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y \f o  sze b u rz e  ż y c io w e
(Hom ilia na IV  niedz. po 3 Królach)

'lEZUS Chrystus jest naszym Zbawicielem również w bu-
&  rzach życiowych, podobnie jak był Zbawicielem podczas 

burzy na morzu. To najgłówniejsza nauka, jaką nam daje 
dzisiejsza Ewangelia św.

Gdy onego wieczoru uczniowie na żądanie Zbawiciela wstą
pili do łodzi, odpłynęli od lądu na środek morza, dalecy byli 
od wszelkiej myśli o burzy i o niebezpieczeństwie, o nocy 
pełnej strachu i przerażenia. — Czyste niebo, jasna zorza w ie
czorna zdawały się być najlepszą zapowiedzią pięknej i po
godnej nocy. Fale morskie mkną, wydając tylko cichy szelest, 
jakby przez sen, gdy je łódź przerzynała.

Głęboka cisza zapanowała również w samej łodzi, — albo
wiem d.jbry P an  — po trudach i znojach dnia — odpoczął na 
je j pomoście. Nie było rzeczą trudną nadawać łodzi właściwy 
kierunek poprzez ciche wody jeziora Genezaret, zwanego 
również morzem Tyberiackim.

Podobnie jak w całej przyrodzie, również i w  sercu Apo
stołów musiał zapanować niczym niezmącony spokój wieczor
ny, chociaż poruszali wiosłami i sterem. Ze czcią spoglądali na 
śpiącego Zbawiciela, lub też sami w  półśnie przym ykali oczy. 
Wszak i oni byli znużeni.

Lecz naraz zmieniło się wszystko. Oto potężny podmuch 
wiatru spada z w yżyn  Hermonu, za nim  drugi, trzeci... To 
zwiastuny strasznej burzy!

Rozszalał wicher hen nad całą doliną... Uderza o po
wierzchnię skał, od których się odbijając — spada z całą 
furią na morze... Porusza fale, pędzi je i przerzuca jedne przez 
drugie, sięga do samych głębin, do dna, i tam również wszys
tko jakby w zawieruchę zamienia.

Fale wypowiadają człowiekowi posłuszeństwo... Nie chcą 
już dłużej dźwigać ciężaru łodzi na swych spienionych grzbie
tach. Rzucają nią dokoła jak piłką, — i wydaje się, iż dotąd 
nie spoczną, zanim ją nie pogrążą w głębinach, lub nie roz
biją o nadbrzeżne skały.

W takiej chwili ulata spokój, sen, cisza. Bojaźń i trwoga 
ogarnia wszystkich... Tylko jeden śpi spokojnie nadal, wypo
czywa pośród szalejącej burzy morskiej. Tym  jednym  jest 
Chrystus!

Czyż obraz powyższy nie przypomina nam  i uprzytamia 
wydarzeń i przejść z własnego życia?

Płynęła nieraz nasza łódź życiowa wśród niczym niezmąco
nego spokoju. Myśl o burzy i niebezpieczeństwie wydawała 
się nam bardzo daleka. A  oto spada na nas nagle i niespo
dziewanie! .

Przychodzi ciężkie doświadczenie. Jak burza z pogodnego 
nieba! Krzyżują się i w niwecz obracają wszystkie nasze pla
ny i zamiary. — Spotkało nas wielkie upokorzenie i strąciło

(&w. PawRł-AłJ. — Duiv'r)
„Choćbym rfiówił językam i 

'ludzkimi i anielskimi, a miłości 
bym  nie miał, sta łem  się jako 
m iedź brząkająca, albo cym 
bał brzm iący. — I choćbym  
m iał proroctwa  i wiedziałbym  
w szystk ie tajemnice, i wszelką  
umiejętność, i  choćbym m iał 
w szystką  wiarę, tak iżbym  gó
ry przenosił, a miłości bym  nie 
m iał nic nie jestem . — 1 choć
bym  w ydał na żywność dla 
ubogich w szystką  majętność • 
moją, i choćbym w ydał ciało 
m oje iżbym  gorzał, a miłości 
bym  nie m iał, nic m i to nie 
pomoże. —

Miłość jest długo cierpliwa, 
dobrotliwa jest, miłość nie za j
rzy, miłość nie je s t rozpustna 
nie nadyma się. — Nie czyni 
nic nieprzystojnego, nie szuka 
swoich rzeczy, nie jest poryw 
cza do gniewu, nie m yśli z łe 
go. — Nie raduje się z  niespra
wiedliwości, ale się raduje z 
praw dy• — W szystko okrywa, 
w szystkiem u w ierzy, w szys t
kiego się spodziewa, w szystko  
wycierpi. — Miłość nigdy nie 
ustaje: bo choć są proroctwa — 
te niszczeją, — choć język i — 
te ustaną, — choć um ieję
tność — w niwecz się obróci!”

(Udo Kor. XIII. 1 - 8)
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nas nagle z w yżyn  do przepaści. Gorący, ognisty wiatr, co się 
zdaje wydobywać z piekła, pozbawia nas spokoju duszy, 
a serce nasze czyni igraszką straszliwych dośioiadczeń. — 
Śmierć zabrała nam niespodziewanie bliską osobę, do której 
lgnęliśmy z całą miłością, a w sercu naszym rozpętała się bu
rta smutku i zwątpienia, co nie chciała się już więcej uspokoić.

Co się stało? — Czyż nas niespodziewanie opuścił Bóg? Czy 
staliśmy się łupem i ofiarą dzikich sił przyrody? Nieszczęśli
wego zbiegu okoliczności? Lub jakiejś ciemnej a złej potęgi?

Tak się nam może niekiedy wydawać. Lecz jest to tylko  
złudzenie!

W takiej burzy jest Zbawiciel tak samo pośród nas, jak 
w  ową noc pamiętną znajdował się wśród swoich Apostołów. 
Jest On tym , co nas przez burze życiowe prowadzi, jak wiódł 
niegdyś przez nawałnicę morską uczniów swoich.

Kto pragnie być uczniem Jego, wierzy Weń i naśladuje Go! 
Kto pragnie być uczniem Jego, ten musi być mocno prze
świadczony, że Chrystus może dopuścić nań burze i nie- 
b ezpi eczeństwa.

Nie sięgamy wzrokiem w przyszłość, nie w iemy co nam ona 
przyniesie. W iemy jedno tylko  — pouczeni doświadczeniem  
życiowym i przez samego Zbawiciela — podróż nasza poprzez 
morze tego życia i tego świata nie może się zatosze odbywać 
pośród ciszy i spokoju. Raz po raz będ.zie się stawała podobna 
do nocnej jazdy Apostołów poprzez wzburzone jezioro Gene
zaret. Przyjdą zapewne i na nas burze, zagrożą nieraz łodzi 
naszego życia, poruszą do głębi dusze nasze. Ale On, Zbawi-, 
ciel nasz, zawsze będzie tym , który na nas te burze dopuszcza, 
który nas nigdy wśród jej nawały nie opuszcza.

BURZK m  MORZU 
Tyberiackim

A gdy on w stąpił w  łódką, w eszli 
za nim uczniowie jego. A oto w zru 
szenie w ielkie stało się na morzu, 
tak iż się łódka wałam i okrywała, a 
on spał. I przystąpili do niego ucznio
w ie jego i obudzili go, mówiąc: Pa
nie! zachowaj nas, bo giniemy! —■ I 
rzekł im  Jezus: Czemu bojaźliw i jes
teście, małej w iary?  — W tedy 
w staw szy rozkazał wiatrom  i morzu  
i stało się uciszenie wielkie. — A lu
dzie się dziwowali, mówiąc: Jakiż 
jest ten• że mu i w iatry i morze są 

■ posłuszne?

(Mat. VIII, 18 — Łuk. VIII, 22 — 
Mar. IV, 35)

„Cierpienia źle wykorzystane są 
jakby osy, co zajadle kłują i zatrucie 
krw i sprowadzają. — U żyte zaś do
brze, są jakby pszczołami, które na
w e t z  jadow itych roślin wosk i miód 
zbierają:”

(P. Keppler „Szkoła cierpienia”)



NR 2 POSŁANNICTWO

ADAM MICKIEWICZ

(J Ł & Z IL M I t  u % i a ^ a

^jf/IE D Y  rozumne, gromowładne czoło
zgiąłem przed Panem, jak chmurą przed słońcem: 

Pan je wzniósł w niebo, jako tęczy koło, 
i umalował promieni tysiącem.
I będzie błyszczeć na świadectwo wierze, 
gdy luną klęski z niebieskiego stropu, 
i gdy mój naród zlęknie się potopu, 
spojrzy na tęczę i wspomni przymierze.

(JEANIE! mą pychę duch pokory wzniecił...
Choć górnie błyszczę na niebios błękicie, 

Panie! jam blaskiem nie swoim zaświecił, 
mój blask jest słabe Twych ogniów odbicie! 
Przejrzałem niskie ludzkości obszary 
z różnych je j mniemań i barwą i szumem: 
wielkie i mętne, gdym patrzył rozumem, 
małe i jasne przed oczyma wiary.

J  W AS dostrzegłem , o dumni badaczel 
Gdy wami burza jak śniegiem pomiata, 

zamknięci w sobie, jak w konchy ślimacze, 
chcieliście — mali — obejrzeć krąg świata! 
„Konieczność — rzekli — wedle ślepej woli 
panuje światu, jako księżyc morzu!“ —
A drudzy rzekli: „Przypadek swawoli 
w ludziach, jak wiatry w nadziemskim przestworzu

Pan, co objął oceanu fale 
i ziemię wiecznie kazał mu zamącać, 

ale granicę wykonał na skale,
0 którą \wiecznie będzie się roztrącać.
Darmo chce powstać z ziemnego pogrzebu, — 
ruchomy wiecznie, ruchem swym  nie władnie; 
im  w yżej buchnął, tym  głębiej upadnie, 
wznosząc się wiecznie, nie wzniesie ku niebu.
A  promień światła, który słońce rzuci,
na szumnej morza igrając topieli, 
nie tonie, tylko w tęczę się rozdzieli,
1 znowu w niebo — skąd przyszedł — powróci.
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(RO ZU M IE ludzki! tyś mały przed Panem, 
tyś kroplą w Jego wszechmogącej dłoni: 

świat cię niezmiernym zowie oceanem 
i chce ku niebu na twej wzlecić toni... 
zdajesz się tykać brzegów widnokręga: 
daremnie z żaglem nawa leci chyża, 
opływa ziemią, niebios nie dosięga... 
twa fala nigdy ku  niebu nie zbliża... 
wzdymasz się, płaszczysz, czernisz się i błyskasz, 
otchłanie ryjesz i w  górę się ciskasz, 
powietrze ciemnisz chmurami m okrym i 
i spadasz z gradem  — tyś zawsze na ziemi!

PROMIEŃ wiary, który niebo wznieca, 
topi twe krople, zapala twe gromy 

i twe pogodne zwierciadła oświeca...
Ach! ty  bez wiary — byłbyś niewidomy.

Ks. bp B. PRZYŚIECKI

WYPEŁNIENIEM ZAKONU JEST MIŁOŚĆ
lVrlECHAJ zwrócą szczególniejszą uwagę na

Me słowa P-sma św. ci przede wszystkim, 
którzy by chcieli widzieć ideał życia chrześci
jańskiego w życiu zakonnym takim, jakim ono 
niestety jest w przytłaczającej większości.

Zakon, którego wypełnieniem jest miłość, 
jest nie tylko Mojżeszowy, ale przede wszyst
kim Chrystusowy. Wszystkie tzw. ćwiczenia 
zakonne — „Nie każdy, kto mi mówi Pan e! 
Panie! wnijdzie do Królestwa niebieskiego” — 
wszystkie umartwienia i zaparć.e się siebie — 
„Choćbym wydał ciało moje tak, iżby gorzał”
— wszystko nasze ubóstwo — ,,Choćbym rozdał 
ubogim całą majętność moją” — wszystka wia
ra, która „góry przenosi” — nic nie znaczą w 
oczach Boga według świadectwa św. Pawła 
Apostoła, bez prawdziwej miłości bliźniego, 
„która cierpliwa jest, łaskawa jest, nie wzru
sza się ku gniewowi, nie wyrządza złego, nie 
jest czci pragnąca, nie raduje się z niespra
wiedliwości, al£ się cieszy z prawdy!”

Ćwiczenia ascezy chrzećcijańskiej nie mogą 
być celem, ale zawsze będą tylko środkiem do f 
osiągnięcia celu, o tyle dopuszczalnym, o ile 
rzeczywiście do celu doprowadzają. Ćwiczeń a 
te nie są więc życiem zakonnika, ale jedynie 
do życia mają go przygotować. Są tylko „lite
rą zakonu”, która bez „ducha reguły” zabija, 
wykoszlawia, zasklepia w sobie, zaszczepia fa
natyzm i dewocję. Wszak „litera zabija, a duch 
ożywia”. To nie puste dźwięki i szumne fraze
sy, ale najgłębsza prawda, której lekceważyć 
bezkarnie żadnemu wierzącemu nie wolno.

Duchem wszelkiej reguły Chrystusowej — to 
seraficzna MIŁOŚĆ!

Niszczyć tego ducha, rujnować tę miłość bliź
niego, sądzić go i potępiać, obmawiać go i szko
dzić mu na sławie — a jednocześnie zachowy
wać co do litery przepisy reguły — to nie jest 
wypełnienie ZAKONU!

Cóż bowiem jest w arta pokora obok niena
wiści? Cierpliwość w pracy i cierpieniach przy 
jednoczesnym zadręczaniu bliźnich? Przy ści
ganiu ich niechęcią lub obmową? Jaką mogą 
mieć wartość moralną i zasługującą nasze zew
nętrzne umartwienia i nawet pozór świętości, 
jeśli nie będą promieniowały miłością ku bliź
nim, jeśli nasz bliźni szczerze nie odczuje tej 
naszej świętości jako balsam duchowy, jako 
poryw wzajemnej miłości ku temu, kto był dla 
nas bardzo wyrozumiały, kto niewysłowioną 
okazał nam dobroć?

Wyobraźmy sobie świętość inkwizytorów pa
pieskich, bo i tacy byli świętymi w mniemaniu 
naiwnych ludzi. Nikt jednak nie zmieni faktu, 
iż żadna dosłownie cnota nasza żadnej absolut
nie będzie miała w oczach Boga wartości, jeśli 
nie będzie poparta czynną i szczerą miłością 
bliźniego!

Niektórzy powiadają, iż kochają Boga i prag
ną Jemu wyłącznie służyć!

Taki na przykład zakonnik zdawać by się 
mogło ze wszystkim i bez-reszty poświęca się 
służeniu Bogu, ale mało który z nich zdaje so
bie sprawę z tego, na czym właściwie ta służba 
polega. „Będą was prześladować i o śmierć
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przyprawią niektórych z was — powiedział 
Chrystus — mniemając, że czynią przysługę 
Bogu!”- Faryzeusze, kapłani i uczeni staroza- 
konni prześladowali. Chrystusa — mniemając, 
że czynią przysługę Bogu, swemu Jehowie. 
Kapłani chrześcijańscy, a zwłaszcza zakonnicy 
w imię tegoż Chrystusa skazywali bliźnich 
swoich na najwyszukańsze tortury i palili ich 
żywcem na stosach — również miemając, że 
czynią przysługę Bogu! Największych zbrodni 
dokonywano w ciągu dziejów rzekomo w obro
nie czci Bożej i na Bożą Chwałę! I nawet dzi
siaj, rzekomo w imię ratowania zagrożonej 
kultury chrześcijańskiej papieski odłam chrze
ścijaństwa opowiada się za nową krucjatą prze
ciw postępowi krajów miłujących wolność 
i pokój! I też na sloganie wywieszono znowu 
imię Jezusa z Nazaretu! '

Stosy wprawdzie Inkwizycji pogasły i Tor- 
ąuemadów jest zaledwie garstka, ale wzajemne 
niszczenie s:ę w imię Chrystusa trw a nadal. 
Nienawiść wyznaniowa, podsycana sztucznie 
przez pozorinych stróżów czystości wiary — 
nadal rozdziela Chrześcijaństwo na wrogie so
bie obozy. Tak, wiemy o tym wszyscy, że 
wszyscy oni mienią się być chrześcijanami, a’e 
prawdziwych uczniów Chrystusa niestety nie 
ma!

Z usychającego pnia starego Kościoła wy
rastają coraz to nowe latorośle. Nowe organi
zacje kościelne chcą jaśnieć cnota owej niczym 
niezastąpionej miłości bliźniego. Tu już nie mo
gą powtarzać się bezduszne klątwy, interdykty, 
prześladowania za odmienność zapatrywań na 
niektóre dogmaty kościelne, nie może powta
rzać się zniesławianie ludzi nam niewygod
nych. A jeśliby nawet przyszło kogoś sądzić, po
służyć się należy przykładem samego Chry
stusa w stosunku do jawnogrzesznicy: „Kto z 
was jest bez winy, niech na nią pierwszy ude
rzy kam ieniem !... Idź, córko, a nie grzesz już 
więcej!”

Jak jednak służyć będziemy Bogu, którego 
nie widzimy? Bogu, który właściwie niczego od 
nas nie potrzebuje?

Odpowiedź na to pytanie daje nam sam 
Chrystus. Mówi nam po prostu, byśmy dopa
trywali się Boga w każdym Bliźnim: „Coście- 
kolwiek uczynili jednemu z tych najm niej
szych, mnieście uczynili.... Byłem nagi, byłem 
głodny, byłem spragniony, byłem chory...” 
Zważcie to dobrze! Nie mówi Chrystus: „Coście- 
kolwiek uczynili jednemu z tych najmniejszych 
to tak, jakbyście mnie ucznili, ale twierdzi 
najwyraźniej: „Mnieście uczynili... ja byłem 
głodny!”

Oto jedyna droga służby niewidzialnemu Bo
gu! Taką była droga Chrystusowa, i według 
jego zapewnień o to nas tylko zapyta na Sądzie 
Ostatecznym, jak wypełniliśmy to przykazanie 
miłości bliźniego, bo od stopnia miłowania bliź
nich — zawisł stopień miłości Boga, a nigdy 
odwrotnie! Gdyby było inaczej — Sąd Osta
teczny oparłby się na miłości niewidzialnego 
Boga i na podstawie jej jakości wydawałby 
wyroki.

Sprawa jednak staje się jasną. Skoro bowiem 
Bóg jest głodny w bliźnim naszym, my karmiąc 
tego bliźniego, czynimy jednocześnie posługę 
Bogu. Oddzielić tych dwu miłości nikt nie po
trafi.

Jeśli jeszcze zachodzi wątpliwość, co powin
niśmy czynić, aby osiągnąć zbawienie, zapytaj
my o to samego Chrystusa wraz z bogatym 
młodzieńcem: „Nauczycielu, co dobrego mam 
czynić, abym miał żywot wieczny?” — 
I otrzymamy wyraźną odpowiedź „Jeśli chcesz 
wnijść do żywota, chowaj przykazania! (Mat. 
XIX, 18-22). A wszak tylko to jedno podwójne 
jest PRZYKAZANIEM MIŁOŚCI BOGA W 
BLIŹNIM!

I nic więcej!
Oto cała teologia chrześcijańska, oto cała fi

lozofia, cały katechizm... i wszystka mądrość 
Nowego Zakonu!

Jezus nie nakazuje nam miłować Boga 
wprost, bo takiej miłości żadnemu z ludzi na
kazać niepodobna, to jest wbrew jego naturze, 
wbrew jego psychice. Tę miłość Bożą stanowi 
suma wszystkich aktów miłości bliźniego.

Niestety, — inną zupełnie odpowiedź dałby 
nam np. teolog papieski, i inną zupełnie odpo
wiedź słyszeliśmy jako dzieci z ust naszego ka
techety. Kazano nam miłować Boga niewidzial
nego, Boga ducha... i to ze wszystkiish sił, z całej 
duszy, z myśli całej i serca... kazano nam z mi
łości ku Bogu pełnić wolę Bożą! Dla niego za
przeć się samego siebie, dla niego się uświęcić, 
udoskonalić... bo wtedy Bóg w nas zamie
szka... wtedy automatycznie zrodzi się w nas 
rzekomo miłość do bliźniego... w taki sposób 
podobno osiągniemy zbawienie!

Jesteśmy głęboko przekonani, że — gdyby 
nasz młodzieniec ewangeliczny usłyszał taką 
scholastyczną odpowiedź, napewno zdezorien
towany do reszty nie wiedziałby co począć ze 
sobą, od czego tu zacząć, na czym się kontro
lować. I — bądźmy szczerzy --  również my
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wszyscy znajdowaliśmy się a może znajdu
jemy się do tej pory w podobnym położeniu, 
i nie wiemy kędy droga do owej miłości Boga- 
Ducha z całego serca, z całej duszy! I my na- 
próżno czekamy cudu wlania się poprzez tę 
mistyczną miłość Boga-Ducha konkretnej i

praktycznej, takiej z dnia codziennego miłości 
bliźniego!

Jeśli tedy nie chcemy błądzić po manow
cach czczej teologii scholastycznej, pam iętaj
my: WYPEŁNIENIEM ZAKONU CHRYSTU
SOWEGO JEST MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO!

Ks. A. BIEL

P A L E S T Y N A  -  
C H R Y S T U S O W A  O J C Z Y Z N A

„A gdy  się przyb liży ł do Jerozolimy 
ujrzaw szy miasto zapłakał nad nim ”. 
(Łk. 19, 41)

Jezus Chrystus miał swoją 
ojczyznę, jak każdy z nas. Była 
nią Palestyna (hebr. Peleszst- 
Filistea, lub w dawniejszych cza
sach ziemia Kanaan). Jest to 
piękny kraj, położony nad mo
rzem Śródziemnym. Nie jest to 
duża kraina, gdyż długość jej 
wynosi zaledwie 240 km. (od gór 
Libanu na północy, do arabsko- 
egipskiej pustyni na południu), 
a szerokość 140 km. (od morza 
Śródziemnego na zachodzie do 
pustyni syryjsko-arabskiej na 
wschodzie).

