanem  Kościoła po lsko-ka- 
tolickiego. /

2. Szczere przyw iązanie do 
Kościoła i jego p rogram u re li- 
gijno-społecznego,

3. Ukończony 18 rok  życia,
4. P rzedstaw ienie dokum en- 

. tów  osobistych: a) m etryka u ro 
dzenia, chrztu  i bierzm ow ania,

b) św iadectw o ukończenia 
szkoły średryej, c) świadectwo 
lekarsk ie dotyczące zdrow ia fi
zycznego i psychicznego, d) 
św iadectw a nienagannej pod każ
dym względem  przeszłości,

5. Złożenie podania o przy ję
cie do Akad. Teol.

6. Szczegółowy życiorys nap i- 
i sany w łasnoręcznie,

". Dwie najnow sze fotografie 
fo rm atu  legitym acyjnego.

*

Administracja „POSŁANNICTWA" prosi uprzejmie 
o nadsyłanie adresom tych, którym należałoby po

słać egzemplarz okazomy naszego pisma

KSIĄŻECZKĘ
DO NABOŻEŃSTWA

zaw ierającą:

MODLITEWNIK
MSZALIK

NABOŻEŃSTWA
PIEŚNI KOŚCIELNE

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

*

Całość w ykonana nowocześnie 
i estetycznie: opraw a płócien
n a—ilustracje—form at 14X10 — 
str. 314 — d ruk  w yraźny i tłu 
sty — cena bardzo przystępna: 
egz. poj. 15 zł. — przy zam ów .. 
ponad 10 egz. 10% rab a tu  — 
ponad 100 egz. 25°/o rabatu!!! 
N a życzenlie wysyłam y poicztą 

za zaliczeniem pocztowym.
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WKDOMOSCIZ KOŚCIOŁA 
POLSKO - KMGLICKJEGO

LIST P A S T E R S K I
| BISKUPÓW ORDYNARIUSZÓW DO WIERNYCH KOŚCIOŁA f
w „Oto opowiadam Wam wesele wielkie Mór--e będzie w szystkiem u lud o- Ł
s$ wi, bo sie wam dziś narodził Zbawiciel który jest Chrystus Pan“ ®
|  . (Łuk. 2, 10) f

I
JJ M IŁO W AN YM  w Panu, wyznawcom Kościoła polsko- katolickiego pokój i łaska niech będzie od |j-

Wszechmogącego Boga Ojca, i Syna Jego w społeczności Ducha św. I
p  AM IĄTK A Chrystusowego Narodzenia to dni łaski i szczodrobliwości Boga, który w dni te w szcze- £

gólniejszy sposób napełnia dusze nasze weselem, i radością „bo tak umiłował świat że Syna Swego jedno- Ł
rodzonego posłał, abyśmy żyli przezeń“. | |

Tak, jak  ongiś wielki prorok i, poprzednik Chrystusa św. Jan Chrzciciel przygotowywał lud swój \
na przyjście Mesjasza tak i nasz Kościół św. przez 4 tygodnie adwentowe przygotowywał W'as w. duchu po- J?
kuty i pobożnych rozmyślań na godn i przyjęcie Syna Bożego „by wszelkie ciało oglądało zbawienie' Boże“. &

Gdy więc nadeszły radosne dni Bożego Narodzenia niech, myśli nasze kierują się ku  Betlejem do cichej fe
stajenki w której narodził się Jezus Chrystus. »

Opuścił on wspaniałość nieba, zstąpił na ziemię, by podnieść nas z  grzechów i upadku do godności dzia- «
ci Bożych dziedziców Królestwa swego. A  przyszedł do nas nie w potędze swego Bóstwa, nie w ogromie maje- *
statu, nie we wspaniałości i mocy, ale, jako dziecię ubogie i małe. fj

Chciał nam przez to powiedzieć, iż w oczach Boga ubóstwo nie poniża człowieka, prostota \ivyższa jest od §
nadymającej się pychy, skromność więcej warta od wyszukanych strojów bo pod bogatą szatą, może się J?
kryć serce, zimne i nielitościwe, a pod szatra sukmaną bije często serce szczere i gorące. fe

