


W ciągu całego roku

PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW
DO STANU D U C H O W N E G O

Zgłoszenia należy kierow ać n a  adres:

Rektorat Seminarium Duchownego
Kościoła polsko-katolickiego

Warszawa, Wilcza 31
*

Warunki wymagane od kandydatów na duchownych Kościoła polsko- 
katolickiego:

1. Szczere pragnienie zostania kapłanem  Kościoła polsko-katolickiego 
oraz przyw iązanie do program u rełigijno-społecznego tegoż Kościoła.

2. P rzedstaw ienie dokum entów  osobistych w  uw ierzytelnionym  od
pisie: a) m etryka urodzenia. —  b) św iadectwo ukończenia szkoły średniej 
(egzamin dojrzałości), — c) św iadectwo lekarskie dotyczące zdrow ia 
fizycznego i  psychicznego.

3. Złożenia podania o przyjęcie do Sem inarium  Duchownego w raz 
z szczegółowym życiorysem  i dołączeniem  najnow szej fotografii.

*
Po w ypełnieniu w /w  w arunków , kandydat zoisitaje p rzy ję ty  przez Koś

ciół do Sem inarium  Duchownego jako  kleryk, i  otrzymuje skierowanie 
Rektoratu Seminarium Duchownego na studia filozoficzno-teologiczne 
w  Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w  Warszawie, na sekcji teologii 
staro-katolickiej.

♦
KOMUNIKAT W SPRAWIE REKRUTACJI STUDENTÓW 

DO CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ 
W WARSZAWIE

O przyjęcie d a  Chrześcijańskiej Akadem ii Teologicznej w  W arszawie, 
jako państw ow ej uczelni wyższej, ubiegać się  należy poprzez Kom isje 
R ekru tacyjne n a  s tud ia  wyższe:

a) poprzez Szkolne Komisje Rekrutacyjne —  uczniowie ostatniej, 
najw yższej (XI) klasy szkół ogólno-kształcącydhi typu  licealnego, szkół 
zawodowych i  innych, w  'których przeprow adzany jest egzam in dojrza
łości w  m iesiącu m aju  wzgl. czerwcu br.

b) poprzez Miejskie wzgl. Powiatowe Komisje Rekrutacyjne przy 
M iejskich wzgl. Pow iatow ych W ydziałach O św iaty R ad Narodowych — 
kandydaci, k tórzy już w  latach  poprzednich uzyskali św iadectw o dojrzar 
łośai, a n ie  s tud iu ją  n a  żadnej wyższej uczelni.

*
Kom isje R ekru tacyjne dostarczają zainteresow anym  potrzebne formu

larze, mianowicie: ankietę personalną i kartę indwidualną, które należy 
dokładnie wypełnić, opatrzyć zgłoszeniem na studia teologiczne w  Chrze
ścijańskiej Akademii Teologicznej w  Warszawie, (sekcja teologii staro-ka
tolickiej lub sekcji teologii ewangelickiej), dołączyć świadectwo dojrza
łości, życiorys, metrykę urodzenia, 4 jednakow e fotografie z ostatnich 
czasów, zaświadczenie o badaniu lekarskim u  lekarza urzędowego, po
świadczenie rejestacji wojskowej, oraz skierowanie rektoratu Seminarium  
Duchownego Kościoła polsko-katolickiego na studia w  Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej.

*
UWAGĄ: Adres Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w  Warsza

w ie z siedzibą w  Chylicach, p-ta Skolimów k. Warszawy, ul. Długa 43.
W Chrześcijańskiej Akadem ii Teologicznej w  W arszawie istn ieją  dw a - 

k ierunki studiów, a  mianowicie: Sekcja Teologii Ewangelickiej oraz 
Sekcja Teologii S taro-katolickiej, na k tórej m. i. s tud iu ją  klerycy Kościoła 
polsko-katolickiego.

NA OKŁADCE: PROROK JONASZ —  MAL. MICHAŁ ANIOŁ (FRESK)
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JA N  KO CH ANO W SK I

CZEGO CHCESZ OD NAS, PASI E?
' • p; LZEG O  chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?
< Czego za dobrodziejstwa , k tó rym  nie m asz miary?
I Kościół Cię nie ogarnie, w szędy pełno Ciebie,
| I w  otchłaniach, i w  morzu, na ziem i, na niebie!

I Z ł o t a  t e ż - w t e m - n i e  pragniesz, bo to  wszystko  Twoje,
\ Cokolwiek na ty m  święcie człow iek m ieni swoje.
: W dzięcznym  Cię więc sercem, Panie w yznaw am y,
5 Bo dla Cię —  przysto jniejszej ofiary nie m am y.
i
| T y s  Pan wszystkiego świata: Tyś niebo zbudował,
< I zło tym i gwiazdami ślicznieś uhaftował.
; Tyś fundam ent założył nieobeszłej ziemi,

I przykryłeś jej nagość zioły rozlicznym i.

\ Z a  Tw oim  rozkazaniem  w  brzegach morze stoi,
A zam ierzonych granic przeskoczyć się boi.
R zeki wód nieprzebranych w ielką hojność mają, 
biały dzień a noc ciemna — swoje czasy znają.

T OBIE kw oli rozliczne kw ia tk i wiosna rodzi,
Tobie kw oli w  kłosianym  wieńcu lato chodzi,
W ino — jesień  — i jabłka rozmaite dawa,
Potem, do gotowego gnuśna zim a wstawa.

L  TW EJ łaski nocna rosa na m dłe zioła padnie,
A  zagorzałe zboże deszcz ożywia snadnie.
Z Tujoich rąk w szelkie zw ierzę patrzą sw ej żywności,
A  Ty każdego żyw isz z  Tw ej szczodrobliwości.

B a d z  na w ieki pochwalon, n ieśm iertelny Panie;
Twoja łaska, Twa dobroć nigdy nie ustanie.
Chowaj nas, póki raczysz, na te j n iskiej ziemi:
Jeno niech zawsze będziem  pod skrzydłam i Tw ym i.

}
>

Ten jest dzień, który uczynił Pan: 
R adujem y się i w eselim y w  nim !

(Ps. 117)

Dokąd m am  iść pr?cd duchem
twoim  ?

I dokąd uciekać od oblicsa twego? 
Jeśli w stąpię do nieba  — tam

jesteś,
jeśli zstąpię do piekła, tam eś jest! 
Jeśli podniosę skrzyd ła  m oje z

rana
i zam ieszkam  na krańcu morza: 
i tam  m nie doprowadzi ręka

twoja,
i podeprze m nie tw oja  prawica.

O jakżesz drogocenne są dla m nie  
m yśli twoje, 

a jakże ciężka ich zawartość

W ypróbuj m nie Boże i poznaj 
m oje serce: 

w ybadaj m nie ' i poznaj ścieżki
moje,

zobacz, czy jest w e m nie  droga 
nieprawości, 

i prowadź m nie drogą w iekuistą!
(Ps. 139)

K RÓ L D AW ID  -__:___ I
(Dominik Zampieri)
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/ I  B Y Ł  człowiek z faryzeuszów , im ieniem  Nikodem , książę żydow ski. Ten  
przyszedł do Jezusa nocą i rzekł mu: Rabbi, w iem y, iżeś przyszedł od Boga 

nauczycielem , bo żaden tych  znaków czynić nie może, które ty  czynisz, jeśli by  
z n im  Bóg nie był. — Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę mówię  
tobie, jeśli się kto  nie odrodzi znowu, nie może widzieć królestw a Bożego. — Rzekł 
do niego Nikodem: Jakoż się może człowiek rodzić, będąc starym? Czyż może po
wtórnie w nijść w  żyw o t m atki swojej i odrodzić się? — Odpowiedział Jezus: Za
prawdę powiadam ci, jeśli się k to  nie odrodzi z w ody i Ducha świętego, nie może 
wnijść do królestw a Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się naro
dziło z  Ducha duchem  jest. — Nie dzhouj się, żem  ci powiedział: Potrzeba się wam  
narodzić znowu! Duch kędy chce tchnie, i głos jego słyszysz, ale nie w iesz skąd 
przychodzi i dokąd idzie. Tak jest wszelki, k tóry  się narodził z  Ducha. — Odpowie
dział Nikodem: Jakoż to być może? — A odpowiedział Jezus: Tyś jest nauczycie
lem  w  Izraelu, a tego nie wiesz? Zaprawdę powiadam tobie, iż co w iem y, m ów im y, 
a cośmy w idzieli — św iadczym y, a świadectwa naszego nie pojmujecie. Jeśli 
ziem skie rzeczy powiedziałem  wam , a nie w ierzycie, jakoż, jeźli bym  w am  nie
bieskie opowiadał, w ierzyć będziecie? A  żaden nie wstąpił do nieba, jeno który  
zstąpił z nieba, S y n  Człowieczy, k tóry  jest w niebie. A  jakoż M ojżesz podw yższył 
węża na puszczy, tak potrzeba, aby podwyższony był S y n  Człowieczy, aby w szel
ki, k tóry w  niego w ierzy  nie zginął, ale miał żyw o t w ieczny. — Albow iem  tak 
Bóg um iłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby wszelki, kto  w ierzy  
weń, nie zginął, ale m iał żyw ot w ieczny. Bo nie posłał Bóg Syna swego na świat, 
aby sądził świat, ale iżby  świat był zbawiony przez niego.. K to w ierzy w eń  — 
nie bywa sądzony, a kto  nie w ierzy  — już osądzony jest, iż nie w ierzy w  imię 
jednorodzonego Syna Bożego. A  ten jest sąd: że światłość przyszła na świat, a lu
dzie raczej um iłowali ciemności niż światłość, bo były  złe ich uczynki. Każdy bo
wiem , który źle czyni, nienaw idzi światłości ani nie idzie na światłość, żeby nie 
były zganione uczynki jego. Lecz kto  czyni prawdę, przychodzi do światłości, aby 
się okazały sprawy jego, iż w  Bogu są uczynione.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------(E. STEINLE)

NOCNA ROZMOWA CHRYSTUSA Z NIKODEMEM
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Ks. TADEUSZ MAJEWSKI

O ŚWIĄTYNIACH Z KAMIENIA I O KOŚCIELE DUCHA
„Kościół tw ój tam , skąd boskie 

płynie ci natchnienie, — a nie tam, 
gdzie krzyż widzisz, belki i kam ie
nie.”

(J. Słowacki)

Wchodząc na szczyt góry oliwnej, uczniowie 
Jezusa spoglądają poza siebie, a jeden  z nich 
nie mogąc oderwać oczu od cudnej świątyni, 
rzecze do M istrza: „Nauczycielu, pa trz  jakie 
to kam ienie i jakie zabudowania. Jezus zaś 
rzecze mu: Widzisz te  w ielkie zabudowania? 
Nie zostanie kam ień na kamieniu, k tóryby nie 
był rozwalony.

Uczniom zdawało się może, że słowa te  dy
ktow ała Jezusowi niechęć do sług św iątyni lub 
w ezbrana gorycz. Uwielbiali i podziwiali ko
los kamienny, którem u równego nie widzieli 
nigdzie. Jako praw dziw i Izraelici czcili św ią
tynię Syonu, na k tórej spoczywały obietnice 
Przedwiecznego. W iadomo wprawdzie, że w  
tej św iątyni wielmożą się zawzięci wrogowie 
ich M istrza. Ale przecież ci ludzie ich nie ob
chodzą. Serce ich przyw iązało się do owych 
ciosanych granitów, do pięknych m urów  i w spa
niałych przedsionków tej cudnej świątyni.

„Nauczycielu, patrz, jak ie  tu  kam ienie i ja 
kie zabudowania." — Dla Jezusa jednak zim ne 
kam ienie i m ury  nie m ają znaczenia. On szu
kał gorących serc i chciał do tych  serc ludz
kich przemówić. Tym co w oczach ludzi jest 
wspaniałe i wielkie, Jezus się wcale nie za
chwyca. Jest przyjacielem  ludzi, a nie zwo
lennikiem  przeżytej kasty  kapłańskiej, oraz 
pysznych i dum nych faryzeuszów. A  wszy
stko, co jest wzgardzone i słabe, On miłością 
Swoją otacza. A jeśli coś niepokoi Nauczyciela 
z  powodu zachw ytu Jego uczniów, to jedynie 
okoliczność, że ich zmysły poddają się uroko
wi zimnych, kam iennych m urów. Bo cóż się 
stanie, gdy ręce ludzkie budowlę oną zburzą?

I m y podobni raczej jesteśm y do uczniów, 
aniżeli do Nauczyciela, do Jezusa. W świecie 
pełnym  niepokoju, olśniewa nas pycha i siła, 
rzeczy potężne i mocne, napotykane na drodze 
życia. Taki np. Kościół papieski też jest po
niekąd kolosem. I on m a olbrzymie, ciosane 
głazy, niebotyczne wieże. — Są to jakby ka
m ienne symbole potęgi ich kasty  kapłańskiej,
— jej roszczeń do władzy, zazdrośnie i chy
trze strzeżonej od wieków.

W yrośliśmy i wychowali niejako w  cieniu 
barw nych kram ików  odpustowych, gdzie za
wodowi zbawiacze propagow ali jakość, cudow
ność i skuteczność sprzedawanego towaru. Od 
dzieciństwa onieśm ielała nas mnogość świą
tyń rzymskich. Potężne ich wieże, kosztowne 
przedsionki, ciężkie sklepienia, piękne dzwo
ny... W szystko to spraw iało na nas przygnia
tające wrażenie.

Gdy polskiem u katolikowi przychodzi żyć 
samotnie, wśród przew ażającej ilości w yznaw 
ców rzym sko-katolickich, gdy n ie m a w pobli
żu jego Kościoła, gdzieby mógł ducha pokrze
pić, to  w ystaw iony jes t na  ciężką próbę. Jak  
trudno iść takiem u przeciw prądow i sw,ego oto
czenia. Jestem  tu  sam, — odpowie, —  otoczo
ny ciemnotą, dewocją i bigoterią. Czy nie w y
godniej iść po linii mniejszego oporu? Czy nie 
lepiej oddać dzieci sw oje pod to obce jarzmo, 
żeby chociaż im  zaoszczędzić ty lu  trudów  ży
ciowych? A przytem  w edług ich nauczania w 
moim Kościele jest tak  wiele rzeczy w ątpli
wych, — tam  zaś wszystko pew ne i mocne. 
Tam człowiek słaby może się oprzeć jakby
o wielką skałę, —  tam  inni za niego myślą, 
poddają m u gotowe, w  co wierzyć należy, jak 
płacić, jak  otrzym ać odpust zupełny. A wza- 
m ian żądają tylko posłuszeństwa i pieniędzy.
— W edług zaś nauki"mojego Kościoła —  na ni
czyje sum ienie nie uda ci się zrzucić odpowie
dzialności za siebie, nic w  zaśw iatach nie o trzy
masz za pieniądze dane Kościołowi, a własne 
twoje sumienie... to  rzecz tak  słaba i nie wie 
się często jak  postąpić.

Chrystus odwraca oczy swych uczniów od 
tego, co tylko podpada pod ich zmysły. Głos 
Jego i dziś jeszcze przem aw ia do grom adki roz
proszonych wiernych. — Nie patrzcie na w iel
kie kam ienie i w spaniałe gmachy, k tó re  wam 
ani pomóc, ani zaszkodzić nie mogą. Dlaczego 
podziwiacie budow ę wzniesioną rękam i ludzi? 
Je s t ona świadectwem  tylko ziemskiej potęgi, 
której wspaniałość, jest znikoma...

Żaden kościół na ziemi, rękom a ludzkimi 
wzniesiony, nie m iał takich  obietnic, jak  świą
tynia jerozolimska, a i ta przecież obróciła się 
w  gruzy, gdy wybiła odpowiednia godzina na 
zegarze historii. Poco więc się chełpić: „U nas 
tylko jest Chrystus, u nas tylko praw da, u  nas 
praw dziw a świątynia, m y tylko m am y monopol 
zbawienia, u  nas tylko droga do życia wiecz
nego?

„Patrzcie, aby was kto nie zwiódł1*, — ostrze
ga Jezus uczniów swoich, dziecięco jeszcze na
iwnych. „Czy i w y chcecie odejść? I odpowie
dział Mu Szymon Piotr: Panie, do kogóż pój
dziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. 
A  myśmy uw ierzyli i poznali, żeś Ty jest 
Chrystus, Syn Boga żywego'1.

Kto u Jezusa znalazł słowa żywota wieczne
go, ten  n ie znajdzie upodobania w  wielkich, 
kam iennych budowlach kościelnych. Wszak 
Chrystus chodził po tej ziemi jako ubogi syn 
Marii, k tóry  nie m iał m iejsca stałego, gdzieby 
głowę złożył. Jakżesz więc praw da Chrystusa 
mogła się okazać w  przepychu, bogactwie ! oka
załości? Kto zna słowa żywota o Ojcu P rzed
wiecznym i Jego królestw ie niebieskim, ten

(dok. na str. nast.)
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FB. OCHOCKI

CIEKAWA GALERIA «NIEOMYLNYCH»
Ktokolwiek usłyszy w Ko

ściele słowo — papież, — na
tychm iast kojarzy z nim. nieod
łączny przym iotnik — n i e o 
m y l n y .

Co oznacza ten  przym iotnik?
Otóż oznacza, że biskupi Rzy

mu, zwani papieżami, nie m ylą 
się podobno nigdy w rzeczach 
w iary i moralności, kiedy urzę
dowo (ex cathedra) ogłaszają 
jakąś praw dę dogm atyczną lub 
moralną, gdyż Duch św. rze
komo nie pozwala na pomyłki. 
Każdy przeciętny wyznawca 
tegoż Kościoła, p rzy jm uje bez
krytycznie słowa swych nau
czycieli i kaznodziejów, bo jak 
że ma sprawdzić, czy kłam ią 
czy też mówią prawdę?

Gorzej jest jednak, gdy się 
ma do czynienia z obiektyw ną 
historią! Tej nie można oszu
kać i praw dę ,,sypie“ nie pa
trząc na żadne godności, ty tu 
ły, m itry  i tiary.

Jak  więc pod skalpelem  h i
storii w yglądają niektórzy „nie
om ylni” papieże? Czytajmy!

W WALCE O Y/ŁADZĘ

W roku 395 podzielono ce
sarstwo rzym skie na 2 pań
stwa: zachodnio-rzymskie i Bi
zantyjskie. Na Zachodzie na j
ważniejszym  biskupem  był bi
skup Rzymu, na Wschodzie zaś

biskup K onstantynopola (Bi
zancjum). Między tym i dwo
m a biskupam i rozgorzała w al
ka o władzę nad całym Kościo
łem, czyli o prym at. Ten an ta
gonizm dwu patriarchów  oka
zał się w  pojm ow aniu w iary w 
dwie na tu ry  w Chrystusie.. Po
nieważ biskup bizantyjski F  1 a- 
w i a n, głosił, że Chrystus ma 
dwie na tu ry  (w co powszech
nie wierzono) to biskup rzym 
ski, L e o n  W i e l k i ,  powo
dowany niechęcią do Flawiana, 
zaprzeczył temu, a przez to po
pełnił błąd dogmatyczny, k tó
ry później m usiał odwoływać.

Czyżby zawiodła pomoc Du
cha św? Sądzimy, że nie! Tyl
ko Duch św. tej pomocy nie za- 

| pewnił.

AUTOR HERETYCKIEGO 
DOGMATU

Papież H o n o r i u s z  I (625
— 638) był zręcznym  polity
kiem, ale słabym  teologiem. 
Poparł on niepraw ow ierną na
ukę o jednej woli w  C hrystu- 

: sie, czyli tzw. m onoteletyzm.
I Trzym ał się tego zdania upor- 
; czywie i nie zmienił go nawet, 

gdy obrońca praw ow iernej na
uki, biskup Jerozolim y, Sofro- 
niusz, przez specjalnego posła 
usunął wszelkie niedomówie
nia, owszem, słuszną naukę So-

froniusza nazwał „zgorszeniem, 
nowego wyznania".

Szósty sobór powszechny w 
roku 680 rzucił na Honoriusza 
klątwę, a w  papieskim  „Liber 
d iurnus“ papież ten  figuruje 
między „autoram i noweg-o do
gm atu heretyckiego, jako ten, 
który  podniecił ogień fałszy
wych nauk“.

Coś i tu  nie było w porządku 
z „nieom ylnością11.