Centralne położenie Palesty
ny (między starożytnym wscho
dem a zachodem) było nadzwy
czaj dogodne, gdyż przez Pale
stynę biegła jedyna droga 
lądowa, która łączyła Afrykę z
— Azją i Europą, mocarstwa 
nad Eufratem i Tygrysem z 
mocarstwami nad Nilem. Stąd 
też Palestyna należy do jed
nych z najwcześniej zamieszka
łych krajów. Badania uczonych, 
wykopaliska wskazują, że Ka
naan zamieszkały był przez 
ludność już na 10.000 lat przed 
przybyciem tam Abrahama z 
Ur Chaldejskiego. Kiedy Abra
ham przybył do Ziemi Obieca
nej (2 tysiące lat przed Chr.), 
zamieszkiwało Palestynę szereg

ludów: Kenici, Kehizyci, Kad- 
monici, ELtyci, Rafaici, Amo- 
ryci, Kanaan ej czy cy (Księga 
Rodzaju 15, 19 nn.).

Klimat Palestyny jest zdro
wy i do życia przyjemny. Skła
da się zasadniczo z 2 pór roku: 
bezdeszczowy okres lata (od ma
ja  do października) i deszczowa 
zima. Przyjazne te warunki 
cienia i wilgoci zależne są od 
wiatrów. Podczas lata łagodzą 
gorąco wiatry z północy lub 
pół.-zach., podczas zimy wiatr 
z zachodu i połud. zach. przyno
si deszcz. Chociaż kraj jest ubo
gi w czamoziem jednak deszcze, 
wiatry i gorąco tworzą ze zwie
trzałych skał dość żyzną glebę 
tak, że kraj ten w starożytności 
potrafił -wyżywić dużą stosun
kowo ludność bez uciekania s.ę 
do importu.

Kiedy Chrystus Pan przy
szedł na świat, naród Izraelski 
miał już za sobą długą historię 
walk, cierpień, tułaczki wśród 
ludów obcych (nie małym tego 
powodem było. centralne poło
żenie Palestyny, między silny
mi mocarstwami starożytności). 
Najpierw niewola egipska, póź
niej asyryjska, babilońska. Od 
VI-go wieku Palestynę zagar
niają Persowie, w IV-tym wie

ku Aleksander Wielki u trw ala 
nad Palestyną panowanie dy
nastii greckiej Seleucydów, 
trwająca do r. 167. W roku 167 
przed nar. Chrystusa wybucha 
powstanie narodowe Żydów 
przeciw greckiemu panowaniu. 
Na czele powstania staje ka
płan Matatias z p ęcioma swy
mi synami, zwanymi powszech
nie Mach abe jeżykami. Pow
stańcy wywalczyli wolność dla 
swego narodu i przez 100 lat 
Palestyna była niezależną, kie
rowaną przez rodzinę Hasmo- 
meuszów, potomków Macha- 
bejczyków. Była to ostatnia 
dynastia żydowska, kierująca 
Palestyną do roku 60 przed 
n. Chr. W tym bowiem czasie 
Palestyna dostaje się pod pano
wanie Rzymian, którzy spra
wują ńad nią rządy najpierw  
przy pomocy dynastii Herodów 
a następnie przez swych pro
kuratorów. W latach 26—36 
n. e. prokuratorem zostaje Pi
łat Poncki, człowiek o kamien
nym sercu gwałtowny i podej
rzliwy.

W roku 66 n.e., gdy rządy 
prokuratora objął krutny tyran 
F 1 o r u s, wybucha powstanie 
narodowe w Cezarei., Wymor
dowano tam wówczas 20 tys.
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żydów, a w roku 70 (na wiosną) 
Rzymianie pod wodzą Wespa- 
zjana rozpoczęli oblężenie Je
rozolimy, którą ostatecznie zdo
był i doszczętnie zniszczył 
wódz rzymski Tytus.

Tak w krótkości przedstawia 
'  się geografia i historia Palesty

ny — ojczyzny Jezusa Chry
stusa.

CHRUSTUSOWA MIŁOSC 
■OJCZYZNY

Jezus kochał swą ojczyznę.. 
Szanował jej prawa, zwyczaje, 
historię. Nigdy przeciwko tym 
prawom nie występował (poza 
zwalczaniem obłudnych, fary- 
zejskich przepisów). Dowodem 
na to są przypowieści, prawie 
wszystkie oparte na zwyczajach 
i  obyczajach swego narodu, 
jak np. o siewcy, a kwa
sie chlebowym, o ziarnie gor- 
czycznym, o pannach głupich i 
mądrych, o godach weselnych,
0 skarbie ukrytym  na roli, o 
niewodzie itd.

Dowodem na to są łzy Chry
stusa, wyrażające boleść głę
boką nad mającą ulec zagładzie 
Jerozolimą. Było to tuż przed 
męką Chrystusa. Pan Jezus 
zbliżał się z apostołami do mia
sta, zatrzymał się na górze 
oliwnej, skąd roztaczał się pięk 
ny widok na leżącą w  dolinie 
Jerozolimę. Z jakimż bólem 
wypowiadał Chrystus prorocze 
słowa: „O gdybyś i ty poznało 
ten dzień twój, co jest ku po
kojowi twemu, a teraz zakryte 
jest przed oczyma twymi! Al
bowiem przyjdą na cię dni i 
otoczą cię nieprzyjaciele twoi 
wałem, i oblegą cię i ścisną cię 
zewsząd; i na ziemię cię powalą
1 synów twoich, którzy w tobie 
są, nie zostawią w tobie kamie
nia na kamieniu; dlatego żeś 
nie poznało czasu nawiedzenia 
twego”. (Łuk. 19, 41-45).

Na innym miejscu, Pan Je
zus skarży się na Jerozolimę, 
że nie chciała go przyjąć, że na
ród go odrzucił, za co musi po
nieść karę. „Jeruzalem, Jeruza
lem, które zabijasz proroków 
i kamienujesz tych, którzy do 
cieb;e bywają posłani, ilekroć 
chciałem zebrać dzieci twoje 
jak kokosz kurczęta swoje pod 
skrzydła zgromadza, a nie 
chciałaś? Oto wam zostanie dom 
wasz pusty”. (MT. 23, 37 nn.)

Piękny i pełen swoistego uroku jest krajobraz palestyński. Są 

tu i góry i pagórki, niziny i rozlegle równiny, są i gaje oliwne 

i  owocodafne winnice.

Zdjęcie górne przedstaw ia w idok na panoramę Jerozolimy od 

strony północnego wschodu. Poniżej rekonstrukcja Betleem, a na 

sam ym  dole ruiny domów odkopaneso starego Jerycha z  VII. w  

n. erą. Charakterystyczne są zagęszczenia budowli.
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Jeden z  w ielu grobów skalnych, 

znajdujących się w  pobliżu Jerozo

lim y. Zauważ zaokrąglony kamień- 

odsunięty na lewo - którym  zasłania

no wejście do groty grobowej. Pra

wdopodobnie w  takim  grobie złożo

no Chrystusa-

Ileż w  tych wszystkich sło
wach. Chrystusa zawiera się ża
łości, ile przywiązania do swe
go narodu, — do swego kraju. 
Ileż boleści na myśl, że stolica 
jego, Jezurazem zostanie znisz
czona i rozbita w. proch, a nad 
narodem obcy najeźdźcy — 
Rzymianie utwierdzą silniej 
swe panowanie.

Tak czuć i tak mówić może 
tylko człowiek, który głęboko 
kocha naród swój i swą ojczy
znę. I tak właśnie czuł i kochał 
ojczyznę Jezus Chrystus.

NASZA MIŁOŚĆ OJCZYZNY]
Dla nas, ludzi wierzących, 

Chrystus jest zawsze przykła

dem. Według niego kształtuje
my przecież nasze życie moral
ne, a nawet życie społeczne. 
Wielkie i mądre zasady Jezu
sa: miłości bliźniego, wspólnej, 
wzajemnej miłości ludzi między 
sobą, pozostaną na zawsze trw a
łym fundamentem każdej spo
łeczności. Wzorujemy się na 
Chrystusie, zasady Jezusa 
wprowadzamy w  czyn, gdyż 
wiara chrześcijańska prowadzi 
nas do upodobnienia s ‘ę pod 
każdym względem do samego 
Chrystusa.

Niech więc i w miłości do 
ojczyzny Chrystus będzie nam 
wzorem. Kochajmy ojczyznę. 
Jej radość winna być naszą ra

dością, jej smutek naszym 
smutkiem, jej chwała i zaszczyt
— naszym zaszczytem, a nade 
wszystko jej trud rozwoiu. bu
downictwa,. wzrostu potęg; i 
dobrobytu — niech będzie zdo
byty nasza wsoólną pracą, gdyż 
potęga i dobrobyt ojczyzny, to 
siła i dobrobyt każdego z nas!

„Jeślibym cię zapomniał Je
ruzalem, niech zapomniana bę
dzie prawica moja! N ;echaj 
przyschnie język do podniebie
nia m ego... ieślibym nie poło
żył Jerozolimy na początku 
wesela mego.” (Ps. 138. 5 nn) 
Tak ongiś wołał, przepełniony 
uczuciem patriotyzmu do swe
go kraju psalmista. My zaś 
swoie uczucia do oiczvzny 
orzekuimy na czyny, okażmy 
je w pracy, bo przez czynną 
miłość oiczyzny idziemy ku 
lenszej jej przyszłości, a z reli- 
fninpcro punktu widzenia upo
dobniamy się do samego Chry
stusa.

Ks. Majewski Tadeusz

S i  osunek Chrystusa do ludzi

H \W NO już, bo dziewiętnaś
cie wieków temu powstał w  

dalekiej od nas krainie Mąż 
dziwny. Chodził od wioski do 
wioski, od miasta d.o miasta, 
nauczając lud i czyniąc mu do
brze. A  ludzie szli za Nim i z 
przejęciem słuchali słów Jego 
natchnionej nauki.

Pewnego razu szedł w oto
czeniu mnóstwa ludu z miast i 
wiosek. Nie wzywały ich dzwo
ny potężnych kościołów, lecz 
pociagał ich urok całej Jego 
boskiej postaci. Widza,c tłumy, 
wstąpił na górę z której rozta
czał się piękny widok na całą

(Felieton biblijny)

okolicę. Góra była dlań kazal
nicą, kościołem był Mu świat 
cały, a sklepieniem błękitne 
niebo.

Gdy spojrzał na łud Go ota
czający, wezbrało w  Nim uczu
cie litości i miłości: Jak mi was 
bardzo żal... Dziś wprawdzie 
poszliście za mną, dziś mnie 
słuchacie, - ale jutro znów mnie . 
zdradzicie, nie wytrwacie przy  
mnie do końca!

Świat ten  — tak p ir k n y ,w y 
dał Mu się niesmawidliwu. W i
dział przed sobą wynędzniałe 
postacie, obdarte, nawpół nagie 
dzieci, niedołężnych i zgnębio

nych starców. Widział ludzi jed  
nych w szatach żałobnych, dru
gich ze łzą w oku i  troską W 
sercu, innych znów o ponurym  
wejrzeniu z piętnem hańby na 
twarzy, a z dala okrv+vch trą
dem, ty ć i  najnieszczęśliwszych.

Od czego tu  zacząć?' — Jak 
do nich przemówić,* by być 
vrzez nich zrozumianym? —  
Może rozkaże im  powstać i 
zrzucić z siebie rzymską oku
pację? Wszak buł tym  oczeki
wanym  od wieków ich Zbaioi- 
cielem, który im  powie, że 
wszyscy jednakowe mają pra
wa do szczęścia i bytu.
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„A Samarytanin  . niektóry jadąc, 
przechodził wedle niego, i u jrzaw szy  
go, miłosierdziem  wzruszony jest. A 
przyb liżyw szy się zaw iązał rany jego, 
nalał o liw y i wina< a w sadziw szy go 
na zw ierzę swoje, zaw iózł do gospo
dy i m iał pieczę nad nim. A naza
ju trz w y ją ł dwa denary i ddł gospo
darzowi, mówiąc: «Miej staranie o 
nim, a cokolwek naidto w ydasz, — 
ja  — gdy wrócę — oddam tobie!»... 
I rzekł Jezus: «Idśże» % ty  czyń po
dobnie!.»”

(Łuk. X, 33 n n.)

Mitosierny Samarytanin

Cisza zaległa do koła, słychać 
tylko bicie wzruszonych serc. 
Zagorzało oko Męża nad ziem
skim blaskiem i podniósł głos 
Swój, silny dolatujący aż do 
stojących z dala trędowatych. 
Przemówił. Słowa święte usły
szeli wszyscy zebrani: „Błogo
sławieni bądźcie w y ubodzy i 
smutni, błogosławieni bądźcie 
złaknieni i spragnieni, błogo
sławieni w y chorzy, nędzni, 
prześladowani i lżeni“...

Zdumienie ogarnęło wszyst
kich. Jakto? On zwie nas bło
gosławionymi? Nas nędznych, 
ubogich, cierpiących, nas grze
szników? Tego jeszcze od ni
kogo nie słysueli, nawet od tych, 
co się zwali sługami bożymi, co 
wykładali im Pismo święte. 
Sioiat miał dla nich pogardę, a 
nie współczucie. Świat niósł im  
wojnę i niepokój, lecz nie uko
jenie.

I poruszyły się tłum y i ciś- 
nięto się coraz bliżej ku Niemu 
aby nie uronić ani jednego sło
wa. Zapomnieli o wszystkim  i 
patrzyli tylko na Tego, który 
śmiał ich nazwać braćmi i sio
strami, który jak n ik t dotąd 
nazwał ich błogosławionymi.

I oto przeciska się ku Niemu 
niewiasta ze spuszczonym  
wzrokiem, i uklęknąwszy u 
stóp Jego, żali się głosem zła
manym: „Jestem nędzną jaw 
nogrzesznicą, wszyscy stronią 
ode mnie, a niewiasty lżą mnie 
i plwają na mnie, żyję bez 
przyjaciół, bez rodziny, bez Bo
ga. Czy i mnie przyjmiesz?n 
,Schylił się ku niej i łagodnie

przemówił. „Przyszedłem, aby 
szukać i zbawiać to, co zginęło, 
i twoje grzechy będą ci odpu- 
szczone“.

Oto podchodzi ku  Niemu mąż
0 ponurym wejrzeniu i wyzna
je z męką, „Wyrządziłem krzy
wdę bratu swemu, tułam się po 
świecie i znaleźć nie mogę spo
koju. Czy i mnie przyjąć mo
żesz? Wówczas, tknięty uczu
ciem miłosierdzia wyrzekł: „Te
go, który do Mnie przyjdzie, n\e 
wyrzucą precz“.

I oto prowadząc za ręce dwo
je obdartych i nędznych dzia
tek, staje przed Nim niewiasta
1 rzecze: „Spojrzyj na mnie i na 
biedne me dzieci, na naszą nie
dolę i nędzę, życie nasze — to 
pasmo udręczeń, głodu i chłodu. 
Czy i nas zwiesz błogosławio- 
nymi?“ I odrzecze jej ze współ
czuciem w oku i litością: 
„Pójdźcież do Mnie wszyscy 
którzy spracowani i obciążeni 
jesteście, a Ja wam sprawię od- 
poczmenie“.
. Przystępuje do Niego wdowa 

w żałobnej szacie i woła: „Je
dyne swe dziecię pogrzebałam, 
nie mam nikogo więcej na świe
cie, nic prócz sm utku i żalu mi 
nie pozostało. Czy i mnie zwać 
będziesz błogosławioną? „Ła
godnie zwróciwszy się ku wiej, 
odpowiada: „Otrę wszelką łzę z 
oczu twoich, weź krzyż i pójdź 
za Mną“.

Oto chwyta się szaty Jego 
kilkoro sierot opuszczonych i 
biadając skarży się: „Nie mamy 
ojca ani 'matki, jesteśm y nie
szczęśliwi, nie znamy pieszczo
ty  i miłości matczynej, czy i m y

jesteśmy błogosławieni?“ Zapo
wiedź łaski i pociechy usłyszały 
z ust Jego: „Bóg jest ojcem 
wszystkich sierot, wszystkich  
opuszczonych i wzgardzonych, 
matką zaś, matka moja i matka 
wasza Maria“. ■

Lecz nie spodziewanie, koń
cząc rozsiewać ludowi swe Bło
gosławieństwa rzekł: „biada 
wam bogacze, którzy wyjadacie 
garnki wdów i sierot“. —  Co 
ma znaczyć Jego biada, czyż On 
'potępia dobrobyt i • dolę lepiej 
się mających?

Nie. Rozum oświecony blas
kiem Jego błogosławieństw w y
tłumaczy: „Nic, — On nie 
potępia prawdziwych sług Bo
żych, nie potępia dobrobytu, 
byleby ten dobrobyt i to szczę
ście nie były kosztem tych po
przednich, owocem nieszczęścia 
i łez tych ludzi, by na ich nie
doli nie budowała sobie garstka 
wybranych, uprzywilejowanych  
swego przesyconego szczęścia.

Kto zaś jest on Mąż dziwny?
— Czy znasz go, Czytelniku? — 
On taTc często przechodzi obok 
Ciebie, lecz Go nie poznajesz, 
On puka do twego serca, lecz 
ono zimne i twarde, On puka  
do twego domu, lecz niestety 
On ciebie tam nie zastaje. On 
jeden potrafi ciebie zrozumieć 
i wysłuchać, gdy przez najbliż
szych swoich zostaniesz ode
pchnięty i niezrozumiany. Po
dejdź i Ty ku Niemu, w yjdź na 
Jego spotkanie, Idź za Nim, jak 
tamci przed dziewiętnastoma 
wiekami. W tedy i ty  usłyszysz 
z ust Jego. „Błogosławiony któ
ry idzie w Imię Pańskie“,
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l^ zu c a m y  snop św iatła ua drażliw e problem y religijne!!!

CZY DO WIARY W  BOGA NIEZBĘDNY JEST 
KULT OBRAZOW RELIGIJNYCH?

K s. E. CZARNECKI

GARSC w s p o m n ie ń

Było to przed wojną. Po 
ukończeniu szkoły powszech
nej, rodzina wysłała mnie do 
klasztoru. Przyjechałem z da
leka, braciszek zakonny wpro
wadził mnie przez furtę klasz
torną wprost do zakrystii. Po
nieważ w kaplicy kończyła się 
Msza, kazał klęknąć pod dużą 
figurą M. Bożej. Z pewną oba
wą popatrzałem na gładko 
emaliowaną twarz figury, uwa
żałem się bowiem wtedy za 
wielkiego-grzesznika, który nie 
jest godzien przyjęcia do tak 
„świętego11 miejsca, jak  klasz
tor. Zdawałem sobie wpraw
dzie sprawę, że klęczę przed 
figurą, a jednak spojrzenie fi
gury było dla mnie spojrzeniem 
samej Matki. Bożej.

Później przyszły lata nauki i 
przystosowywania się do życia 
zakonnego. Przełożeni, wszel
kimi sposobami średniowiecz
nej asćezy, starali się wdrożyć 
młodych chłopców do- szczegól
nego' kultu Matki Bożej, Osta
tecznie nic w  tym  nie było złe- 
g°> gdyby właśnie nie te  figury. 
Pełno ich było wszędzie, w każ
dym, zakątku klasztoru, w każ
dej celi, w  warsztatach pracy, 
w ogrodzie klasztornym, przed 
każdym budynkiem nawet tfia 
stacji .kolejowej. Najładniejsza 
zaś stała przy głównym ołta
rzu, z boku (prócz tego maleń
ka była na każdym ołtarzu), 
udrapowana wokoło delikatną, 
jedwabną materią, oświetlona 
wieczorem tajemniczo ukrytą 
lampką.

Obserwowałem swoich kole
gów, jak  pod wprawną ręką 
kierowników duchownych sta
wali się małymi dewociarza- 
mi, jak wchodzili w tajemnicze 
krainy, swoistej u nich m isty
ki. Wieczorem, gdy lampka 
przed figurą M. Bożej rzucała 
dziwne blaski na jej postać, 
klęczeli •‘Zatopieni w  modlitwie, 
wpatrzeni w posąg gipsowy. Ja 
również klęczałem wśród nich, 
podobne miałem uczucia, za
tracałem poczucie rzeczywi
stości. Zwykła figura wydawa
ła się prawdziwą M atką Bożą. 
Obserwowałem jej twarz i  zda
wało mi się, że figura uśmie
cha się do mnie, czasem widzia
łem łzy w jej oczach, czasem 
karcącą surowość, lub dobroć 
bijącą z oblicza.

Dziś, gdy o tym wspominam, 
nie mogę się otrząsnąć z w ra
żenia, że zrobiono ze mnie, w 
młodych mych latach.... idiotę! 
Nie ulega bowiem wątpliwości, 
że był to przesadny kult wize
runku M. Bożej. WTszak ta fi
gura, to zwyczajna emaliowa
na glina, a ja i moi koledzy do
patrywaliśmy się w niej obja
wów życia, oczekiwaliśmy uś
miechu, drżeliśmy przed groź
bą, kierowaliśmy ku niej nie
wyżyte uczucia młodzieńczego 
idealizmu, przyjaźni, miłości, 
przywiązania.

Oto do czego prowadzi prze
sadny kult obrazów, czy figur 
świętych pańskich. Z ludzi ro
zumnych czyni głupców i praw
dziwych bałwochwalców.