Ią /IE R ZYM Y, że jak dawniej w  ubogiej stajence, tak dziś rodzi się Chrystus w każdej szlachetnej duszy J?
wierzącego człowieka, napełnia ją  łaska miłosierdziem swym i pokojem. Ł
Wierzymy, że święte prawa równości społecznej, miłości braterskiej, poszanowania godności ludzkiej, &

które Chrystus przynosi ze sobą'na ziemię, władne są zapewnić światu całemu pokój, o ile wszyscy ludzie ze- t
chcą pójść za wskazaniami nauki Bożej. m «
' | | /  TE radosne dni Bożego Nurodzenia, łączymy się z Wami, Drodzy Bracia i Siostry, błogosławimy Wam ' |

w waszej pracy przy parafii, w tej ciągłej od wielu lat prowadzonej walce o rozszerzenie, ugruntowanie g
i zwycięstwo polskiej wiary, polskiego' katolicyzmu. Ę

Łączymy się z Wami i błogosławimy Wam w pracy nad odbudową Ojczyzny, która, przez Wasz,i. całego Ją
narodu trud, przez Waszą i całego narodu ofiarność i poświęcenie tak wspaniale leczy rany zadane przez ja- JF
szystowskiego najeźdźcę i na gruzach, cmentarzyskach i zgliszczach buduje, nowe bujne życie, krocząc dumnie K
ku, coraz jaśniejszej przyszłości. w

Łączymy się i błogosławimy Wam w cichym duchowym trudzie nad uśivięceniem osobistym, wyku- f
waniem spiżowego charakteru, zwalczaniem ustawicznych błędów, wad i grzesznych nałogów, by stać się J?
człoiviekiem na miarę Chrystusową. n

„Albowiem Bóg jest światłością, a żadnej ciemności w nim nie masz. Jeślibyśmy rzekli, że społeczność Ja
mamy z nim, a w ciemności w grzechach chodzimy, kłamiemy, prawdy nie czynimy“ /Jan 1,5-6/ Ę

p  RZETOŻ roztropni bądźcie i czuwajcie w modlitwach. A nade wszystko miejcie ustawiczną miłość JŚ
jedni ku drugim, bo miłość zakrywa mnóstwo grzechów * / 1 Piotr, 4, 7-8 f .  f
Ucztujmy więc w radości i weselu, po dobrze spełnionym obowiązku wobec Boga, Ojczyzny i własnej & 

duszy, a kolęda polska niech- podnosi ku Temu , który stał się Człowiekiem, by nas obdarzyć swą Łaską i
Zbawieniem. |

W Im ieniu Episkopatu Polsko - Katolickiego  • %

\  +  E u g e n i u s z  • r  J u l i a n  J
B iskup O rdynariusz B iskup Ordynariusz M

A Warszawa w grudniu 1954 R.P. Ł
™ * <&
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Kościół poi.-kat. 
w  Osowce

O SÓ W K A

13 ARAFIA Kościoła polsko- 
katolickiego w Osowce 

powstała w 1929 roku. Organi
zatorami tej parafii byli 
obecni ks. biskupi. P ier
wsze nabożeństwo zostało od
prawione przed domem ob. 
Jana Tomali. Do czasu po
budowania kościoła, nabożeń
stwa odprawiano przez cały rok 
w domu Antoniego Poprzeczki, 
który odstąpił jeden swój po
kój na urządzenie kaplicy. Ze 
świeckich wyznawców najwię
cej pracy i trudu w organizo
wanie parafii włożyli parafia
nie: Franciszek Chuchała, Kon
stanty Kopański, Stanisław 
Kieloch, Ignacy Stępniakowski, 
Franciszek Prokop, Jan  Mazur, 
Leon Przydatek. Ewa Macher
i Jan Tomala.