SPRAW A WAŻNOŚCI 
ŚWIĘCEŃ

Dla życia religijnego jest rze
czą bardzo ważną, czy dany bi
skup posiada tzw. sukcesję 
apostolską, tj. czy jego święce
nia są ważne i czy po przez 
wszystkich jego poprzedników, 
sięgają aż do czasów apostol
skich. Kiedy dochodziło do 
ryw alizacji m iędzy biskupami, 
każdy biskup, k tó ry  chciał 
utrącić swego ryw ala, najp ierw  
kwestionował ważność jego 
święceń, nie biorąc najczęściej 
pod uwagę, czy m ija się z p ra
wdą, czy nie. W prowadzało to 
często w ielki zam ęt w  życie re 
ligijne ,i kościelne, na umysły 
w iernych działało gorzej niż 
kacerstwo.

Taki zamęt do Kościoła wpro
wadzali często sami biskupi.

O ŚWIĄTYNIACH Z KAMIENIA I O KOŚCIELE DUCHA
(dokończenie ze str. poprzedniej)

wie, że wysokie katedry, pyszni kapłani i zło
te ołtarze — niczym są w  oczach Jezusa.

A  czego Jezus nauczał w  obliczu św iątyni 
jerozolimskiej, to i dla nas jest aktualne i je 
dynie ważne.

Chrystus pragnie, byśm y się odwrócili od 
rzeczy wielkich, od zim nych kamieni, od m u
rów  potężnych, w  których naiw ni jeszcze b a r
dziej od siebie naiw nym  usiłu ją wmówić, że 
zam knięty jest w  nich Bóg. Boga i Jego p raw 
dziwą świątynię, a  w  niej Jezusa Chrystusa, 
znajdziesz tylko w innym  człowieku! I po tym  
poznać, czy jesteśm y wyznawcam i chrześcijań
skiej religii tylko z m etryki, czy też przynależ
nością do Chrystusa życiem swoim.

Dokąd serce cię ciągnie bracie, siostro?... Do 
wielkich, czy do m aluczkich św iata tego? Czy 
do przebiegłej potęgi, zdobnej w szkarłaty

i złoto, butnej i pewnej siebie, — czy też tam, 
gdzie prości ludzie poczciwie żyją i Bogu w 
sercach św iątynie praw dy budują?

Tak, drogi Czytelniku, nasze kościoły są na
praw dę skrom ne i ubogie, a często naw et po
dobne do szopek betlejem skich. Ale ten  p raw 
dziwy Kościół Boży, Kościół Chrystusowy, my 
polscy kapłani pragniem y budować w  sercach 
prostych ludzi. W sercach pełnych w iary  i u f
ności, które kochać potrafią  i praw dy szukać 
w  swym życiu. Oprócz w iary w  Boga w ierzy
my bowiem w  Człowieka — w  człowieka ta 
kiego jakim  on jest w  swej istocie. W ierzymy, 
że mimo wojny, mimo zniszczeń największych, 
jakie zna historia, m oralnych i m aterialnych, 
żyje wciąż człowiek, w  którym  Stwórca złożył 
cząstkę Swego Bóstwa — duszę nieśm iertelną 
odkupioną Ofiarą Krzyża.
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Przytaczam  tylko dwa przykła
dy.

W IX wieku, w  Bizancjum, 
było jednocześnie aż 2 bisku
pów: I g n a c y  i F  o c j u  s z. 
Biskup rzyski M i k o ł a j ,  po
parł Ignacego a .wyklął Focju- 
sza, i ogłosił, że święcenia Fo- 
cjusza są nieważne. W krótce 
jednak sytuacja się zmieniła i 
następca Mikołaja, papież J a n  
VIII, tym  razem  potępił Igna
cego, a poparł w łaśnie Focju- 
sza i uznał jego święcenia za 
ważne. Gdy jednak Focjusz 
ogłosił się pa triarchą ekum e
nicznym, biskup rzym ski F o r- 
m o z u s  znowu uznał jego 
święcenia za nieważne.

Drugim  typow ym  przykła
dem braku jednej linii postę
powania u biskupów rzym skich 
jest spraw a ważności święceń 
papieża F o r m o z u s a  (j896). 
Mianowicie następca Form ozu
sa, papież S tefan VI, kazał w y
kopać trupa  Formozusa, przy
oblec w  szaty papieskie, obciąć 
m u palce, a następnie wrzucić 
go do Tybru, ogłosiwszy przed
tem  całemu światu, że Form o- 
zus nie był ważnym  biskupem  
ani papieżem. Ale papieża Ste
fana wkrótce uduszono w  w ię
zieniu, a jego następca, papież 
Roman, znowu ogłosił, że For- 
mozus był ważnym  biskupem, 
niew ażnym  zaś ponoć był S te
fan. Z kolei nowy papież, Ser
giusz III, k tóry  udusił w  w ię
zieniu swego poprzednika, je
szcze raz potępił pamięć papie
ża Formozusa i nie uznał jego 
święceń.

Zapytajm y, który  z nich m iał 
rację? H istorycy prow atykań- 
scy twierdzą, że wszyscy byli 
w  równym  stopniu „nieom yl
ni". Osądźmy sam i ile w  tym  
może być praw dy.

RELIGIJNY CYNIZM

Człowieka, k tóry  drw i z 
przekonań cudzych, bo nie ma 
własnych, nazywam y cynikiem. 
Cynizm zaś w  spraw ach reli
gijnych — to poprostu indyfe- 
rentyzm , a więc gorzej niż błę- 
dnowierstwo.

Z cynizmem religijnym  spo
tykam y się niejednokrotnie w  
historii biskupów rzymskich. 
W związku z tym, pisarz n ie
miecki H u 11 e n, pisał o tw ar
cie: „Trzy rzeczy przywożą

I ludzie z Rzymu: nieczyste su- 
j mienie, popsuty żołądek i pu 

stą sakiewkę!11, a oto dwa przy
kłady cynizmu religijnego.

Papież B o n i f a c y  VIII 
f  1303) m iał powszechną opinię 
cynika. Był zwolennikiem  po- i 
gańskiego kierunku filozofii 
wschodniej, zwanego aweroiz- 
mem, nie w ierzył w  nieśm ier
telność duszy i odrzucał wiele 
innych dogmatów* chrześcijań
skich.

Papież L e o n  X (f 1521), 
syn sławnego Medyceusza — 
W awrzyńca W spaniałego, nie 
czuł się nigdy duchownym, a 
tym bardziej „nam iestnikiem  
C hrystusa11. Opowiadano po
wszechnie o nim, że „zaledwie 
toleruje bajkę o Chrystusie, bo 
wiele k o rzyśc i. można z niej 
wyciągnąć11. Błogosławieństwa 
papieskiego udzielał w iernym  
ze śmiechem, a swem u błazno
wi, F ra M ariano, pozwalał mó
wić: „Używajm y życia, Ojcze 
święty, bo wszystko inne to 
farsa!11.

UMIŁOWANIE DÓBR 
ZIEMSKICH

Papież Jan  XII (wiek XIV) 
głosił, że dusza po śm ierci czło
wieka nie idzie prosto przed 
oblicze Boga, lecz czeka na sąd 
ostateczny przy końcu świata. 
B łędny ten  pogląd odwołał do
piero tuż przed swą śmiercią. 
Ciekawy m iał również pogląd 
na bogactwa duchowieństwa i 
K urii rzym skiej. Ogłosił u ro
czyście, że „heretykiem  jest 
ten, kto mówi, że Chrystus i 
apostołowie nie posiadali ani 
osobistej, a n i wspólnej własno
ści". W iemy też, że papież ten, 
przez różnego rodzaju naduży-

,ZE «SYLLABU SA»  
«NIEOMYLNEGO» P IV SA  IX ,

77. W yklęły , Kto powie: 
Nie odpowiada to zupełnie  
duchow i czasu, aby się uw a
żało religię katolicką (oczywi
ście „rzym ską” — Red.) za je 
dyną religię państw ową z w y 
kluczeniem  w szystkich  innych  
w yznań!”

SO W yklęły , Kto powie:
Papież rzym ski m oże i pow i
n ien  się pogodzić z  postępem., 
lileralizm em  i cywilizacją  
współczesną!"

cia finansowe zebrał kw otę 25 
m ilionów talarów  w złocie. Ten 

: fak t tłum aczy nam  dostatecz
nie niezgodną z Ew angelią teo
rię papieża, że „Chrystus był... 
m ilionerem ".

N adm ierne ukochanie w ła
dzy i dóbr ziemskich popchnę
ło też innego papieża do upor- 

! czywego trzym ania się błędu i 
I obrony fałszu. W roku 1866 
i  papież P i u s  IX zwołał do 
i Rzymu 300 biskupów i kazał 

im uchwalić odezwę do całego 
Kościoła, głoszącą, że „świecka 
w ładza świętej stolicy jest ko
niecznością, a ustanow iła ją 
w yraźna wola Opatrzności". P a
pież ten  oświadczył wówczas, 
że w  obronie państw a kościel
nego gotów jest ponieść śmierć 
męczeńską (!). Wiemy, że kie
dyś pierwsi chrześcijanie odda
wali życie za dogm at w iary  w 
bóstwo Chrystusa i to nas nie 
dziwi. Ale dziwi nas i oburza, 
gdy słyszymy, że biskup chce 
umrzeć za rzekom y dogmat, że 
jego świeckie państw o i m ają t
ki ziemskie i złoto, są ustano
wienia Bożego.

W związku z tym, w arto 
przypom nieć fak t historyczny 
powstania państw a papieskiego. 
Otóż powstało ono bynajm niej 

i nie z woli Opatrzności, lecz z 
kłam stw a i intrygi, ponieważ

■ dokum ent erekcyjny tego pań- 
1 stw a pt. „Darowizna K onstan

tyna", jest od początku do koń
ca zmyślony.

Z ust samego papieża Piusa 
IX usłyszeliśmy, że za kłam 
stwo to gotów on dać się za
męczyć, bo jest ono tw orem  
„Opatrzności"'. Z ust tego w ła
śnie papieża usłyszeliśmy po 
raz pierwszy dogmat, że biskup 
rzym ski jest „nieom ylny". 
Osądzając trzeźwo obydwie 
wypowiedzi m usim y wyciąg
nąć wniosek, że są one równie 
zaskakujące i nieprawdziwe.

*

Ambony rzym .-kat., ich cza
sopisma, k tórych jest sporo, aż 
huczą na tem at „nieomylności" 
papieży. Na cóż to się przyda, 
kiedy to wszystko jest kłam 
stwem? Prędzej czy później 
m asy wyznawców zrozumią hi
storyczną prawdę, a w tedy ru 
nie bezpodstawny dogmat i m it
o „nieomylności ojca świętego".
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j

(Plockhorst) 
ALLE LU JA! C H RYSTU S ŻYJE !L.____________________ _____I

AD AM  A S N Y K

^  muł ni rycerze

M UTNI rycerze przeży tej ju ż  chwili 
patrzą z  boleścią, k iedy zastęp św ieży, 

przeciw ołtarzom, które oni czcili, 
zwraca się zbrojnie i kruszyć je bierzy.

Napróżno serce tych daw nych rycerzy  
oprzeć się trwodze i zw ątpieniu sili...
G dyż w idzą ty lko  to, co w  gruzach leży  
i myślą ty lko  o tym , co stracili!

Poza w alk dzikich zam ętem  i wrzawą, 
poza konaniem  świata, co ju ż  ginie, 
nie mogą dojrzeć przeszłości obrońcę 
tych, co dni now ych stawiają świątynię,... 
Ani nie wiedzą, patrząc w  ju trzn ię  krwawą, 
czy to pożarów łuna, czy też słońce.

L. KO ND RATO W ICZ (Syrokomla)

UD dzień 
j zrnar lwy cUto sian ia

fZ )H R Y S T U S  zm artw ychw sta ł!
" Chrześcijańskie dzwony

radosną św iatu ogłosiły wieść:
Chrystus zm artw ychw stał! — Spiesz, duchu

strapiony,
zm artw ychw stać z Bogiem, do nieba się

wznieść.
Grobowy kam ień, co — serce naciska, 
cofnie się z trwogą, gdy blask padnie nań...

*
Chrystus zm artw ychw stał! a z Chrystusem,

razem
słońce z zim ow ych zm artw ychw stanie chm ur , 
błysnęło ciepłem  — za jego rozkazem  
stopione śniegi polały się z  gór.
Z im na pierś ziem i ocieplała zwolna, 
wre życie w  traw kach i korzonkach zbóż: 
a czyliż dusza człowieka niezdolna, 
raz wyziębiona, ocieplić się już?

W stań, biedna duszo, z  pościeli Łazarza, 
orlego oka w  ciemności nie mrocz, 
i niech lód zim ny, co serce zamraża 
łzam i ciepłym i poleje się z  ócz.
Niechaj się głowa na światło odsłania, 
niech now ych m yśli w ysnow yw a nić; 
niech serce nasze od dnia zm artw ychw stania  
nowego życia pocznie ta k ty  bić.
Z C hrystusem  brzem ię dźw igaliśm y krzyża, 
bok nam przebito, pochowano nas;
Chrystus zm artw ychw stał, do nieba się zbliża, 
u bram niebieskich oczekuje nas.

Lecz nie masz nieba bez czynu w oli, 
bez łez, bez trudów, ofiar i strat...
Och! nieraz krwawo serce nas zaboli, 
nim  się w  nadchm urny uniesiem y świat! 
Nieraz ku  sercu pochyli się głowa, 
krople krw i, potu posączą się z niej: 
ale choć rani korona cierniowa, 
po zm artw ychystaniu  już dźwigać ją  lżej!
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A jeśli Chrystus nie zm ar
tw ychw stał, próżne tedy jest 
przepowiadanie nasze, próżna  
jest wiara wasza. W ychodzim y  
też na fa łszyw ych  św iadków  
Boga, ponieważ św iadczyliśm y  
przeciw Bogu, że Chrystusa  
w skrzesił, a on go nie w skrze-
sil”

(1 Kor. 15, 14, 15)

Ks. A. BIEL

ZMARTWYCHWSTANIE CHRYSTUSA 
W ŚWIETLE PISMA ŚWIĘTEGO

1. MITOLOGIA ZMARTWYCHWSTANIA

Kiedy słońce wiosenne cie
płem swym ziemię ogrzeje, 
zm artw ychw staje obum arła 
przyroda. Zielenią się pola i 
gaje, napełniają się lasy rado
snym  śpiewem ptaków, odra
dza się też człowiek, bo „z zie
mi wzięty", ziemskim podlega 
prawom.

Starożytne religie W schodu i 
Zachodu, czciły odradzającą 
moc wiosennej przyrody w  po
staci bogów, którzy właśnie ni
czym innym  nie byli, jak  uoso
bieniem sił przyrody. N ajpierw  
zatem, wśród płaczu, lam entu 
niewiast, obchodzono — najbar
dziej okru tną zazwyczaj — 
śm ierć boga, a następnie w  ra 
dości, w  szale w prost, a często 
wśród zmysłowych nadużyć, 
m ijały święta odrodzonego już

i zm artw ychw stałego boga, 
spraw cy obfitej płodności p rzy
rody,, dobroczyńcy człowieka. 
Oczekiwano również od swych 
bogów, już nie tylko zaspokoje
nia potrzeb cielesnych, ale po
trzeb ducha, głębokich tęsknot 
za czystością duchową, za szla
chetnością życia, k tó re  winno 
być mniej zwierzęce a bardziej 
godne człowieka, którego prze
cież filozofia starożytna okre
ślała m ianem  „anim al r  a t i o- 
n a 1 e“ — zwierzę rozumne.

W ten sposób obchodziły 
święto wiosny starożytne na
rody Syrii, Babilonu, Egiptu, 
Grecji, Persji, Rzymu oraz 
wszystkie inne ludy, a wśród 
nich i ludy słowiańskie.

Nie ulega wątpliwości, że

najstarsze te wierzenia, m iste
ria, uroczystości, związane z 
wiosennym odradzaniem  się 
natury, w yrażały najgłębszą 
tęsknotę ludzkości za życiem i 
rozwojem tak  fizycznym jak  i 
duchowym i to w  dodatku za 
życiem, k tóre potrafiło by raz 
na zawsze zapanować nad 
śm iercią i trw ać wiecznie.

Tę odwieczną tęsknotę czło
wieka za życiem zaspokoił do
piero Jezus Chrystus, Bóg- 
Człowiek, który, nie jako m ito
logiczny bóg, ale jako Bóg p ra 
wdziwy i jedyny, cierpiał rze
czywiście i realnie, przelał za 
nas swą krew , a następnie rze
czywiście po śmierci zm ar
twychwstał, zapew niając przez 
to i dla nas zm artw ychw ysta- 
nie i n ieustające życie.

2. REALNOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSTUSA W ŚWIADECTWACH
PISMA SW.

W Piśmie św. Nowego Te
stam entu, zm artw ychw stanie 
Chrystusa jest najważniejszą, 
kluczową pozycją, wokół której 
ogniskuje się cała nauka Apo
stołów, głoszona św iatu po pa
m iętnym  dniu zesłania na nich 
Ducha św.

a. Świadectwo św. Pawła Ap.

N ajstarszym  dokum entem, 
świadczącym o zm artw ych
w staniu Jezusa, jes t 1 L ist św. 
Pawła, do K oryntian, napisany 
podczas pierwszej podróży m i
syjnej. w  czasie dłuższego po

bytu w Efezie, w  57 roku. List 
ten  napisał apostoł Paw eł dla
tego, że wśród nawróconych z 
hellenizm u K oryntian, zaczęły 
się szerzyć wątpliwości, a na
w et błędy o przyszłym  zm ar
tw ychw staniu powszechnym. 
Sw. Paw eł zamierza im  przeto 
wykazać, że zm artw ychw stanie 
Jezusa jes t w ydarzeniem  histo
rycznym , za k tórym  przem a
w iają zeznania w iarygodnych 
świadków. Sam  dowiedział się
o tym  od tych, którzy obcowali 
ze Zm artw ychw stałym , od św. 
P io tra i Jakuba. Pisze o tym  w

liście do Galatów: „Potem  po 
trzech latach (od swego naw ró
cenia), poszedłem do Jerozoli
m y zobaczyć P io tra  i pozosta
łem u niego dni piętnaście, a 
innego z apostołów żadnego nie 
widziałem, jeno Jakuba, brata 
Pańskiego". (Gal. 1.18,19).

Mając tak  bezpośrednie re la 
cje o zm artw ychw staniu, opie
rając się również na osobistym 
widzeniu Chrystusa u bram  
Damaszku, św. Paw eł z całą 
stanowczością i przekonaniem  
głosi zm artw ychw stanie Jezu
sa:
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„Bo najp ierw  podałem wam, 
co też otrzymałem, iż Chrystus 
w ielu żyje aż dotąd, a niektó
rzy zasnęli. Potem  był widzia
ny przez Jakuba, potem  przez 
wszystkich apostołów. A na 
końcu po wszystkich, jak  przez 
płód poroniony był w idziany i 
przeze m nie“. (1 Kor. 15,3—9).

Powyższe świadectwo św. Pa
wła n ie jest jedynie wyrazem  
jego osobistych przekonań, ale 
jest przede wszystkim  w yra
zem pierw otnej tradycji apo
stolskiej całego Kościoła p ie r
wotnego, od której, przez oso
by apostołów, Paw eł zaczer
pnął naukę o zm artw ychw sta
niu.

b. Świadectwa 4 Ewangelii

Wszyscy 4 ewangeliści z za
pałem  i radością płoszą nie- 
sootvkanv dot^d w  ś wiecie fak t 
zm artw vnhw stania Jezusa i to 
zm artw ychw stania w  tvm  sa- 
mvm ciele, k tóre wisiało na 
krzvżu), ,a; następnie w  snobie 
zostało złożone, (patrz: Mk. r. 
IR; Mt. r. 28; Łk. r. 24; Jan  r. 
20 ).

Opowiadana też o ukazyw a
niu sie Chrystusa po zm ar
twychw staniu. iuż to indyw i
dualnie (Marii M agdalenie, Pio
trowi, uczniom z Emaus), już 
to zbiorowo Caoostołom w  wie
czerniku, nad jeziorem, a w re
szcie apostołom i uczniom przed 
wniebowstąpieniem). Że Jezus 
um arł za grzechy nasze w edług 
Pisma, i że pogrzebany był, i 
że powstał z m artw ych trzecie
go dnia, według Pisma; i że w i

dziany był przez Kefę (Piotra), 
a potem  przez jedenastu. Po
tem widziany był przez więcej 
niż pięciuset braci,

Chrystus, jak  świadczą Ew an
gelie, nie ukazuje się na chwilę 
tylko, by nagle zniknąć, nie 
przeżyw ają jakiejś m glistej w i
zji Chrystusa,, lecz obcują z 
nim dłużej, rozm awiają, doty
kają  palcam i ran  tak, że u t
w ierdzają się mocno w  przeko
naniu, co do rzeczywistego 
zm artw ychw stania swego Mi
strza. Pan  Jezus ułatw ia im to 
zadanie, kiedy zjawia się po
śród nich, zachęca ich bowiem: 
.Oglądajcie ręce m oje i nogi. 