K ult ten jest w Kościołach 
katolickich rozpowszechniony 
szeroko, rozbudowany i umoc
niony przez kler tak, że prawie 
wszedł w krew  ludzi wierzą
cych.

Przyszło mi to wszystko na 
myśl, gdy niedawno wstąpiłem 
do jednego z kościołów War
szawy i ujrzałem kobiety, wpa
trzone z zachwytem w piękną 
postać żołnierza rzymskiego -— 
Ekspedyta. Stoi w bocznym oł
tarzu, zgrabny, w lekkiej zbroi, 
z mieczem wyciągniętym przed 
siebie. U stóp jego modlą się 
kobiety, widocznie jest świętym 
od szczęśliwego małżeństwa, 
lub od zdobycia/ męża. Po o- 
czach rozmodlonych poznałem, 
że modlą się wprost do tej zim
nej figury i na pewno żadna z 
nich nie abstrahowała od posta
ci na ołtarzu do ewentualnego 
świętego w  niebie.

Podobny wypadek spotkałem 
w innym kościele. Tym razem 
nie była to figurą, lecz skrom
ny obrazek (ciemny i zamaza
ny) Apostoła Judy Tadeusza. 
Jest to rzekomo’święty od naj
trudniejszych powikłań życio
wych i w- każdej gordyjskiej 
sytuacji zaradzić potrafi. I tu 
modliły się kobiety, wpatrzone 
w obraz, przekonane z pewnoś
cią, że właśnie ten a nie inny 
obraz jest cudowny i przynie
sie im to, o co proszą.

Tak więc w każdym kościele 
jest Ja k iś  „cudowny" święty, 
jakaś magiczna figurka na 
wszelkie bóle, dolegliwości i 
potrzeby człowieka.

CO MÓWI HISTORIA CHRZEŚCIJAŃSTWA

Starożytne Chrześcijaństwo 
nie uznawało kultu obrazów. 
„Obrazy w  początkowym, Koś
ciele były rzadkie, naw et ist
niały zakazy używania obrazów

.w świątyniach". (Umiński, Hist. 
K-ła, t. I. s. 281). Chrześcijanie/ 
opierali się na prawie Mojże
szowym, które stanowczo zaka
zywało kultu posągów i obra

zów, by uchronić naród żydow
ski przed bałwochwalstwem, 
„Nie czyń sobie obrazu rytego, 
ani żadnego podobieństwa 
rzeczy tych, które są na. niebie
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i które na ziemi nisko i które 
w wodach i pod ziemią". (II 
Mojż. 20, 4). Pan Jezus również 
do kultu obrazów nigdy nie za
chęcał, ani też o; nim wspomi
nał. Mówił tylko o niewidzial
nym obrazie Ojca niebieskiego, 
który jest duchem czystym i 
któremu w duchu i prawdzie 
cześć należy oddawać.

Istniały wprawdzie już w 
katakumbach wizerunki mę
czenników, symbole Euchary
stii, postacie Chrystusa, lecz ta
kiego kultu, jaki dziś istnieje, 
wizerunkom tym nie oddawa
no.. Najlepszym tego dowodem 
jest Synod w Elwira (ok. 300 
roku), który wprost zakazał 
wprowadzania do domów mod
litwy obrazów i posągów. „Pla- 
cuit picturas in ecclesia esse 
non debere“ — obrazy w koś
ciele być nie powinny!

Wczesne więc Chrześcijańst
wo nie znało kultu obrazów, a 
nawet unikało tego kultu, by 
się przeciwstawić pogaństwu. 
Dopiero po upadku oficjalnego 
pogaństwa, poczęto coraz częś
ciej przyozdabiać świątynie ob
razami, a wkrótce cześć ta sta
ła się przesadną tak, że Grze
gorz. Wielki (biskup Rzymu) 
musiał tę przesadę usuwać spe
cjalnymi przepisami. Skłonność 
do bałwochwalczej przesady

ujawniła się zwłaszcza na 
Wschodzie i tu ,<w VIII-mym 
wieku doszło do' zagorzałych 
walk, przesadną czcią obrazów 
spowodowanych. Cesarz bizan
tyjski, Leon III Izauryjeżyk, 
pod wpływem teologów, po
chodzących z Azji Mniejszej, 
zakazał oddawania czci obra
zom i wydał zarządzenie nisz
czenia obrazów. A gdy sprze
ciwili się temu biskupi Rzymu, 
Grzegorz II i następnie Grze
gorz Ill-ci, gdy rzucili na cesa
rza klątwę, cesarz wysłał flo
tyllę przeciw państwu papies
kiemu i zajął posiadłości pa
pieskie w Sycylii i Kalabrii, 
włączając je do swego państwa.

Następca Leona Iii-go, Kon
stantyn Kopronim, zwołał w 
roku 754 Synod, do Konstanty
nopola, na który przybyło 338 
biskupów. Na Synodzie wszys
cy biskupi oświadczyli, że ob
razy to rzecz szatańska(!) i nie 
należy ich czcić. Postanowie
niom Synodu sprzeciwili się 
mnisi po klasztorach. Cesarz 
więc kazał klasztory pozamy
kać, mnichów rozpędzić a wiel
kie ich majątki skonfiskować.

Obrazoburcze prześladowa
nia złagodziła nieco cesarzowa 
Irena, zwołała nawet Synod do 
Nicei (787 r.), gdzie potępiono

Synod w Konstantynopolu i uz
nano cześć obrazów za dozwo
loną. Mimo to po śmierci cesa
rzowej, walka i prześladowania 
rozgorzały -na nowo i zostały 
zakończone dopiero w  połowie 
IX-go wieku, za cesarzowej re- 
gentki T eo  d o r y .  Na pam iąt
kę zakończenia walk, cesarzo
wa ustanowiła specjalne święto - 
t. z w. Święto Ortodoksji, które 
do dziś obchodzi się w Koście
le Wschodnim w I-szą niedzie
lę Postu.

Nie ulega wątpliwości, że 
Kościół Wschodni, jak  z, jednej 
strony doszedł do wybujałego 
kultu.- obrazów, tak następnie 
wpadł w drugą skrajność, 
przesadnego niszczenia ob
razów, doprowadzając do 
zniszczenia wielu dzieł sztuki, 
zabytków chrześcijaństwa, a 
nawet w ferworze walki spalo
na została słynna biblioteka w 
Konstantynopolu, gdyż zamk
nięci w niej mnisi nie chcieli 
wydać znajdujących się tam 
obrazów.

Przyznać jednak trzeba, że 
wczesne Chrześcijaństwo raczej 
broniło się przed kultem obra
zów, stojąc na słusznym zupeł
nie gruncie, że kult ten. jest po
gańskim i zasłania, usuwa nie
jako w cień cześć należną sa
memu Bogu.

CZYŻBY BAŁWOCHWALSTWO POGAŃSKIE?

Każdy, kto choćby pobieżnie 
zna religię pogańską, musi 
przyznać, że obecne chrześci
jaństwo przez swój w dalszym 
ciągu przesadny kult obrazów, 
figur, postaci świętych, nie da
leko odbiega od pogaństwa. 
Wprowadzono tylko- zmiany 
nazw, a istota pozostała ta sa
ma. Religia pogańska bowiem, 
na każdą potrzebę, na każdą 
chorobę, miała osobnego boga i

to do tego stopnia, że wszystko 
co dobre, pożyteczne, określa
no- nazwą boga — naw et cebulę 

Chrześcijaństwo zastąpiło bo
gów pogańskich świętymi: św. 
Florian chroni od pożaru, św. 
Antoni znajduje zgubione rze
czy, Maria Magdalena sprowa
dza na dobre drogi upadłe 
dziewczęta, św. Krzysztof po
mocny jest w godzinę śmierci,' 
św. Małgorzata daje szczęśliwy

poród matkom itp. Dlatego też 
ludzie czczą ich obrazy i posągi 
prawie tak, jak by to były 
prawdziwe, żywe postacie. Za
traca się w takiej czci, modlit
wie przed posągiem, granica 
rzeczywistości, zapomina się o 
wszechmocnym Bogu (święci 
są praktyczniejsi i bardziej po
mocni) a tego rodzaju kult sta
je się czystym pogańskim bał
wochwalstwem.

PRAKTYKA PRZECIW DOGMATOWI

Czyżby mp. taki Kościół 
rzyrn. kat., „tak mądry, tak 
nieomylny” w swoich dogma
tach nie dostrzegał tego, co się 
dzieje? Czyżby nie zauważał, że 
kult świętych schodzi na złe 
drogi? Owszem Kościół to wi

dzi; ale równocześnie i  nie chce 
widzieć. Bo co innego mówią 
jego sformułowania dogmatycz
ne, a zupełnie co durnego mówi 
praktyka Kościoła.

Wypowiedź Soboru Trydenc
kiego jest jasna i naw et nie po

zbawiona słuszności: „Cześć o- 
brazów powinna być względna 
(imagines cultu r e l a t i v o  co- 
lendae sunt). Cześć, jaką się im 
oddaje, należy odnieść do osób. 
które obrazy przedstawiają. 
Nie należy obrazów czcić w
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tym  przekonaniu, że z' a w i e- 
r  a j ą w s o b i e  b ó s t w o ,  
a l b o  m o c  n a d z w y 
c z a j n ą ^ )  —- non quod cre- 
datur inesse aliąua in iis divi~ 
nitas vel yirtus. Obrazy mają 
bowiem pouczać o tajemnicach 
wiary i pobudzać do głębszej 
pobożności". (Tanąuerey, Syno
psis Theologiae Dogmaticae, T.
II s. 854).

W ten sposób określił cześć 
obrazów Sobór Trydencki i 
określenie to; jest artykułem 
wiary (De Fi de) dla każdego 
katolika rzymskiego1.

A jak wygląda praktyka?
Wręcz odwrotnie. Po kościo

łach oddaje się cześć obra
zom i poisągom właśnie w 
tym  przekonaniu, że1 obrazy te 
mają w sobie m o c  n a d z w y- 
c z a j n  ą. Obrazy i posągi prze 
stały być symbolem, środkiem 
pomocniczym do lepszego zro- 
zumienia tajemnic wiary, lub 
pobudzającym do głębszej po
bożności, a stały się dla każde
go przeciętnego wiernego zwy
czajnymi bożkami pogańskimi.

Bo jeśli tak nie jest, jak wy
tłumaczy się miejsca „cudami11 
słynących obrazów, miejsca 
pielgrzymek? Dlaczego do Czę
stochowy ciągną tysięczne rze
sze pątników? Bo są właśnie 
przekonane (wpojono im to 
przekonanie), że obraz Matki 
Bożej Częstochowskiej ma 
„m o c n a d z w y c z a j n  ą“ 
leczenia chorób, przebaczania 
grzechów, kojenia niedoli 
i smutków życia. Stąd to po 
wszystkich prawie kościołach 
buduje się ołtarze z obrazem 
M. Bożej nie innej,, a właśnie 
Częstochowskiej, choć obraz 
ten jest ciemny i właściwie po
za kreską na twarzy mało co 
na nim widać. Ale niech by 
ktoś spróbował zastąpił go in
nym, wyraźniejszym, bardziej 
artystycznym symbolem... To 
nie był by już ten ’ sam obraz, 
nie miał by siły cudownej. Ja 
ki stąd wniosek? Bardzo pros
ty: tę cudowną siłę nie przypi
suje się Matce Chrystusa, któ
ra jest w  niebie jedna dla 
wszystkich wierzących, lecz 
TDrzynisuie się ją o b r a z o w i  
M. Boskiej Częstochowskiej!

Tu pozwolę sobie przytoczyć 
ciekawy przykład z własnego 
życia. Niedaleko od mej miej

scowości rodzinnej (w woj." 
białostockim)* istniała bardzo 
biedna parafia, na której częs
to zmieniali się księża i żaden 
nie mógł dłużej wytrzymać, 
gdyż parafia była za biedna. 
Lecz oto zjawia się pewnego 
razu młody, sprytny ksiądz i 
dobrowolnie godzi się zostać 
tam proboszczem. W ciekawy 
sposób zaczyna pracę. Wyjeż
dża z pielgrzymką do Często
chowy, kupuje obraz M. Bożej 
Częstochowskiej i z obrazem 
tym od Białegostoku ruszają 
w procesji do swej parafii. W 
kilka dni po umieszczeniu ob
razu w  głównym ołtarzu zda
rzył się ,,cud“, gdyż ślepe 
dziecko położone na ołtarzu po
dobno przejrzało na oczy. A po
nieważ młody ksiądz proboszcz 
umiał pięknie mówić o „cudo- 
wnym“ obrazie, mała i biedna 
parafijka stała się w krótkim 
czasie sławna na całą okolicę. 
Z innych parafij ciągnęły tam 
rzesze wiernych (mnie również 
prowadziła tam matka kilka
krotnie) tak, że inni okoliczni 
księża poczęli sarkać, okazy
wać niezadowolenie, bo ich koś
cioły zaczęły świecić w nie
dzielę pustkami. Majewoy bo 
taka jest nazwa tej parafii, sta
ło się miejscem odpustowym, 
miejscem cudownym. Uczynił 
to sprytny ksiądz przy pomocy 
częstochowskiego obrazu M. 
Bożej. Po kilku latach ksiądz 
ten kupił sobie mająteczek i 
dom pod Warszawą, do które- 
gO’ się przeniósł, gdyż zoriento
wane Władze Kościoła pozba
wiły go jurysdykcji. Zbyt bo
wiem daleko posunął się w 
kombinowaniu „cudów".

Czyż to nie jest wystarczają
cy przykład, na to, że ludzie 
wierzący przywiązują się do 
o b r a z ó w  i widzą w nich 
moc nadzwyczajną? -

Przecież w tym  kościółku 
wiejskim były obrazy i figura 
M. Bożej przed sprowadzeniem 
obrazu M. B. Częstochowskiej, 
a jednak miejscowość nie stała 
się „cudowną".

We Francji podobną rolę, jak 
u nas obraz M. Bożej Często
chowskiej spełnia figura M. 
Bożej z Lourdes, w  innych 
miejscowościach obraz lub fi- 
gura tego czy innego świętego.

Każdy, zdrowo wierzący 
człowiek musi przyznać, że w

tych wypadkach, kult obrazów 
poszedł stanowczo za daleko, 
jest kultem przesadnym, a na
wet wprost zabobonem. Bo po- 
cóż są obrazy M. Bożej lub jej 
figury? Tylko po to, byśmy 
przypominali sobie o tej jednej 
prawdziwej Matce Bożej, która 
jest w niebie, byśmy pamiętali
0 jej prostocie, skromności, do
broci, o życiu idealnym, po
święceniu Syna dla naszego 
zbawienia. Żaden z naszych 
obrazów nie oddaje naw et jej 
postaci, bo Murzyn maluje ją 
jako Murzynkę, Eskimos jako 
Eskimoską, Japończyk jako Ja 
ponkę, Polak jako Polkę, a w 
istocie pochodziła przecież z 
narodowości żydowskiej i nie 
mamy jej prawdziwego wize
runku.

Podobnie z innymi świętymi 
Nie powinno być „cudownych" 
św. Antonich, „cudownych" 
św. Ekspedytów, „cudownych" 
św. Krzysztofów bo- żaden z 
nich nie jeist „cudowny". Nic 
oni sami nie mogą bez Boga. 
Jedynie Bóg jest dawcą łask
1 darów wszelkich'. Dary te 
rozdziela dla tych, którzy Go 
proszą: „Proście, a otrzymacie, 
szukajcie a znajdziecie, kołacz
cie a otworzą wam". Nigdzie na
tomiast nie powiedział: proście 
św. Małgorzatę, a otrzymacie, 
św. Ignacego a otrzymacie... 
lecz powiedział: „mnie proście, 
a otrzymacie"! My zaś wsta
wiennictwo1 świętych wyobra
żamy sobie na sposób czysto 
ludzki, bo przecież wiemy, że 
nam, w naszych ziemskich ce
lach, jakże często „plecy" są 
potrzebne. U Boga, jak nas te
ologia poucza, jest inaczej. Od 
wieków wie na co ktokolwiek 
z nas zasługuje i: ilu łask nam 
wystarczy do1 zbawienia. Wie, 
jak będziemy z łaską współ
pracować i jak nam  należy po<- 
móc. Trudno więc sobie wyo
brazić, w jaki sposób wsta
wiennictwo świętych zmieni 
Boże postanowienie i wolę Bo
żą. Nie będziemy zresztą dłu
żej zatrzymywać się nad tym, 
gdyż wchodzimy tu w  najtrud
niejsze zagadnienia teologicz
ne predestynacji i wolnej woli 
człowieka. W każdym, razie, w 
dalszym ciągu należy podkreś
lić, że zbyt wiele przypisujemy 
obrazom i posągom świętych, 
zapominając przez to O1 Bogu.
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W podejściu do czci obrazów, 
nie staniemy bynajmniej na 
gruncie sekciarskim; nie ma
my zamiaru wpadać w skraj
ność obrazoburstwa, jak to kie
dyś miało miejsce w Kościele 
wschodnim. Obrazom, figurom 
świętych bezwzględnie należy 
się od nas szacunek, lecz niech 
to będzie zdrowy i nie przesad
ny kult. Obrazy i figury świę
tych m ają nam przede wszy
stkim przywodzić na pamięć 
dobre czyny, jakie święci speł- 
niali w swoim życiu i zachęcać 
do ich naśladowania. Jeśli oni 
potrafili gorąco kochać Boga, j 

człowieka, każde stworzenie — 
jak św. Franciszek z Asyżu — j 

my również usiłujmy podcią- ■

JAK NALEŻY CZCIĆ OBRAZY?

gać się w miłości ku Bogu, w 
miłości do każdego człowieka 
na ziemi. Jeśli oni odznaczali 
się wiarą głęboką, cierpliwo
ścią, dobrocią, pokorą — my 
również praktykujm y podob
ne cnoty w  życiu, idąc za tym 
znanym powiedzeniem św. Au
gustyna: mogli ci i inni, dlacze
góż nie możesz ty, Augustynie?

Tu, nawiasem należy dodać, 
że dziś ni6 możemy już ślepo 
naśladować niektórych staro
żytnych świętych, nie możemy 
wielu ich czynów spełniać, gdyż 
zupełnie słusznie zarzucono by 
nam brak humanitarności. Gdy
by np. ktoś z nich chciał stać się 
„młotem na heretyków'1, jak 
ongiś św. Antoni, ludzie dzisiej

si zwrócili by mu uwagę, na 
ciasnotę religijną, na średnio
wieczne zacofanie, na brak sza
cunku dla przekonań bliźniego. 
Gdyby ktoś z nas chciał całe 
życie przesiedzieć na słupie, jak 
św. Szymon Słupndlk, lub  na od
ludnym pustkowiu, praktykując 
jeno cnoty dla wywyższenia 
swego „ja”, zdobycia tylko dla 
siebie korony chwały, powie
dzielibyśmy dzisiaj, że jest mi
zantropem, typem aspołecznym, 
wprost wariatem. Roztrop
ność więc każe nam, nawet w 
dziedzinie osobistej świętości; 
przystosować się do nowych 
czasów, do postępu wiedzy, ety
ki i kultury ludzkiej.

KOŚCIÓŁ POLSKO-KATOLICKI PRZYKŁADEM ZDROWEGO K U L T U  OBRAZÓW

Na zakończenie, z radością 
muszę podkreślić, że kult obra
zów w  Kościele polsko-katol., 
jest postawiony na odpowied
nim poziomie. Kanon 81 nasze
go Prawa Kościelnego brzmi: 
„Kościół polsko-katol., zacho
wując w całej rozciągłości cześć 
obrazów, figur oraz innych de- 
wocjcnalii o chrześcijańskiej te 
matyce religijnej — widzi w 
nich zewnętrzną symbolikę wia
ry  wewnętrznej. Kościół nie 
dopuszcza jednak do bałwo
chwalczej przesady w tym 
względzie oraz nadużyć, które 
przechodziły by granice głębo
kiej wiary i zdrowego rozsąd
ku”.

Nie ma więc w naszych ko
ściołach przesady pod tym 
względem. Każdy wierny Ko
ścioła narodowego czci przede 
wszystkim krzyż i rozpięty na 
nim wizerunek Chrystusa. Przy
pomina mu ten wizerunek 
krwawą ofiarę, jaką Chrystus 
złożył za nasze grzechy, dając 
nam po wszystkie czasy przy
kład wielkiej miłości ku nam. 
Za to Jezusowi należy się cześć 
i chwała. Lecz nie ma u nas 
„cudownych11 wizerunków krzy
ża Chrystusa!

W każdym naszym kościele 
są też obrazy i figury M. Bożej, 
lecz nie ma „cudownych11 obra
zów M. Bożej w  Studziankach 
czy Bydgoszczy, Chełmie, Lu
blinie czy Krakowie, bo każdy 
wierzący polski katolik czy ka

toliczka wie, że te obrazy mają 
; mu tylko przypominać pra

wdziwą Matkę Bożą, która jest 
w niebie. Obrazy te m ają po
budzać do wdzięczności za to, 
że była naszą współodkupicieł- 
ką i zachęcać nas, byśmy choć 
odrobinę upodobnili się do tego 
ideału moralnego, jaki Matka 
Chrystusa reprezentuje. Miejsc 
jednak „cudownych’1, odpusto
wych, w  naszym Kościele nie 
ma. Każde dziecko bowiem wie, 
że jedno jest tylko miejsce cu
downe, gdzie źródłem wszelkich 
łask jest Bóg — w niebie. Stam
tąd płyną na nas dobrodziej
stwa Boże, a na to, by je  dla 
siebie uprosić, wystarczy mieć 
serce czyste, duszę niesplamio- 
ną krzywdą bliźniego i w  poko
rze modlić się naw et w domu, 
nawet na polu przy pracy -—- 
bo wszędzie jest Bóg i wszędzie 
nas wysłucha.