Pierwszym proboszczem tu
tejszej parafii został ks. Cze
sław Skibiński. Za jego stara
niem pobudowano w roku 
1931 piękny kościółek z drze
wa, ze strzelistą wieżyczką, 
która widnieje na całą okolicę. 
Kościół został pobudowany na 
ziemi Konstantego Kopańskie
go. Założono też cmentarz grze
balny z własnej działki, ofiaro
wanej na ten cel przez Maksy
miliana Jagodzińskiego.

Ci, którzy pokochali już pol
ski katolicyzm, a byli to prze
ważnie mądrzejsi gospodarze 
nie pozwolili się żadnym spo
sobem odwieść od raz obranej 
drogi.

Przed wybuchem ostatniej

-t

Jeśli szczerze  pragniesz  
rozw oju

«POSŁAHHICTWA»
pod zie l się z nam i sw y
mi uw agam i co do jego  
treści i form y oraz szaty  
zew nętrznej, N ie zapo

minaj że

«P0SŁANMCTW0»
' t o

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

wojny parafia w Osowce miała 
swego proboszcza. Po wojnie, 
na' skutek wojennych strat w 
duchowieństwie, placówka ob- 
sługiwaina była tylko raz w 
miesiącu i w większe uroczys
tości przez kapłana z sąsiedniej 
parafii w Okolę. Najdłużej do
jeżdżał do naszej parafii Ks. 
Józef Janik, któremu wiele 
mamy do zawdzięczenia.

Z c k ń e m  7 kwietnia 1952 r. 
doczekaliśmy się wreszcie sta
łego duszpasterza, którym zo
stał ks. Jan  Posieieciu. Stan 
parafii przedstawiał się smutno
1 pozastawiał wiele do życzenia. 
Nie pozostało nic innego jak 
zakasać rękawy i zabrać się do 
trudnej, opornej pracy. Dzięki 
ofiarności wyznawców, w krót

k im  stosunkowo czasie, doko
nano poważnych inwestycji w 
kościele: została położona po
dłoga, oszalowano prezbiterium, 
poprawiono dach na kościele, 
wybudowano dzwonnicę i spro
wadzono dzwon, a kościół wew
nątrz został doprowadzony do 
idealnego porządku. Najwięk
szą bolączką był nieuporządko
wany cmentarz grzebalny. Z 
dzielnym swoim proboszczem 
zabrali się parafianie do upo
rządkowania cmentarza, a prze
de wszystkim do jego ogrodze
nia. Obecnie mamy już cmen
tarz ogrodzony cegłą eemen- 
tówką, co nadaje mu bardzo 
piękny widok zewnętrzny. Na 
specjalne wyróżnienie za bez
graniczne poświęcenie w pracy 
przy ogradzaniu cmentarza za
sługuje Edward Zarzycki.

Stan moralny i duchowy pa
rafii również jest zadawalający. 
Parafianie coraz liczniej biorą 
udział w nabożeństwach i we 
wszystkich pracach solidaryzu
ją się z ks. Proboszczem i po
magają mu jak mogą. Jest 
przeto uzasadniona nadzieja, że 
skoro życie naszej parafii pój
dzie i w naątępnym roku drogą 
intensywnego rozwoju, to ci, 
którzy stoją jeszcze na uboczu
i tylko przyglądają się naszej 
pracy, zbliżą się do nas i będą 
jak  dawniej razem z nami 
wspólnie chwalić Boga w pol
skiej, ojczystej mowie.

Godnym uznania jest fakt, że 
obecny nasz duszpasterz, ener
giczny entuzjasta — ' ks. Jan 
Posieleeki — wykazuje dużo 
zdrowej inicjatywy, pełen jest 
umiłowania Kościoła i ma w 
sobie prawdziwie ducha Boże
go. dlatego tak- szybko podnio
sła się zaniedbana uprzednio 
placówka. Mamy więc dowód 
na to, ■ że przy prawdziwym 
powołaniu kapłańskim i szcze
rym umiłowaniu sprawy nasze
go świętego Kościoła przez ka
płana, można zawsze liczyć na 
dobrą i daleko idącą współpra
cę ze strony naszych wiernych. 
Kochają oni gorąco swój Ko-
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że kościółek j.est czysty, schlud-