że ja  ten  sam  jestem; dotykaj
cie się i przypatrujcie, bo duch 
nie ma ciała ani kości, jako w i
dzicie, że ja  mam. A to rzekł
szy ukazał im ręce i nogi“. (Łk. 
24, 39—40).

Najpiękniej, bardzo żywo, 
podając wiele drobnych szcze
gółów, opisał św. Łukasz uka
janie się Chrystusa dwom ucz
niom, idącym z Jerozolim y dr 
m iasteczka Emaus (Łk. 24, 13— 
35). Opis ten wskazuje, że m u
siała w  czasach apostolskich 
istnieć ustna lub pisana trady 
cja wśród gm in chrześcijań- 
kich w  Palestynie o ukazanir 
się Jezusa uczniom i rozmowie 
w drodze, z k tórej ewang. Łu
kasz skorzystał, przenosząc ją 
,,żywcem“ do swej ewangelii.

c. Świadectwo Dziejów 
Apostolskich

Ewangelista Łukasz nie tylko 
w ewangelii świadczy o zm ar

tw ychw staniu Jezusa, świadczy
o nim  również w  pierwszej 
„historii chrześcijaństw a'1 — 
Dziejach Apostolskich. Już na 
samym wstępie Dziejów pisze
o zm artw ychw staniu Jezusa, 
który „stawił się sam żywym 
po swej Męce w licznych do
wodach, przez 40 dni ukazując 
się im, i mówiąc o królestw ie 
Bożym“. (Dz. Ap. 1, 3).

W dalszej treści przytacza 
Łukasz mowę Paw ła o zm ar
tw ychw staniu w  synagodze w 
Antiochii Pizydyjskiej (Dz. Ap. 
13, 31) i wcześniejszą jeszcze 
mowę P io tra  w  domu K orne
liusza w Cezarei, k tó rą  św. 
P iotr tym i zakończył słowami: 
„A m y jesteśm y świadkami 
wszystkiego, co uczynił w  zie
mi żydowskiej i w Jeruzalem , 
którego zabili zawiesiwszy na 
drzewie. Jego to Bóg wskrzesił 
dnia trzeciego i sprawił, że się 
objawił... nam, którzyśm y z 
nim jedli i pili, gdy powstał z 
m artw ych". (Dz. Ap. 10,39—42).

Tak więc, najstarsze, liczne 
świadectwa chrześcijańskie 
świadczą jasno i dobitnie o 
praw dziw ym  zm artw ychw sta
niu Jezusa Chrystusa. We wszy
stkich świadectwach, poza dro
bnym i różnicami w  treści, na 
pierwszy plan w ysuw ają się za
gadnienia wspólne, przez wszy
stkich poruszane, a m ianowi
cie: śmierć Jezusa, pogrzeb, 
pusty grób, zm artw ychw stanie 
dnia 3-go i ukazyw anie się 
(chrystofanie) po opuszczeniu 
grobu.

3. BEZPODSTAWNOŚĆ ZARZUTÓW PRZECIW  ZMARTWYCHWSTANIU

Mimo tak  jasnych dowodów 
Pisma św., jak  przytoczone po
wyżej, rozum ludzki nie może 
pogodzić się z faktem  zm ar
twychwstania, gdyż jest on 
w yjątkow ym  i bez precedensu 
powrotem  do życia z mocnych 
uścisków śmierci. N ikt bowiem 
przed Chrystusem  i n ik t do tej 
pory po Chrystusie, nie po tra
fił przełam ać w  tym  względzie 
odwiecznych p raw  przyrody.

Dlatego nie należy się naw et 
dziwić, że ludzie, dla których 
Pismo św. nie jest, jak dla nas 
wierzących, księgą objawioną 
przez Boga, usiłowali zawsze i 
do dziś usiłują podważyć fakt 
zm artw ychw stania Jezusa, w y
suwając szereg zarzutów. Oto 
najważniejsze:

1. Jezus nie um arł, lecz 
zapadł w  l e t a r g ,  lub om
dlenie, w  grobie wrócił do

przytomności, wyszedł z grobu 
i zaczął ukazywać się uczniom.

Zarzut ten nie jest słuszny.
Śm ierć Jezusa stw ierdza 

urzędowo setnik, m eldując o 
niej Piłatowi. „A Piłat... we
zwawszy rotm istrza, zapytał go, 
czyby już um arł. A dowie
dziawszy się... darow ał ciało 
Józefowi (z Arym atei). (Mk. 15, 
44)_.

O rzeczywistej śmierci prze
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konani są również żołnierze, 
którzy n ie  wykonali rozkazu 
łam ania nó.g Jezusowi, połam a
li je natom iast dwom innym  
ukrzyżowanym. „Przyszli tedy 
żołnierze i pierwszem u poła
mali golenie i drugiemu... Lecz 
przyszedłszy do Jezusa, gdy u j
rzeli, że już um arł, nie łam ali 
goleni jego...“. (Jan 19, 32—34).

0  śmierci Jezusa m usieli rów 
nież być przekonani faryzeu
sze, im bowiem najbardziej za
leżało, by um arł znienawidzo
ny przez nich Rabi, dlatego nie 
prędzej odeszli od m iejsca kaź- 
ni, aż doczekali śmierci.

Czyż można wreszcie wyo
brazić sobie, by człowiek zbity, 
w najwyższym  stopniu osłabio
ny fizycznie, mógł odwalić cięż
ki kam ień grobowy, stanąć 
przed uczniami i wywołać u 
nich wrażenie zwycięzcy, sm u
tek ich przem ienić w  radość? 
W szystko więc przem aw ia za 
tym, że hipoteza, letargu  jest 
niemożliwa.

2. Pan Jezus um arł, lecz nie 
zm artw ychw stał, ciało jego, al
bo zostało wrzucone przez żoł
nierzy do wspólnego grobu, al
bo w ykradzione przez uczniów 
podczas snu straży. Uczniowie 
następnie, pokazując pusty 
grób, głosili zm artw ychw sta
nie.

1 ten zarzut nie może być 
słuszny.

W yraźne świadectwa ew an
gelistów wskazują, że Jezus zo
sta ł pochowany nie w  jakim ś 
wspólnym grobie, lecz w  gro
bie rodzinnym  Józefa z A ry- 
m atei. W iedzą o tym  kapłani 
żydowscy, gdy proszą P iła ta  o 
postaw ienie straży  przy grobie. 
Oni też zaopatrują urzędniczy
m i pieczęciami grób ściśle okre
ślony. „A oni poszedłszy, ob
warowali grób, zapieczętowaw
szy kamień, ze strażą1*. (Mt. 27, 
66 ).

Niemożliwą również jest rze
czą, by uczniowie lub apostoło
wie w ykradli ciało Jezusa, gdyż 
w takim  w ypadku nie można 
wytłumaczyć żywej w iary  apo
stołów w  zm artw ychw stanie. 
W iara ta  odrodziła ich ducho
wo, poderw ała z przygnębienia 
i sm utku, w  jakim  pozostawali 
po śm ierci Jezusa i rzuciła w

pogański św iat na odważne i 
śmiałe głoszenie słowa Bożego. 
Czyż w iara ta  i moc heroiczna 
mogła się zrodzić z kłamstwa? 
Nigdy! Tylko silne, w ew nętrz
ne przekonanie w  prawdziwe, 
realne zm artw ychw stanie Chry
stusa mogło się stać m otorem  
działalności apostołów, święto
ści ich życia oraz męczeńskiej 
śmierci.

*
Bogata jest nasza chrześci

jańska w iara w  praw dy mocne 
i zwarte, tworzące razem  nie
wzruszoną budowlę. Funda
m entem  tej budowli jest p raw 
da o zm artw ychw staniu Jezu
sa. Bez niej, jak  słusznie zau
waża św. Paw eł „próżna jest 
w iara wasza"'. Bo na cóż się 
nam  zda wiara, nabożeństwa,

-m odlitwa, jeśli ze śm iercią ma 
się skończyć istnienie człowie
ka? Pocóż nam  Bóg, Chrystus, 
jeśli b y t nasz nie sięgnie poza 
próg wieczności, a duch nie 
stanie nigdy wobec ducha Bo
żego?

Nie m am y innych argum en
tów na  zm artw ychw stanie J e 
zusa, nie wspom ina o nim  ów
czesna historia świecka, lecz te, 
jakie znajdujem y na kartach 
Pism a św., dla nas wierzących, 
wystarczą w  zupełności do pod
trzym ania w iary, nadziei, do 
nadania życiu głębokiego sensu 
i celu. Możemy też słusznie się 
cieszyć, że to, za czym tęsknili 
starożytni, wyrażiając swe tę 
sknoty w  przepięknych często
kroć m itach, stało  się naszym 
udziałem w  rzeczywistości.
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R z u c a m y  sn o p  św ia łłc t u a  d r a ż l iw e  p r o b le m y  re lig ijne!!!

KAPŁAŃSKA SZKOŁA ŻYCIA
(Na marginesie wychowania duchownych w Kościele)

Ks. E. CZARNECKI

Motto: „Albowiem  każdy kapłan z 
iudzi w zięty , dla ludzi byw a postano
w iony” (Żyd. 5, 1)

GŁOSY PRASY KOŚCIELNEJ NA TEMAT WYCHOWANIA.

Od dłuższego już czasu czy
tamy- we współczesnej prasie 
kościelnej artykuły  o kapłanie 
społecznie-postępowym. Auto
rzy artykułów, w  słowach m ą
drych, przekonyw ujących, sta
ra ją  się wykazać, że dzisiejszy 
kapłan nie może się zamknąć 
w czterech ścianach celi k la
sztornej, czy też za wysokim 
parkanem  swej plebanii i żyć 
życiem cieplarnianej rośliny, 
lecz musi ze wszystkim i ludźmi 
pracy podjąć walkę o lepsze, 
dostatniej sze i brdziej spokojne, 
nasze wspólne jutro.

Trafnie wypowiada się na 
ten tem at jeden z autorów: 
,, Epoki historyczne powstają 
jedne po drugich, s ta re  porząd
ki społeczne zostają obalone.

Nie jest rzeczą kapłana stawać 
na  drodze tych przem ian, tak. 
jiak nie do niego należy w ybór 
czasów w jakich żyje... Dlatego 
jest rzeczą niezm iernie ważną, 
aby kapłan katolicki nie tkw ił 
w abstrakcji, aby rozumiał ota
czającą go rzeczywistość. Do 
niej musi dostosować swój ję
zyk, sty l swej pracy, m etody 
duszpasterskie".

Tak, -— bardzo to słuszne 
twierdzenie, i w ielu jest kapła
nów, którzy rozum ieją dzisiej
sze czasy i w łączają się w  n u rt 
współczesnego życia. Spotkać 
jednak można jeszcze księży 
obojętnych, a  naw et w ręcz wro
go ustosunkowanych do wszyst
kiego co nowe. Dlaczego?

Autorzy wspom nianych a rty 

kułów w yszukują szereg na j
rozm aitszych przyczyn: że „sta
re" zbyt imoicno w  nas zakorze
nione, a  ,,nowe“ zbyt olśniewa
jące, — że księża przyzw yczaje
ni są do dobrobytu, a dzisiejsze 
czasy wzmożonej odbudowy i 
przebudowy, z konieczności m u
szą być skrom niejsze, — że 
wciągnięcie się w  pełen werwy 
życiowej strum ień doczesności, 
wym aga między innymi, solid
nego wysiłku umysłowego — 
a  księża, zwłaszcza przebyw ają
cy n a  wsi, zajęci częstokroć do
datkow ą pracą w  gospodarce, 
odwykli od intensywniejszego 
m yślenia itd. itd. Na koniec 
wyciąga się ostatnią przyczynę: 
brak odpowiedniego wychow a
nia w  sem inariach duchownych.

CO W AŻNIEJSZE: ISTOTA RZECZY, CZY JE J PRZYPADŁOŚĆ?

Istnieje we filozofii m ądre 1 
rozróżnienie między isto tą rze- | 
czy a  jej przypadłościami. Isto
tą  rzeczy jest to, przez co dana 
rzecz jest tym  czym jest, a  nie 
jest czymś innym  np. istotę czło-

• wieka stanowi to, przez co czło- j  

wiek j est człowiekiem a nie w il
kiem (ciało i rozum na dusza). 
Oprócz istoty, o człowieku moż- 1 
na powiedzieć, że jest wysoki, 
niski, szatyn, blondyn, prosty, 
garbaty itp. Są to tzw. przypad- j  

łości, k tóre mogą być takie lub j 
inne, mogą się zmieniać, a isto- | 
ta  przez to się wcale nie zmie
nia.

Podobnie i we wszystkich za
gadnieniach,—mogą być spraw y 
podstawowe, istotne, i spraw y 
mniej ważne, przypadłościowe.

Podstawowym, istotnym  za
gadnieniem  odnośnie duchow
nych, jest spraw a wychowania, 
i wykształcenia nowoczesnych 
kadr kapłańskich!

Wszak za to, że do dnia dzi
siejszego istn ieje  jeszcze wielu 
duchownych wstecznych, zaco
fanych- o ciasnym  światopoglą
dzie religijnym  i społecznym, 
winę ponoszą przede wszyst

kim — kapłańskie szkoły życia, 
sem inaria i zakłady wychowa
wcze duchownych. One to  w y
chowują w  dalszym ciągu mło
dych ludzi w  duchu dawnym, 
kapitalistycznym , w niezdro
w ym  konserwatyźm ie, w  śre
dniowiecznym zacofaniu. One 
to wychow ują k ler w .duchu ne
gacji do wszystkiego, co now.e, 
świeże i postępowe. Należy więc 
uzdrowić sposób wychowania, a 
społeczeństwo otrzym a kapła
nów, którzy pójdą razem  z ca
łym narodem , a  nie przeciwko 
niemu.

POWAŻNE BRAKI W WYCHOWANIU KAPŁANA

W sierpniu ub. r. znalazłem 
się n a  wsi, gdzie m iałem  moż
ność przebyw ać w tow arzy
stw ie rzym .-kat. kleryka. Otóż 
bynajm niej nie przesadzę jeśli 
powiem.- że byłem  zaskoczony 
jego wychowaniem, — a naw et 
nie tylko zaskoczony, lecz do 
żywego oburzony tym , że w dzi
siejszych czasach mogą istnieć 
takie „dziwolągi11 wychowa
wcze.

Wszystko to, co od setek 
Wprost lat zarzuca się w atykań
skiej gałęzi katolicyzmu, co sam 
niej ednokrotnie stwierdziłem, 
m ając możność dłuższego prze- 
byw ania wśród starszej i młod
szej generacji k leru  katolickie
go — w tym  m łodym  kleryku 
zapuściło swe zatru te kc« zenie, 
a więc:

Pycha. Z każdego zdania, z 
każdego w prost słowa, przebi

jała  s ta ra  pycha silniejszego u 
n.as wyznania. Można było w y
czuć. że tylko oni są ważni, ty l
ko oni posiadają skarb  praw dy, 
tylko oni mogą decydować o 
zbawieniu i rozdzielać ludzi na 
dwie strony: lewicę i  prawicę, 
na kozłów i baranków, ty lko oni 
posiadają klucze do nieba.

Pogarda dla innych wyznań. 
Pogarda ta  w ypływ ała z pychy 
jak strum ień ze źródła. Wszelkie
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inne zapatryw ania religijne, to 
rzekomo rzecz sekciarska, here
tycka, godna potępienia! Nie 
wolno naw et pomyśleć, zastano
wić się nad słusznością poglą
dów innych, — a  lirnine należy 
je odrzucić, gdyż muszą być 
błędne, bo tak chce papież. 
Wszyscy zaś, którzy nie uznają 
nad sobą władzy papieża, są da
lecy od praw dy, podobno bała
mucą tylko ludzi, a  już z pew 
nością prowadzą ich ku pewnej 
zgubie w  życiu przyszłym. A 
jeśli naw et zachodzi koniecz
ność zainteresow ania się któ
rym ś z wyznań, to jedynie w 
tym  celu, by łatw iej można by
ło w  przyszłości z nim  walczyć i 
prędzej do „nieuchronnej “ do
prowadzić je  zguby, przez usi
łowanie zohydzenia go w  opinii 
w ierzących ludzi, nieuśw iado
m ionych głębiej w  spraw ach 
religijnych.

Zapoznanie żywego człowie
ka. Najbardziej jednak byłem  
w strząśnięty tym, że k leryk ów. 
patrząc wyłącznie n a  odm ien
ność poglądów, z poza nich nie 
widział żywego człowieka. 
Wszak dla niego nie istniał czło
wiek dobry, o ile nie solidary

zował się z jego własną wiarą. 
Z uśmiechem  politowania np. 
w yrażał się o pew nym  kapłanie 
katolickim, nie podlegającym  
jurysdykcji papieskiej, choć ka
płan ten znany jest na całą oko
licę ze swej szlachetności, ze 
swej wysokiej etyki, ze swej 
dobroci i ukochania człowieka. 
A cóż dopiero ludzie niew ie
rzący! —  to dla owego kleryka  
wprost osobiści wrogowie...

N egatyw ny stosunek do no
wego ustroju. Z przykrością 
również stw ierdziłem , że w y
chowanek sem inarium  był ne
gatyw nie ustosunkow any do no
wego ustro ju  naszej Ludowej 
Ojczyzny. W ydawał się w prost 
ślepy n a  wszystko, co dobrego 
przyniósł Polsce nowy jej u- 
strój. Nie zauważał, że w raz z 
nowym ustrojem  zaszły w Pol
sce kolosalne w prost zm iany nie 
tylko w dziedzinie gospodarczej, 

j  lecz i w każdej innej komórce 
: naszego życia narodowego. Nie 
I stać go było naw et n a  takie ro

zumowanie. że przed wojną, za 
sanacyjnych czasów, nie mógł
by żadnym  sposobem skończyć 
gim nazjum  dostać się do sem i
narium , by tam  odbywać studia.

Na to m ogli sobie pozwolić ty l
ko najbogatsi. Pam iętam  np., że 
z całej mojej parafii, a  naw et z 
całego powiatu prawie, tylko je 
den gospodarz mógł kształcić 
swego syna na księdza,' gdyż 
miał w łasny m łyn i duże gospo
darstwo. O -kształceniu w in
nych zawodach n ik t praw ie nie 
myślał, a przynajm niej były to 
wypadki sporadyczne i bardzo 
rzadkie. Dla kleryka, o którym  
piszę, — a  wiem, że nie jest on 
wyjątkiem , — istn ieją tylko wa
dy, pew ne niedociągnięcia us
troju. natom iast ślepy jest na 
nie ulegające kw estii zalety i 
plusy.

Tak więc trzeba w  dalszym 
ciągu stwierdzić, że istota za
gadnienia, dlaczego wielu jesz
cze księży, — mimo bezprzecz- 
nie m alejącej ich liczby, tkwi 
w starym  zacofaniu i  nie umie 
w prost włączyć się w  postępo
wy n u r t nowych czasów, —  le
ży w wadliw ym  wychowaniu 
kościelnym.

Oto znów jeden z drażliwych 
problemów — oto choroba, któ
ra  potrzebuje natychm iastow ej 
operacji, zręcznego chirurgicz
nego cięcia.

SZUKAMY NOWYCH ROZWIĄZAŃ W WYCHOWANIU KAPŁANA!

1. WYKORZENIAĆ WADY

Nie ulega wątpliwości, że 
skoro takie błędne jest wycho
wanie kościelne, należałoby jak  
najprędzej zmienić kierunek 
wychowawczy. W nieść należy 
do seminariów światło praw dzi
wej nauki, rozproszyć ciemności 
średniowiecznych przesądów, 
wpuścić więcej świeżego powie
trza  w  zatęchłe pokoiki o g ru 
bych m urach.

Wszyscy już m am y dosyć p y- 
c h  y ,.księdza dobrodzieja11, 
przed k tórym  giął się ongiś w 
pokłonie ubogi km iotek i cało
wał pokornie jego pulchną dłoń. 
Dziś kapłan pierwszy powinien 
uścisnąć serdecznie spracowaną 
rękę ro lnika czy robotnika. To 
nie są jego podwładne owieczki, 
k tóre należy „strzyc“ — lecz 
ludzie k tórym  trzeba pomóc, 
oświecić, podnieść na duchu, za
chęcić do pracy, pochwalić ich 
codzienne wysiłki, by z w ięk
szym zapałem  podejm owali p ra 
cę po niedzielnym  nabożeństwie.

Ludzie ci m ają  widzieć w  kap
łanie swego przyjaciela, a  nie 
groźnego pana pyszałka nadęte
go względną często wiedzą, a 
nieraz bardzo w ątpliw ą świę
tością.