Dlatego nie ma u nas magicz
nych kosteczek, nie ma rąk i nóg 
oprawnych w złoto i postawio
nych na ołtarzu (wiele razy ta
ką złotą rękę całowałem za 
mych młodych lat w kościele 
rzym. kat.) dla łatwiejszego 
zdobycia łask potrzebnych. Nie 
ma u nas „cudownej11 wody z 
Lourdes, którą przed wojną, w 
milionach litrów, rozprowadzał 
po Polsce pewien klasztor, a 
która rzekomo leczyła wszystko: 
i ból serca i głowy, reumatyzm 
i garb, wypadanie włosów i roz
strój żołądka, — cierpienia fi

zyczne, moralne i duchowe. — 
tylko krzywdzącej wojnie fa
szystowskiej zapobiec nie mo
gła, nie potrafiła obronić krzy
wdzonych i maltretowanych w 
nieludzki sposób ludzi w  obo
zach Oświęcimia i Majdanka.

Nam te wszystkie rzeczy do 
wiary i czci Bożej nie są po
trzebne.

Spotkać też można w kościo
łach narodowych obrazy świę
tych: św. Franciszka z Asyżu, 
św. Teresę, św. Apostołów Pio
tra  i Pawła i innych świętych. 
Owszem, są. Bynajmniej nie 
potępiamy pewnego ich kultu. 
I nich będą (byle nie boho
mazy), niech przyozdabiają ko
ściół, niech zapełniają jego na
wy. Ale nikt przed nimi nie 
klęczy godzinami, nikt od nich 
nie oczekuje cudów, bo każdy 
wie o tym, że to jest albo malo
wane płótno, albo wyjęta z for
my i pomalowana glina, albo 
zimny marmur, dla ozdoby ko
ścioła i dla naszej zachęty, by
śmy jak święci, których figury 
przedstawiają, wspinali się co- 

\ raz wyżej ku Bogu po twardej 
ścieżce chrześcijańskiej dosko
nałości.

Takie podejście do kultu 
obrazów i figur świętych Pań
skich, w ydaje się najbardziej 
rozsądne i dopuszczalne i nie 
zaszkodziło by czystej wierze 
w Boga w całym chrześcijań
stwie.
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CO PRZEMAWIA ZA PRZYNALEŻNOŚCIĄ DO KOŚCIOŁA 
POLSKO-KATOLICKIEGO?

H. K. — RADZYŃ PODLASKI

Zadaje nam dosyć osobliwe 
pytanie, fttóre przytaczamy w 
dosłownym brzmieniu: „Czy 
Kościół rzymsko-katolicki jest 
fałszyw ym  Kościołem? Czy 
może jest równorzędny co do

prawdziwości z Kościołem pol- 
sko-katolickim? A  jeśli jest 
równorzędny, to proszę mi w y
tłumaczyć, co przemawia za 
odstąpieniem od Kościoła 
rzymskiego a przystąpieniem  
do Kościoła polskiego?“

By odpowiedzieć na pytanie 
postawione nam przez Sz. Oby
watelkę, musimy zadać nowe 
pytanie, a mianowicie: Jaki 
Kościół założył sam Chrystus 
Pan? Czy rzym-kat?, Czy pol
sko-kat.? Otóż ani jednego ani 
drugiego! Chrystus Pan zało
żył jeden Kościół Powszechny, 
czyli chrześcijański. Powołał 
Apostołów (stworzył więc hie
rarchię), wpoił im zdrowe za
sady moralne, oparte na funda
mencie miłości bliźniego, na
uczył podstawowych prawd 
wiary. Następnie nakazał im 
głoszenie Ewangelii, czyli do
brej nowiny o miłości Boga 
i człowieka, — wszystkim na
rodom świata.

Dla lepszego wykonania swe
go polecenia, zesłał na nich w 
Wieczerniku Ducha św., który 
dał im znajomość rozmaitych 
obcych języków, a nawet zro
zumienie ducha poszczegól
nych narodów. Tak więc Chry
stus Pan założył Kościół Po
wszechny dla wszystkich naro
dów. Trzonem tej powszech
ności, jej pniem są zasady wia
ry  ■ i moralności' chrześcijań
skiej, — korzeniem zaś drzewa 
Kościoła jest sam Chrystus, ga--

łęziami natomiast rozmaite 
Kościoły narodowe: Kościół 
Polski, Francji, Włoch, Hi
szpanii itd. Tak bowiem było 
na początku Chrześcijaństwa, 
kiedy św. Paweł Apostoł za
kładał Kościoły: Małej Azji, 
Grecji, Rzymu, Hiszpanii, w 
czym mu pomagali inni Apo
stołowie. Nie było wówczas 
Kościoła rzymsko-kat., tylko 
Kościoły ■ Chrystusowe, związa
ne z językiem, duchem i kultu
rą danego narodu.

. Z tych to Kościołów, narodo
wy Kościół Italii, kierowany 
przez zachłanne państewko w a
tykańskie z papieżem na czele, 
siłą wprost i gwałtem (przy po
parciu władzy cesarskiej) na
rzucił swe władztwo kościelne 
innym narodom chrześcijań
skim, uzurpując sobie wyłącz
nie wszystkie znamiona praw
dziwego Kościoła, a przez to 
z gałęzi chrześcijaństwa chciał 
stać się pniem prawdziwego 
chrześcijaństwa. Przez to sa
mo Kościół Italii podważył or
ganizacyjne podstawy Kościom 
ła Powszechnego, którego zasa
dą była wolność i równorzęd- 
ność poszczególnych Kościołów 
narodowych, tworzących współ

nie jeden Kościół Powszechny. 
Kościół Italii sprzeniewierzył 
się też poważnie samej Ewan
gelii Chrystusowej przez swą 
pychę, przez dążność do poli
tycznego (nie tylko religijne
go) panowania nad innymi na
rodami, przez swe nadmierne 
bogactwa, przez faryzeizm licz
nych, czysto zewnętrznych 
przepisów, nie powiązanych z 
duchem Ewangelii.

Na pytanie więc: Czy Koś
ciół rzym-kat. jest fałszywy, 
czy równorzędnie prawdziwy 
z Kościołem polsko-kat? — od
powiadamy: Kościół rzym-kat., 
w swych podstawowych zasa
dach wiary i moralności, jest 
równorzędnie prawdziwy z Ko
ściołem polsko-kat., gdyż oba 
Kościoły w yrastają z jednego 
pnia zasad wiary i moralnych 
przepisów, zostawionych ludz
kości przez samego Chrystusa.

Na pytanie: Jakie racje prze
mawiają za odejściem od Koś
cioła rzym-kat. a przyłącze
niem się do Kościoła polsko- 
kat? -— odpowiadamy: Przema
wiają za tym  następujące ra
cje: 1) Pragnienie wolności, 
wrodzone każdemu człowieko
wi. Kto bowiem związany jest
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z Kościołem rzym.-kat., ten za
leżny jest duchowo (a przed 
wojną i materialnie) od Waty
kanu, który i historią i kulturą 
i duchem jest nam obcy. 2) 
Krzywda nam wyrządzona. Hi
storia bowiem, dzieje naszej 
Ojczyzny, wykazują niezbicie, 
że Watykan wyrządził Polsce 
ogromne szkody duchowe i ma
terialne. Watykan i papież 
zawsze byli wrogo nastawieni 
do naszej Ojczyzny. 3) Podejś
cie Kościoła Pol-kat. do spraw  
wiary i moralności. Kościół 
polsko-kat. jest nam Połakom

bardzo bliski, naukę Chrystusa 
podaje w sposób bardziej przy
stępny, swojski, narodowy, a 
równocześnie — w odróżnieniu 
od Kościoła watykańskiego — 
dogmatów wiary katolickiej nie 
uznaje za martwe i oderwane 
od życia formuły, za niedoty
kalne i muzealne przedmioty, 
ale doszukuje się w nich coraz 
głębszej treści religijnej, którą 
usiłuje stosować w życiu prak
tycznym wiernych, by byli ka
tolikami nie z metryki tylko 
ale przede wszystkich z życia. 
Można by na ten tem at pisać

bardzo wiele, lecz nie chcemy 
przedłużać naszej odpowiedzi.

Przedstawiając Sz. Obywa
telce racje przemawiające za 
katolicyzmem polskim, bynaj
mniej nie mamy zamiaru gwał 
tem wtłaczać Ją  w nasze szere
gi, gdyż nie zmienimy nigdy 
swego poglądu, że ostateczne 
zbawienie człowieka zależy 
najpierw  od uczciwości jego 
życia osobistego, — ale proszę 
powiedzieć, czy nie lepiej kro
czyć do Boga polską a nie obcą 
drogą?

(E.B.)

JULIUSZ SŁOWACKI

O d a  d o  f i w i ł i & l e i

(fragment)

W i t a j  wolności aniele! — 
nad m artwym  wzniesiony światem. 
Oto w Ojczyzny kościele, 
ołtarze wieńczone kwiatem, 
i wonne płoną kadzidła!

Patrz! tu świat nowy — 
nowe w ludziach życie.
Spojrzał — i w  niebios błękicie 
malowne pióry złotemi 
roztacza nad Polską skrzydła... 
i słucha hymnów tej ziemi.

c i  t a m , już w cieniu wieków  
za nami się chowa 
duch niewoli,
i dumną stopą depcze trony.
Zgina się pod ciężarem 
skrwawionej korony, 
mówi — ale niezrozumiałe 
z ust wychodzą słowa.

To obelisk,
co niegdyś pisanym wyrazem  
dziwił ludy,

obwiany mgłą kadzideł dymu, 
dziś przeniesiony do Rzymu, 
niezrozumiały ludom  — 
umarły — jest głazem.

O tlE G D Y S  Europa cała 
była gotyckim kościołem.
Wiara kolumny związała, 
gmach niebo roztrącał czołem... 
Drżącym od starości głosem 
starzec, pochylony laty, 
trząsł dumnych mocarzy losem, 
zaglądał w  królów siedzibyl — 
Zaledwo promyk oświaty 
przez ubarwiane gmachu 
przedzierał się szyby.
Jakiś mnich stanął u proga, 
kornej nie uchylił głowy. 
Walczył słowami Boga 
i wzgardził św iętym i kary.
Upadł gmach zachwiany słowy, 
błysnęły światła promienie... 
Pierwsze wolności westchnienie 
było i westchnieniem wiary.
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TO p a m i ę t n ą  (H oeznleę
(Na marginesie 10-lecia wyzwolenia całej Polski) ST. SŁAWA

piER W SZE miesiące 1945 roku na zaw- 
*■ sze przeszły do historii narodu polskie

go. W czasie tym bowiem na zachód od Wisły 
rozgrywały się potężne boje, które w  rezul
tacie zadecydowały o całkowitym wyzwole
niu ziem polskich spod okrutnej okupacji hi
tlerowskiej.

Zaczęło się w styczniu. W mroźne zimowe 
poranki, pozorną ciszę lasów przyfrontowych 
nad Wisłą przerwał gwałtownie grzmot dzie
siątków tysięcy dział, huk tysięcy, czołgów 
i samolotów. To Armia Radziecka rozpoczy
nała ostatni etap swego zwycięskiego pocho
du, swą potężną ofensywę zimową. Obok nie
zwyciężonych żołnierzy K raju Rad przeszli do 
natarcia również bohaterscy żołnierze Ludo
wego Wojska Polskiego, których zaszczytnym 
zadaniem było wyzwolenie stolicy Polski — 
Warszawy.

Dziś, po dziesięciu latach od tej chwili, w ar
to chociażby w  ogólnych zarysach przypom
nieć sobie ówczesną sytuację.

Gdy w roku 1944 wojska hitlerowskie zo
stały całkowicie wyparte z ziem radzieckich, 
gdy została wyzwolona prawobrzeżna War
szawa, część Czechosłowacji, Jugosławia 
i Węgier, cała Bułgaria i Rumunia — wojska 
anglo-amerykańskie bezczynnie stały na za
chodnich granicach faszystowskich Niemiec, 
pomimo, że dysponowały wszelkimi środkami 
do zdecydowanego atakowania wroga. Mono
poliści . W all-Streetu i City woleli jednakże 
całą swą energię skierować raczej na przedłu
żenie wojny, snując po kupiecku plany wy
krwawienia Armii Radzieckiej, z którą ofi
cjalnie byli w przymierzu. Nic więc dziwne
go, że wśród hitlerowców odżyły niejako na
dzieje na rozłam w koalicji anty-hitlerowskiej 
i na możność zawarcia separatystycznego po
koju ze Stanami Zjednoczonymi i Anglią.

Dowództwo armii hitlerowskiej, wykorzy
stując tedy bierność anglo-amerykanów, po
stanowiło przeprowadzić demonstracyjną ope
rację wojskową, by poprzeć swe starania o se
paratystyczny pokój. W tym celu przeprowa
dzili faszyści stosunkowo nieznacznymi środ
kami ofensywę w Ardenach i w ciągu kilku 
zaledwie dni walki przeszli ponad 100 km., 
zadając przy tym  poważne straty wojskom 
anglo-amerykańskim i wzbudzając istną pani
kę wśród ich dowództwa.

Aby tedy ratować swoje wojska przed nie
chybną klęską, ówczesny premier brytyjski 
Churchill zwrócił się w  dniu 6 stycznia do 
wodza narodu radzieckiego Józefa Stalina 
z błagalną prośbą o rozpoczęcie ofensywy na 
froncie wschodnim.

Naczelne dowództwo radzieckie, zawsze 
wierne swym sojuszniczym zobowiązaniom, 
postanowiło przyśpieszyć rozpoczęcie wspom
nianej ofensywy z nad Wisły, chociaż w arun
ki ku temu nie ze wszystkim były sprzyjają
ce. Początek wielkich działań wyznaczono na 
dzień 12 stycznia, czyli zaledwie w sześć dni 
po liście Churchilla.

Dowództwo hitlerowskie zasadnicze swe si
ły skupiło na froncie radzieckim. Znajdowa
ły się tutaj 204 dywizje, podczas gdy przeciw
ko wojskom anglo-amerykańskim działało za
ledwie 75 dywizji niemieckich i to wątpliwej 
wartości. Taki stosunek sił tłumaczył się dą
żeniem hitlerowców do zatrzymania za wszel
ką cenę przewidzianej ofensywy radzieckiej 
z nad Wisły. Na taki też stosunek sił mogli 
pozwolić sobie hitlerowcy dzięki bierności 
Eisenhowera i Montgomery’ego — dowodzą
cych armią anglo-amerykańskg.

Oprócz skupienia głównych sił na froncie 
wschodnim, hitlerowcy niezwykle silnie ufor- 
tykowali swe linie obronne, przy czym szcze
gólnie silną obroną dysponowali oni nad Wi
słą, na Pomorzu, w Prusaćh Wschodnich i w 
Wiekopolsce. Znajdowały się tam potężne, od 
wielu la t budowane rejony umocnień z żela
za, stali i betonu.

Wszystkie jednakże rachuby hitlerowskie 
spaliły na panewce. Gdy 12 stycznia rozpoczę
ła się potężna ofensywa radziecka z nad Wi
sły w rejonie Sandomierza, a 14 stycznia w 
rejo-nie Warki — hitlerowskie umocnienia zo

stały błyskawicznie skruszone. Armia Ra
dziecka w niespotykanym dotąd tempie posu
wała się na zachód, wyzwalając codziennie 
dziesiątki naszych miast i miasteczek, setki 
i tysiące wsi i osiedli.

W rezultacie uderzenia styczniowego Armia 
Radziecka wyzwoliła całą Polskę na zachód 
od Wisły, podeszła aż do Odry pod Frankfur
tem i Kostrzyniem, zdobyła przyczółki, skąd 
znowu w kwietniu wykonała ostatnią, zwy
cięską ofensywę na Berlin, zmuszając tym  sa
mym do bezwzględnej kapitulacji armię hi
tlerowską.

U boku sojuszniczej Armii Radzieckiej 
dzielnie walczyły oddziały 1 Armii Wojska 
Polskiego. Dzięki niezwykle silnemu uderze
niu, które Armia Radziecka wykonała na 
skrzydłach hitlerowskiego zgrupowania, właś
nie żołnierze polscy w dniu 17 stycznia wy
zwolili swą bohaterską stolicę — Warszawę, 
obchodząc ją od północy i południa.

Następnym etapem działań oddziałów pol
skich był bezpośredni udział w pościgu za
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uciekającym w popłochu wrogiem, 1 Armia 
Wojska Polskiego ścigała wzdłuż Wisły i bra
ła udział w wyzwoleniu Bydgoszczy.

Po przekroczeniu przedwrześniowej grani
cy polsko-niemieckiej w rejonie Sępolna, od
działy polskie napotkały na umocnioną obro
nę hitlerowską na Pomorzu, zwaną Wałem 
Pomorskim. Hitlerowcy budowali te fortyfi
kacje już od roku 1934. Miały one zamykać 
drogę do wybrzeży Bałtyku, do portów Ko
łobrzeg i Szczecin. Nie bacząc jednak na siłę 
tej linii obronnej hitlerowców, żołnierze nasi 
już po pierwszym uderzaniu na początku lu
tego dokonali w niej wyłomu, a następnie 
całkowicie ją opanowali.

Po rozbiciu wroga na Wale Pomorskim, od
działy polskie, wykorzystując dalekie wysu
nięcie się na zachód oddziałów radzieckich, , 
przeszły do zdecydowanego pościgu wroga w 
kierunku Bałtyku i w pierwszych driiach m ar
ca wyszły na jego brzegi.

Nawet w tak beznadziejnej sytuacji hitle
rowcy usiłowali stawić nam zacięty opór. 
Umocnili miasto Kołobrzeg, zwłaszcza port, j 
gdzie zorganizowali silną obronę.

Przez 9 dni nacierali żołnierze 1 Armii Woj- 
ka Polskiego, by wyzwolić stary piastowski 
gród Kołobrzeg. Trudne te walki są chlubną 
kartą polskiego żołnierza. Bohaterscy żołnie
rze walczyli mężnie i  ofiarnie, aż w wąskich 
zaułkach starego miasta rozgromili całkowi
cie silnego wroga i wyzwolili miasto i port.

W tym  sanrpn czasie Armia Radziecka, 
przy współudziale również i  polskich czołgis
tów, wyzwoliła Gdynię, Gdańsk i Szczecin.
W ten sposób powróciły do macierzy polskiej 
wszystkie prastare ziemie słowiańskie na wy
brzeżach Bałtyku.

* * *

T\/fIJA zaledwie 10 la t od tych historycz-
l ł ln y c h  dni, w których wyzwoleńcza Armia 

Radziecka i Ludowe Wojsko Polskie przy-, 
wróciły nam całkowitą wolność i zjedno
czyły ziemie naszej drogiej ojczyzny. W ska
li historii Narodu jako takiego — jest to 
oczywiście niewiele. Lecz jakże wiele w tym 
krótkim czasie zdziałał nasz wspaniały Naród, 
wyzwolony tym razem już nie tylko z pęt- 
niewoli politycznej, ale również z ucisku spo
łecznego rodzimej reakcji i kapitalizmu.

Dzięki twórczej pracy tego naszego Narodu 
odbudowaliśmy kraj z ruin wojennych i bar
barzyńskiego zniszczenia, dokonaliśmy olbrzy
miego skoku naprzód, przekształcając Ludo

wą Polskę w przodujący kraj przemysłowo- 
rolniczy.

W okresie tego dziesięciolecia rozbudowa
liśmy, a w szeregu dziedzin zbudowaliśmy od 
podstaw potężny przemysł ciężki, stanowiący 
niezbędny warunek rozwoju całej naszej go
spodarki narodowej.

W oparciu o potężne uprzemysłowienie kra
ju, znacznie wzrosła produkcja przemysłowa 
przedmiotów spożycia.

Pięknie rozwija się kultura polska, zlikwi
dowano całkowicie zacofanie la t przedwojen
nych w dziedzinie szkolnictwa i oświaty, 
zniknęło u nas pojęcie analfabety, rośnie ilość 
szkół wyższych, zwiększa się ustawicznie na
kład książek i czasopism, coraz więcej w i
dzów mieszczą sale naszych starych i nowych 
teatrów, kin i filharmonii, coraz więcej mło
dzieży ćwiczy na boiskach otwartych i w ha
lach sportowych.

Mądra polityka naszego Rządu Ludowego, 
bezinteresowna pomoc ^zaprzyjaźnionego 
Związku Radzieckiego, życzliwa i bratnia 
współpraca nasza z innymi narodami obozu po
koju i postępu — leżą u podstaw wszystkich 
naszych wspaniałych osiągnięć.

I pomyśleć, że te same siły, które mimo zo
bowiązań biernie przyglądały się, jak w roku 
1939 Hitler zagarniał nasze ziemie i mordo
wał najlepszych synów Ojczyzny, dzisiaj w 
sojuszu z neo-hitleroweami dążą świadomie 
do zakłócenia naszego pokojowego budownic
twa, dążą do wywołania nowej wojny świato
wej. Nie starczyło im olbrzymich ofiar i znisz
czeń minionej wojny. Nie nasycili się ol
brzymimi zyskami, jakie z tej wojny ciągnę
li. Dążą do znacznie większych, choćby trze
ba było w tym celu przy pomocy broni ato
mowej dokonać olbrzymich zniszczeń, jakich 
świat dotąd nie oglądał i nie zna.