WAŁBRZYCH

Wałbrzych — to wielkie, tę t
niące życiem miasto; Wszystko 
tu zakrojone na wielką miarę: 
wielkie kopalnie węgla, potężne 
koksownie rozmieszczone po 
otaczających miasto górach i 
buchające nieustannie czerwo
nym ogniem palenisk, duże 
elektrownie, dostarczające p rą
du dla całego niemal wielkiego, 
dolnośląskiego przemysłu wę
glowego. Na każdym kroku wi
dać tu  dzielnych górników 

spieszących się do swej ciężkiej, 
podziemnej pracy.

Robotniczy, pełen ofiarnego 
poświęcenia wysiłek tego mia
sta nie pozostał bez wpływu na 
naszą parafię w Wałbrzychu. 
Wszyscy tu pracują, nie wyłą
czając również proboszcza, któ
ry razem ze swymi parafiana
mi, po rannym nabożeństwie, 
spieszy do pracy świeckiej, by 
wspólnym wysiłkiem budować 
ojczysty dom.

Probosz, ks. Józef Kwolek, 
choć ma 61 lat, nie wstydzi się 
pracy jak się sam wyraził,nie 
przypuszczał, by praca w tych 
latach dawała tyle radości i 
osobistego zadowolenia. Przy- , 
pominą się nam św. Paweł Apo
stoł, który poza licznymi zaję
ciami, związanymi z rozległą 
pracą misyjną, nie porzucał 
jednak swego tkackiego warsz
tatu i w wolniejszych chwilach 
często doń powracał, by nie być 
ciężarem dla swych wiernych.

Parafia w Wałbrzychu nie 
skupia tłumów. Ci jednak, co 
uczęszczają na nabożeństwa, są 
ludźmi uświadomionymi ideo
logicznie, a wielu z nich prze
szło sanacyjne prześladowania 
Kościoła. Cierpienia ponoszone 
dla wiary uczyniły z nich od
danych sprawie polskiego ka
tolicyzmu wyznawców. Zrozu-

ściół i stają chętnie obok god
nego kapłana, życiem s w y m  za
sługującego na miłość i szacu
nek.

Niechaj miłosierny Bóg obfi
cie błogosławi naszemu pro
boszczowi, by tak jak dotych
czas i w dalszym ciągu służył 
wiernie Bogu, umiłowanej Oj
czyźnie i Kościołowi.

(Kulczak Marian)

mieli oni dawno, że zbawienie 1 
można osiągnąć z pominięciem i 
Watykanu, ukochali swój Koś
ciół i nie szukają innego, rze
komo lepszego Kościoła.

W dniu 26 października b. r. 
odwiedził w przejeździe parafię 

' naszą N. ks. bp. Pękala, wyraził 
słowa uznania dla ks. Probosz
cza za jego pracowitość, za to,

DARŁOWO

Napewno wielu wyznawców 
naszego Kościoła nie zna Darło
wa. Jest to port rybacki, poło
żony nad morzem, w  odległości 
około 40 km. na zachód od Ust
ki (woj. koszalińskie). Od mia
sta do morza jest co prawda
2 km., lecz kanał łączy miasto 
z morzem. Nad samym morzem 
Darłowo ma swoją ,,filię“ — 
Darłówek. Jest to właściwy 
port rybacki, miejsce zamiesz
kania rybaków oraz wille dla 
wczasowiczów, którzy rok rocz
nie przyjeżdżają tu tłumnie, by 
cieszyć się widokiem pełnego 
morza, zażywać ożywczej ką
pieli i znaleźć wypoczynek po 
pracy.

W Darłowie została niedaw
no zorganizowana placówka na
szego Kościoła przez ks. Józefa 
Nowaka. Wiele pracy i trudu 
poświęcił ks. Nowak, by opusz
czony i zaniedbany kościołek 
w śródmieściu doprowadzić do

t

ny i pięknie wewnątrz urządzo
ny, że nabożeństwa odprawiają 
się. regularnie a nas wszystkich 

| zachęcił w podniosłym kazaniu 
; na sumie, do miłości Boga, bliź

niego, własnej ojczyzny i do 
dalszego wiernego trwania przy 
polskiej wierze.