Czas już chyba najw yższy za
przestać rażącego okazywania 
p o g a r d y  dla wszystkich 
chrześcijan z poza papieskiego 
Kościoła! W szak pam iętać n a 
leży o tym, że takich chrześ
cijan jest znaczna większoć na 
świecie, że i  on i są ludźmi, 
drogie są im  ich przekonania i 
nie mogą dopuścić, by je  szar
gano, a nade wszystko n ie  mo
gą pozwolić n a  to, by poprzez 
przekonania deptano po nich 
jako po ludziach. Wszak p raw 
dy relig ijne są tak  zakryte 
tajem nicą, że Bóg jeden wie, 
czyje zdanie jest słuszniejsze... 
Dlatego człowiek dobrze w y
chowany i kulturalny, uszanu
je w ierzenia swego w spółbra
ta, współobywatela, — a ty l

ko człowiek ciasny, fanatyk  re 
ligijny, będzie stosował wzglę
dem ludzi odm iennych prze
konań środki dyskrym inacji.

Wychowanie. Kościoła ma 
dać również, m łodem u czło
wiekowi, ducha u m i ł o w a 
n i a  s w e g o  N a  r  o d u  i O j 
c z y z n y .  Nie W łochy i 
W atykan są idia nas najw aż- •' 
niejsze, ale  nasz w łasny kraj, 
nasza rodzim a Ojczyzna. Jej 
polityka i jej ustrój, jej trud  
odbudowy i jej radość postępu 
jej troska o lepszy m aterialny 
byt, i jej zadowolenie z osiąg
niętych sukcesów! Jej h u t
nictwo, przem ysł, kopalnie, 
rolnictwo,, po lityka w ew nętrz
na i zagraniczna — słowem 
wszystko, co z tą  Ojczyzną jest 
związane! Bo nie żyjem y za
granicą, lecz na polskiej ziemi, 
w  polskiej ku lturze i cywili
zacji. Radośnie więc twórzm y 
tę  polskość ze wszystkim i ludź
mi pracy.
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2. MIŁOŚĆ CZŁOWIEKA PODSTAWĄ DZIAŁALNOŚCI KAPŁAŃSKIEJ,

Kiedyż, jeśli nie w młodym 
wieku, podczas studiów, ma 
się nauczyć (kandydat na du
chownego, zdrowego podejścia 
do ludzi?.

Przykro zaprawdę* że dopie
ro w najnow szych czasach, 
najstarsza praw da chrześcijań
stw a — miłość bliźniego — za
czyna zajmować właściwe so
bie, miejsce, i  to n iestety nie za 
spraw ą Kościoła ■ chrześcijań
skiego! Miłość chrześcijańska 
m a być przecież miłością nie 
tylko do swoich współwyznaw
ców, ale do każdego bez w y
jątku  człowieka, do każdego 
Polaka, do w szystkich ludzi na 
świecie. Bo takiej tylko miłości 
żądał Chrystus słowem i przy
kładem, i takiej też miłości żą
dają dzisiejsze, nowe czasy. I 
jeśli wspominam często w  a r
tykule, że postępowy kapłan 
m a się włączyć w  n u r t współ
czesnego życia, to  bynajm niej 
nie rozum iem  przez to, iż kap
łan  ma się stać m arksistą, czy 
kom unistą w  znaczeniu filozo
ficznymi lecz że m a się stać ko
m unistą w  znaczeniu staw ia
n ia  swej działalności człowieka 
ponad wszystko, bo tego same
go żądał Chrystus! _ A właśnie 
wielu kapłanów tego nie poj
m uje.
a. Dogmat, czy człowiek.

Kościoły wychow ują do
brych dogmatyków, apologe
tów, liturgistów , w ybitnych 
kaznodziejów, znawców prawa, 
biblistów, którzy przez setki 
la t zbudowali i  w  dalszym cią
gu rozbudow ują obszerną w ie
dzę o religji, opierając się na 
prostych słowach Pism a św. 
Dziedzina ta jest tak  szeroko 
opracowana, że teologiczni 
„spece" potrafią  przez długie

■ godziny „naukowo" - rozpra
wiać o jednym  słowie Pism a 
św,, np. o białym  lub ryżym  
koniu w  Apokalipsie. Gdy czło
wiek czyta lub  słucha te  „za
wiłości" dogmatyczne, docho
dzi do wniosku, że istnieje 
dwóch Bogów: jeden zrozu
m iały i bardzo prosty — to 
Bóg, k tóry  ukochał człowieka i 
nam nakazuje kochać swych 
bliźnich, a  drugi — Bóg teolo
gów, dogmatyków, tak  przez 
nich rozpracowany, że prosty 
człowiek nie jest w stanie Go 
pojąć.

Stąd też kleryk, który  ukoń
czył teologię, został kapłanem, 
otrzym ał placówkę duszpaster
ską, zna doskonale najdrob
niejsze odcienia dogmatyczne, 
zna tego drugiego Boga, gdyż 
przez 6 la t wkładano m u do 
głowy, spełnia dokładnie wszy- 

. stkie czynności, a więc: chrzci, 
udziela ślubów, prowadzi po
grzeby, pięknie śpiewa Mszę 
św,. podniosłe wygłasza kaza
nia, załatw ia wszelkie spraw y 
w kancelarii parafialnej, — 
słowem jes t.n a  pozór dobrym  i 
wzorowym kapłanem.

A jednak nie wyczerpuje 
przez to  pełni kapłaństwa. 
Można śmiało powiedzieć, że 
tu  się dopiero kapłaństwo za
czyna, że są to  dopiero pery
ferie kapłaństw a, spraw y 
„przypadłościowe" n ie ,>i|stot- 
ne“ —  jest to strona u r z ę 
d n i c z a  kapłaństwa.

Takim  właśnie kapłanem  — 
urzędnikiem  nazywa siebie Ks. 
Georges Seurrier, kanonik ze 
znanej u  nas książki francus
kiego pisarza 'D aniela Pezeril 
«Uliczka . Notre Dame». U 
schyłku la t stary  proboszcz za
stanaw ia się nad swą pracą:

,,No, więc cóż to ja robi
łem  będąc proboszczem? A d 
m inistrowałem  parafią... B il' 
doiuałem... Pobożnie odpra
wiałem  co rano Mszę św... 
Następnie odmawiałem bre- \ 
wiarz (s. 26)... Przez trzy 
dzieści lat byłem  wyłącznie  
urzędnikiem  (pod. red.). Ileż 
dzieci przewineło się przez 
ten czas przez lekcje ka te
chizmu! Około 15 tys. p rzy
stąpiło do .Kom unii św'. A  ile 
odbyło się śluMów i pogrze
bów? Jak w ielu ludzi pomar
ło w  cieniu mojego kościoła! 
A ja, cóż im  dałem? (s. 76) 

...Ileż to razy w  czasie ka
zań wygłaszałem  zdanie, że 
pow inniśm y w szyscy, tak  jak  
Jezus Chrystus, czynić z sie
bie ofiarę za innych? Ale w  
rzeczywistości ży łem  tylko  
swoim  życiem . Nie poniosłem  
śmierci za nikogo, (s 166)“

Staruszek proboszcz staw ia 
sobie słuszny w yrzut, iż przez 
całe swe życie kapłańskie był 
dobrym  liturgistą, pięknie śpie
wał, prowadził wzorowo para 

fię, ale z pośród wszystkich 
tych zajęć nie dostrzegał czło
wieka, i właściwie nic więcej 
dla swych parafian  nie uczynił, 
nie poniósł żadnej dla nich 
ofiary.

b. Potrzeba ofiary.
Przytaczam  tu  przykład ks. 

Seurrier, gdyż to, co on sobie 
zarzuca jest p raw ie objawem  
powszechnym wśród naszego 
kleru. Nauczono księży podczas 
studiów, jak  m ają szybko, 
spraw nie wykonywać swój za
wód, zrobiono z nich urzędni
ków i nic więcej. Sam m iałem  
możność swego czasu obserwo
wać kilku proboszczów (jako 
ich wikary), którzy dbali o 
kościół, . o porządek i artyzm  
nabożeństw, ale nie przypom i
nam  sobie wypadku, by choć 
raz serdecznie podeszli do bie
daka,' k tóry  rękę wyciągał o 
wsparcie, by zatroszczyli się 
tymi, k tórych jakieś nieszczę
ście spotkało, lub choroba, by 
łam ali sobie głowę nad tym, 
jak  ich pocieszyć w  strapieniu, 
jak  im  przyjść z pomocą. Kie
dy chłop przyjechał ze wsi, 
choć naw et przyw iózł coś p ro
boszczowi, nigdy proboszcz nie 
wziął go do siebie, by porozm a
wiać jak  z człowiekiem, —- w 
kuchni załatw ił sprawę, pożar
to wał, pokpił sobie... i jedź 
,,cham ie" do domu!

Albo weźm y inny przykład 
pod uwagę (osobiście często 
nad tym  m yślałem  i cieszę się, 
że m am  obecnie okazję, by m y
ślą tą  podzielić się z Czytelni
kami). Co zrobiły dla żywych 
ludzi, choćby niektóre zakony, 
posiadające przecież bogate 
klasztory, skarbce kościelne — 
złota pełne? W eźmy np. taką 
Częstochowę! Co dali ludziom 
w Częstochowie ojcowie Pauli
ni? Nabożeństwa, fanfary, u ro
cze procesje ną, wałach, moż
ność w ylew ania łez przy odsło
nięciu obrazu, kazania (te sa
me od wieków, że M atka Boża 
płaszczem okryje)!? To stanow 
czo zbyt mało! To tylko piękne 
urzędowanie, a  gdzie ofiarna 
służba człowiekowi, realna i 
namacalna? Przecież w  Często
chowie w orki pękają od pienię
dzy po każdej pielgrzymce. Do
kąd idą te pieniądze, co się z 

i nimi dzieje? W szak przez tyle
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REDAKCJA
ROZMAWIA

Z CZYTELNIKAMI

NAJPIERW O PEWNYM LIŚCIE...
dr. W. Sz. Warszawa

Obok setek innych korespon
dencji, do Redakcji naszego 
pisma w płynął bardzo ciekaw y  
list, k tó ry  m a nam  posłużyć  
jako tem at dłuższej rozm owy, 
nie ty lko  z jego autorem, ale z 
uwagi na treść, również z in n y 
m i naszym i C zytelnikam i. Po
słuchajm y zatem, o co idzie 
sprawa:

A utor listu, rodowity warsza
wiak, od dłuższego ju ż  czasu 
żyw o interesuje się ideologią 
polskiego katolicyzm u, i jako  
taki stale czytu je  „Posłannic- 
tw o“, którego charakter bardzo 
m u odpowiada. Prosił nas 
wprawdzie o przytoczenie na 
łamach naszego pisma listu  w  
całości, jednakże ograniczamy 
się do istotnych skrótów, gdyż 
wiele rzeczy się tu  powtarza i 
nie wnosi nic nowego do zaga
dnienia. A  więc m . i. tak pisze:

„Szczerzę przyklasu ję Waszemu 
śm iałem u i odw ażnem u naśw ietlaniu  
zagadnień religijnych... Ch,oć rzadko 
chodzę do kościoła, -czuję się jednak 
czfonikiem Kościoła potefco4sEtolickie- 
go. Z podw órka bowiem w atykań 
skiego w ypędziła tnmiie parta jąca 
tam  artimosiera nienaw iści. Poznaw szy». 
polski katolicyzm , maijbardizdej ujęło 
m nie to, że w  W aszych w ydaw nic
tw ach um iecie pogodzić ideow o-te- 
oiretycznią w alkę religŁjiną z miłością 
dlo człowieka wszelkiego w yznania 
i mairodu. Ju ż  d a w n o . zrozumiałem, 
że isto tą praw dziw ej relig ii jest 
miłość!”

To byłaby jedna strona w spo
mnianego łistu, pow iedzm y so
bie — wym agająca nie objaś
nień, ale raczej poszerzenia, 
uzupełnienia. Co też chętnie  
czyn im y w pierw szej części 
naszej odpowiedzi.

Reszta listu jes t pewnego ro
dzaju polem iką na tem at jed 
nego z artykułów  pt. „W ypeł
nieniem  Zakonu jes t Miłość!" z  
num eru lutowego br. Sprawa ta  
z uwagi na swą ważność w ym a
ga osobnego omówienia z naszej 
strony, a więc będzie treścią 
drugiej i trzeciej części naszej 
odpowiedzi.

Autor listu tak pisze do nas:

„Z artyku łu  tego wynika, że miłość 
Boga rodzi s ię  z miłości bliźniego... 
A p rced eż  źródłem  wstzelkfego do
b ra, praw dy, p iękna i miłości jest 
Bóg, i  z Niego tylko czerpać można 
miłość ku  bliźnim... A utor wEpcmniia- 
inego artykułu  pisize: «Cóż bowiem 
jest w a rta  pokora obcfc niemawiści 
Cierpliwość w  prtacy i cierpieniu 
prny jedinoc7,pmym zadręczaniu 
fciliiźdiiCh?* —• Nie m ogę zrozumieć: 
Cizy człowiek pokorny może nie- 
miajwidzieć, (a .cierpliwy w  pracy i 
cierpieniu —- zadręczać bliźnich?”

L IST  DR. W. SZ... z
W arszawy nie jest byna j
m niej w yją tk iem , gdyż  
te same problem y żyw o  
zainteresowały w ielu  C zy
teln ików  naszego pisma.

Ponieważ nie celow ym  
było by odpowiadać na

Dr. W. Sz. Sw ój osobisty punkt 
widzenia w yłuszcza następu
jącym i słowy:

„Idea mdłości bliźniego n ie  p rz y j
dzie przez sam o tylko jej p ragn ie
n ie  d czytanie o  nfiej artykułów . Mi
łość bliźniego posiądzie itylko ten, 
k to  z  małości iku Bogu będzie uatawicz- 
.lie pracow ał nad  sobą, k to  będzie 
się  slairał postępować w łaśnie w brew  
sw ojej skażonej maitiurze.., Miłość 
Boga pciega n ie  nia sam ym  uczuciu, 
-ale nia uczynkach miłości. A po
nieważ n ie  możemy świadczyć u -  
cz.ynlków miłości Bogu, k tó ry  n ic nie 
potrzebuje, w ięc tym i w łaśnie u -  
czynikami miłości Boga b ęd d e  w y
pełnienie Jego w oli, zaw artej w 
przykazaniu  m iłow ania bliźnich... 
S topień  zaś miłości bliźniego zależny 
je st od stopnia praw dziw ej rozum nej 
miłości Boga. N igdy n ie odw rotnia!"

Pom ijam y cały szereg subtel
nych dowodzeń, które jednak w  
gruncie rzeczy sprowadzić m o
żna do przytoczonego w yżej 
twierdzenia. Dr. W. Sz. tak koń
czy list swój do naszej Reda
kcji:

„Pragnę mocno pokreślić, że po 
wyższe staw a podyktow ała md m i
łość dla Kościoła pcisfco-katoiickiego. 
Wierzę, że dla dobra (tegoż Kościoła 
n ie  będziecie ukryw ać mego listu, 
ale go bez zm ian w ydrukujecie, dając 
tym  dowód, że isitotnie chodzą Wam
o to  aby „Bcsłanmicrtwo” było p i
sm em  d la  w szystkich polskich k a 
tolików, rów nież i  dla ttych, którzy 
nie zawaze się  zgadzają z tym , co w  
tym  drogim  nam  piśm ie jest n a
pisane."

w szystk ie  listy  po kolei, 
postaram y się całość zagadnienia omówić w  trzech osobnych artykulikach. Niechaj więc 
nasz punkt w idzenia będzie podstawą do dalszej dyskusji na ten  tem at, gdyż naw et w  chw i
li oddaivania niniejszego num eru  do druku  nadal napływ ają ciekawe w ypow iedzi C zyteln i

ków z czego jesteśm y bardzo zadow.oleni.
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DLACZEGO W
Żeby być bardziej zrozum ia

ni w  drugiej części naszej odpo
wiedzi, zaczniemy od zakończe
nia Waszego listu. — Otóż m y
liłby się poważnie ten, ktoby 
sądził, że postanowiliśm y iść po 
linii najm niejszego oporu i 
pisać jedynie to, publikować 
tylko te  listy, k tóre idą ściśle w 
parze z naszym i poglądam i oso
bistymi, czy też kościelno-gru- 
powymi.

W tym  w ypadku stw ierdza
my śmiało, że aczkolwiek ser
decznie leży nam  na sercu s ta 
rannie wypracowana, tzw. i d e 
ologia polskiego katolicyzmu,® 
niemniej jednocześnie przyzna
jemy, iż nie może ona w  grun
cie rzeczy wychodzić poza ra 
my niesfałszowanego chrystia- 
nizmu, na  k tóry  jedynie m y z 
platform y naszych wieków i 
naszej narodowej ku ltu ry  p ra 
gniem y rzucać coraz to nowe 
snopy światła. Nie może być za
tem  «ideologij. polskiego kato 
licyzm u» oderwanej od starej, 
bo dwudziestu wieków sięgają
cej «ideologi Chrześcijaństw a,» 
zawartej przede wszystkim  w 
Ewangelii. .

Jeśli zatem  — bynajm niej nie 
adaptacja, przystosowanie tej 
Ewangelii do czasów współczes
nych, — ale jedynie i wyłącznie 
jej głębsza in terp re tac ja  z 
punktu w zrastających potrzeb 
duchowych człowieka XX w ie
ku — odpowiada komuś, bardzo 
się z tego cieszymy. Ale1 też nie 
chcielibyśmy być źle zrozum ia
ni, jeśli chodzi o kom entowanie 
naszych' śmiałych pociągnięć, 
naszych odważnych wypowie
dzi na łam ach „Posłannictw a",
— nie chcielibyśmy, by w ytw a
rzającą się siłą rzeczy polemikę 
ideowo-teoretyczną — przypi
sywać Kościołowi naszem u jako 
rzecz najistotniejszą, a więc z 
pewną szkodą d la jego „opinii11 
w oczach ludzi nie dostatecznie 
w rzeczach religii uświadomio
nych.

I dlatego ani na chwilę nie 
wątpimy, że długą treść Wasze
go listu  do Redakcji dyktow ała 
przede w szystkim  szczera tros
ka o tę „dobrą opinię11 Kościoła 
polsko-katolickiego, k tó ry  po
przez śmiałe swe artyku ły  na 
łam ach „Posłannictw a" mógłby 
dawać a tu t ploteczkom złośliw-

ifPOWIADAMY SIĘ
ców, którzy zarzucają nam 
„zbyt w ybujały  racjonalizm  i 
b rak  uduchow ienia11.

My jednakże ze swej strony 
pragniem y zauważyć, że nigdy 
nie łudziliśm y się. iż treścią na
szego pism a można zadowolnić 
wszystkich bez w yjątku  jego 
Czytelników, a cóż dopiero 
wszystkich ludzi zainteresow a
nych tą  przebogatą, i nieste
ty  — najm niej upraw ioną — 
dziedziną naszego życia ducho- 
wo-religijnego. Próżnym  było 
by m arzenie —- chcieć zadowo
lić wszystkich, — bo co b a r
dziej będzie odpowiadało jed
nym, to może razić drugich, i 
odw rotnie — co tam ci ganią — 
inni mogą pochwalać, jest to 
dziedzina tak  subiektywna, tak 
pełna indwidualnego . nasta
wienia i osobistych upodobań, 
że nie podobna ująć ją  w  jakieś 
sztywne ram y. mogące odpo
wiadać wszystkim. Jest to, — 
że się posłużym y pew ną analo
gią, —  dziedzina najbardziej 
zbliżona do sztuki, gdzie rów 
nież u ta rła  się zasada: quod 
capita — tot sensus... ile głów, 
ty le odm iennych pojęć i upodo
bań".

Je st więc religia dziedziną —- 
obok •— sztuki — najbardziej 
pryw atną, najbardziej indyw i
dualnych przeżyć i upodo
bań, których skoszarować nie
podobna. I dlatego odmiennym 
pojm owaniem  pewnych spraw  
natu ry  religijnej — najłatw iej 
jest narazić się innym  ludziom, 
którzy bądź to w ypracow ali so
bie swój światopogląd w tym  
względzie, lub też trzym ają się 
sztywno jakiegoś religijno-koś- 
cielniczego szablonu, schem atu, 
od którego nie odstępują za ża
dną cenę. Najczęściej dzieje się 
tak  z ludźm i duchowo prym i
tywnym i, którzy całą swą reli
gijność sprow adzają do bez
m yślnego uczestniczenia w  ob
rzędach kościelnych oraz ślepe
go posłuszeństwa kaście ducho
wnych, k tóra ponoć w dziedzi
nie religii za oddanych sobie 
w iernych i myśli, i czuje, i od
powiada przed Stwórcą.