Ze wszystkich swych najlepszych sił wal
czy naród nasz o pokój, o szczęśliwą przy
szłość, o coraz większy dobrobyt każdego oby
watela. Razem z krajam i obozu pokoju ze 
Związkiem Radzieckim na czele czynimy 
wsz3?stko, by nie dopuścić do nowej pożogi 
wojennej. Ale jednocześnie żywo każdy z nas 
pamięta słowa Bolesława Bieruta o obowiąz
ku „umacniania naszych sił obronnych, aby 
wespół z potężnymi siłami Z.S.RR. i całego 
obozu demokratycznego zapewnić pokój świa
towy, a tym samym ' bezpieczeństwo naszej 
Ojczyzny1*.

Warszawa, w styczniu 1955 roku.

„Pakty międzynarodowe zawiera się nie tylko za cenę złota, żelaza, nafty, zboża lub 
budulca, lecz właśnie najskuteczniej za cenę wymienną krw i bohaterów, z jednej i drugiej 
strony wylanej“.

(St. Żeromski z „Nullo i jego towarzysze“)
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P. N O W IN A

LUD W IDEOLOGII SŁOWACKIEGO
W  TWÓRCZOŚCI literackiej największych 

naszych wieszczów narodowych dopatry
wano się zawsze chętnie momentów lirycznych 
i artystycznych, pozostawiając niejako w  cieniu 
ich aspekt społeczny. Poetę-obywatela przesła
niał tu mistrz słowa. A przecież wielkość takie
go Mickiewicza czy Słowackiego uwarunkowa
na była nie tylko ich utworami czysto lirycz
nymi, ale przede wszystkim głęboką treścią ich 
całej twórczości, ich względem społecznym, 
ogólno-ludzkim.

Juliusza Słowackie 
go śmiało zaliczyć mo 
żna do pierwszych re 
wolucjonistów pol
skich. Bo rzeczywiś
cie jest on piewcą naj 
zdrowszej rewolu
cji piewcą walki 
ludu o swoje prawa i 
sprawiedliwość spo
łeczną

Słowacki kochał 
swą polską ojczyznę 
miłością głęboką i 
szczerą. Czuł się nie
rozerwalnie związany 
z jej losami, z jej du
chem, z tętnem jej 
serca. Niezłomnie też 
wierzył w jej zmar
twychwstanie i 1 nie
podległość polityczną, 
wierzył silnie w jej 
odrodzenie społeczne, 
wierzył, że zrzucił z
siebie jarzmo niewól i stanie promienna, czy
sta, nowa, wolna od ucisku i nieprawości, wo
lna od błędów przeszłości. Miłość Słowackiego 
do Polski, nierozerwalnie złączona była z jego 
miłością ku Bogu, jego patryiotyzm był niejako 
cząstką jego wiary w Boga.

Lecz m y przysiężmy, że kraj zm artw ych
wstanie!

A przysiężemy— to zmartwychwstać m usi“ 1).

Słowacki pragnie, aby cała Polska tak od
czuwała potrzebę wolności, jak on sam ją od
czuwał. I niecierpliwi go cisza w kraju, gdyż 
pragnie ruchu w świecie, niepokoi go zastój 
i odrętwienie, — czeka jakiejś wielkiej dziejo
wej przemiany, jakiegoś kataklizmu międzyna
rodowego, kiedy to sprawa Polski będzie mogła 
dojrzeć i stać się sprawą żywotną dla całej Eu
ropy:

Już prawie jestem  człowiek obłąkany, 
ciągle powiadam, że kraj się już pali, 
i na świadectwo ciskam ognia zdroje, — 
a to się pali tylko serce moje!“

Wieszcz nasz doskonale zdawał sobie sprawę 
z tego, iż Polska rozdarta pomiędzy trzy po
tężne mocarstwa nie wyzwoli się o własnych 
tylko siłach, że na to potrzeba jakiegoś wiel
kiego przewrotu, jakiegoś wstrząsu historycz
nego, który by poobalał trony gnębicieli pol
skiego 'nairodu, a przez to umożliwił wyzwole
nie się ludu- Ale do tego, by nawet w najbar
dziej sprzyjających warunków można się było 
wyzwolić z kajdan niewoli — potrzeba wielkiej 
mocy i oddania się bez reszty srawie ojczyzny:

„Biada, kto daje 
ojczyźnie pół duszy“‘.

Ale kto tak wiel
kiego dzieła dokona? 
Czy może szlachta, 
obarczona tak wiel
kimi względem oj
czyzny przewiny? 
Która się przeżyła, 
dziej owo wyczerpała, 
a nawet zwyrodniała 
duchowo? Wszak 
szlachty właściwie 
już nie ma: ' 1

„Kiedf/ś ze sto was 
tysięcy

było szlachty z serc 
i lica.

dziś jednego znam szlachcica, 
kraj ich cały nie znał więcej...

Dziś i ten nie został z wami, 
swej godności już nie trzyma  
marą króla zgnił z królami.
Dziś go nie ma i was nie mal“

Czyjeż więc ręce i czyjeż ramiona wyprężą 
się, by kamień grobowy ojczyzny odwailć?

Słowacki wierzył jedynie w LUD POLSKI, 
wierzył w jego przyszłość, w jego potęgę i moc, 
i na nim tylko opierał swe nadzieje odbudowy 
zniszczonej ojczyzny. Dlatego też serdecznie 
ukochał ten lud, który dopiero budził się z 
uśpienia, budził do nowego życia, kochał go
o wiele więcej, aniżeli skostniałą w sobie i nie
udolną szlachtę:

„Kocham lud więcej, niż umarłych kości... 
Kocham,... lecz jestem  bez łez, bez litości“! s)

Przyczyny upadku Polski dopatrywał się Sło
wacki wT\szlacheie, która tworzyła zamkniętą w 
sobie kastę, która „wolność złotą i moc ziem
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ską!i wyłącznie dla siebie chowała, a w stosun
ku do ludu była „ojczymem" i macochą, — dla
tego też niegodną się stała wolności i poszła 
,,w nędzę tułaezą“ po świecie.

„A pańszczyzna i królowanie szlachty pol
skiej — pisze Słowacki w jednym  ze swych 
listóio — jest jedną z takich rajskich róż, które 
ju ż  Ewa polska na wieki utraciła. A że powinna 
była to utracić, o tym  świadczy mała miłość, 
jaką sobie u ludu zyskała“. „Wy, którzyście 
przybyli na wieś— pisze dalej Słowacki— gdzie 
przez tyle lat wasi poprzednicy byli królami 
samowładnymi, ukamienowani jesteście! Któż 
winien? _ Świadczę się Bogiem, że ten, który  
miał w ręku los ludzki, mógłby mieć i serca tych  
ludzi na wieki. Kto wam miłości ludu nie zosta
wił, ten nie zostawił żadnego dziedzictwal:‘

Obcy też był naszemu poecie wszelki narodo
wy szowinizm. Kochał ludzi prostych nie tylko 
w Polsce, lecz drogim mu był i lud ukraiński, 
z którym od dzieciństwa się stykał. Bardzo też 
bolał nad tym, że między tym  ludem a naszą 
szlachtą wyrosła przepaść nieprzebyta, która 
doprowadzała do wielkiej tego ludu krzywdy. 
Słowacki marzył o innym losie dla Ukrainy, — 
pragnął sprawiedliwości, chciał, by Polska mi
łością darzyła bratni ten naród.

Naród Polski, jeśli chce powstać i stać się 
naprawdę silnym — musi naprawić wszystkie 
swe błędy przeszłości, musi odmienić kurs swej 
polityki, winien zacząć rządzić się sprawiedli
wością. Musi tu  zniknąć pojęcie wyłączności 
stanowej, wynoszenie się jednych nad drugich, 
zwłaszcza szlachty, nad prosty lud, musi tros
ką najczulszą otoczyć cały naród, a nie tylko 
garstkę pasorzytów ’i nierobów o tzw. błękitnej 
krwi:

„Uszanować należy brać chłopska,, powiada 
Słowacki — i być z nią jedną rodziną Bożą, a 
zrobić to trzeba rychło, bo nic już nie w strzy
ma prawa, które od nas ulatuje w  przepaść%

Tak więc w przywróceniu praw należnych 
ludowi, w zniesieniu wszelkiej kastowości i 
niesprawiedliwych przywilejów, w szczerym 
zbrataniu się z ludem — widział Słowacki przy
szłą wielkość odrodzonej ojczyzny. Widział, ja 
koby naród wielki, dźwigający się z wiekowej 
niemocy, jednością silny, jakby z jednej w y
kuty bryły. Dla niego Polska Ludowa — to 
nowa twórcza 'siła* dziejowa, to moc niezwycię
żona:

„Niech ku północy z cichej się mogiły 
podniesie naród i ludy przelęknie, 
że taki wielki posąg z jednej bryły,

a tak lutrtoiuny, że w ogromach nie pęknie... 
Ale z piorunów na ręce i wieniec, 

gardzący śmiercią wzrok — życia
rumieniec!“ ")

W swoim głębokim „Genezis z ducha“ przed
stawia Słowacki cały przebieg rozwoju tego du
cha, jego niejako ewolucję: „Albowiem zleni- 
wienie się ducha w drodze postępu, dbałość
0 trwanie i formy wygodę, były i są dotąd je
dynym grzechem braci moich i duchów".

I dlatego nienawidzi wprost wszelki zastój,' 
martwotę, doktrynerstwo, wszelkie przejawy 
skostniałego dogmatyzmu, wszelką reakcję spo
łeczną i do walki z nią staje nie tylko sam, ale
1 innych nawołuje. Klasa posiadająca, klasa 
wyzyskiwaczy, która w pojęciu Słowackiego jest 
niejako symbolem wszelkiej reakcji, niezdolna 
już do czynu twórczego i zasklepiona w swych 
stanowych przesądach — przeżyła się już i nic 
już uczynić nie potrafi dla przyszłości narodu.

Przyszłość ta tkwi jedynie w wyzwoleniu lu
du, z więzów ducha, ujarzmionego przez kler 
papieski i z więzów ciała, ujarzmionego przez 
ucisk społeczny i polityczny. Od ludu też na
leży oczekiwać lepszego1 jutra:

„Tak zawszem ja marzył, — 
że ludom; płynie jakaś wiedza nowa, 
jakaś z płomieni rzeka, w którą w twarzył 
swe wielkie lice Bóg, a ona chowa 
na przyszłe czasy wybuch ducha z siłą“ 4)

Genialną swą intuicją przeczuwa Słowacki 
przyszłe zmagania wewnętrzne swego umiłowa
nego narodu i przepowiada chwilę ostatecznej 
rozprawy, gdy i inne ludy powstaną, gdy i one 
upomną się o swe prawa, wspólnie z nami ude
rzą na krzywdzicieli im i nam  wspólnych 1 uczy
nią nad nimi sąd:

„...Czujecie! (Ja wam piszę 
z ciemnego świata duchów list przestrogi) 
Ludy, bo wkrótce będziecie jak bogi: 
co rozwiążecie w y w żelaznej clłoni, 
to rozwiązanym będzie... już na wieki.
A kto odejdzie od was — gdzie się schroni?
Z was będą góry, doliny i rzeki 
i morza, które wiatr na słońcu goni; 
z was port zagłady będzie i opieki!“ 5)

Według Słowackiego ludzie nieustannie pra
cować powinni nad coraz doskonalszymi forma
mi urządzeń i ustrojów społecznych ludzkości, 
by te ostatnie jak najmniej krępowały ich roz
wój, I łamać należy wszelkie przeszkody na tej 
drodze, by nic rozwoju nie hamowało. Dlatego 
dziejami ludzkości od czasu do czasu wstrząsa
ją przewroty gwałtowne, zwane rewolucjami, 
które w rezultacie przyśpieszają tylko pochód
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ducha zawsze naprzód: „Przez rewolucje leczą 
się przestarzałe ustroje, albowiem rozbicie cza
ru  form, które ducha ugniatają, dopomaga w yj
ściu na wierzch większym duchom, a na właś
ciwe niższe miejsca strącą te niedołężne" 6).

Rewolucja jednakże — zdaniem Słowackiego
— tylko wtedy znajduje swe usprawiedliwienie, 
gdy rząd narodu pochodzi z ducha miłości i 
mocy. Czyn rewolucyjny poprzedzony być musi 
duchowym odrodzeniem człowieka i wynikać 
z wewnętrznego nakazu natury moralnej. Sło
wacki takiego czynu rewolucyjnego się nie lęka 
i nie drży „przed piersią gminu“. Owszem, wita 
z radością ruch taki, jako jutrzenkę nowej ery:

„Honor myślom! z których błyska 
nowy duch i forma nowa!
Bo są światu jak zjawiska, 
jak jutrzenka  są różowa, 
jak ogniste meteory 
stopom ludu podesłane11.

A kiedy Krasiński przeciwstawiał się tym re
wolucyjnym ideom Słowackiego, tenże był głę- 
.boko przekonany, że jednak ma rację, że „ognie,’ 
rodzące się w tłumach, są w Bożej sprawie" — 
i na «Psalmy Przyszłości* Krasińskiego tak od
powiada:

„Kiedy gore świat cierpieniem, 
kiedy zbiera czynu fala, 
on się kładzie wstecz kamieniem, 
na ruch ludzki nie pozwala...
Chce nawrócić w stare łoże 
nowe fale — rzeki-Boże.....
Do zbolałych serc nie wnika,
Czynu ludu nie ma w dłoni, 
ale v> uszy formą dzwoni, 
albo dzwoni, albo syka“.

I dlatego też Słowacki wierzy mocno, że 
duch — ten „wieczny rewolucjonista", ten, któ
ry w  męce trw a i oczekiwaniu, pójdzie jak bu
rza na świat krzywdzicieli i zniszczy stare for
my, a wyższe od nich sam stworzy i ludzkość 
odrodzi:

„Ten, kto ojcu powie: Raka!
■ ten przeklęty... więc się bójl 

Polski lud — to Ojciec twój — 
zeń, jak z cierniowego krzaka, 
gotów znowu Bóg wybuchnąć...

Więc się bój, — bo nie ja grożę, 
marny człowiek i twój brat...

Więc się bój — bo duch się wdziera, 
już podnosi góry, wieże:
„Słaby — mówisz — rzeź wybiera“ — 
A  czy zoiesz, co on wybierze?
Może ludów zatracenie — 
może nam przyniesie w dłoni 
kom et wichry i płomienie, 
w  których drży król — matka roni;“

„Z demokratycznej i republikańskiej ideolo
gii poety — pisze Górecki w swej pracy pt, 
«RZYM A POLSKA* — w yrasta widzenie no
wej przyszłości: Polski Ludowej, w której spło
ną stare sztandary, stare idee i hasła, i zdmuch
nięte zostaną księgi praw przestarzałych, pró
chnem już świecących. Ta przyszłość Polski 
wolnej będzie dziełem pracującego ludu!" 7) 

Istotnie tak, a nie inaczej rozumiał poeta 
przyszłą Polskę, jej rozwój i niebywały rozkwit. 
Widział jej przyszłą wielkość i potęgę, opartą 
przede wszystkim na sile prostego ludu pracy, 
na świętości ich czynów, równości i braterstwie. 
Widział również Polskę wolną duchem i nieza
leżną od Rzymu, Polskę kroczącą własną dro
gą ku celom doczesnym i wiecznym. W tę świet
laną przyszłość był zapatrzony Słowacki, we 
wszystkich prawie swych utworach odsłania 
jej wizję i jest głęboko przekonany, że będzie 
ona właśnie taką, jaką sobie wymarzył:

„Radujcie się! Pan wielki narodów nadchodzi! 
Radujcie się! bo prawdy wybiła godzina! 
Strach się już Boży rodzi, 
strachem Pan, jako mieczem ognistym

pościna...

Podnieście teraz czoła, od wieków trapieni: • 
a więcej się nie bójcie żadnego ucisku!“

OBJAŚNIENIA

1) „Poemat Piotra DamrtysEika o piekle”, 2) Beniow
ski” Pieśń V w. 70. 3:) „Grób Agaimeminoina” 4) Sa
m uel Zborowski”, 5} „Beniiowiskii” Pieśń VII, .6) ;,Wy
kład nauki”, 7) Górecki „Rzym a Rolska”.

„Jeżeli chcemy, abyśmy byli jednym  narodem, potrzeba koniecznie byśmy byli wszyscy 
zupełnie wolnymi pod panowaniem praw dobrych, dla całego ludu jedynych.“

(H. Kołłątaj «Do prześwietnej deputacjin)

„Nie może się naród ocalić bez rządu, lecz rząd nie może być czynnym  bez zaufania, po
słuszeństwa i aorliwości ludu .'1 , . 7 „  , , w - (T. Kosciuszko «Odezwa»)
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K  a l u m n a  z ł  o t y  c

JED YNY GRZECH — KRZYW D A  
W YRZĄD ZONA CZŁOWIEKOWI!

— Tylko krzywda wyrządzona drugiemu 
człowiekowi jest ciężkim grzechem. Innymi 
grzechami człowiek krzywdzi samego siebie 
i to jest dla niego pokutą jednocześnie... Na 
świecie żyje się ty lko  raz i życia powtórzyć 
nie można. Dlaczego więc ci, co mają za dużo, 
nie podzielą się z innymi, żeby byli zadowo
leni wszyscy?

— Niech ksiądz napisze o tym  w naszym  
miesięczniku!

— Bo czy ty  myślisz, że to coś nowego? Ze 
tego ludzie jeszcze nie słyszeli? Przecież 
Chrystus już to dawno głosił.

(K. Oleksik „Powołanie Daniela” — fragment 
rozmowy pomiędzy ks. red. Ochockim a Da
nielem)

SZTUCZNE PODSYCANIE W IA R Y  
F A ŁSZYW YM I CUDAMI

— Trzeba ukarać Stwarza (sprawcę fałszy
wego cudu z źródełkiem  — uw. Red.) — oto 
najprostszy wniosek, jaki się nasuwa.

— Czy wyobrażasz sobie, ojcze, jakie stąd 
wnioski mogą nasunąć się wiernym?

Jakie to?
— Nie mamy prawa osłabiać gorącej wiary 

prostaczków.
— Nie mamy praiua utwierdzać ich w błę

dzie!
— Dla szczerze wierzących nie ma rzeczy 

niemożliwych. Jeśli pragną cudu — cud jest 
potrzebą ich wiary!

(K. Oleksik „Powołanie Daniela” — fragment 
rozmowy pomiędzy ks. red. Ochockim a ojcem  
magistrem)

CZYM SĄ  DZIEJE PRZESZŁOŚCI DLA  
POTOMNYCH?

Historia jest w ielkim  świadectwem, które 
poprzednie pokolenia podpisały i przekazały 
potomstwu, — jest poselstwem ustnym  i pisa
nym, które cała ludzkość do jednostki wypra
wia, jest rozmową, którą przeszłość z teraź
niejszością prowadzi. Zmarli powstają id dzie
jach, bohaterzy rozmawiają z nami i otwie
rają serca swęje, przeszłość zamienia się w te
raźniejszość, słowa wielkich mówców znowu 
dochodzą do uszu naszych, odzywają się har
fy  śpiewaków, wielcy myśliciele przeszłości 
rozwiązują przed nami zagadkę bytu.

(Carlyle „Historia powszechna” Holzwartha)

t>

U m y ś l i

TYLKO  CHWIEJNA W IARA SZUKA  
CUDÓW!

— Cud! Skąd ta tęsknota do cudu, jeśli nie 
z chwiejności wiary, która co pewien czas 
musi być podsycana jakimś nadprzyrpdzo- 
nym  zjawiskiem.

— Nigdy nie potrafisz wytłumaczyć cudu, 
przykładając do tych słów ,,mędrca szkiełko 
i oko“. Wiara! Wiara, drogi mecenasie, czyni 
cuda!

— Właśnie wiaral... Matka Boska zapłaka
ła... Zastanówcie się panowie! Czym jest 
płacz? Oznaką słabości! Płaczem wyrażamy 
ból, smutek, — i radość zbytnią i cierpienie... 
Tu — zawsze współczucie albo żal. Czy nie 
spostrzegacie, moi przyjaciele, że to jest 
swoista konwencja ludowa? Człowiek prosty, 
biedny i skrzywdzony  — szuka współczucia 
& Boga. Obdarza go więc cechami ludzkimi, 
zapominając o cechach boskich o przymiotach, 
które wymienia katechizm: najmądrzejszy, 
wszystko wiedzący, najpotężniejszy... I oto 
ukazuje nam Boga, który jest bezradny wobec 
tego, co się dzieje na świecie... To jest kon
wencja, która będzie się powtarzać tak długo, 
jak długo człowiek nie uwierzy, że sam może 
zapobiedz krzywdzie!

(K. Oleksik „Powołanie Daniela” — fragment 
rozmowy mecenasa Sęka z kanonikiem Sta
rzyńskim)

STARO ŻYTN I GŁĘBOKO W IERZYLI 
W ŻYC IE  DOCZESNE

Co widać z klasycznych budowli — to nie
zmierną wiarę lud.zi starożytnych w życie do
czesne, w jego znaczenie i w jego szczęście. 
Rozumiemy Achilesa, gdy mówił na wpół ze 
smutkieni: „Słuchaj, boski Odyseju! Wolał
bym  być parobkiem i żyć na ziemi, niż błą
kać się jak cień po polach elizejskich!11 — Ja
koż szczęścia, rozkoszy, celów jakie sobie 
człowiek zakłada — szukano tu  na ziem i, 
Stąd i ochota do wysiłków życiowych, do do
pełnienia życia ładem pcrezji, malarstwa, rzeź
by, m uzyki i budownictwa. Sztuki piękne są 
dla nas zapomnieniem życia i ucieczką od nie
go (autor mówi o czasach z końca X IX  wie
ku  — uw. Red.), dla nich były jego bukietem. 
Średniowieczny mnich patrzący na ziemię, 
jak na padół nędzy, nie mógł wznosić świą
tyń  podobnych. Kościół jego wyrywał się ku  
niebu strzelistymi wieżami, jak wyrywała się 
tam dusza... Średnie wieki straciły wiarę w 
życie doczesne — nowsze tracą je w przyszłe...