K. M.

porządku. Wymagał on remon
tu dachu, oszklenia, urządzenia 
wnętrza. Własną zapobiegli
wością i pracą, z pomocą garst
ki sympatyków, ks. Nowak wy
starał się o ławki kościelne, 
sprowadził je, pobudował oł
tarz i w dniu 3 października 
b. r. nastąpiło otwarcie kościół
ka i pierwsze prawdziwe pol
skie nabożeństwo.

Ludzi, jak na początek, przy
było sporo. Wypełnili kościółek
i na pewno po raz pierwszy 
usłyszeli ojczysty śpiew, pły
nący od stopni ołtarza. Trzeba 
bowiem, zaznaczyć, że do tej po
ry tylko franciszkanie trzymali 
„duszpasterski moinopol“ w 
Darłowie-

Otwarcia parafii w Darłowie 
dokonał ks. Walerian Kierz- 
kowski, dziekan dek. pomor
skiego.

Mamy nadzieję, że placówka 
nasza w Darłowie rozwinie się.
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WIADOMOŚCI Z KANCELARII KURII BISKUPIEJ
W ciągu całego 1954 r. N. Ks. 

Biskup Julian Pękala, Ordy
nariusz do spraw administra
cyjnych Kościoła, przeprowa
dził wizytę kanoniczną w na
stępujących placówkach: Szcze
cin (4.V.), Henryków (2.V.), 
Gorzków (8.V.), Tarnogóra 
(15.V.), Horodło (6.VI.), Byd
goszcz (13.VI.), Chełm Lub. 
(4.VII.), Kraków (18.VII.), Wro
cław (22.VII.), Łódź (5.IX.), 
Wiśniewo (12.IX.), Wałbrzych 
(26.IX.), Majdan Leśniowski 
(17.X.).

Niezależnie od wizytacji ka
nonicznych, księża pracujący 
przy Kurii Biskupiej, wyjeż
dżali często do różnych parafii, 
by przeprowadzić misje, reko
lekcje, brać udział w posie-

Wszelkie należności za 

prenumeratę oraz ofia

ry na fundusz prasowy 

Kościoła polsko-katoli- 

ckiego należy przesy

łać wyłącznie na nasze 

konto: P. K. O. War

szawa I - 1 13/18.-959,  
z zaznaczeniem tytułu 

wpłaty na odwrocie 

blankietu.

dzeniach Rad Parafialnych i 
konferencjach dekanalnych 
księży, aby następnie informo
wać Kurię o postępie pracy 
duszpasterskiej w terernie i o 
rozwoju poszczególnych placó
wek Kościoła. W miarę potrzeby 
wzywani też byli do Kurii księ
ża, którym Kuria Biskupia 
udzielała wskazówek, rad, po
mocy w ' załatwianiu całego 
szeregu spraw.

Konsystorz Kościoła, w skład 
którego wchodzą członkowie 
kurii i wszyscy księża dziekani, 
dwukrotnie zbierał się w ciągu 
roku, rozstrzygając najtrud
niejsze problemy i nadając ton 
całej działalności Kościoła. Bar
dziej szczegółowe sprawozdanie 
z posiedzeń Konsystorza poda
liśmy do wiadomości w po
przednim n-rze „Posłannic
twa". Sprawy, załatwienie 
których nie wymagało obecnoś
ci księży dziekanów, rozstrzy
gano na cotygodniowych kon
ferencjach wszystkich człon
ków Kurii Biskupiej.

Seminarium Duchowne zo
stało w tym roku zreorganizo
wane, utworzono Akademię 
Duchowną o wysokim poziomie 
studiów.