Sądzimy, iż tłum aczenie na
sze jest dostatecznie jasne i zro
zumiałe a  nade wszystko na tu 
ralne, by trzeba było dłużej o 
tym  mówić.

TAK ŚMIAŁO?
Gdyby zaś znalazł się taki 

zespół redakcyjny, złożony z lu 
dzi w yjątkow o utalentow a
nych, bo ultra-um iarkow anych. 
arcyśrodkowych, zupełnie bez
nam iętnych, bez jakiegokolwiek 
kierunku ideologicznego, bez 
jakiegoś dyszla program owe
go, — zespół ludzi, potrafiących 
schlebiać większej lub m niej
szej ilości Czytelników, —- to 
należałoby mieć obawy, że treść 
takiego pisma, m usiała by 
chyba bardzo być sucha, jało
wa, tchórzliwa, bezpostaciowa, 
w yprana z w ielkiej rozumnej 

samodzielnej myśli, z wszelkie
go krytycyzm u, —  że przesta
łaby wreszcie interesow ać i po
ciągać naw et tych, którzy za 
wszelką cenę uniknąć chcieli 
jakiegokolwiek zgrzytu. Oczy
wiście w  myśl sybarytystycznej 
zasady: «Nie chcesz się narazić, 
to milcz! Nie chcesz się dręczyć 
jakim ś zagadnieniem  — nie 
myśl o nim  wcale! Brak zrozu
mienia jakiejś rzeczy i nieśw ia
domość — naw et uspraw iedli
wi wszystkie tw oje potknięcia 
się!» — Chyba nie trzeba udo
wadniać, że takie pismo byłoby 
tylko pew ną ilością papieru 
wysm arow anego farbą d rukar
ską, tysiącem  — nic nie mówią
cych słów, nikogo nie przeko
nujących, nikogo nie pryw ają- 
cych, nie podobających się 
nikomu.

To byłaby jedna strona me
dalu, powiedzmy — natury  
psychologicznej.

Rzecz druga polega na tym, 
iż zmuszeni jesteśm y z tego 
m iejsca publicznie się przyznać, 
że pismo nasze trak tu jem y—-nie 
bynajm niej jako urzędowy or
gan pewnej społeczności ludzi 
wierzących, o ściśle ograniczo
nym  zasięgu zainteresow ań i 
poglądów, zarówno religijnych, 
jak  i społeczno-kulturalnych. 
A le przeciw nie — „Posłannic
two" nasze uważam y za pew ne
go rodzaju wolną trybunę, — 
jeśli to tak  określić można, — 
z której przem aw iać mogą 
wszyscy — byle ludzie m ądrzy 
i uczciwi, i do w szystkich ludzi 
dobrej woli, oczywiście zain
teresow anych spraw am i re lig ij
nymi, i  zazębiającym i o nie za
gadnieniam i n a tu ry  społecznej
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N IE W IE R N Y TO M ASZ (Rubens)

A  Tomasz, jeden z dwunastu, k tó 
rego zowią D ydym us, nie był z nim i, 
kiedy przyszedł Jezus. M ówili m u  
tedy drudzy uczniowie: W idzieliśm y  
Pana! — A  on im  rzekł: Jeśli nie uj 
rzę w  rękach jego przebicia gw oź
dzi, a nie w łożę palca mego w  bok  — 
nie uwierzę! — A  po ośmiu dniach 
byli znow u uczniowie jego w  domu 
i Tomasz z  n im i. P rzyszed ł Jezus 
drzw iam i zam knionym i i stanął po

środku, i rzekł: Pokój w am ! — Po
tem  rzekł Tomaszowi: W łóż'sam  pa- ; 
lec tw ój, a oglądaj ręce moje, i ścią- ! 
gnij rękę twoją, a w łóż w- bok mój, - 
a nie bądź n iew iernym , ale w ier- i 
ny. —• Odpowiedział Tomasz: Pan j 
m ój i Bóg m ój! —  Powiedział m u  
Jezus: Iżeś m nie ujrzał, Tomaszu, 
uwierzyłeś; błogosławieni, jednak, 
którzy nie widzieli, a uw ierzyli!

(Jan X X , 24 nn)

i ku lturalnej. Że w  tego rodzaju 
piśmie przejaw iać się m usi pe
w na rozmaitość, i jednocześnie 
śmiałość, szczerość, pewne dość 
jaskraw o widoczne tendencje 
krytyczne i sam okry tyczne, 
pewnego rodzaju reform ator- 
sko-polemiezna ch iru rg ia  •— i 
to w  dodatku ze strony chrze
ścijan polskich rozm aitych *— 
odcieni wyznaniowych — było 
oczywiście z góry i przew idzia
ne, i zamierzone!

Za jeden z głównych celów, 
jakie postawiło nasze w ydaw 
nictwo, uważać należy zatem: 
dać możność wypow iadania się 
wszystkim, których te  spraw y

interesują, pozwolić w szystkim  
tym  poglądom i poglądzikom ze 
sobą się ścierać, niejako krze
sać, dopasowywać nawzajem...
I tą  drogą stw arzać fundam en
ty  — choć względnej na razie
— ale realnej za to syntezy 
m iędzy-wyznaniowej wśród 
rozproszonych, i przyznajm y — 
mocno ze sobą skłóconych 
chrześcijan, przynaj mniej u 
nas —- w Polsce. - 

O dżegnujem y się zatem  od 
wszelkiego rodzaju doktryne
rstw a religijnego, od dom aty- 
zowania pewnych naszych na
św ietleń drażliw ych problemów, 
religijnych, od obracania się w  :
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ściśle ograniczonym kółeczku 
poglądów, w yznawanych przez 
m ałą tylko grupkę ludzi, m iłu 
jących przebogatą problem a
tykę ogólno-chrześcijańską — 
ścieśnić do sekciarskiego n a j
częściej poglądu „fam ilijnej ka
pliczki".

iN aszym bowiem założeniem 
jest — nie w ykład tylko pol
sko - katolickiego katechizmu, 
(choć nie przeczymy, że jako 
organizacja wyznaniowa, trzy
m am y się ściśle ustalonych za
sad wiary), — ani też przed 
oczyma naszych Czytelników 
nie chcemy przesuwać starej 
jak  Chrześcijaństwo galerii 
dogmatów, nie budzących na j
m niejszej wątpliwości, — ale 
pragnieniem  naszym jest rzu
cać na ową galerię snop nowe
go światła, przyglądnąć się jej 
z punk tu  widzenia naszego dzi
siejszego życia chrześcijań
skiego, naszej codziennej mo
ralności. Chcemy niejako prze
wietrzyć cały szereg zatęch
łych, — jakże często w prost 
śmiesznych — wierzeń, nie ma
jących z praw dziw ym  dogma
tem  nic wspólnego.

I dlatego odważamy się roz- 
strząsać naw et najbardziej 
drażliw e problem y naszej 
chrześcijańskiej religii, —  by 
ją  przedstaw ić w  najbardziej 
p rostym  zwierciadle nauki e- 
wangelicznej. I dlatego zgoła 
obcą nam  jest sekciarska m eto
da ekskluzywności wyznanio
wej, jednostronnego tej religii 
in terpretow ania, — bo uw aża
my, że wiele z tych  spraw, by 
móc je lepiej zrozumieć i w  ży
ciu codziennym stosować, nale
ży najbardziej wszechstronnie 
naświetlić, a przez to udostęp
nić ową wspólnie wypracowaną 
synteze między - wyznaniową 
najw iekszej ilości Kościołów 
chrześcijańskich — jako po
karm  duchow o-religiiny na dziś 
dla nas, a na ju tro  dla nowych 
pokoleń. Nie przesądzam y jed
nak fak tu  dalszego rozwoiu tej 
syntezy, jej dalszych pogłebień, 
jej praktyczniejszego zastoso
wania w  życiu wierzących.

Oto po krotce nasze nieiako 
«credo» w  spraw ie tem atyki 
«Posłannictwa» dla niektórych 
podejrzanie szerokiej, śmiałej, 
czasem rzekomo aż za odważnej 
na punkcie drażliw ych proble
mów religijno-społecznych.

(E. K.)
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O PRAWDZIWEJ I FAŁSZYWEJ POKORZE
Przyznajem y, że num er lu 

towy „Posłannictw a11 • istotnie 
wywołał w ielkie zainteresow a
nie, rozm aite były na jego tem at 
odgłosy, różnie interpretow ano 
niektóre artykuły, — słowem... 
żywą była dyskusja. Świadczą
o tym  wym ownie dziesiątki li
stów, przychodzących codzien
nie do Redakcji z całej niem al 
Polski, a naw et zagranicy.

I bardzo jesteśm y z tego za
dowoleni, gdyż jest to spraw 
dzianem, jak  żywo poruszane 
przez nas zagadnienia religijno- 
społeczne in teresu ją  szeroki o- 
gół Czytelników, tego jedynego 
w  swoim rodzaju pisma. To by
ło naw et naszym pragnieniem , 
aby stary  m ebel naszej religii 
ruszyć z miejsca, przysunąć b li
żej okna, bliżej św iatła i świe
żego powietrza. A przede 
wszystkim  chcieliśmy go odku
rzyć, odświeżyć, — nie znie
kształcić przeróbkam i, — ale 
tylko wyremontować, przyw ró
cić m u blask pierwotnego pięk
na, a tym  samym  nadać m u 
znowu kolorów życia, i bardziej 
przydatnym  uczynić na co
dzienny użytek w iernych. To 
byłoby m ałe porównanie. Ale 
spraw a idzie dalej.

Zam iast wiec odpowiadać na 
dziesiątki listów  z osobna, z 
uwagi na ich podobieństwo i 
jednolitość zaw ierających py 
tań, odpowiemy tym  razem  
wspólnie w szystkim  zaintereso
wanym. — Obok bowiem spra
w y przesadnego, bałw ochwal
czego niem al ku ltu  dewocjo- 
nalii, — (co wywołało istną 
„burzę11 wśród tych zwłaszcza, 
którzy do tego stanu rzeczy 
zdążyli się przyzwyczaić i u- 
tożsamiać ów ku lt z nailepiej 
poi etą pobożnością chrześcijań
ska), — również i poniższe za
gadnienie — fałszywie dotąd 
poi-mowanej miłości bliźniego— 
odhiło sie poważnym echem 
wśród w ielu naszych Czytelni
ków.

Mimo jedm ir pew nych za
strzeżeń teoretycznych ze stro
ny kilku Czytelników, zwłasz
cza Doktora W. Sz., n ie oba
wiam y się z teffo m ieisca nod- 
trzym ać w  całei rozciągłości 
swoją na ten tem at oninie, któ- 
rei w yrazicielem  bvł w łaśnie 
autor sławetnego artyku łu  pt.

„W ypełnieniem  Zakonu jest 
Miłość11. Sam  fakt, że- umieści
liśm y a rtyku ł ten  na czołowym 
m iejscu — świadczy o tym, że
śmy chcieli podkreślić jego w y
jątkow ą ważność, i że solidary
zujem y się z m yślą autora, k tó
rego wszakże należy dobrze 
zrozumieć! Przekonaliśm y się, 
że niektóre wypowiedzi istotnie 
w ym agają pewnych w yjaśnień 
lub uzupełnień, cośmy prze
oczyli w  pierwszej redakcji. J e 
steśm y głęboko przekonani, że 
po dopełnieniu z naszej strony 
tego braku, n ik t napraw dę m ą
dry, n ik t m yślący nie będzie 
m iał najm niejszej wątpliwości, 
co do realnej wartości tegoż 
artykułu.

Nie należy jednak rozumieć 
nas w  ten sposób, iż chcemy tu 
taj sugerować przypuszczenie 
czegoś nieomylnego, czegoś 
praw ie dogmatycznego, — li 
tylko dla tego, że m yśli autora 
idą w  parzę z naszym w  tym  
względzie poglądem. Tym b ar
dziej nie leży w  naszej intencji 
Czytelnikom przekonanie to 
narzucić jako obowiązujące 
(patrz Cz. 1, naszej odpowie
dzi;). — Jeśli stw ierdzam y, iż 
zdania w  tej m aterii są częścio
wo podzielone, to znaczy, że 
spraw a nie jest ostatecznie w y
świetlona, całkiem przejrzysta,
— że w  dalszym  ciągu kw alifi
ku je  się do dyskusji, do szczę
śliwszych sformułowań.

I dlatego nie tylko z miłą 
chęcią publikujem y istotne za
strzeżenia dr W. Sz. i innych 
Czytelników, nie tylko naśw ie
tlam y ich punkt widzenia, i to 
bez obawy, że rarazim y się 
znowu innym, — ale jednocze
śnie ze swej strony pragniem y 
napraw ić wszystkie niedomó
w ienia z num eru lutowego.

I tak  najp ierw  za obowiązek 
swój uważam y udzielić pew 
nych w yjaśnień odnośnie nie
jasnych zwrotów z w /w  a rty 
kułu, zwłaszcza tych, które 
rzeczywiście mogą budzić w ą t
pliwości, lub naw et stwarzać 
bardzo niepożądane w  naszym 
piśm ie dwuznaczniki, złośliwie 
i małodusznie w ykorzystyw ane 
przeciwko autorowi, na co z ca
łą pewnością nie zasługuje.

Przyznajem y, że artyku ł ów 
uległ oczywiście pew nym  po

praw kom  i nieznacznym, a na
de wszystko nieistotnym  uzu
pełnieniom  redakcyjnym , za
równo pod względem styli
stycznym, jak  i rzeczowym. Ta
kie drobne zm iany są nieunik
nione, zwłaszcza jeśli zważy
my, iż za m ateriał do artyku łu  
służyło właściwie «pisane prze
mówienie*, czy raczej coś w 
rodzaju nauki rekolekcyjnej, i 
to  w  dodatku przede w szyst
kim  przeznaczonej dla zakonni
ków. Stąd dla niew tajem niczo
nego Czytelnika rzecz w ydaje 
się na pierwszy rzu t oka para
doksalna i nieprawdopodobna: 
Ja k  można pogodzić pokorę 
chrześcijańską z nienawiścią? 
Cierpliwość w  pracy ze zgryźli- 
wością w  stosunku do otocze
nia?

Tylko pozornie i teoretycznie 
jest to rzecz niemożliwa, bo 
praktycznie rzecz biorąc, nale
żałoby, Szanowny Doktorze, 
przebrać się za m nicha i na 
czas jakiś zamknąć się za m u- 
ram i klasztornym i, by się o 
wielu bardzo ciekawych rze
czach naocznie przekonać, o 
czym naw et nie śni przeciętny 
świecki człowiek wierzący. Ale 
i wśród różnych tero jarek  m a
m y na to klasyczne przykłady, 
i wśród tzw. „pobożnych11 
świeckich znaidzie się potw ier
dzenie gorzkich słów z omawia
nego artykułu.

— Bo jednak, drogi Dokto
rze, bardzo w ielu — naw et ta 
kich „urzędowych ludzi kościel
nych11—godzi jakoś te  sprzecz
ności! Nieporozum ienie w yni
kło jednak stąd, że au to r nie 
dopowiedział, o iakiego rodzaiu 
tu ta j chodzi „pokorę11, —  i m yś
m y tę rzecz niesłusznie przeo
czyli. W szak trudno Czytelni
kowi domyśleć się, że au to r m a 
na m yśli tylko tę rachityczną, 
obłudną i czysto zew nętrzną 
„pokorę11 niektórych zakonni
ków i dewoci arzy, którzy 
w praw dzie uw ażają siebie za 
..pokornych11, ale w  rzeczywi
stości o cnocie tei nie m ają 
naw et zielonego pojęcia.

Szan. Doktor natom iast i in 
ni nasi Czytelnicy m ieli na 
m yśli praw dziw ą pokorę chrze- 
ścii ańską, k tó ra  nie dopuszcza 
m yśli o nienawiści, bo rodzi 
się z praw dziw ej pobożności,
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M A R IA  M AGD ALENAL ZN AJD U JE  
O D W ALO N Y K A M IEŃ  GROBO W Y

A  pierwszego dnia Szabatu, Maria Magdalena 
przyszła ra.no, gdy jeszcze były  ciemności, 
i ujrzała kam ień odwalony od grobu. Pobiegła 
tedy i przyszła do Szym ona Piotra i do drugie
go ucznia, którego miłował Jezus i rzekła im: 
W zięto Pana z grohu, a nie w iem y, gdzie go po
łożono!

(Jan X X , 1 nn)

(JE. STEIN LE)

i opartej z kolei na prawdziwej 
miłości bliźniego, przy czym 
motywem  tej ostatniej jest 
wreszcie miłość Boga! W arty 
kule jest to zatem  pew na gra 
słów, jak  się okazuje — nie dla 
wszystkich zrozumiała. — Nasz 
błąd polega na tym, żeśmy to 
przykre zjawisko, tak  często 
zdarzające się w łaśnie wśród 
tzw. zakonników, ludzi „pokor- 

: nych z zawodu", tu taj w  piśmie 
i  przeznaczonym przede wszyst- 
: kim  dla osób świeckich i pro- 
: stolinijnych — dali bez odpo- 
; wiedniego kom entarza,

A utor zatem  m iał rację,
: św iętą rację! Tylko n ie mówił

0 pokorze ludzi takich, jak  np.
| Szan. Doktora i innych, którzy 
! m yślą i czują w  duchu krynicz-

nej nauki Chrystusa, zawartej 
w  Ewangelii! —

Sztuczne um artw ianie ciała 
surowymi postami, ciężka nie
kiedy praca u takich „poboż- 

. nych** idzie niestety często w. 
parze ze zgryźliwością W sto
sunku do otoczenia, z najdalej 
posuniętą złośliwością i pychą.
1 nieraz chciałoby się takiem u 
zakonnikowi powiedzieć: «Bra- 
cie jedz, jedz do syta, naw et w  
piątek, — ale bądź bardziej

I norm alnym  człowiekiem! Bądź 
| bardziej w yrozum iałym  dla 
1 bliźnich!» — Któż z nas nie zna 
: takich np. „żab kropielni- 
: ezych“, k tó re  wydaw ać by się 
| mogło w kościele są święte i 
i praw ie unoszą się tuż ponad 
| ziemią w  m istycznej ekstazie,
I a poza progiem  kościoła w prost 
I zatruw ają swe otoczenie atm o- 
| sferą czarnej nienawiści do 
: bliźniego. I takiej „pobożności"
: również nie wolno nam  pisać 
| bez cudzysłowu. —  Nie zatem  
1 o praw dziw ej pokorze i cierpli-' 

wości mówi autor, ale w łaśnie 
' naw iązuje do tych wszystkich 
| anorm alii i zboczeń, k tóre dzie- 
; ją się pod płaszczykiem, i w  

imię tych pięknych cnót chrze
ścijańskich.

PRAWDZIWY DUCHOWNY CHRZEŚCIJAŃSKI BĘDZIE DOBRYM DLA WSZYSTKICH, NIE BĘDZIE 
PYTAŁ O ŚWIATOPOGLĄD I PRZYNALEŻNOŚĆ WYZNANIOWĄ!

(Fragmenit powieści H. Faltaidy pt. ^Człowiek um iera w sam otności'’ s. 460):

Jedyny człowiek, k tórem u zaw ierzali (więźniowie w* katow ni hitlerow skiej — Uw. Red.) — i który po
magał, ile było w  jego mocy... P raw dziw y pasterz, nie py ta jący  nigdy o w iarę czy w yznanie po trzebują
cego pomocy, m odlący się z ludźmi, którzy go o to prosili, dla pozostałych po prostu  b ra t - człowiek.

(dotyczy pasto ra  F. Lorenza, kapelania więstatmego w BetnUmte)
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CZY MOŻNA BOGA DUCHA MIŁOWAĆ WPROST?
Z kolei przejdźm y do trze

ciego zagadnienia: Czy miłość 
Boga rodzi się z miłości bliź
niego, czy też odwrotnie? Albo 
to samo prościej, i bodaj czy 
nie praktyczniej: Czy można 
Boga-Ducha miłować wprost, 
czyli jako ducha?
. Na pierwsze pytanie należy 

odpowiedzieć, że ani jedno, ani 
drugie! Samo pytanie jest nie
właściwie sform ułowane. Są
dzimy, że ani przez samo p rak
tykowanie cnoty miłości bliź
niego nie zrodzi się autom atycz
nie miłość do Boga-Ducha, ani 
odwrotnie — z oderwanej i ab
strakcyjnej miłości Boga-Du
cha nie może autom atycznie 
zrodzić się praw dziw a miłość 
bliźniego! Ale Czytelnicy zro- 
zum ią to dopiero w  dalszym 
ciągu naszej odpowiedzi.