(H. Sienkiewicz „List z Rzymu”)
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O LUDZKIE PODEJŚCIE DO 
SZUKAJĄCYCH POPRAWY!

Musimy zrozumieć, że nawet zatwardziały 
grzesznik również jest człowiekiem, który 
pragnie dla siebie szczęścia, — że przeto całe 
jego życie i grzechy są jednym  w ielkim  nie
porozumieniem. Musimy zrozumieć, że owce 
zbłąkane powinno się nieść do domu na ra
mionach, a nie stawiać na ich d.rodze po
wrotnej niezliczonych przeszkód. Wielu sy
nów marnotrawnych chętnie wróciło by do 
domu, wyrzekło by się również z prawdziwą 
ochotą zabicia cielca, którego tak czy tak bar
dzo mała liczba synów marnotrawnych oglą
dała, — byle by tylko byli zabepieczeni przed 
swym  cnotliwym bratem, który wychodzi na
przeciw z nieufnością oraz pogardą, a na resz
tę życia przyszywa im  łatkę „synów marno- 
trawnych“.

(E. Fiedler „Nowy człowiek”)

O TWÓRCACH I WSPÓŁTWÓRCACH

Splendor artysty, który stworzył arcydzie
ło, spada w maleńkiej części i na tego, który 
się na arcydziele owym  poznać potrafił.

(W. Miłaszewska „Cmentarz i sad”)

DOBRY AKTOR  
SUGESTIONUJE WIDZA

Jest to rezultat dla .tendencji sztuki nader 
niebezpieczny, bo w teatrze, gdzie się ma do 
czynienia z uczuciami widzów, powstającymi 
pod wpłyioem akcji niezmiernie żywo, niepo
dobna uniknąć tego, by publiczność poślubia
jąc sercem jakąś postać, nie poślubiła ponie
kąd i jej przekonań.

(H. Sienkiewicz „Mieszaniny literackie”)

ADAM MICKIEWICZ

S L d L a n ia  i  i i u n i g i

Pokój jest przyszłym  dobrem, ) 
przyszłym  szczęściem mojem! — ! 
Nie chciałbym Boga, 
gdyby Bóg nie był pokojem.

+

Bóg nve nad głową mieszka, 
lecz w środku człowieka, — 
więc kto w głowę zachodzi, 
od Boga ucieka.

*

W słowach tylko chęć widzim, 
w działaniu potęgę! —
Trudniej dzień dobrze przeżyć, 
niż napisać księgę.

¥

O kawał ziemi 
ludzkie dobija się plemię: 
zostań cichym, 
a możesz posiąść całą ziemię.

*

Bóg nic darmo nie daje, 
lecz wszystko otwiera,
i każdy z Boga tyle, 
ile chce, zabiera.

*

Gdy pełnisz cnotę, 
cierpisz trudy i kłopoty, 
jeszcześ nie jest cnotliwym, 
tylko szukasz cnoty.

*

Wtenczas powiesz człowieku, 
żeś godzien zbawienia, 
jeśli zdołasz wnijść w piekło
i nie czuć płomienia 

+

Wierzysz, że się Bóg zrodził 
w betlejemskim żłobie?
Lecz biada ci,
jeżeli nie zrodzi się w tobie.

*

I Krzyż w bity na Golgocie
i tego nie wybawi, 

kto sam na sercu swoim  
krzyża nie wystawi.

*

Pomiędzy dzieci boże 
próżno ten wnijść pragnie, 
kto się u drzwi tak nisko 
jak dziecię nie nagnie.

¥

*

Chcesz cało przejść 
pomiędzy światowym  

rozruchem?
Bądź dla zwierząt człowiekiem, 
a dla ludzi duchem!

Wołasz do Boga: „Ojcze!“ — 
Ojciec wnet przychodzi, 
ale zamiast dziecka, 
chłopa dużego znachodzi.
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„Satyra praw dę mówi! j
W zględów się wyrzeka!” }

(I. Krasicki)

BANKIET NA ŁYSEJ GÓRZE
Adrian Krzyżanowski, dr. fi

lozofii, prof. Uniwersytetu na
pisał ma 300-le%ii rok Jubilei- 
uszowy Mikołaja Kopernika 
m ądrą i światłą książkę, iwyd. 
w Warszawie w roku 1844 p.t. 
„Dawna Polska”, w książce tej 
porównuje autor Polskę: Ko
pernika, Reja, Kochanowskie
go, Frycza Modrzewskiego, Ja 
na Łaskiego, Konarskiego, O- 
rzechiowskieigo, Ostroroga — z 
Polską którą Jezuici (wg. auto
ra) uczynili ciemną, głupią i za
cofaną. „Kto (pyta autor) naród 
kiedyś najlepszy i najoświe- 
ceńszy w Europie wyzuł z cno
ty i rozumu i pod tak wyzutym 
wykopał przepaść mającą go 
pochłonąć? — To wyrodni sy
nowie Loyoli (odpowiada autor) 
uczynili z Polski „jedno wielkie 
jezuickie kolegium" — a przez 
to na miejsce dawnego światła 
wnieśli nieprzeniknione ciem
ności.

W dziele swym opisuje A. 
Krzyżanowski różne blaski i 
cienie Polski od X IV -X V III 
wieku. Między innymi szeroko 
rozprawia o inkwizycji, a w 
związku z tym poświęca jeden 
rozdział czarom i czartom, za
znaczając, że wiara w czary i 
opętania dostarczała najwięcej 
ofiar inkwizycji hiszpańskiej i 
wszystkim europejskim trybu
nałom inkwizycyjnym, gdyż 
czamoksięstwo uchodziło w 
tych czasach za zbrodnię Więk
szą niż odstępstwo od wiary.

Wiara w  czary, czarty i opę
tania najbardziej rozwinęła się 
w  Niemczech, które nawet w 
roku. 1484 zaprowadziły u sie
bie „procedurę czarowniczą 
(Hexen — process) na mocy Bu
lli papieskiej Innocentego VIII,” 
a w roku 1489 wydały książkę 
p.t. „Malleus MaJeficarum — 
Młot na czarownice”, w  której 
podano wszelkie sposoby roz
poznawania i karania czarownic.

Niemniej jednak i inne naro
dy wierzyły w czary, czarowni
ce, djabelskie opętania .i.t.d. 
Najlepszym dowodem jest choć
by to, że w każdym prawie kra
ju  istniała góra, na której cza
rownice z czartami urządzały 
rzekomo, czartowskie bankie

ty, zwane s z a b a s a m i  . „W 
Szwecji taka góra nazywała się 
B l o k u l a ,  w Niemczech — 
B r o c k e n ,  we Francji — 
P u y d e D o m e ,  w Hiszpanii
— A Ci u e 1 a  r r a, w Italii —- 
D a r c o  d i  F e r r a - r  o, w 
Austrii — B l o c l c b e r g .  w
Polsce — Ł y s a  Gó  r a.“ 
(s. 524)
Jak taki s z a b a s na Łysej Gó
rze wyglądał — przeczytajmy, 
by się lekturą rozweselić a przy
pominając sobie czasy ciemnoty 
poczuć zadowolenie z osiągnię
tego stopnia wiedzy.

*

„Na swój bankiet czartowski, 
czyli s z a b a s  ł y s o g ó r s k i  
mieli się budzić (czarownice) 
przed świtem skutkiem  jedne
go z piętnowych znamion, 
przez samego czarta na swym

' ciele wykłótych. Na przeprawę 
dostawiał im  czart mioteł, pożo- 

| gów, łopat, rożnów, na których, 
wym knąwszy się kominem lub 
oknem, wyruszali ku Łysiej 
Górze, niewidzialni od świata 
dla gęstej mgły którą czart na 
ten raz zaćmiał atmosferę. Do
mownicy nigdy nie mogli do
strzec ubytku wydalonej z po
śród siebie osoby bo czart w jej 
miejsce nasyłał postać zupeł
nie do niej podobną. Podczas 
szabasu przeobrażał się on w 
kozła, któremu jako swemu  
władnemu panu chmara czaro
dziejska oddawała, każdy za 
swoim przybyciem, hołd cału
jąc go w okolicę przeciwległą 
fogom, Zagajał on posiedzenie 
przęglądem znamion wykłótych  
dawniej przez samego siebie na 
ciele swoich zwolenników. Ta
kowe znamiona po wszelkich 
bez różnicy miejscach rozsiane, 
z czułości w yzute , okiem zw y
czajnym niedostrzeżone, miały 
postać ropuch, myszy, kotów, 
nietoperzów. Władzą swojej 
szatańskiej natury krępowały 
one język czarodziejskiej cze
redy ile razy tę napadła chętka 
wygadać przed światem co się 
działo . na jej bankiecie. Do 
głównych zabaw tego łysogór- 
skiego rozhoworu należało rzu
cać każdego z obcych w otchłań 
piekielną z której wszyscy wra
cali bez szwanku  i tym  sposo
bem przekonywali się, że ogień 
piekielny nie jest bynajmniej 
tak straszny dla hołdujących 
czartowi jak głoszono. ...Zapia
nie koguta rozmiatało w oka
mgnieniu chmarę uczestników  
szabasu, i gdyby w tej samej 
chwili mogła na Łysę Górę do 
miejsca szabasu dostać się noga 
światów ca, tedy ten jednym  
tylko ze swych pięciu zmysło
wych narzędzi, nosem, mógłby 
trafić na ślad tego co się tam  
działo, to jest na duszący ślad
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siarki i smoły. Szabasy odby
wały się nocą z piątku na so
botę.'‘

(s. 524, 525)

Z  uśmiechem czytamy o tym 
hankiecie na Łysej Górze. Wy
daje się nam, że cały ten opis — 
to nieszkodliwa fantazja ludo
wa. Jednak w czasach Średnio
wiecza, a nawet długo po Śred
niowieczu, fatazja ta była dla 
większości rzeczywistą prawdą, 
gdyż za obcowanie z diabłami 
palono na stosie Bogu ducha 
winne „czarownice". Księża, w 
kazaniach, bardzo często naw
racali do sprawy czarów, cza
rownic i czartów, ugruntowując 
wiarę prostego ludu „argumen
tami” teologicznymi. I tak np. 
już w roku 1749 (w Niemczech) 
Jezuita Gaar w kazaniu swoim 
przy stosie na którym  stała 
Maria Renato za oczarowanie 
zakonnic była żywcem spalona, 
wyrzekł następujące słowa:

„Są za dni naszych ludzie, 
którzy nie wierzą ani w czary, 
ani w czarta ani w Boga. Są to 
ateusze. Nie wierzą w żad.ne 
niematerialne jestestwo. Idź

cież teraz odwiedźcie zakonni
ce, które oczarowała Maria Re
n a t o ( s. 529)

W roku 1593 ukazały się w 
Polsce kazania, wydane przez 
niejakiego Jana z Przeworska, 
a w jednym z nich — na I-szą 
niedzielę Adwentu — czytamy 
taki wyjątek;

„Baby są czarownnice, ale nie 
należą do — myślistwa  — 
same _ tylko czarowniki psu]ą 
rusznicę. A raz przeklęty bies 
był w rusznicy; przejeżdżający 
kapłan przeżegnał, a rurę bies, 
nie czekając dokończenia krzy

ża, roztrzaskał. A zaśli nie 
wiedzą, że niedawno czart był 
w jelenia skórze, a kiedy prze
żegnano, znalazła się kupa gno
ju. Zaprawdę takich na sądzie 
Boskim zapytają się,, a zaśli w y  
biesa lub Boga służebniki?“ 
(s. 533)

W roku 1639 „za pozwole
niem Andrzeja Szołderskiego, 
biskupa Poznańskiego, który ja, 
uznał za zgodną z prawem pol
skim, wyszła na świat bezi
mienna książka pt. „Czarowni
ca powołana -(pozwana) albo 
krótka nauka i przestroga ze 
strony czarownic; zebrane z 
rozmaitych doktorów, tak w  
prawie Bożym, jako i świeckim  
biegłych, z przydatkiem  in
strukcji świeżo z R z y m u  
(podkr. red.) wydanych dla 
ochrony i poratowania sumie
nia osobliwie na takie sądy 

..wysadzonych“. (s. 533)
Tak więc wyglądała nauka i 

wiedza teologiczna w  niedaw
nych stosunkowo czasach. Cóż, 
nie można się temu dziwić. 
Skoro głowa była pusta (Rzym), 
czegóż się po reszcie ciała spo
dziewać?

PRZY KOSCIOŁKU

Przy kościółku, 
mój aniołku 

koronka, 
żonka,

pieczonka.

Przy organku,
mój B..danku, 

szumka
i dumka...

Przy klasztorku, 
mój kaczorku, 

świętość,
wziętość,

nadętość.

Przy krzyżyku  
na stoliku 

fakta,
dwa akta.

(J. Słowacki) li

(IGNACY KRASICKI)

M ĄDRY I GŁUPI

Pytał głupi mądrego: Na co rozum zda się?

Mądry milczał. — Gdy coraz bardziej naprzykrza się, 

rzekł mu: Na to się — przyda — według mego zdania, 

żeby nie odpowiadać na głupia pytania!

DOBROCZYNNOŚĆ

Chwaliła owca wilka, że był dobroczynny. —

Lis to słysząc — spytał jej: w czymże tak uczynny?. -

1 bardzo — rzecze owca — nie wiele on pragnie... 

Moderat! Mógł mnie zjeść, zjadł m i tylko jagnię!
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„w ie r z ę  w  g b z e c f ó w  o d p u s z c z e n ie

BEZ
SPOWIADANIA SIĘ NA UCHO KAPŁANOWI"

I. Sz. — Włocławek

Wielokrotnie wspomina Pismo święte o'miłosierdziu Bożym  
wzglądem grzeszników. Chrystus natomiast, w  niezmierzonym  
swym  umiłowaniu żywego człowieka, znając doskonale wszel
kie jego słabości i ułomność, ustanowił nawet specjalny Sakra
m ent Pokuty, w  którym  odpuszczone bywają grzechy, po 
Chrzcie św. popełnione. Rzućmy okiem choćby na niektóre 
miejsca z Biblii, mówiące na ten temat:

„I tak jest napisane i tak było potrzeba, aby Chrystus w y 
cierpiał i wstał od umarłych dnia trzeciego, i żeby była prze
powiadana w imie jego p o k u t a  i o <?. r> ■>» <f ? c z e n i e g r z e 
c h ó w  po wszystkich narodach" (Łuk. XXI V,  46 n).

„Piszą wam, dziatki, iż wam są  o d p u s z c z o n e  g r z e 
c h y  dla imienia jego“ (1 Jan II, 12 — 14).

Nrmrnzuląc do artykułu naszli SureJei n odrmszczeniu
grzechów, *) nractne wykapać, jak dal pro K nś^ńł nnn^pski w y 
parzył sens Sakramentu Pokutu, — jnk z k ró le w ^e a o  daru, 
który nam, ofiarował Chrystus. Kościół tpn uczynił niewolą su- 
mipń ludzkich, by móc je okiełznać i poddać wyłącznie swemu 
nadzorowi, jak w czysto ludzkich kanonach i doamatach zatra
cił zupełnie z przed oczu wiernych świętu obowiązek oddawa
nia czci Bogu w Duchu i Prawdzie (Jan IV, 21).

Według założeń nauki watykańskiej do Sakramentu Pokuty  
potrzeba kilku waruków, zwłaszcza spowiedzi usznej, polega
jącej na szczegółowym wyliczeniu wszystkich grzechów na- 
szuch na ucho kapłanowi, oraz na zadośćuczynieniu. Ta właś
nie uszną spowiedzią i zadośćuczynieniem zajmować s'ę będzie
m y przede w szystkim  w  naszym rozważaniu, starając się do
wieść, iż stanowisko Kościoła papieskiego jest w tym  wzglądzie 
niesłuszne t nie ma żadnego poparcia w Piśmie św.

Twierdzę tedy najpierw, że przymus spowiedzi usznej, za
prowadzony na IV  Soborze Laterańskim 2) w r. 1215, jest nie
wolą sumień, wprowadzoną do Kościoła bynajmniej nie z woli 
Chrystusa Pana, lecz jedynie z wołi papieża dla ściślejszego 
podporządkowania sobie umysłów i serc wierzących chrześci
jan. Twierdzą dalej, iż tam, gdzie istnieje obowiązek w yl'czy
nią grzechów, nie ma m owy o szczerym żalu za nie. Tw^er^zę 

jiastępnie. iż tzw  „pokuto/ 1 wyznaczona przy rozgrzeszaniu, 
jak np odmówienie 5 Ojczenaszów, lub takiej a takiej litanii,3) 
fest właściwie wypaczeniem sensu zadośćuczynienia, które 
przecież polegać winno przede wszystkim, na navrawianiu w y 
rze 6 zer ej krzyw dy, przynajm niej w miarę sił i możności. 
Twierdzę wreszcie„ iż niesłuszne są tzw . „rezerwaty", polega
jące na zastrzeżeniu rozarzeszenia z pewnych grzechów tylko  
vi~'ż°zei władzy duchowej, — oraz niesłuszna jest z punktu  
widzenia naszej religii odmowa rozgrzeszenia tym  wszystkim , 
którzy szczerze o nie proszą.

Rzeczy ciekawe

O odpustach 
przed 30 laty

Przytaczamy bardzo ciekawy 
wyjątek z artykułu, zamieszczo
nego przed 32 laty w piśmie 
ludowym pt. „Chłopski Sztan- 
dar“ (Nr 35), który dowodzi, że 
nawet już w tych czasach odzy
wały się głosy zdrowego roz
sądku w sprawie tzw. odpustów 
kalwaryjskich i częstochow
skich:

„Miesiąc sierpień jest nie 
tylko miesiącem żniw w rolni
ctwie, ale najobfitsze żniwa w 
miesiącu tym m ają klasztory. 
Jest to bowiem miesiąc odpu
stów, które od wiek wieków da
ją niezmierne dochody klasz
torom. — (Czy może jeszcze 
ktoś wątpi, dlaczego wszystkie 
prawie cudowne miejsca szcze
gólną mają moc przyciągania 
tuż po żniwach? Wszak w tym 
okresie chłopi mają pieniądze, 
więc trzeba kuć żelazo, póki go
rące! Prawie nic nie dzieje się 
w „cudownych" miejscach w 
okresie przednówka. — uw. 
Red.) — Na chwałę jednak 
Polski i na otuchę ludzi, którym 
na sercu leży wydarcie ludu ze 
szponów wyzyskujących go 
mnichów, zaznaczyć należy, że 
odpusty te w tym roku pod 
względem kasowym klasztorom 
nie udały. W Kalwarii Zebrzy
dowskiej nie było nawet trze
ciej części „pątników", jak po 
inne lata. Wprawdzie Bernar
dyni w okolicy podobno wszyst
kie worki wykupili na ładowa
nie marek (wówczas nie było 
jeszcze złotych tylko marki pol
skie — uw. Red.) składanych 
przez ofiarnych „pątników", ale 
nie wszystkie wyładowali, bo 
ofiarodawców mniej było, a i 
wielu pośród tych, co „odpusto- 
w ali“, węża miało w kieszeni, 
bo czasy są ciężkie. Na jakie 
figle puszczali się Bernardyni, 
niech świadnzy fakt że wszystkie 
place pod klasztorem wypuścili 
w dzierżawę spółce wyzyskiwa
czy, która następnie od bied
niejszych kramarzy zdzierała 
po pół m ilio n a  marek od s tra g a 
na! Wiedzieliśmy, że w Polsce 
podatki ma prawo brać pań
stwo, gminy oraz powiaty, ale
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nie wiedzieliśmy,, że takie po
datki i opłaty może pobierać i 
klasztor... Podobnoś w Połsce 
mamy ministerstwo zdrowia. 
Pan minister zdrowia jeździ do 
Zakopanego, Krynicy, ale na 
odpust do Kalwarii wcale nie 
przyjechał, choć opłaciłoby mu 
się tu przyjechać, aby powąchał 
te straszne wyziewy i patrzał, 
jak ludzie tu czas spędzają. 
Wartoby zbadać te cudowne 
wody u „Anioła Stróża“, gdzie 
dziady chore na raka i inne pa
skudztwa, rany swe kąpią, a in
ni zaś wodę tę piją... Bo też 
straszne są tu stosunki zdrowot
ne. W miejscu gdzie jedna 
„kompania" zanieczyszcza, tam 
druga nocuje, a klasztor, który 
szufladami' pieniądze z ołtarza 
do bryczek wsypywał, nic nie 
zrobił, aby bogobojnym niewia
stom — bo te przeważnie do 
Kalwarii pielgrzymują — jakie 
takie schronienie zabezpieczyć.
— Swoją drogą, że wielu do 
Kalwarii przyjeżdża nte na od
pust, ale na rozpustę..."

My z. tego miejsca wyrażamy 
nadzieję, że teraz po 32 latach 
napewno dużo się już zmieniło 
w Kalwarii na lepsze. Ale nig
dy nie zaszkodzi przypomnieć 
sobie, jak to bywało „dawnymi 
czasy“.

Czytelniku!

Każda twoja krytyczna 
uwaga, — każda wypo
wiedź na temat treści, 
ujęcia i szaty graficznej

»P0SŁA]\N1CTWA<
każdy twój projekt i ży
czenie: jakim powinno 
być nasze pismo... 
pomogą nam bardzo w  
podnoszeniu poziomu i 
ustawicznym ulepszeniu 
wyglądu zewnętrznego

»POSŁANNICTWA«

W szystkie swe twierdzenia postaram  się dowieść kolejno
w niniejszym  artykule.