„Posłannictwo" zmieniło swą 
szatę zewnętrzną, jest wydawa
ne w dalszym ciągu skromnie, 
lecz staranniej i piękniej, bogat
sze posiada ilustracje i jest nie
naganne technicznie. Wraz z 
szatą zewnętrzną i  treść „Po
słannictwa" uległa poprawie, 
wzbogaciła się o nowe działy:

dział biblijny, kącik osobliwości, 
satyry i humoru, dział poezji -re
ligijnej, drażliwe problemy. 
W związku z tym  „Posłan
nictwo" nasze zyskuje z każ
dym miesiącem coraz więcej 
prenumeratorów, wzrasta zain
teresowanie .pismem, a do Re
dakcji napływa wiele listów, 
wyrażających słowa pochwały, 
wiele zapytań i dyskusyjnej te
matyki. W tym roku wydano 
6 podwójnych numerów czaso
pisma.

Kościołowi naszemu przyby
ły w 54 roku . trzy parafie: 
w Świdnicy, w Darłowie i w Za- 
wieprzycy. Kilka innych no
wych placówek czeka na sta
łego duszpasterza i  dobrego 
organizatora. Poważnie po
większył się stan wiernych w 
takich parafiach jak: Kosarzew, 
Wrocław, Grudki, Bydgoszcz, 
Warszawa, Łęki Dukielskie i in
ne. Do grona kapłańskiego 
przybyło też 6-ciu nowych kap
łanów, zasilając szeregi polsko- 
katolickiego kleru.

Wiadomości te, choć podane 
skróconym, telegraficznym sty
lem, wykazują jednak, że Koś
ciół nasz nie stoi w miejscu, 
lecz idzie stale naprzód, rozwi
ja się z roku na rok, powiększa 
liczbę swych kapłanów, wyz
nawców świeckich i liczbę 
duszpasterskich placówek. Nie 
jest to coprawda krok olbrzy
ma, lecz spokojny równy krok 
ku coraz lepszej przyszłości i 
ku bezprzecznemu zwycięstwu.

T. M.

Z NOWOROCZNĄ SZOPKĄ W i e r n y m

Gdy Nowy Rok młodość swą ludziom, ogłasza 
bukiet szczerych życzeń niesie szopka nasza;

B i s k u p o m  
Y  AJPIERW więc biskupom, boć to hierarchija: 

nieck im zdrowie, rozum, łaska Boża sprzyja 
i niech tak kierują owiec swoich stadem,
by je  uszlachetniać słowem i przykładem.

i
K s i ą ż o m

Tf SIĘŻOM, co pracują wśród prostego ludu, 
przyspórz, Nowy Roku, jeszcze więcej trudu! 

Wszak wiesz dobrze o tym , że praca -— to zdrowie 
Kto lenistwem żyje, ten ma też źle w głowie. ■— 
Prouadź, Nowy Roku, te swojskie kapłany 
ku zwycięstwu prawdy, gdzie laurern usłany 
wzniesie się ku niebu ołtarz polskiej wiary, 
nowy, stokroć droższy nad papieskie tiary!

O KOROŚ, szopko nasza, księżom już życzyła, 
zwróć-żeS swoje kroki w wiejską chatę miłą

i %,wołaj gromko: Gospodarzu, zdrowie!
Niech ci plony wzrosną tuiększe choć w połowie, 
by każdy robotnik, hutnik, górnik czarny 
m iał dostatek chleba, do pracy się garnął.

M ł o d z i e ż y
TZlEDY życzeń szczerych wartki potok bieży 

nie wolno zapomnieć o naszej m łodzieży:
Oby szła odważnie na gmach wiedzy stromy, 
nauki i pracy zdobyła dyplomy.

D z i e c i o m
TI/ RESZCIE dziatwa nasza w podstawowej szkole, 

zdrowa, roześmiana w kolegów swych kole, 
niech pilnie się uczy, zbiera piątki same, 
by cieszyć swą panią, tatusia i mamę.
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«P O S Ł A N N I C T W  Q»
P I S M O  I L U S T R O W A N E

poświęcone zagadnieniom religijnym, społecznym
i kulturalnym
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