A utor omawianego artyku łu  
mówi otwarcie, — a cytujem y 
tym  razem  nie z rzeczy opubli
kowanej w  naszym piśmie, lecz 
dosłownie z m anuskryptu:

„Nie każe Pan Jezus m iłow ać B o
ga, bo te j miłości nakazać nie 
można! Ona się zdobyw a przez 
czynną m iłość bliźniego! Z upeł
nie inną odpowiedź na to pytanie  
dałby teolog rzym ski. K azałby m i
łować Boga ze w szystkich  sił, z 
całej duszy, m yśli i serca, kazałby 
z  m iłości Boga — pełnić wolę Bo
żą, zaprzeć się samego siebie, 
uśw ięcić i wydoskonalić, co gdy 
uczyni, Bóg 10 n im  zam ieszka i 
zrodzi się w  n im  autom atycznie  
■miłość bliźniego, — i w  ten spo
sób osiągnie zbaw ienie.”

Gdyby chodziło o samo 
brzm ienie nakazu Chrystuso
wego, to owszem nakazał na j
pierw  miłować Boga, a z tą  m i
łością Bożą zrów nał obowiązek 
miłowania bliźniego! W ścisłym 
jednakże rozum ieniu nauki 
Chrystusa — autor jednak miał 
rację, przynajm niej nas'zy'm 
zdaniem. — W pierwszym , bo
daj czy  n ie  najistotniejszym  
członie tego śmiałego tw ierdze
nia, do słów autora dodaliśmy 
od siebie w  formie w ytłum a
czenia, dlaczego tej miłości Bo
ga w prost nakazać nie można: 
„to jest w brew  jego naturze, 
w brew  jego psychice". I w  dal
szym ciągu podtrzym ujem y, że

nasze uzupełnienie jest nie ty l
ko logicznym następstw em  te
go, co stw ierdza sam  autor, ale 
i jedynie logicznym podejściem 
do zagadnienia, co zresztą jest 
treścią całego artykułu.

Bo abstrahując od teorii i 
teory jek  scholastycznych, k tó
re jedynie gm atw ają i tak za
w iły problem , czyż napraw dę 
ktoś poważny może sądzić i 
twierdzić, że można miłować 
wprost — w  ścisłym tego słowa 
znaczeniu — Boga-Ducha? K tó
rego n ik t nigdy n ie widział, ani 
słyszał, o którego istnieniu w ie
m y wyłącznie z Objawienia? 
Którego tylko w  bardzo niedo
skonały sposób Objawienie to 
opisuje, bo w  sposób naiw nie 
antropom orficzny, tak  że naw et 
wyobrazić sobie tego Boga-Du
cha nie potrafim y!?

Żydzi na pustyni też tylko 
wierzyli w  swego Jehowę, i 
w iem y że bardzo się Go bali, 
ale czy Go jak iś Izraelita  tak 
napraw dę szczerze kochał? — 
Je s t wątpliwe! A chcąc kochać
— i oni stw orzyli sobie w ido
me symbole swej w iary w  swe
go Jahw e, pobudowali Mu 
w spaniałą św iątynię, w  której 
um ieścili A rkę Przym ierza, i 
w  której spraw owali k u lt reli
g ijny i m aterialne składali 0- 
fiary. Czyli zwykłym i słowy: 
zlokalizowali sobie m aterialnie 
Boga do jednego miejsca, to 
było wymogiem ich natu ry  
ludzkiej, ich psychiki — jako 
isto t pragnących najp ierw  wi
dzieć, najpierw  poznać, a po
tem  ustosunkować się uczucio
wo czy rozumowo do tego — co 
poznali. Tak samo w  religiach 
pogańskich, bogowie tylko w 
sposób widoczny oddziaływali 
na życie i losy człowieka. D la
tego jednych ludzie się bali, a 
drugim  staw iali pom niki przed 
którym i składali ofiary — A 
czyż i w  Chrześcijaństw ie 
sam fak t Eucharystii — nie jest 
pewnego rodzaju lokalizacją 
Boga widocznego, Boga jakiego 
ludzie potrzebowali, by móc 
się do niego ustosunkować, by 
móc kochać?!

Owszem, mogę uwierzyć, że 
coś istnieje, czego osobiście nie 
widziałem, czego naw et nie

znam dokładnie, czego nie mo
gę sobie naw et wyobrazić, — 
ale — wybacz Szanowny Dok
torze — kochać to coś w prost
— jako człowiek nie po
trafię. W szystkie deklam acje 
na ten tem at będą w  rezultacie 
bardziej lub mniej udanym  
żonglowaniem pojęciami, z k tó
rych znaczenia nie zdajem y so
bie naw et sprawy. N aw et stara 
filozoficzna zasada głosi, że nie
podobna czegoś chcieć, pożą
dać, pokochać — czego się 
w pierw  nie poznało jako do
bro.

Nasze natom iast poznanie 
Boga-Ducha li tylko na pod
staw ie opisu Jego przymiotów 
w księgach Objawienia, jest 
n iestety poznaniem względ
nym, bardzo niedoskonałym  i 
niezdolnym  do szczerego poru
szenia władz człowieka! O 
czym zresztą sam  Apostoł P a 
weł mówi: „Teraz poznajemy 
przez mgłę i jakby w  zwiercia
dle, ale potem  tw arzą w  tw arz!“
— Tak, drogi Doktorze, i do
piero potem, gdy stanie się to 
„tw arzą w  tw arz “ — będzie 
można szczerze pokochać Boga- 
Ducha. A jeśli sądzimy, żeśmy 
tę wizję z zaświatów uprzedzi
li już tu ta j na ziemi, ulegam y 
złudzie, fatam organie, — bo 
albo dzieje się to w  sposób pa
tologiczny, albo oszukujem y 
samych siebie.

Całe szczęście nasze jednak 
polega na tym, że nasz Stwórca  
w  ogóle nie żąda od nas, byśm y  
Go jako Boga-Ducha kochali 
wprost. Sam  określił dokładnie 
ustam i Chrystusa, jak  przeja
wiać się m a ta „niemożliwa ze 
względów psychicznych" czło
wieka miłość Boga wprost!

Sam  Bóg idzie nam  tu ta j w 
sukurs i objaśnia, jakiej w  sto
sunku do siebie — D u ch a— do
m aga się miłości, jak  konkret
nie m ają wyglądać nasze ludz
kie, i zgodne z naszą naturą  — 
akty miłości niewidzialnego 
Boga! Uwzględnia Bóg przy 
tym  w spaniałom yślnie w łaśnie 
tę naszą ludzką naturę, którą 
nie może zobowiązać do rzeczy  
niem ożliw ej, a więc kieruje się 
względem  na naszą ludzką psy
chikę, — (Szanowny Doktór
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tw ierdzi — naszą „skażoną11 na
turę, — jeśli wygodniej, to nam 
wcale nie przeszkadza;), — Bóg 
uwzględnia właściwości ducho
we człowieka, i dlatego nie żą
da od niego czegoś — „co jest 
w brew  jego naturze11. Czyli in
nym i słowy: nie żąda Bóg na
szego kochania Go jako Ducha 
wprost. Ale nakazuje nam  coś 
zupełnie realnego, możliwego, 
naw et powiedzielibyśmy —• sto
sunkowo łatwego: nakazuje 
nam miłować tego Ducha (o- 
wszem, naw et na pierwszym  
miejscu, a jakże!) ale pośrednio, 
poprzez realną, po ludzku zro
zumiałą i zgodną z psychiką 
człowieka miłość jednych ku 
drugim!

Ale Szanowny Doktór ma 
rację w  tym, że przyjm uje, iż 
m otywem  działania naszego, 
pobudką tej naszej miłości 
bliźniego, — o ile ta  miłość do 
Boga-Ducha poprzez miłość 
człowieka m a mieć charakter 
nadprzyrodzony, !zasługu j ący,
o ile m a być synonim em  m i
łości niewidzialnego Boga, — 
musi być obowiązkowo zam ia
rem  spełnienia woli Bożej, za
w artej w  tym  fundam entalnym  
przykazaniu miłości Boga przez 
miłość bliźniego. I to w  dodat
ku  tylko przy Bożej pomocy, 
przy naszej z łaską Bożą współ
pracy.

Ze sławetnego artykułu  nie 
w ynika bynajm niej, że źródłem 
miłości Boga jest miłość do 
człowieka, albo że miłość ku

Bogu rodzi się z miłości do 
bliźniego. To było by z punktu  
teologicznego nie do przyjęcia, 
i tego ani autor, ani m y — pu
blikujący w spom niany a rty 
kuł — nie chcieliśmy w cale u- 
dcwadniać! — Źródłem bowiem 
i celem, pobudką i motywem  
miłości naszej ku bliźnim  -— o 
ile ona ma być spełnieniem  wo
li Bożej i synonimem miłości 
Boga-Ducha — m usi być obo
wiązkowo wzgląd na tego Bo
ga, chęć spełnienia Jego świętej 
woli, chęć spodobania się Je 
mu — niew idzialnem u Ducho
wi, przez przysługę w yśw iad
czoną dla Jego miłości komuś 
widzialnem u, — komuś, kto jest 
tu taj jakoby nam iestnikiem  Bo
ga do nas posłanym, by w  im ie
niu tegoż Boga mógł przyjąć 
należny Mu hołd, szacunek i 
dowód miłości. - A takim  na
m iestnikiem  Bożym do nas po
słanym  jest każdy bez w yjątku  
żyjący człowiek.

Z jednym  na koniec tw ier
dzeniem Szanownego Doktora 
nie bardzo możemy się zgodzić, 
jakoby miłość ku Bogu, w yra
żająca się w  czynnej miłości do 
bliźniego (bo tak  tę rzecz rozu
mieć należy!) polegała na po
stępow aniu w brew  naszej „ska
żonej naturze “.

Oczywiście, przyjm ując do
słownie opowiadanie b iblijne o 
następstw ach grzechu pierw o
rodnego, dziedziczonych przez 
cały ród ludzki — można -mó
wić o „skażonej na tu rze11, któ

:
!

ra ponoć kiedyś przed tysiąca
mi la t była doskonalszą. Ale 
czyż znacznie rozsądniej nie by
łoby trzym ać się w  tym  wzglę
dzie prawdziwej, nauki i p rzy
puszczać, że raczej jest odwrot
nie? Że podobnie, jak  człowiek 
sam, zwłaszcza jego umysł, u- 
lega ustaw icznem u rozwojowi i 
doskonaleniu się, tak  i ściśle 
złączona z nim  natu ra  ludzka z 
bardziej prym ityw nej , niedo
skonałej, „skażonej11 dzikością 
człowieka pierwotnego — staje 
się z czasem coraz bardziej p re 
cyzyjna, doskonała, szlachetna. 
Tłumaczyć upadki ludzkie 
„skażeniem  n a tu ry 11 — jest rze
czą o ile nie naiwną, to napew- 
no m etodą najm niejszego opo
ru.

Mówić tu ta j co najw yżej moż
na by o pewnych namiętno^ 
ściach i słabościach, właściwych  
naturze ludzkiej, k tó ra  siłą 
rzeczy zawsze była, jest i chy
ba długo jeszcze będzie  raczej 
„egoistyczna11. Co siłą rzeczy 
godzi w. in teres wspóbliźniego, 
k tó ry  — nawiasem  mówiąc — 
nic nie jest lepszy od nas, i też 
na swój sposób jest egoistą.. 
Więc szale się w yrów nują. 
Stopniowe w yryw anie się z te 
go egocentryzmu, k tó ry  n a jb a r
dziej ham uje akty miłości w 
stosunku do bliźnych — oraz 
stopniowe rugow anie egoizmu 
naszego na rzecz większej g ru 
py społecznej — bodaj czy nie 
jest w łaśnie jedną , z form  do
skonałości, za którym i tęskni, i 
ku którym  zmierza ludzkość.

Niezależnie jednak od tego, 
cośmy od siebie na tem at „ska
żenia n a tu ry 11 ludzkiej powie
dzieli, trzeźwo rzecz oceniając, 
i krytycznie patrząc na życie, 
zapytujem y: Czy n ie należało 
by poddać rew izji naszego sto
sunku do rzekomo „skażonej 
n a tu ry 11? A może należało by 
raczej u jej krynicznych źródeł 

| szukać nowego natchnienia, no- 
! wych wskazówek, jak  żyć po- 
| w inien człowiek —- istota to - 
i zumna, — ale grzesząca często 

dlatego właśnie, ponieważ od
wiecznemu praw u owej na tu ry  
się sprzeniewierza? Przecież 
praw o n a tu ry  jest podstaw o
w ym  .autorytetem  każdego in
nego prawa!

(E. K.)
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CENNA LEKCJA HISTORII
(Na m arginesie frontu  walki o pokój)

E. JASTRYGA

SŁOWO: «POKÓJ» NIE SCHODZI 
Z UST POLSKIEGO NARODU

Są dziś rządy i całe narody, k tóre w stosun
kach m iędzypaństwowych mówią wyłącznie
0 zgodzie, pokoju i przyjaznej między sobą 
współpracy. Do tych szczęśliwych społeczeństw
— obok Związku Radzieckiego i krajów  demo
kracji ludowej —  należym y również my, Po
lacy.

Ale nie tylko mówimy o pokoju, lecz nade 
wszystko życiem swym codziennym, pracą 
ofiarną i szczerą życzliwością dla wszystkich 
narodów św iata — dajem y nam acalny dowód, 
że jako cały naród opowiadamy się bez reszty 
po stronie obozu pokoju, że walczym y przeciw 
wojnie.

I takie jest stanowisko każdego uczciwego 
Polaka.

'Są jednak i takie rządy, k tóre za wszelką ce
nę pchają iswe narody w  objęcia nowej wojny. 
Są jeszcze ludzie, którzy nie tylko mówią w y
łącznie O' wojnie, o w zajem nym  wyniszczeniu 
się narodów, o coraz w ym yślniejszych środ
kach masowej zagłady, — ale jednocześnie czy
nią wszystko, by wybuch nowej zawieruchy 
światowej sprowokować.

Propaganda im perialistyczna, nastawiona 
przede wszystkim na nutę wojenną, w prost za
chłystuje się hasłam i siania nienawiści. Usi
łu je ona wmówić swym narodom, jakoby gro
ziła im nieunikniona wojna, będąca rzekomo 
przeznaczeniem  ludzi naszego globu. Nie t r u 
dno wszakże domyśleć się, iż właściwym  celem 
tej propagandy jest stw orzenie chorobliwej 
psychozy wojennej. Zadanie to ułatw ia kłam 
liw e twierdzenie, jakoby narodom  o ustro ju  
kapitalistycznym  groziło realne niebezpieczeń
stwo agresji ze strony krajów  obozu postępu
1 socjalizmu.

Oto, jakie jest nastaw ienie przeciętnego fa
szysty.

I rzecz charakterystyczna: Im  bardziej ci 
ostatni naw ołują do nowej w ojny i wzajem nej 
nienawiści, — tym  głośniej słychać z naszej 
strony słowo: POKÓJ! — słowo, k tóre praw ie 
nie schodzi z ust polskiego narodu. Tego na
rodu, który  nauczył się cenić to święte sło
wo, — narodu, k tóry  w  słowo to serdecznie 
uwierzył, — narodu, k tóry  sta ł się jednym  
z najpoważniejszych ogniw wszechświatowego 
obozu ludzi m iłujących postęp i pokój!

CORAZ M NIEJ LUDZI WIERZY 
W KONIECZNOŚĆ WOJNY!

W prawdzie rządy krajów  kapitalistycznych 
coraz jaw niej mówią o konieczności zbrojne
go regulowania sporów międzynarodowych, je 

dnakże i to fak t niezaprzeczalny, że coraz 
mniej znajdują poparcia swych narodów w 
tym  względzie. — Obawiając się tedy fiaska 
swej wojennej polityki, nie mogą otwarcie 
przyznać się, w  czyim właściwie interesie leży 
sprowokowanie nowej zaw ieruchy światowej.

Podkreślić przy  tym  należy objaw nader po
cieszający, iż coraz m niej ludzi, naw et z tam 
tego obozu, w ierzy w baśń, jakoby nowa w oj
na była nieunikniona, jakoby leżała ona w  in 
teresie społeczeństw o kapitalistycznym  ustro 
ju. Coraz mniej chrześcijan w ierzy w to, iż 
wybuch nowej wojny leży w interesie w iary
i religii, k tó rą  ponoć kapitalizm  z nadprzyro
dzonych pobudek ochrania przed urojoną za
gładą ze strony postępowego Wschodu.

Ale to fakt, że z uporem  godnym lepszej' 
spraw y — rządy im perialistyczne wm aw iają 
swym narodom, iż zbroją się wyłącznie gwoli 
ochrony przed agresją ze strony krajów  socja
lizmu.

Dla nas, Polaków, tendencja takiej wojennej 
propagandy w krajach  kapitalistycznych o ty 
le powinna być zrozumiała, o ile wiadomym  
nam  jest, że obóz im perialistów  tą  właśnie dro
gą wśród swoich narodów  pragnie zyskać apro
batę dla przeprow adzanej przez siebie rem ili- 
taryzacji Niemiec Zachodnich, dla uzbrojenia 
nowej arm ii faszystowskiej, k tórej zadaniem  
ponoć m a być „obrona ku ltu ry  zachodniej
i chrześcijaństw a" przed „agresyw nym  W scho
dem".

Cyniczna zatem logika szerzenia wspom nia
nej psychozy wojennej na Zachodzie jest prze
rażająco jasna i nie budzi naw et cienia w ątp li
wości, jakim  właściwie służy celom. — Szczę
ście — pow tarzam  — że narody te budzą się 
coraz bardziej z m arazm u politycznego uśpie
nia i coraz jaw niej przeciw staw iają się tej w ro
giej polityce własnych rządów. Zrozum iały bo
wiem, iż jest to polityka sprzeczna z in teresa
mi ich narodów, iż jest to polityka służalczego 
wysługiw ania się obcym bankierom .

O W ROGIEJ PROPAGANDZIE 
PRZECIW KO POLSCE LUDOWEJ

Ta w ojenna polityka im perialistów  godzi 
również i w  nasz, pokojowo usposobiony, na
ród. I dlatego uważamy, iż spraw y tej lekce
ważyć nam  nie wolno pod żadnym  pozorem. 
Wszak chodzi tu  także o całość i naszych g ra 
nic, o obronę i naszych żywotnych interesów  
narodow ych i politycznych.

Nie łudzim y się bynajm niej, iż pewna p rz y 
najm niej część społeczeństw Zachodu w  dal
szym, ciągu zawsze jeszcze jest niezorientow a
na w  spraw ie pokoju i wojny, a więc pozwą-
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la się powodować za tru tą  jadem  nienawiści, .! 
kłam liwą propagandą przeciwko naszej Ludo
wej Ojczyźnie,

A praw dy nie każdy może łatwo dociec. Nie 
każdego bowiem, stać na przyjazd do naszej 
ojczyzny, nie każdy może naocznie przekonać 
się o całej perfidii rozsiewanych o nas pogło
sek, nie każdy osobiście może zobaczyć nasz 
kraj i ludzi w  prostym  zw ierciadle praw dy, — 
nie każdy wreszcie może być zdumiony sprzecz
nością między tym, co zagranicą mówi o nas 
wroga propaganda faszystowska, a tym, co 
u nas się dzieje w rzeczywistości,

DLACZEGO POLACY 
TAK BARDZO NIENAW IDZĄ FASZYZMU

Przyznajem y, że u nas w  Polsce istotnie du
żo się mówi — nie tylko o u trw aleniu  pokoju 
na  świecie, — ale i o żałosnych skutkach w oj
ny. Pragnąc bowiem bez reszty przekonać ca
ły naród do spraw y pokoju — niepodobna za
milczeć o tego pokoju antytezie — o wojnie!

Dla nas, Polaków, którzyśm y chyba najbar
dziej ze wszystkich narodów na własnej skórze 
doświadczyli, czym jest- im perialistyczna w oj
na zaborcza, — mówić o pokoju i wojnie — 
jest chyba jednym  i tym  samym. Tylko rzecz 
w tym, iż nie wszyscy zagranicą chcą to zrozu
mieć.

Może istotnie żaden z narodów nie mówi 
dziś tyle o bolesnych skutkach w ojny to tal
nej — jak  w łaśnie my, Polacy.

Ale czyż można się tem u dziwić?
Chyba żaden z narodów  w takim  stopniu — 

jak my, nie m a do tego powodu! Boć chyba 
żaden z. krajów  nie posiada aż tak  wielkiej ilo
ści niezabliźnionych jeszcze ran, tylu kalek, 
wdów i sierot, ty le ru in  i zniszczenia, tak  s tra 
sznych pomników faszystowskiego barbarzyń
stwa — jak  w łaśnie my, Polacy!