Bogu samemu spowiada się król Dawid: „Przetoż -grzech mój 
oznajmiłem tobie, a nieprawności mojej nie kryłem. Rzekłem: 
W yznam na się przestępstwa moje Panu, a tyś odpuścił nie
prawość grzechu mojego“ (Ps. XXXI I ,  5). — Św. Jan Apostoł 
pisze: „Jeślibyśmy wyznali grzechy nasze, wierny j~st Bóg
i sprawiedliwy, aby nam odpuścił grzechy i oczyścił nas.

O najprawdziwszym warunku szczerej spowiedzi naucza sam 
Chrystus, mówiąc: „I odpuść nam nasze w iny, jako i m y od
puszczamy naszym winowajcom“. — Bo jeśli odpuścicie 
ludziom grzechy ich, i Ojciec wasz Niebieski odpuści 
wam grzechy wasze“ (Mat. VI, 12, 14 n). Stawia zatem Chry
stus zasadniczy warunek dostąpienia odpuszczenia grzechów, 
a mianowicie, — nie spowiedź na ucho kapłanów, — ale byśmy 
sami bliźnym naszym przebaczyli krzyw dy doznane.

Czy Chrystusowi -przebaczającemu wyznawał kto grzechy? 
Wiemy, że nie! — „Idź, a nie grzesz już wiecejl“ — albo: „Ufaj 
synu, odpuszczają ci się grzechy twoje!“ (Mat. IX , 2). Tak mó
wi Zbawiciel, tak powtarzają za Nim pierwsi apologeci.

Mówią wszakże teologowie watykańscy: Dobrze, — ale Chry
stus znał myśli nasze, a m y księża tego daru nie posiadamy! — 
Odpowiedź na to jest prosta: A  na co ci, księże potrzeba znać 
moje myśli i czyny, moje grzechy? Czy to jest ^potrzebne do 
Sakramentu Pokuty? A  jeśli nawet penitent wyznaje ci swe 
grzechy fia ucho, skąd wiesz o tym , czy nie wprowadza cię 
w błąd? A  jednak go rozgrzeszasz! Czy i w tedy znasz jego su
mienie? — Wszak ważnym w  sakramencie Pokuty jest chyba 
tylko to, by człowiek wzbudził w sobie żal ża grzechy, by po
stanowił szczerze poprawę swego życia: „Jeżeli żałujecie za 
grzechy wasze, wierny i sprawiedliwy jest Bóg i wam odpuści!“ 
Na to musimy się wszyscy zgodzić.

Ale powie może kto inny: Skąd się o tym  dowiem, że szcze
rze żałuje za grzechy, jeżeli nie będzie się przede mną spowia
dał? — Oczywiście akt skruchy musi się tu  objawić naze- 
wnątrz, jak np. bicie się w piersi przy tzw. spowiedzi po
wszechnej, ogólnej, ale nie koniecznie ujawniać się musi przez 
akt spowiedzi na ucho.

Jeszcze inny zarzuci: Aby grzesznika odpowiednio osądzić — 
a Sakrament Pokuty, wiadomo, jest trybunałem  — należy po
znać jego przewinienia. Ale i tu  nie ma racji. Sędzia w tym  
trybunale jest przecież sam B óq i On doskonale zna nasze su
mienia. kapłan natomiast w sposób widzialny w  imieniu tego 
niewidzialneqo Boga udziela rozgrzeszenia, oczywiście jeżeli 
penitent wykazuje skruchę, o której to szczerości i tak nigdy 
jako ludzie się nie dowiemy.

Ileż zresztą w tej materii zachodzi pomyłek, ileż razy kapłan 
udziela rozgrzeszenia, choćby z uwani na postawę wewnętrzną  
penitenta czynie teao nie winien, lub odmawia, jakżesz często 
zupełnie niesłusznie! Prócz tępo przy śpowadaniu się na vrho 
wkrada się zawsze pewna, nieunikniona zresztą ze wzaled-ów 
psypholoaicznych. nieszczerość, adyż żaden prawie człowiek 
nie potrafi zupełnie szczerze odkryć swej duszy tńruniemu, 
zwłaszcza obcemu, iakżesz często oderwanemu od. prawdziwe
go żucia — człowiekowi. Prznpnśćm.n jednak, że tn uczynił 
A gdzie r^końmia. że zo*t.nł właściwie zrozumiany? Wszak ten  
snm orzech m.ożna oołWntć z r^żnuch pobudek, które b^d.ź to 
nhrrnżaia. jesrrze b^rd^iej, bndź też riotrnMa wi'n" łaaodzić. 
Tnikn Fón ieden tm fn ie . może o r ^ i r  i Jemu, ty lko  mami/ 
obowiązek sie spowiadać. „On iest bliżej nas, niż m y sami sie- 
bie!“ — mówi o tym  św. Augustyn.
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Ale zdarza się też, że ktoś dobrowolnie pragnie wyspowiadać 
się szczegółowo kapłanowi na ucho, bo penitent szuka tą dro- 
gą porady duchownej i wskazówek życiowych. Zwłaszcza zda
rza się to, jeśli spowiadający sie nie ma jeszcze wyrobionego 
poglądu etycznego na żucie i czyny lydzkie. To inne zagadnie
nie! Tutaj taka spowiedź jest nawet godna polecenia, o ile po
trafimy przy tym  odróżnić, iż owo szczegółowe spowiadanie 
się nie należy do istoty Sakramentu Pokuty; a jest jedynie 
środkiem do lepszego poznania stanu duszy i tylko po to, by 
usłyszeć z ust kapłana słodkie słowa pociechy i pouczenia du
chownego.
Apologeci spowiedzi wyłącznie usznej powołują się niekiedy 
na św. Jakuba: „Wyznawajcie jedni drupim &upi.dki wasze“ 
(Jak. V. -1) Czy to przemawia za spowiedzią uszna? Bynaj
mniej. Apostoł nie mówi tu bowiem o spowiedzi przed określo
nym, duchownym, n ma zapewne na m yśli osoby przez nas 
poszkodowane, wobec których zaioiniliśmy, a celem tego wza
jemnego wyznania naszych grzechów — to otrzymanie pocie
chy ze Słowa Bożego, co tenże Apostoł określa słowami: 
„módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni!" (Jak. 
V, 16),

Pierwszym warunkiem Pokuty — to szczery żal i cheć na
prawy zła wyrządzonego, to pojednanie się z naszym bliżnym, 
co wyraźub; podkreśla Chrystus: „Jeżeli tedy niesiesz dar twój 
do ołtarza, a tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciwko 
tobie, zostaw dar twój przed ołtarzem, a idź pierwej pojednać 
sie z bratam twoim, a potem przyszedłszy ofiarujesz dar lw ój“. 
(Mat- V, 23 n).

Prawdziwy żal za popełnione grzechy pięknie obrazuje nam  
przykład Apostoła Piotra, który gorzko lamentował i opłakiwał 
haniebne jego zaparcie sie sweao Mistrza. Toż samo mamy na 
przykładzie Marii Maadaleny. Dlatego też oboje zostali przez 
Jezusa usprawiedliwieni.

Sposób natomiast prawdziwego spowiadania się wyraził nam  
Chrystus dobitnie przypowieści o synu marnotrawnym
i jawnonrzesznicy; albowiem ten mówił ojcu swemu, którego 
zasmucił: ,.Zgrzeszyłem przeciw niebu i tobie i niegodny je
stem być synem twoim, ale przyjm ij mnie za jedneao z na
jemnik óro swoieh“. A  jawnogrzesznica w onóle milczała i ty l
ko cichym szeptem sweao serca błanała o litość. Celnik nato- 
mias*. nie śrniac nawet oczu podnieść w Webo, bił się w  v :ersi, 
mówiąc. „Boże, badź miłościw mnie grzesznemu!“ Nikt nie 
wntpi, że tacy łud.zie łaski Bożej doznają i odpuszczenie grze
chów uzyskują. A „jeśli rzeczemy: nie zgrzeszyliśmy , kłamca
m i jesteśmy, a słowo Jego w nas nie mieszka“ mówi św. Jan 
Ewang. (1 Jan I).

Sądzę w ięc,'iż należy odrzucić przymus spowiadania się na 
ucho kapłanowi, gdyż nie przynosi r>ożvtku ani nikomu z nas, 
ani właściwie nawet, księdzu, przed którym  się s-powiadamy, 
chyba, że będzie usiłował vmwierać przez to presje na nasze 
sumienia i czyny. A  jeśli ci ktoś. droai Czytelniku, będzie usi- 
łouyał w  dodatku wmawiać jakieś odpusty zupełnie lub nęcić 
„miłościwymi latami“ za cenę oiiary na rzecz Kościoła, nie 
zapomnij słóta Apostoła: „Pieniedre twoje niechaj zostaną 
z  tobą na zatracenie, iżeś dary Boże za pieniądze szacował, 
albo kupować chciał“ (św. Piotr Ap.).

i

Tyle na ten temat mogę powiedzieć ja, jako osoba świecka, 
ale głęboko wierząca i dosyć w Piśmie św. oczytana. Czy moje 
stanowsko w-tej sprawie znajdzie poparcie i oddźwięk u innych 
Czytelników, chciałbym  się przekonać w ewentualnej dyskusji 
na temat tak żywotnego w naszym życiu religijnym zagadnie
nia

Rzeczy ciekawe

lak Grzegorz XV! 
traktował Polaków?
Dnia 9 czerwca 1832 roku 

papież Grzegorz XVI wysto
sował do duchowieństwa pol
skiego encyklikę, w której po
wołując się na wieczyste zasa
dy Kościoła katolickiego (rzecz 
jasna chodzi o Kościół waty
kański — Red.) tak pisze m. 
in.: „Słyszeliśmy, że nieszczę
ścia okropne, jakie nawiedziły 
wasze królestwo, nie mają wła
ściwie innego źródła nad ma
chinacje kilku krętaczy i oszu
stów (papież miał na myśli kie
rowników Powstania Listopa
dowego, które, jak wiemy, by
ło bohaterskim zrywem naro
du jęczącego w okowach nie
woli politycznej — Red.), któ
rzy pod płaszczykiem religii 
podnieśli przeciwko uświęconej 
prawem (!) potędze władców".
— W dalszym ciągu papież po
leca swym duchownym paste
rzom, aby czuwali należycie, 
„żeby ci ludzie przewrotni nie 
zajmowali się propagandą do
k tryn błędnych i dogmatów 
fałszywych, oraz nie naduży
wali łatwowierności ubogich 
duchem (!) dla obalenia ustro
ju społecznego". I z kolei wy
chodzi szydło z papieskiego 
worka: „Przeciwko tym od
wiecznym szarlatanom rewolu
cji trzeba z nieustraszonością 
proklamować zasadę, że kto 
powstaje przeciwko władzy, 
ten powstaje przeciwko rozpo
rządzeniom Bożym!". Doskona
le zasady tej trzymał się w 
czasie hitlerowskiej okupacji 
m. in. również biskup Kacz
marek z Kielc, który nawoły
wał do uległości wrogom i za
borcom, a kopał dołki pod je
dynie prawowitą władzą naro
dową, tym razem wbrew na
kazom Bożym. — Ale posłu
chajmy dalej, co powiada ten 
„ojciec święty": „A gdy_ tak 
postępować będziecie, możecie 
być pewni, źe najpotężniejszy 
imperator okaże się w stosun
ku do was pełnym łask i wy
słucha życzliwie potrzeb RE
LIGII KATOLICKIEJ (podkr. 
Red.), którą wyznaje króle
stwo". — Czyż potrzeba do te-
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go komentarzy? Chyba nie! — 
A teraz jeszcze wyjątek z in
nej encykliki tego papieża: 
„Epistoła Enciclica ad omnes 
patriarchos, primates etc, Ro- 
mae 1832“: „Boskie i ludzkie 
prawa wołają ńa tych, którzy 
najszkaradniejszymi buntów i 
spisków zamysłami od wierno
ści należnej monarchom od
prowadzić i samych władzy 
pozbawić usiłują. A są to sza
leństwa najszkaradniejsze i za
mysły: Waldensów, Bernar
dów, Wiklefistów i innych te
go rodzaju synów Beliaba, któ
rzy jako plugastwo i hańba ro
dzaju ludzkiego, słusznie za to 
przez Stolicę Apostolską kilka
krotnie potępieni zostali. Ci 
wyuzdanej wolności zwolenni
cy lękają się zgody między oł
tarzem i tronem (podkr. Red.), 
która zawsze dla rzeczy i świę
tej i świeckiej była korzystną
i zbawienną.". — Oto, jak wy
gląda naga prawda, i nic tu 
nie pomogą wykrętne i dwu
znaczne tłumaczenia apologe
tów papiestwa. Paoież zawsze 
był wrogim dla Polski i postę
pu politykierem!

Objaśnienia

1) Obowiązujący w  całym  Kościele chrześcijańskim tzw . Sym bol W ia
ry czyli CREDO NICENO — KONSTANTYNOPOLITAŃSKIE, które 
w  gruncie rzeczy nie jest czym ś innym, jak  tylko szerszym  w yjaśn ie
niem odmawianego przez nas w  pacierzu tzw . Składu  Apostolskiego czy
li: „W ierzę w  Boga...”, M. innym i jest tam  artykuł w iary: «Wierzę 
w  grzechów odpuszczenie!»

2) Dobrowolna spowiedź uszna istaniala już w praw dzie znacznie w cze- 
śniei. gdyż praktykowano' ją już w  V wieku Chodzi tu taj w łaściw  e nie
o Sobór Powszechny czyli ogólno — chrześcijański, ale ty lko  partyku
larny Synod Kościoła Zachodniego, w ystępujący w  historii pod tą  nazwą.

3) Pozatem  nasuwa się tu  naw et pomieszanie pojęć i zdrowego sensu 
m odlitw y. „Tyle a tyle lat czyśca — za tyle m odlitw ” czyli tw oja m odli
tw a zasługą, bo skracasz sobie m ęki na zapas. Ba, tę samą m odlitw ę  
nakazuje ci tw ój spowiednik jako pokutę przy rozgrzeszeniu, czyli jako 
karę.. M odlitwa za karę! —  czy nie parodia? Cobyśm y powiedzieli
o dziecku, które za rozm owę z ojcem kazałoby sobie płacić, lub co gor
sza, rozm owę tę  uważało za karę?

RED. ODP.: '

Trudno odmówić Wara wiele racji. I  choć do zagadnienia podchodzi
cie może że zbyt jednostronnym naświetleniem, to jednak w grunoio 
rzeczy słuszność zorówna biblijna, jak i  historyczna, a nade wszystko 
psychologiczna —  jest po Waszej stronie. Całą resztę nadesłanych przez 
Was zagadnień będziemy umieszczali w tym samym dziale w następ
nych numerach naszego pisma. Sądzimy, że są to sprawy na tyle ży
wotne, że napewno w yw ołają szerszą dyskusję naszych Czytelników. 
Ja k  'na osobę świecką —  próbka teologiczna nielada, —  o tyle m ila  
i  cenna, że w  dużym stopniu Idzie w parze z poglądami naszego pisma.

Wszystkich naszych stałych odbiorców w kraju i zagra
nicą prosimy uprzejmie o regularne uiszczanie prenume
raty za pismo, względnie o zasilenie Funduszu Prasowego 
«Posłannictwa» dobrowolną ofiarą. Listę ofiarodawców 
zamieszczać będziemy w każdym numerze, podając 
nazwiska, lub na życzenie tylko inicjały.

Z. Sz. — Hrubieszów
List Wasz do Redakcji przytoczy

m y w  całości w  dziale „Nasi Czy
telnicy piszą” i to w  jednym z na
stępnych numerów. Odwiedzić nas 
można każdego dnia, potzia św ią
tecznymi i niedzielami. Najlepiej i 
najwygodniej dla nas jest w  godzi
nach prziedpotodiniiiowych-

W. I .— Chojnóp
Chociaż niewątpliwie kierujecie 

się najlepszą intencją, to jednak pro
jekt Wasz w  tej chwili wydaje się  
nam niemożliwy do zrealizowania. 
Nie przesądza to jednak przyszłości, 
kiedy istotnie może się nam udać 
przeprowadzenie takiej sprawy.

R- M. — Stróżna
Bardzo nas cieszy Wasze zadowo

lenie z „Posłannictwa”, jednakże

wolelibyśmy, byście coś od siebie 
napisali, co nadawało by się do opu
blikowania na łamach naszego pis
ma. Za życzenia dziękujemy.

J. D. — Łęki Dukielskie

Oburzenie Wasze na człowieka 
niegodnego jest zupełnie słuszne. 
Niechże to jednak będzie ostrzeże
niem dla tych wszystkich, którzy 
zbyt pochopnie ufają obcym lu
dziom. Ludźmi złymi nie należy się 
jednak zrażać, lecz przeciwnie — 
bardziej jeszcze trwać na raz obra
nej drodze! — Wierszyka niestety nie 
umieścimy, może napiszecie coś in
nego z Waszej placówki.

A. G. — Płock

I jeden i drugi list przyjęliśmy za 
diobrą monetę, zwłaszcza tein drugi — 
wyjaśniający, o jakiego rodzaju za

rzuty chiadHiło w  pierwszym. Nia na
leżymy do tych, którzy obawiają się 
krytyki słusznej, gdyż spostrzeżenia 
obcych dają niekiedy dobre owoce. 
Niemniej jednak nie należy przejmo
wać się wszystkim, co o nas powie
dzą ludzie złośliwi, świadomie doszu
kujący się przysłowiowej dziury w  
całym. A talkich niestety w  Waszym 
środowisku jest stosunkowo wielu! 
Nie wiemy, może reguła tak nakazu
je podchodzić do bliźniego?

J. W. — Ulanów

Poza naszym „Posłannictwem” tyl
ko jeszcze jedna nie — papieska 
wychodzi w  Polsce gazeta religijna, 
mianowicie „Strażnica Ewangelicz
na”, organ. Kościoła Ewangelicko — 
Augsburskiego (Warszawa, ul. Kre
dytowa 4). Innych pism nie — w aty
kańskich a religijnych w  Polsce nie 
znamy.
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S. S. —  Płock

Życzenia Wasze spełniliśmy i za 
życzliwość bardzo jesteśmy zobowią
zani. Z korespondencji Waszej w y
nika, że doskonale zdajecie sobie 
sprawę z roli i zadań, jakie stoją- 
przed naszym pismem. I dlatego 
dokładacie ze swej strony tyła serca, 
by „Posłannictwo” możliwie naj
bardziej rozpowszechniać wśród 
swych znajomych. Słusznie! Tak 
postępują ci wszyscy, którzy głębiej 
i serdeczniej podchodzą do spraw 
reMigid Chrystusowej i jej niezbęd
nego wpływu na konkretne życie 
wiernych Kościoła, jakiegokolwiek 
odłamu wyznaniowego.

H. K — Radzyń Podlaski

Odpowiadamy Obywatelce w  dziale 
„Hedaitcja rozmawia z Czytelnika
mi". Tutaj dodajemy tyJko wyjaon.£- 
nifi, że w  przeciwieństwie do Kościo- 
ła starego, który za cel zakłada sobie 
walkę o zdobycie możliwie najwięk
szej ilości metrykalnych wyznawców, 
ba. wizgiędu na icn ducnową łączność
i przynależność do Chrystusa, —my 
roj.ę iidSZ4 ograniczamy jeu,/me u- 
pouczania o prawdach -wiary św ię
tej w  św ietle niasfaszowanego św ia- 
totpogiądu Cmytuusawe^o i dowodze
nia o konieczinjośca ich s.losowania w 
konkretnym życiu. Jeśli ziaitem ko
muś odpowiada piękne i wzniosłe 
posłamniotwo „nawiracamiia” ludmi już 
wierzących — ale ź lj  wiercących i 
źle żyjących — to oczywiście bairazio 
chętnie ludzi ta.łiich o dobrej *vo.łi 
widzimy bezpośrednio w  naszych sze- 
gaen. — J^oaicwaz wycncid-iniy z za
łożenia,, że żaden aboolubnie Kościół 
sam w sobie ri-e jesi; w sjande kogo- 
kolwiek uświęcić lub zibawie, w.ęc 
tym samym sądzimy, żo w każdej or
ganizacji wyznianiowej w  łonie 
Chrześcijaństwa, a nawet poza nim, 
można żyć uczciwie, po Bożemu 
a w konsekwcji się zbawić. Sprawa 
wyboru organizacji wyznianiowej 
tej czy innej, do której chcielibyś
my zewnętrznie przynależeć jest 
sprawą ważną wprawdzie, ale nie 
istotną. I dlatego nigdy nie twier
dzimy, iż nasza droga kościelna jest 
najlepsza, jedyna, iż poza nią nie 
ma zbawienia! Dlatego twierdzimy, 
że każdy wierny powinien przyna
leżeć d i tej gałęzi Kościoła Po
wszechnego (Chrześcijańskiego), w  
której czuje się najlepiej, w  której 
dusza jego bywa zaspokojona po
karmem głębokiej wiary, pokar
mem wiary roztropnej, godnej czło
wieka myślącego, człowieka XX  
wieku. — Z punktu widzenia nauki 
świeckiej, zwłaszcza filozofii — ist
nienia Boga niestety udowodnić nie
podobna i dlatego „metr” jest może 
najm niej dobranym narzędziem do 
przeprowadzenia naukowej w iw ise
kcji Istoty Najwyższej, której ist
nienia się • raczej — po ludzku mó
wiąc — domyślamy, wyczuwamy, 
do której instyktownie tęsknimy,
— i która w  sposób wiadomy dała 
nam Objawienie, jakie albo należy 
przyjąć na w iarę — i uwierzyć w  
Boga (bez uciekania się do „metra” 
wiedzy), — albo, jeśli ono kogoś nie 
przekonuje — poprostu odrzucić. 
A le to odrzucenie w iary w Boga z 
(

obowiązku życia uczciwego i ofiar
nego nikogo bynajmniej nie zwal
nia, i dlatego nawet ludzie odrzu
cający wiarę jako metafizykę, 
w oczach Boga życiem swym mogą 
być doskonałymi, ażeli ludzie tzw. 
wierzący, ale prowadzący życie nie
uczciwe i pełne nienawiści do żyją
cego człowieka.