I może dlatego żaden inny naród tak  bardzo 
nie nienaw idzi faszyzmu oraz złączonej z nim 
integralnie ideologii wojen zaborczych -— jak 
właśnie my, Polacy!

Cóż w tym  dziwnego, iż świeża jeszcze żało
ba po hekatom bie krw i naszych najbliższych 
nie pozwala nam  tak  szybko — jak  innym  — 
zapomnieć, czym dla nas była ostatnia wojna!? 
Czym mogła by się stać dla naszego narodu, 
gdyby raz jeszcze dopuścić do jej wybuchu!?

MÓWIMY PRZECIW  WOJNIE —
BO CHCEMY POKOJU!

Jeśli nas ktoś zagranicą pragnie krytycznie
i spraw iedliw ie oceniać, nie może zapominać
o tym, że mówimy o w ojnie — bynajm niej nie 
dlatego, jakobyśm y jej na nowo pragnęli. Ta
kie rozumowanie było by aż nadto dziecinnym, 
by można je  było brać na poważnie. Wszak 
pragnąć w ojny mogą tylko szaleńcy, a wojnę 
przygotowywać —  tylko skończeni złoczyńcy, 
zbrodniarze, ludobójcy!

Jeśli mówimy o niej my, Polacy, — to czy
nimy to napewno z praw dziw ą przykrością, 
i tylko dlatego, by i siebie samych, i wszy
stkich innych przeciwko wojnie zmobilizować! 
Mówimy o wojnie po to, by w  oczach uczciwe
go św iata nie tylko zohydzić barbarzyństw o 
ideologii w ojen zaborczych, — ale także dlate
go, aby w opinii narodów m oralnie rozbroić 
w szystkich aw anturników  wojennych, wszy
stkich szaleńców spod znaku obłąkanego faszy
zmu, którzy m arzą jeszcze o w yw ołaniu nowej 
rzezi, którzy łakną nowych potoków krw i i łez 
ludzkich, którzy dokładają wszelkich starań, 
by narody na -nowo skłócić między sobą, k tó
rzy wreszcie na oczach zm altretow anego ostat
nią wojną św iata — najbezczelniej, bo jawnie, 
przygotow ują się do napaści na nasze kraje, 
m iłujące pokój i przyjaźń, wolność i postęp.

Mówimy ty le  o pokoju i  przeciw wojnie, by 
wszystko, co nasze, ocalić od zguby i zniszcze
nia!

Tamci natom iast tak 'd u ż o  mówią o wojnie 
i przeciw  pokojowi, by naszą własność zagra
bić, by móc się tuczyć naszą krzywdą, a nas 
samych zniszczyć do szczętu!

Oto — w czym tkw i zasadnicza różnica mię
dzy nimi, a nami, — m iędzy naszą popagandą 
pokoju, a ich propagandą wojny! — I nie 
gdzie indziej, ale tu ta j w łaśnie tryska źródło 
naszej w iary  w  pokój, naszego pragnienia zgo
dy i przyjaźni, naszego um iłowania wolności 
i postępu! — My, walcząc w ytrw ale o zaist- 

! nienie trw ałego pokoju na świecie, pragniem y 
świat ten  przekonać, iż w  jego w łasnym  in te 
resie leży — nie wojna, ale w łaśnie pokój!

DWA OBOZY 
I DWIE PRZECIWNE TENDENCJE

Jeśli dziś jeszcze naszą spotęgowaną walkę 
o utrw alenie pokoju na świecie — niektórzy 
przedstaw iciele rządów kapitalistycznych p ra 
gną złośliwie nazwać — „odgrażaniem  się woj- 
ną!“ — przypisać to należy albo ich skrajnej 
bezmyślności, albo też — i to jest bardziej p ra 
wdopodobne — świadomej, celowej i na zbro
dniczy efekt obliczonej propagandzie im peria
listycznego aparatu  międzynarodowego.

Bo przecież my, Polacy, o sobie śmiało po
wiedzieć możemy, iż wojny nie chcemy. O tym  

| świadczy wym ownie całe nasze pokojowe bu
downictwo i do wszystkich narodów wycią- 

; gnięte bratn ie  dłonie! — W ojny — między n a 
rodam i — pragną tylko tamci, faszyści, neohi- 

| tlerowcy, imperialiści! O tym  świadczą własne 
j ich słowa, i całe postępowanie, o tym  mówi ich 
i w ygrażanie św iatu wodorową bombą.

Tak tedy każdy trzeźw y człowiek widzi, że 
zawsze jeszcze są dziś na świecie te  dwa — 
różne w zasadzie — obozy: socjalizmu i faszy- 

, zmu, postępu i wstecznictwa! A w  konsekwen
cji w ytw orzyły się również dwie skrajnie 
odmienne tendencje polityczne: samoobrony 

I i agresji, pokoju i wojny!
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TYM RAZEM I DLA NAS HISTORIA 
CHCE BYC MISTRZYNIĄ!

I na koniec jeszcze snop św iatła na pewne 
czułe zagadnienie, — zdaje m i się — dość ści
śle zazębiające o poprzednie. Chodzi po pro
stu o to: Dlaczego tak  w ielką troską otaczamy i 
naszą armię? Dlaczego tak  wiele wysiłków 
skierow ujem y na rzecz obrony naszej Ludowej 
Ojczyzny?

Pytanie — zdawać by się mogło naiwne,
0 ile nie wręcz śmieszne! A jednak i to zagad- 
nienie byw a w ykorzystyw ane złośliwie prze- i 
ciwko nam  i kłam liw ie kom entowane przez na
szych oczywistych wrogów.

Odpowiedzmy sobie jednak i na to naiwne 
pytanie.

Zrozumie nas każdy, kto pojmie, iż nauczy
liśmy się patrzeć rzeczywistości prosto w oczy, 
że i dla nas historia pragnie wreszcie być m i
strzynią życia.

Gorzka przeszłość nauczyła nas niejednego!
— N ikt tedy nie powinien brać nam  za złe, że 
my, Polacy, nauczeni przykrym  doświadcze
niem, nie chcemy na przyszłość stać bezbronni
1 czekać łaskawego losu fortuny. — Nikt nie 
powinien się dziwić naszemu otrzeźwieniu: że 
nie chcemy już ograniczać troski o swe naro
dowe bezpieczeństwo wyłącznie do m odlitwy
0 pokój i zgodę między narodam i, — że nie 
chcemy już wyciągać żebraczych rąk  o pomoc J
1 miłosierdzie do dalekich sojuszników, — że 
nie chcemy już szukać sprawiedliwości u rze
komego „ojca świętego" w  Rzymie, jak  to m ia
ło miejsce wielokrotnie, nie wyłączając sm ut
nego września 1939 roku! — Nie można mieć 
do nas żalu, że pragniem y dziś uczynić wszy
stko, aby w rodzinie narodów m iłujących w ol
ność i pokój — być napraw dę mocni i samo
dzielni, by móc ew entualnych wrogów zmusić 
do poszanowania naszych świętych praw.

Pomawiać nas z tego ty tu łu  o chęć atako
wania innych, którzy nas w dodatku wcale nie 
zaczepiają, jest oczywistą niedorzecznością, — 
a uwierzyć w nią jest rzeczą praw ie nie do po
myślenia.

Tak,... tym  razem i dla nas — powtarzam  — 
historia chce być m istrzynią życia!

I dlatego nie ukryw am y bynajm niej faktu, 
iż troską najczulszą otaczamy naszą Ludową 
Armię, że bardzo dbamy o jej najbardziej no
woczesne wyposażenie. Ale mówimy jednocze
śnie najszczerzej: Czynimy to, nie dla celów 
zaczepnych i agresji, ale jedynie i wyłącznie 
dla samoobrony!

W yjątkowa troska o nasze Ludowe Wojsko 
— to dla nas dyk tat konieczności chwili obec
nej. W szak nie wolno nam  być słabym i w ob
liczu uzbrojonego po zęby wroga! Stw ierdza
my tedy, iż nie tylko nasza ciągle wzm agająca 
się walka o pokój, ale i u trw alanie obronności 
naszej Ludowej Ojczyzny — są dziś dla nas 
gw arantem  naszej politycznej niezawisłości, —

‘ najbardziej realną ochroną wszystkich naszych 
dotychczasowych osiągnięć — zarówno w  dzie
dzinie społecznej i gospodarczej, jak i ku ltu 
ralnej

*

Oto, jak  należy rozumieć nas, Polaków, k tó
rzy tak  dużo m ówimy o okrucieństw ie i opła
kanych skutkach wojny, — którzy z takim  za
pałem  włączamy się w  ogólno-światowy front 
walczących o u trw alenie pokoju, — którzy tak 
serdecznie postanowiliśm y na przyszłość być 
mocni i czujni, — którzy potrafim y najsku
teczniej przeciw staw ić się wszystkim ew entu
alnym  zakusom na całość naszych granic, na 

| naszą wolność polityczną i narodowe życie.

! W a r s z a w a ,  w m arcu 1955 r.

MAŁGORZATA RAJSKA

KOBIETA NASZYCH DNI
Przez całe wieki ludzkość 

w ielbiła w  kobiecie piękno, 
wdzięk i serce. Jakże często ko
bieta w łaśnie była praw dziw ym  
natchnieniem  dla czołowych 
artystów  świata — malarzy, 
rzeźbiarzy, poetów, — ba, na
w et uczonym dodawała ona po
lotu w  wysiłkach naukowych. 
Przyzwyczailiśmy się czcić i 
wielbić w  kobiecie to wszystko, 
co w pierwszym  rzędzie jest u- 
działem serca i uczucia.

Kobieta — m atka, kobieta — 
patriotka, kobieta — dobra 
chrześcijanka — oto przykłady 
tego, w  co nauczyliśm y się w ie

rzyć, co nauczyliśm y się w iel
bić i szanować. Imię kobiety, 
prawdziwej Polki, nieustraszo
nej bojowniczki o wolność, 
przew ija się niezliczoną ilość 
razy w  naszej literatu rze i h i
storii. W większości wypadków 
są to jednak tylko piękne wy- 

; jątki, na tle bajecznie koloro- 
| wej płycizny życia w arstw  po- 
; siadających i jednocześnie sza- 
:' rzyzny upośledzonych.

Na przestrzeni ostatniego 
dziesięciolecia zmieniło się du
żo w psychice ludzi, przede 
wszystkim  zmienił się ich sto- 

.sunek do życia, do pracy, czę

sto naw et do pewnych utartych  
zasad etyki osobistej i układu 
życia rodzinnego. Nowe, postę
powe spojrzenie na św iat i ży
cie przetransform ow ało w  nas 
cały szereg odczuć, nauczyło 
nas pewne zagadnienia społecz
ne i religijne rozumieć inaczej, 
głębiej, trafniej.

Podobnie jak  zmienił się ca
łokształt naszego życia, jak  po
głębił się nasz światopogląd i 
wzrosło poczucie odpowiedzial
ności społecznej, tak  samo 
zmieniło się w  naszym  £yciu 
stanowisko kobiety. Kobieta — 
anioł, kobieta — dama, kobie
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ta  — urocze zjawisko, pełne 
artystycznych natchnień zmie
niła się, —  jeśli się tak w yra
zić można -— wydoroślała, zna
lazła swoje właściwe miejsce 
w społeczeństwie.

Kobieta robotnica i kobieta 
inżynier m ają dziś te  same ce
le, te same praw a, te same obo
wiązki społeczne. Dzisiejsza ko
bieta stała się nieodłączną 
cząstką naszego życia codzien
nego. Kobieta naszych dni — 
to pełnow artościowy człowiek
i obywatel naszego kraju . Ko
bieta pracująca na rów ni z m ęż
czyzną, biorąca czynny udział 
we wszystkich przejaw ach ży
cia, a więc kobieta polityk, ko
bieta społecznica, kobieta m at
ka, kobieta a rtysta  — osiągnę
ła wreszcie nie tylko tę przed 
laty  w ym arzoną em ancypację 
w  najlepszej jej znaczeniu, ale 
równocześnie oddała na usługi 
całego społeczeństwa swoją u- 
czuciowość, swoje serce i u- 
mysł.

Są jeszcze i dziś wśród nas 
tacy, k tórzy twierdzą, że przez 
swój obecny tryb  życia kobieta 
zatraciła właściwy sobie 
wdzięk, miękkość, jakieś bliżej 
nieokreślone — idylliczne pięk
no, czyli tzw. popularnie kobie
cość. Do tego rodzaju bezkry
tycznie w ypow iadanych sądów 
podejść należy tylko jako do 
niebyw ałej płycizny /umysło
wej, pozbawionej realnego 
spojrzenia na świat.

Kobieta naszych czasów, ko
bieta pracująca jest n ie tylko 
pełnowartościowym  obywate

lem  z punk tu  w idzenia upraw 
nień społecznych. Jakże inaczej 
dzisiejsza kobieta podchodzi do 
jednego z ważnych zagadnień 
naszego . życia — do obowiąz
ków dobrej chrześcijanki, do 
spraw y w ychow ania nowego 
człowieka, do spraw y wycho
w ania własnego dziecka! A tak 
m yśli i czuje większość naszych 
polskich kobiet. S tare, może 
często nadużywane powiedze
nie, że „praca uszlachetnia” — 
jest niesłychanie tra fne  w  od
niesieniu do sylw etki współ
czesnej kobiety. — Praca daje 
niew ątpliw e zadawolenie, a 
szczególnie praca zawodowa, 
stanow i niem al istotę życia i je
go wykończenie. A zadowolenie 
to, jak  każda inna radość — o- 
prom ienia całe otoczenie, i to 
najbliższe — rodzinę i dom, i 
to dalsze — kolegów i współto
warzyszy pracy. — A czyż nie 
jest to  ważniejsze i słuszniejsze 
od wdzięku motyla, od w yim a
ginowanej kobiecości, n ie  m ają
cej nic wspólnego z realnym  
życiem, z praw dziw ą' istotą 
człowieka?

Jeśli spojrzym y na postać 
dzisiejszej kobiety, dzisiejszej 
Polki od strony Kościoła i re 
ligii, czyż taka w łaśnie kobieta 
nie będzie bliższa ideałowi 
praw dziw ej chrześcijanki? Czyż 
nie jest bliższa sercu Kościoła 
chrześcijańskiego kobieta, od
dająca na  usługi całego społe
czeństwa i swej rodziny w szyst
kie swoje um iejętności, serce i 
rozum, — od kobiety której 
wyczynem  socjalnym  było k ie
dyś danie jałm użny, objęcie

patronatu  nad kom órką opieki 
społecznej, czy wreszcie nic nie 
dająca nikom u dewocja i roz
siew ane wokoło puste słowa?

Na to jednak, aby stworzyć 
sylw etkę pełnowartościowej o- 
bywatelki, aby stać się godną 
szacunku, dzisiejsza kobieta 
m usi w ypełniać wszystkie swe 
obowiązki z praw dziw ym  od
daniem, w  m yśl w ielkich zasad 
etyki, w kładając w  pracę swą 
na każdym  odcinku życia to 
serce, to uczucie, k tó re  kiedyś 
predestynow ało ją  w  oczach a r
tystów  do roli anioła, a dziś po
winno opromieniać radością i 
zrozum ieniem  życia naszej spo
łeczności.

Dlatego; też każda w ierząca 
kobieta rozumie, że jej stosu
nek do pracy, do rodziny, do 
bliźnich, do obecnej naszej rze
czywistości powinien w ypływać 
z w zajem nej miłości człowieka 
do człowieka, — że stosunek 
do zagadnień społecznych i b ra 
terstw a narodów  jest nakazem, 
w ypływ ającym  jasno z nauki 
Chrystusowej, k tó ra  głosi: „Bę
dziesz m iłował bliźniego swego, 
jako samego siebie!"

I tak  biorąc w  poczynaniach 
swych za punk t w yjścia i punkt 
oparcia chrześcijańską miłość 
bliźniego, k tó ra  w  życiu naszym  
codziennym jest w łaśnie zasadą 
uczciwego stosunku do naszych 
obowiązków społecznych, — 
będziemy m ieli sylw etkę pełno
wartościowego człowieka—peł
nowartościowej kobiety Polki, 
godnej szacunku i uczucia, god
nej m iana dobrej chrześcijan
ki.

&  a l u m n a  z ł o t y c h  m y ś l i

O LU DZIACH K O CH AJĄCYC H  BEZ  
W ZAJEM NO ŚC I

Nieszczęśliwy, kto  próżno o wzajemność woła, 
nieszczęśliwszy jest, kogo próżne serce nudzi, 
lecz ten  u m nie ze w szystk ich  nieszczęśliwszy

z ludzi,
kto  nie kocha, że kochał zapomnieć nie zdoła!
i serce ma podobne do dawnej św iątyni, 
spustoszałej niepogod i czasów koleją, 
gdzie bóstwo nie chce mieszkać, a ludzie nie

śmieją!

(Adam M ickiewicz „Sonety”)

NIE KAŻD EM U  M IŁYM  JEST  
W SPÓŁCZUCIE!

Nieszczęścia człowieka, k tóry  nie jest pospo
lity, a którem u się nic nie wiedzie, m ają to do 
siebie, że budzą litość. A  litość tak toczy i roz
kłada choćby najw iększą miłość, jak rdza że
lazo.

Lew  ranny kry je  się do jaskini i cierpi 
w ciemności, by n ik t nie dojrzał bólu na kró
lew skim  czole. W alczyć z  tym i, k tórym i się po
gardza, dla pew nych dusz jes t niepodobień
stw em .

(Henryk Sienkiewicz „M ieszaniny L iter.”)
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W  H ISTO RII NIE W OLNO K ŁA M A Ć  
A N I N A C IĄ G A Ć  FAK TÓ W !

A ni dla najżyw szych uczuć patriotycznych, 
ani dla chęci zyskania poklasku mas, bezwa
runkowo w  historii kłamać, a naw et naciągać 
faktów  nie wolno. Jest to zbrodnią, mszczącą 
się na całym  narodzie, m yln ie  poinform ow a
nym , i to wcześniej czy później.

U krycie błędu lub w iny, spełnionej w  prze
szłości, może podniecić naród do nierozsądnych  
przedsięwzięć i w yw rzeć zgubny w p ływ  na je 
go przyszłość. Historia rozum owi służy, więc 
też powinna się w yzwalać z pod w ładzy uczuć
i wzbić się do sfer abstrakcji. T ym  ty lko  sposo
bem  dokonać się może upragnione dzisiaj przez 
historiozofów w yniesienie historii na w yżynę  
nauki czystej, mającej na celu w ykrycie  i okre
ślenie praw rozwoju dziejowego.

(Tadeusz Korzon „H istoryka”)

O RG ANIZM  SPO ŁEC ZN Y —  A  W ZAJEM NE  
U ZU PEŁNIANIE SIĘ LU DZI

Zycie gospodarcze w naszych czasach przed
stawia bardzo skom plikow any aparat i przypo
mina ogromną m aszynę, złożoną z tysięcznych  
części, pełną w ielkich  i m ałych kółek, dźwigni, 
przenośni, w en ty li itd. W szystk ie  części składo
we muszą działać z  nienaganną dokładnością. 
W  przeciw nym  bowiem  razie m aszyna się roz
pala, koła poczynają zgrzytać, trzeszczeć dźw ig
nie i pewnego pięknego poranku cała maszyna  
stanie bezwładnie.

P om yślm y tylko , ile ludzkich rąk i nóg trze
ba wprawić w  ruch, aby z zasianego na wiosnę 
ziarna  — otrzym ać kaw ałek chlebal A  podob
nie jak z chlebem ma się sprawa również z na
szym  ubraniem , książkam i i z  ty m  w szystk im , 
czego w ym agam y do zaspokojenia naszych du
chowych i cielesnych potrzeb. N aw et pióro do 
pisania jest dla myślącego człowieka poglądo-

■ wą lekcją wychowania społecznego. M nóstwo  
kół m usi się kręcić, armia ludzi m usi pracować 
na tak małą i niepokaźną rzecz jak  pióro!

(Emil F iedler „Nowy człowiek”)

ARG UM ENT AU TO RYTETU  CO RAZ M NIEJ  
PRZEKO NUJE

Lud.zie coraz m niej się obawiają (autoryte
tów  — Uw. Red.) i coraz bardziej w ierzą w  sie
bie. Każda grupa, która nadaje now y bieg h i
storii, rozszerza ten  krąg. Tak będzie dopóty, 
dopóki człow iek nie w yzw oli się zupełnie ze 
strachu. Już teraz sceptyczny stosunek do zaro
zumiałości sfer rządzących mocno zachwiał ich 
autorytet (chodzi o drugie i trzecie dziesięcio
lecie X IX  w. we Francji — Uw. Red.).