S. K. —  Zawiść

Bardzo się cieszymy, iż wreszcie ta 
ostatnia metoda poskutkowała, bo 
byliśmy już nastawieni w  nieco in
ny sposoo poaejsć do ciągle oma
wianej przez Was bolączki. Bardzo 
dobrze, że winni za wczasu się zre
flektowali, gdyż rzeczy takie nie są 
dziś absolutnie dopuszczalne i suro
wo karane. Sądzimy, że w  przyszło
ści krzywda Was już spotykać nie 
będzie, boć czasy obcej inkwizycja 
przeminęły na zawsze.

S ł  F. — Łódź

Mocno jest Obywatelka zgorszona 
błogosławieństwem Piusa XII, udzie
lonym .niadawno zbrodniczej polity
ce rfimiiitaryzacji Niemiec Zachod
nich. Twierdzi Obywatelka, że są to 
rzeczy niedopuszczalne, by jeszczt 
do dziś nadużywano naszej wiary do 
celów popierania nowej wojny. Po
myliła się tylko Obywatelka w  ad
resie, sądząc z pewnością, iż to my 
jesteśmy ambasadorami Piusa X L  
w Polsce. Niestety! Już dawno w y
zbyliśmy się watykańskich iluzji, i 
nie od wczoraj wiemy o tym, co 
właściwie kryje się ża parawanem  
„jedynozbawczość i papieskiego Ko
ścioła”. List ten należało by zaad
resować: „Cita del Vaticano... Jego 
świątobliwość ojciec święty”... itd. 
Lub w  najgorszym wypadku do ja
kiejkolwiek rzymsko -  katolickiej 
plebanii u nas, w  Polsce. Nas nawra
cać w  tym względzie już nie trzsba, 
bo ze wstrętem i pogardą patrzymy 
na wszystkie te watykańskie koms- 
die Piłatowego obmywania rąk z je
dnej strony, a z drugiej skazywania 
swych własnych wiernych na cier
pienia, ból i niechybną zagładę. Tyl
ko szkoda, że jeszcze tak wielu w ie
rzących tego nie widzi, i nie potrafi 
wyciągnąć jedynie słusznych stąd 
wniosków.

S. D. — Lublin

Spotkał się Obywatel zupełnie 
przypadkowo z „Posłannictwem” i
— jak twierdzi — znalazł w piśmie 
tym wiele, dawniej niezrozumia
łych rzeczy, które tutaj omawia się 
„jasno i bez krętactwa”. Podoba się 
nawet tym „którzy Pismo św. nie
zgorzej znają”. — Oczywiście, że 
usiłowania nasze powinny się podo
bać wszystkim ludziom uczciwym, 
poszukującym prawdy Bożej i chcą
cym tę prawdę w  życiu swoim sto
sować. Z sercem i największą ży
czliwością podchodzimy właśnie do 
ludzi prostych, którzy drogi swej w  
życiu religijnym nie mogą jakoś 
ustalić i błądzą w  labiryntach sofi- 
zmatów pseudo-religijnych. — P i- ' 
smo św. zawsze było dla nas i po
zostanie wielkim autorytetem Obja

wienia Bożego, i dlatego nigdy się 
nie odważymy na lekceważenie tych 
słów natchnionych przez samego 
Stwórcę.

G. S. — Kraków

. Wszystkie Wasze życzenia, zawar
te w  liście snełniliśmy. Prosimy o 
zjednywanie nam nowych prenume
ratorów, przez co niemało przyczy
nicie się do krzewienia zdrowego 
światopoglądu religijnego w  duchu 
nauki Chrystusowej i Kościoła 
Pierwszych wieków z przystosowa
niem do epoki współczesnej i pozio
mu ludzkiej wiedzy i kultury.

K. K. — Dąbków

Zostać członkiem Kościoła polsko- 
katolickiego może każdy chrześcija
nin. Nie wymaga się tu specjalnych  
formalności ani wypełniania jakich
kolwiek deklaracji czy ankiet. Ponie
waż pod względem liturgii najbar
dziej jesteśmy podobni do Kościoła 
rzymsko-katolickiego, więc nawet 
niekiedy trudno odróżnić kościoły 
nasze od  tamtych. Dla Was wystar
czy uczęszczać na nabożeństwa do 
najbliższego Wam kościoła polsko- 
katolickiego, słuchać tam kazań, 
przyjmować Sakramenty św. I spra
wa prosta, nieskomplikowana. O 
„przechodzeniu na inną wiarę” nie 
ma mowy!

O- B. — Lublin
fi

Wszystkie roczniki poprzednie na- 
sżego pisma są już całkowicie Wy
czerpane, dysponujemy wyłącznie 
rocznikiem 1954, zawierającym 5 
numerów podwójnych (160 str. form. 
A4) wraz z 16 stronicowym kalen
darzem na rok 1955. — Życzenie 
Wasze spełniamy.

K S IĄ Ż E C Z K Ę
DO NABOŻEŃSTWA

3 z a w ie ra ją c ą :

MODLITEWNIK 
MSZ A LIK

NABOŻEŃSTWA 
PIEŚNI KOŚCIELNE

M O ?N A  NABYĆ W  A D M IN I
ST R A C JI W YDAW N. W  W A R 
SZA W IE  PRZY U L . W IL C Z E J 3 i

*

Całość wykonana nowocześnie
i estetycznie: oprawa płócien
na— ilustracje— format 14x10 — 
str. 314 — druk wyraźny i tłu
sty — cena bardzo przystępna: 
egz. poj. 20 zł. — przy- zamów, 
ponad 10 egz. 10% rabatu — 
ponad 100 egz. 25%  rabatu!!!

Na życzenie wysyłamy pocztą 
za zaliczeniem pocztowym.
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WIADOMOŚCI Z KOŚCIOŁA 
POLSKO - KN OLICKIECiO

WARSZAWA

W dniu 19 grudnia ub. roku 
parafia warszawska obchodzi
ła podniosłą uroczystość kon
sekracji nowego, głównego oł
tarza. Koszt sprowadzenia ołta
rza a następnie ustawienia w ko
ściele jest, jak na możliwości 
parafii ogromny (27.000 zł).

Decyzję budowy nowego oł-’ 
tarza powzięła parafia na wal
nym zebraniu w dniu 15 lutego 
ub. r. Przez cały okres, do chwi
li ostatniej wpływały do 'kasy 
parafialnej dobrowolne ofiary 
na koszta. Gdy zebrano większą 
sumę. Ks. Tadeusz Majewski, 
prob. parafii, wszczął starania 
związane z budową ołtarza. 
Dopomógł mu w  tym ks. Józef 
Osmólski, dziekan okręgu wro
cławskiego. Za to parafia war- • 
szawska, wraz ze swym pro
boszczem, wyraża ks. Osmól- 
skiemu, tą drogą szczere po|- 
dziękowanie.

Ołtarz bowiem jest piękny, 
cały rzeźbiony w drzewie, o 
stylu barokowym, sięgający 
wysokiego stropu kościoła w 
Warszawie.

Po sprowadzeniu części ołta
rza trzeba było wyszukać fa
chowców do jego ustawienia. 
Trzeba było na to odpowiednie
go, żelaznego rusztowania i u- 
miejętności złożenia poszczegól
nych części. Dla zilustrowania 
wielkości ołtarza należy przyto
czyć fakt, że przy podnoszeniu 
jednego z górnych elementów 
pękły grube liny tak. że trzeba 
było posługiwać się linami sta
lowymi. Zestawienie ołtarza 
trwało 2 tygodnie, sam koszt 
zestawienia wynosił ponad
10.000 zł., co jest stosunkowo 
bardzo tanio, gdy się zważy, że 
inne firmy, do których zwracał 
się ks. Majewski, żadały za wy
konanie tej trudnej pracy
30.000 zł.

Skoro już ołtarz stanął, gdy 
został w swych zniszczonych 
częściach odmalowany, następ
nie przystrojony kwiatami

— wierni nie mogli oczut od 
niego oderwać z zachwytu, 
gdyż naprawdę jest on impo
nujący, a kościół nabrał przez 
to bardziej dostojnego wyglą
du.

Dlatego też uroczystość po
święcenia i konsekracji była w 
całym znaczeniu słowa, podnio
słą. Ponieważ wypadła ona w 
ostatnią niedzielę adwentu, 
przed nabożeństwem wszyscy
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Opłatek parafialny o j  Stuidnicywyznawcy przystąpili do św. 
spowiedzi, a w czasie sumy do 
Komunii św. Konsekrację ołta
rza poprzedziło odczytanie ak
tu  konsekracyjnego', który po 
nabożeństwie podpisali naiwet 
niektórzy zgromadzeni wierni. 
Samego aktu konsekracji doko
nał Najprzew. Ks. .Bp. Julian 
Pękala, w asyście okolicznych 
księży i kleryków, studentów 
Akademii Duchownej. Poczem 
nastąpiła suma, podczas której 
śpiewał pięknie chór parafialny 
oraz zaproszeni soliści. Po su
mie Ks. Bp. Pękała, w krótkich 
a serdecznych słowach, przypo
mniał wyznawcom dzieje para
fii warszawskiej, która swe 
pierwsze nabożeństwa — roz
poczęła przy skromnym sto
le w pokoju przy ul. Sena
torskiej, a następnie poprzez 
skromne kaplice: przy ul. Płoc
kiej, Kaczej, Żytniej — docze
kała się pięknego kościoła przy 
ul. Szwoleżerów, Kościół ten 
posiada już duże organy, rzeź
bioną barokową ambonę, ład
ne boczne ołtarze, ławki koś
cielne oraz artystyczne obrazy
i figury świętych.

Parafianie ze łzami w  oczach 
wysłuchali kazania ks. Bisku
pa, gdyż przypomnieli sobie 
czasy trudnej walki, czasy ka
takumb polskiego katolicyzmu 
W  stolicy za sanacji i faszysto
wskiej okupacji. Uroczystość 
ta  była jednym z piękniejszych 
przeżyć w życiu wyznawców i 
utwierdziła ich w przekonaniu 
o ustawicznym rozwoju Koś
cioła i o tym, że Polska Ludo
wa gwarantuje każdemu wol
ność wyznania i przekonań re- 
ligijnych, a czasy Konkordatu 
należą do niechlubnej prze
szłości.

Na zakończenie należy pod
kreślić, że najwięcej trudu, 
pracy i  poświęcenia włożył 
tutaj ks. Tadeusz Majewski, 
prob. parafii warszawskiej. 
Wszelkimi siłami dążył do tego, 
by ołtarz zbudować. Nie zra
ził się -tym, że niektórzy para
fianie, a  naw et członkowie Ra
dy P arafi^nej wyrażali swój 
sprzeciw x W a g i na zbyt wy
sokie koszta. Postanowienie 
swoje uwieńczył sukcesem i 
przez to 7. ka i*  ił sobie wdzię
czność wszystkMi wyznawców 
a parafii zadaiip  piękną pa
miątkę na dłngją, n&ogie lata.

v  - h, (£ . B.) i

W Nowym Roku, po uroczy
stym nabożeństwie, Rada Pa * 
rafialna wraz z ks. prob., zapro 
siła wszystkich wiernych pa 
rafii w Świdnicy na tradycyj
ny opłatek. W schludnie ude 
korowanej sali, zastawionej 
stołami, przy pięknie uoranej 
choince, przywitał licznie ze 
branych wyznawców ks. Pro
boszcz. W serdecznych słowach 
podziękował im za pomoc w 
odnowieniu kościoła, który 
wspólnym wysiłkiem został 
wewnątrz wymalowany i grun
townie odnowiony. Następnie 
złożył życzenia Radzie Para
fialnej, by dalej tak chętnie 
pracowała dla dobra parafii, 
jak dotąd, biorąc pod uwagę 
fakt, że parafia w  Świdnicy 
jest świeżo zorganizowana i 
dlatego należy poświęcić wię
cej pracy, by ugruntować para
fię i coraz więcej wyznawców

A. W. — Kraków

Nawiązując do ostatniego numeru 
„Posłannictwa” (art. pt. Oblicze 
Chrystusa w  sztuce) — prosi Redak
cję o objaśnienia do umieszczonych 
tamże wizerunków. Twierdzi, że po
dobnego rodzaju zestawienie kolek
cji i obrazów Marii było by chyba 
również ciekawe i pożyteczne. W 
ogóle więcej ciekawostek ze sztuki 
kościelnej! — woła pod adresem na
szego pisma. — Oczywiście wszy
stkie słuszne życzenia naszych Czy
telników są dla nas rozkazem. Um ie
ścimy podobną kolekcję wizerun
ków N. M. P., będzie cykl pouczają
cych i dobrze ilustrowanych artyku
lików na temat sztuki chrześcijań
skiej, a może sztuki w  ogólności, 
zwłaszcza zagadnienie rozmaitości 
stylów w  architekturze i rzeźbie. — 
A teraz uzupełnienie do numeru po
przedniego w  postaci objaśnień do 
ilustracji ze str. 20 i 21: Pierwsza 
kolumna pozioma, od lewej ku pra-

'Zjednując nowych Czytelni
ków dla

»P O S Ł A  N N 1C  T W A  «
przyczyniasz się walnie do 
krzewienia idei polskiego ka
tolicyzmu, który opiera się 
na zdrowym światopoglądzie 

chrześcijańskim

zdobywać. Wiernym zaś życzył 
nasz ks. Proboszcz wszelkich 
łask Bożych w Nowym Roku, 
oy w szczęściu i pokoju praco
wali dla Kościoła i Ojczyzny.

Po przemówieniu księdza, 
dzieci mówiły piękne wiersze
o Bożym Narodzeniu, śpiewały 
kolędy, składały życzenia Księ
dzu i wyznawcom.

Przy śpiewie kolęd, przy 
wspólnym posiłku, w miłym i 
doprawdy familijnym wprost 
nastroju, wyznawcy spędzili 
kilka godzin przyjemnych. Dy
skutowano też o Kościele pol- 
sko-katolickim, o słuszności je
go założeń ideologicznych oraz 
postanowiono' nie tylko czytać 
prasę kościelną („Posłannict
wo11), lecz też rozpowszech
niać ją wśród najbliższego oto
czenia, by jak najwięcej zjed
nać nowych członków dla pa
rafii. J W.

wej: 1. Leonardo da Vinci, szkic do 
Ostatniej Wieczerzy, — 2. Rzym, 
obraz w  kościele św. Pudencjany, —
3. Rawenna, obraz w  kościele św. 
Apolinarego, — 4. Rawenna, obraz 
w  kościele św. Witalisa, — 5. Schon- 
gauer, — 6. Rzym, obraz w  koście
le św. Domicylii, — 7. Obraz mala
rza ze szkoły Beuronera, Praga, w  
kościele św. Gabriela, — 8. Reims, 
obraz w  kościele katedralnym, — 
9. Hs. Mathew z Cambridge, obraz 
w galerii w  Paryżu; — Z góry ku 
dołowi, kolumna po lewej stronie:
1. Michał Anioł, Rzym; obraz w  ko- 
iciele NMP Min., — 2. Tycjan Dre- 
no, Galeria, — 3. Cranach, Mona

chium, Pinakoteka, — 4. Jan van 
Syck, pocz. XV w., — Kolumna po 
prawej, z góry ku dołowi: 1. Orca- 
gna, Florencja, w  kościele NMP 
Now., — 2. Matsijs, Antwerpia, Mu
zeum miejskie, — 3. Obraz malo
wany na marmurze w katedrze w  
Antwerpii, — 4. Rafael, Rzym, Wa
tykan.

Jeśli pragniesz pogłębić
i poszerzyć  

swój światopogląd  

r e l i g i j n y  -  

czytaj system atycznie

»POSŁANNICTWO«

O bjaśnienia do ilustracji z Nr 155 «Posłannictina»
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Ks- Tadeusz Balia

^Szkota duszpasterska
(na marginesie pocieszania 

chorych)

W pokoju schludnym i czy
stym  spoczywa mężczyzna w  si
le wieku. Ciężkie cierpienie i 
choroba przykuły go do łoża bo 
leści, od dłuższego już czasu 
pozostaje bezczynnym.

Przy łóżku siedzi kapłan. Ze 
współczuciem spogląda na cho
rego, cierpliwie słuchając jego 
narzekań. Ten opowiada viu o 
swoich bólach, o tym , jak ciąży 
m u bezczynność. Wreszcie wes
tchnął głęboko i rzekł: Księ
że dobrodzieju, więcej już cier
pieć nie podołam. Cierpliwość 
moja się kończy. Już od szeregu 
tygodni spoglądam na ciężką 
pracę małżonki. Inni muszą za 
mnie pracować, ja zaś nie mo
gę nawet na to liczyć, abym  
rychło znów wrócił do swych 
zajęć. Przeciwnie, *z każdym  
dniem sił mi ubywa, nie mam

■ już nadziei. A przytym  bóle do
kuczają mi bez przerwy: w  no
cy nie mogę usnąć, dni zaś w y
dają mi się bez końca. Znosi
łem  dotychczas wszystko cierp
liwie, teraz już nie mogę.

Ksiądz nie przerywał narze
kań chorego człowieka, owszem  
wysłuchał go d.o końca. Siedzi 
z  pochyloną głową w głębokiej 
zadumie. , ■

Wreszcie tak powiada:
Drogi mój przyjacielu! Opo

wiem ci zdarzenie z własnego 
życia. Byłem  wikariuszem w 
większym  mieście. Chociaż by
łem zdrowy i pełen sił, często
kroć jednak smutek i niepokój 
mnie ogarniały. Słowem , by
łem, niezadowolony, szczególnie 
wtedy, kiedy odpowiednio się 
przygotowałem do wygłoszenia 
kazania w niedzielę, czy inne 
święto, a z powodu niepogody, 
albo nadmiernego upału, wierni 
nie dopisali. Praca nie dawała- 
m i zadowolenia, choć muszę do
dać, iż spełniałem obowiązki 
duszpasterskie z prawdziwym  
zamiłowaniem. W szystko czyni
łem z przeświadczeniem, że czy 
nię dobrze. Mimo jednak mego 
samozaparcia, wiele rzeczy mi 
się nie udawało. Pewnego po

ranku obudziłem się w szcze
gólnie złym  usposobieniu. Za
wezwano mnie do chorej para
fianki. Gdym wszedł do jej 
mieszkania, ujrzałem w maleń
kim  pokoiku staruszkę. Choro
ba wykrzywiła je j członki. Po 
kilku pytaniach moich co do 
stanu jej zdrowia, spojrzała na 
mnie i rzekła:

— Księżulek ma jakieś zmar
twienie?

Słowa te zdumiały mnie... Ja 
przychodzę do chorej z  pocie
chą religijną, przychodzę pod
nieść ją na duchu, a ona leczy
moje ponure usposobienie. Spoj
rzałem na staruszkę i nie wiem, 
czy ton współczujący, jakim  
wypowiedziała te słowa, czy też 
jej szczery wyraz oczu, który  
przypomniał m i żywo moją 
d.rivjno już zmarłą matką  — 
dość, że z zupełnym  zaufaniem  
zacząłem opowiadać staruszce o 
tym, co mnie dręczy. Gdy skoń
czyłem, zapytała mnie:

— Ile też lat liczy sobie 
ksiądz dobrodziej?

Zdumiony tym  pytaniem od
powiedziałem jej, że skończy
łem lat dwadzieścia osiem.

A  staruszka na to:
— Właśnie upływa dioadzie- 

ścia osiem lat od czasu, gdy za
padłam na zdrowiu. Od dwu
dziestu ośmiu lat nie opuszczam 
swego łóżka.

Tak zakończyła się nasza roz
mowa. Wstałem i serdecznym  
uściskiem dłoni pożegnałem  
poczciwą staruszką. Doprawdy, 
zawstydziła mnie swoją cierpli
wością.

Chory uważnie przysłuchiwał 
się opowiadaniu księdza. Gdy 
skończył, wyszeptał:

— Dwadzieścia osiem lat! 
Długi to okres czasu! Po chvjili 
zaś dodał: — Dziękuję bardzo... 
Spodziewam się, że mi ksiądz 
nie napróżno opowiedział to 
zdarzenie...
Wyciągnę zeń wniosek i dla 
mnie...

PODZIĘKOWANIE

Ks. Tadeusz Majewski
— proboszcz parafii p. w. 
Św. Ducha przy ul. Szwo
leżerów 4 składa tą drogą 
serdeczne «Bóg zapłać!» 
tym  wszystkim, którzy w 
jakikolwiek sposób przy
czynili się do instalacji i 
urządzenia nowego ołtarza 
głównego w  pro-katedrze.

W C I Ą G U  C A Ł E G O  R O K U  
P R Z Y J M U J E M Y  Z A P I S Y

KANDYDATÓW
10 SIADU DUCHOWNEGOII!

*

Kleiycy słuchają wykładów  
w Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej w W arszaw ie

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

F e k to ia t S em in a riu m  
D uchow nego

WARSZAWA 
UL Wilcza 31 tel. 89784

*

WYMAGANE WARUNKI

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

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

3. Ukończony 18 rok życia,
4. Przedstawienie dokumen

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

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

5. Złożenie podania o przyję
cie do Akad. TeoL

6. Szczegółowy życiorys napi
sany własnoręcznie,

7. Dwie najnowsze fotografie 
formatu legitymacyjnego.
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