Ludzie stali się sceptyczni i kpiący, — tam  
zaś, gdzie jest śmiech, jest życie i postęp...

(Anatol W inogradow „Trzy barw y  czasu”)

GŁĘBOKI BOL W Y C ISK A  TŁU M IO NĄ ŁZĘ

Najgrubsze naw et i najtw ardsze lody 
powierzchnię ty lko  każdej zetną w ody  — 
ż y w y  nurt ciągle spodem pruje łoże, 
płynie, i nigdy upłynąć nie może...
Próżno, ach! Próżno nasza tłum i pycha  
łzę, co się w  nasze ciśnie oko!
Rosa ta serca nigdy nie wysycha: 
każda łza, której oko nie wyroni, 
w  głąb swego źródła cofa się i chroni...
Nic tam  je j pierw szej czystości nie zmącą,
i chociaż nigdy na jaw  nie dobyta, 
nieioypłakana ,— przecież żyw a, wrząca, 
tym ■ droższa nawet, im  bardziej ukryta!

(Jerzy Byron „Paryzyna”)

DLACZEGO NAPRÓ ŻNO  N IE K TÓ R ZY  
C ZE K A JĄ  ROZGŁOSU?

Jeżeli spokojnie tw orzysz, artysto, autorze, 
na rozgłos pośród tłum ów  próżna tw a nadzieja: 
św iat m ilczy  o pociągu, k tóry  m knie  po torze, 
dopiero m ów i o nim , gdy się w ykolejał

(„Cztery w ieki fraszki polskiej”)

O M A R ZYC IE LA C H  O D ERW ANYCH  
OD R ZE C ZYW ISTO ŚC I

Są na świecie serca, które w  młode lata 
straciwszy szczęście w  sam ym  życia kwiecie, 
nie mogąc w  niebo ulecieć ze świata  — 
żyją  — a przecież nie ży ją  na świecie.
Lecz n im  śmierć w ęzły  cielesne pokruszy, 
pom iędzy niebem  a ziem ią się ważą, 
tworzą św iat nowy. świat sercai i duszy, 
w ty m  świecie żyją, kochają i marzą.

(Juliusz Słowacki „Szanfary”)

GOTOWOŚĆ PO N IESIE N IA  O F IAR Y  
DECYDUJE O ZW YC IĘSTW IE!

W  ostatniej instancji siła idei i dążeń nie 
m ierzy się mądrością programu, ani logiczno
ścią doktryny, ani jasnością w ykładu, ani um ie
jętnością propagandy, ani siłą fizyczną, ani 
sprawnością organizacji. M ierzy się ona tym , 
ilu ludzi gotowych jest zginąć dla te j idei... 

Gotowość na śmierć dla jakiejś idei decyduje
0 zw ycięstw ie te j idei. Można układać śliczne
1 logicznie programy, poparte św ietną propa
gandą i wzorową organizacją — i przepaść 
w  pierw szym  starciu — naw et na odległość —
2 ludźm i, k tórzy  mają kilkanaście m ętnych  ha
seł na zew nątrz, a w ew nątrz jakąś dziw ną iviare
i siłę, która im  każe ponosić ofiary i zadawać 
ciosy bez w zględu na cały świat.

Najstraszliw szy banał jest banałem tak d łu
go, jak  długo m ów i go ktoś, kto  nie jest gotów  
poświęcić się dla niego. Przestaje być banałem, 
gdy staje się a rtyku łem  najw iększej wiary. I na 
odwrót — najgłębsza m yśl jest frazesem , dopó
ki ktoś nie jest gotów dla niej się poświęcić.

(Wojciech -W asiutyński „Z duchem  czasu”)
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R z e c z y  c i e k a w e
M iędzywojenni patrioci!

STAROSTWO LIPNOW SKIE 
ZAKAZUJE ODCZYTU 

O SŁOWACKIM— (ROK 1928)

Krzewienie oświaty i ku ltu ry  
narodowej w śród szerokich mas 
ludu jest jednym  z najszczyt
niejszych zadań każdego uczci
wego Polaka. Inaczej jednak 
pojm uje ten  w ielki obowiązek 
Starostwo w  Lipnie w arszaw 
skim. Oto publikujem y bardzo 
ciekawy dokum ent w tym  
względzie:

Starostwo Lipnowskie  
L. dz. 523
dot. K om itet Kościoła Naro

dowego w  Lipnie
— O dczyt w  dniu 13.1. 1928 r. 

Lipno, dnia 11 stycznia 1928 r.

Do Pana Józefa Balcerow- 
skiego, Prezesa K om itetu  K o
ścioła Narodowego w  Lipnie.

W załatw ieniu prośby z dnia 
10 bm. o zezwolenie na urzą
dzenie odczytu w  dniu 13 bm.
o godz. 7 wieczorem  w  sali Do
m u Ludowego w  Lipnie na te 
m at „K im  był Juliusz Słowac
k i?“ — zawiadamiam, że odma
w iam  zezwolenia na pow yższy  
odczyt, — ponieważ odczyty, 
urządzane przez K om itet w y 
wołuje podrażnienie u ogółu 
w yznaw ców  Kościoła rzym sko
katolickiego w  form ie zagraża
jącej spokojowi publicznem u, 
jak  to się zdarzyło w  dniu 2 
bm. — Od te j decyzji... itd. 
Starosta Powiatowy (podpis 
nieczytelny).

Odczyt ten  m iał wygłosić 
specjalnie zaproszony z G ru
dziądza ks. narodowy. Gdy za
kaz powyższy nam  doręczono i 
zeszła się w ielka ilość ludzi, z 
uwagi na czas przedwyborczy 
chcieliśmy urządzić po prostu  
wiec w  tym  czasie dozwolony. 
Ale granatow a policja na  roz
kaz Pana Starosty  i tem u prze
szkodziła a salę opieczętowała.
— Gdy nasz ksiądz zwrócił się

S. S. K O N STAN C IN

CO W AŻN IEJSZE: CZŁO W IEK C ZY FIG U RA?

Gdzieś z początkiem  marca jechałam autobusem z W arszawy  
do Konstancina. B y ł m róz i śnieżna zawieja. Kierowca auto
busu bardzo często zdejm ow ał czapkę przed różnym i figurami 
przydrożnym i, których naliczyłam  na te j kró tkiej trasie aż 17. 
Z zasady szanuje poglądy innych, zwłaszcza religijne, dlatego 
to zdejm owanie czapki kierow cy wcale by m i nie przeszkadzało, 
gdyby nie pewne „ale“. Najpierw  o m ały włos — zatoczyli
byśm y  się do rowu w  czasie gdy kierowca zdejm ow ał czapkę, 
bo szosa była porządnie oblodzona i w  sam raz m ija liśm y jakąś 
furm ankę. Sądzę, że z  uwagi na bezpieczeństwo w ielu  osób 
należało uczcić figurkę zw y k ły m  skłonieniem  głowy, — jeśli już  
to ma być koniecznie w yraz pobożności. No ale nie w  tym  
rzecz. Chodzi m i o coś zupełnie innego. Przyznajcie, szanowni 
C zytelnicy „Posłannictwa“, chyba, m iałam  prawo spodziewać 
się po w spom nianym  kierov;cy, że jest bardzo pobożny, a za
tem  powinien być przede w szystk im  uczynny dla bliźniego, po
w inien mieć coś w  rodzaju m iłosierdzia dla innych, słow em  po
w inien być dobry! A le skądże! B yłam  świadkiem , \jak kobieta 
z dzieckiem  na ręku, która nie zdążyła dojść do przystanku  na 
szosie, dawała błagalne znaki kierowcy, by w yją tkow o wóz za
trzym ał o jakieś 300 m etrów  wcześniej. W iatr w iał okrutnie, 
a dziecko okatułone było jakąś chuściną, m róz— jakieś 10°. Nasz 
„pobożny“ kierowca, specjalnie dodał gazu i m inął biedną nie
wiastę. A le 100 m etrów  dalej ju ż  zdejm ow ał czapkę przed nową 
figurką. —  Jeszcze za następnym  przystankiem  jakiś starowina 
również dawał znaki, by kierowca „łaskaw ie“ zatrzym ał, — bo 
wiadomo, że obowiązku takiego nie ma, A le i ty m  razem  prze
jechał naw et z uśmiechem . Za chwilę zdjął po raz siedem nasty  
swą czapkę, tym  razem  — jak należy  — bo przed przydrożnym  
krzyżem . — A  teraz zapytu ję Was: Niech sobie zdejm uje  czap
kę i sto razy, to jego rzecz, ale czy jego zachowanie się wobec 
ludzi od strony religijnej jest w  porządku? Może jestem  here- 
tyczką, ale m nie się zdaje, że człow iek jednak w ażniejszy jest 
od figurki! —  Piszę o tym  właśnie do Was, bo przypadkow o  
czytałam  W asz m ądry artykuł na ten tem at w  lu tow ym  nu 
merze.

Red. odpow.:

Oczywiście, bez namysłu odpowiadamy: Człowiek ważniejszy jest od 
figurki! „Coście uczynili jednemu z tych najmniejszych, mnieście uezy- 
nili!” — mówi Chrystus. Pobożność oderwana od konkretnej miłości 
bliźniego, choćby „uczyniła cuda’’ — zawsze jest fałszywą pobożnością, 
tak jak fałszywym i są sztuczne kamienie i papierowe kwiaty, choć 
błyszczą i mają zewnętrzne barwy. Takich paradoksów i dziwolągów  
zupełnie zniekształcających prawdziwe Chrześcijaństwo, mamy p>Jd- 
dostatkiem na każdym kroku. Trzeba tylko trochę trzeźwiej spojrzeć, 
a dużo dostrzeżemy tej fałszywej pobożności, i  to nawet tam, gdzieśmy 
się tego najmniej spodziewali. Ze swej strony zapewniamy, żo na 
szczęście na tejże samej trasie nie brak wielu porządnych kierowców, 
naprawdę dobrych ludzi, może nawet są i „pobożni”, może nawet czap
kują przed, setkami figurynek, ale jednocześnie spełniają swe obo
wiązki wobec człowieka. I „łamią”, niekiedy) paragraf • o ustalonych 
przystankach... ale na rzecz żywego człowieka. My zawsze jesteśmy 
skłonni przełożyć nawet „niepobożnego” człowieka, — byle był dobry 
dla bliźnich, — nad „potoojnego”, któremu pojęcie miłości bliźniego 
jest obce.
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W. S. — Warszawa

C ZY W OLNO ZW RÓCIĆ UW AGĘ OSOBIE DUCHOWNEJ?

Przechodząc K rakow skim  Przedm ieściem  zauważyłem, w  kio
sku „Posłannictwo“ — i nie wiedząc właściwie, ca to za pismo 
— kupiłem , bo m i się podobała jego szata zewnętrzna. Zainte
resował m nie artyku ł polem iczny o czci obrazów religijnych.

— Jeszcze daleko przed wojną żyw o interesowałem  się spra
wam i religijnym i. Regularnie czytałem  „Przewodnik katolicki“ 
„Rodzinę katolicką“ i inne. W ychow any byłem  w  duchu rzym 
sko-katolickim . A le dość wcześnie zauważyłem , że w ielka jest 
niezgodność m iędzy nauką tego Kościoła a nauką Ewangelii. 
Coraz krytyczn ie j podchodziłem do księży, k tórzy  m nie wcale 
nie budowali, ale naw et gorszyli. Doszedłem naw et do przeko
nania, że księża oszukują nie ty lko  mnie, ale i w ielu  innych.

— Pragnę opisać pewne zdarzenie, jakie przytrafiło  m i się 
na K rakow skim  Przedmieściu, po stronie byłej Resursy O by
watelskiej, gdzieś koło rogu Bednarskiej. Zauw ażyłem  iÓĄcego 
przede mną księdza. Szedł wolno z rękam i założonym i w  tył. 
Gdy m ijał figurkę na wprost byłej apteki W endego, zdjął czap
kę futrzaną i nisko się skłonił.

Przed sienią „Caritasu“ stał tam tejszy  dozorca, k tóry  na w i
dok księdza bardzo nisko m u się pokłonił, ale ksiądz naw et nie 
skinął głową, nie mówiąc o uchyleniu czapki. I to m nie do ż y 
wego oburzyło.

— Przyznam  się, że zrobiłem  m u małą awanturę. Podszedłem  
do księdza, zdjąłem  kapelusz, przeprosiłem, jak  należy, a on 
zm ierzył m nie od stóp do głowy. „Chciałem księdzu zwrócić 
uwagę, że nie odkłaniając się tem u człowiekowi, postąpił ksiądz 
niegrzecznie, zwłaszcza, że przed chwilą widziałem , jak  ksiądz 
kłaniał się kam iennej figurce!“ —• No proszę sobie wyobrazić, 
jak w ybałuszył na m nie oczy: „Czy ty  m łodzieńcze uważasz, 
że masz prawo m nie osobie duchownej zwrócić uwagą?11 — Na 
to odparłem: „Oczywiście... od ojca, m atki począwszy, mam  
prawo zwrócić uwagę każdem u, k to  niewłaściwie postępuje!“ — 
„To ty  chłopcze uważasz, że w ięcej trzeba czcić człowieka, iż 
świętą figurę11. — „Czy ta figura jest naprawdę święta, to dla 
m nie znak zapytania, bo ją zrobił człowiek, a teraz stoi brudna, 
zakopcona., i siadają na niej gołębie;... a człowiek przecież 
stworzony jest na obraz i podobieństwo Boże, przeto należy go 
więcej szanować\“ — W tedy ów ksiądz wyciągnął rękę na całą 
je j długość, dotknął m ych  piersi i wobec nagromadzonych już  
w  ty m  czasie gapiów w yrzekł uroczyście: „idź precz szatanie! 
Niech cię Pan Bóg oświeci!“ — „Dziękuje księdzu, — odpar
łem, — bo m nie ju ż  w  te j sprawie Bóg oświecił!11 — Tego w y 
padku nie zapomnę chyba do śmierci. Zaw ażył on ostatecznie
0 kierunku mego życia, gdyż odtąd zerw ałem  zupełnie z R zy
mem. — Może jeszcze innym  razem  napiszę.

Iłed. o cipo w.:

Na kształtowanie się naszych pojęć religijnych i całego światopo
glądu składa się zazwyczaj cały szereg drobnych w  zasadzie fragmen
tów życiowych, które w  sumie przedstawiają jednak poważną syntezę. 
Nie wątpimy, że przytoczony fakt jest jednym z wielu tysięcy klasycz
nych przykładów na to, jak wielkich niekiedy w  życiu religijnym do
puszczamy się niedorzeczności, przekładając figurę-symbol ponad ży
wego człowieka,, będącego — jak słusznieśeie to nazwali — obrazeiri 
samego Stwórcy! Nie tylko religia, nie tylko Kościół jako taki, ale
1 wszystko inne co jest na świecie — jest dla człowieka, a nie odwrot
nie! Kto służy człowiekowi z miłości ku Bogu, służy tym samym nie
widzialnemu Bogu. Najbardziej charakterystyczna w  tym względzie 
jest nauka Chrystusa, który naucza}, jak należy rozumieć .przepisy 
kościelne o szabacie. Jeśli dla zwierzęcia nakazał przepisy te złamać, 
to cóż dopiero, kiedy chodzi o człowieka? Żle, bardzo źle postąpił ów 
ksiądz: I słusznie zwróciliście mu uwagę, bo osobie duchownej wolno, 
a niekiedy nawet potrzeba zwrócić uwagę, jeśli źle postępuje. Figurce 
kłaniać się było mu wolno, — to są jego przekonania. A le człowiekiem  
pogardził najniesłuszniej w świecie.

R z e c z y  c i e k a w e
do Starosty z  prośbą o w yjaś
nienie tego niezwykłego zakazu 
Rządu, k tóry  sprow adził do 
Ojczyzny zwłoki Słowackiego, 
usłyszał od tego urzędnika 
Rzeczypospolitej, że uznaje ty l
ko księży swojego, rzymskiego 
wyznania, i żę na pracę oświa
tową innych kapłanów  nigdy 
się nie zgodzi.

★

K W IATE C ZE K  Z TEJ SAM EJ 
Ł Ą C Z K I

STRAŻNIKIEM CELNYM 
MOŻE BYC TYLKO 

WYZNAWCA RZYMSKIEGO 
KOŚCIOŁA!

W tymże sam ym  num erze 
„Polski Odrodzonej" w  dziale 
wiadomości bieżących pt. Szy
kany wyznaniowe w  Polsce 
czytam y o podobnym  kwiateczr- 
ku  z tejże samej sanacyjnej 
łączki, m ówiący dosadnie o 
tym, kom u właściwie w ysługi
w ała się cała m iędzywojenna 
klika, rządząca naszym  P ań 
stwem:

O statnim i czasy dochodzą 
nas alarmujące wiadomości o 
szykanow aniu naszych w y z 
nawców ze strony w ładz pań
stw ow ych na prowincji: nie 
przyjm u je  się ich na posady, 
bezprawnie redukuje  z  pracy 
itp. Ostatnio, taki np. Inspektor  
okręgowy straży celnej w  Poz
naniu  — m ajor Spilczyński, 
ogłosił urzędowo, że na strażni
ków  celnych przy jm u je  się ty l
ko w yznaw ców  Kościoła r zym 
skiego, innych Polaków nato
m iast nie.

Nie są to jednak rzeczy oder
w ane lub ty lko sporadyczne, 
gdyż jesteśm y w  posiadaniu se
tek innych, bardziej jeszcze 
kom prom itujących dowodów 
na to, że w  tym  najsm utn iej
szym okresie naszej historii by
liśm y zwykłym i kukłam i i na
rzędziem  obcej i wrogiej naro
dowi naszem u polityki w aty
kańskiej, co praw nie sankcjo
nował osławiony Konkordat.
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„Satym  praw dę mówi!
W zględów się w yrzeka!” \

(I. Krasicki)

JAK «JASNIE o ś w i e c o n a * p a n i  f i r l e j o w a  
z  m n i c h a m i  t a ń c z y ł a ...

Firlejowa była panią całego 
hrabstw a toczyńskiego, miesz
kała w  Tęczynie na zamku, o 
trzy, m ile od K rakow a odle
głym. Jezuici opanowali tę sła
bą duszę: F irlejow a najpierw  
poddawała im  swoje sumienie, 
potem  swoje m ajętności i do
chody, odosobniona od całej 
społeczności, rozm yślała tylko
o rzeczach niebieskich, dzięku
jąc jezuitom, że przyjęli na sie
bie ciężar zatrudniać się m ar
nościami tego świata.

Ojciec duchowny u trzym y
wał ją  zawsze w  tej nadziei, 
że prowadząc podobne życie, 
przyjdzie na koniec do tak 
szczęśliwego stanu, iż będzie 
m iała wizje niebieskie i obco
wanie ze świętymi. Jakoż w  sa
mej rzeczy przyszło do tego, że 
Firlejow a rozum iała obcować z 
św. Alojzym i z św. S tanisła
wem Kostką. Byli to now icju
sze od św. Macieja, których 
czasami posyłano do Tęczyna, 
aby się w  miątyczny sposób po
bożnej objaw iali dewotce. Wi
zje te  bardzo się podobały F ir 
lej owej, święci do takiej przy
szli poufałości, że naw et biesia
dowali w  przytom ności wielu. 
N ieraz się dała słyszeć niebie
ska muzyka, nieraz pobożna 
Firlejow a tańczyła z św. A loj
zym lub św. Stanisław em  Ko
stką.

Kiedy przez przeciąg lat 
wielu jezuici korzystali z do
chodów F irlej owej, a dew^otka 
z wizji niebieskich, — (wów
czas) zazdrość szukała sposo
bów, jakby pomieszać tak  przy
jem ne życie, k tóre było owo
cem jałmużn, postów i abnega- 
cji życia.

Pierwsze wydanie  (z roku 1841) pracy ks. H. Kołłątaja „Stan oświecenia  
w Polsce w  ostatnich latach panowania Augusta I I I” — zawiera cieka
wą opowieść o „opiece duchow ej”, jaką roztoczyli Ojcowie Jezuici nad 

i jedną biedną duszyczką, a m ianowicie nad hrabiną Firlejowa s Tęczyna: 
W prawdzie chodzi ty lko  o je j ubóstwo „duchem”, boć liczne dobra 
ziem skie nie mogą wchodzić tu  w  rachubę, jako marności tego świata. 
Najbardziej natom iast charakterystyczny jest fak t, jakich  sposobóvj 
używ ali czcigodni zakonnicy, by jedni drugim  w ydrzeć złote runo  
naiw nej dew otki. —■ W ydaw cy późniejsi w styd liw ie pom ijali ten orginal- 
ny ustęp, z  którego w y ją tk i pozw alam y sobie przytoczyć naszym  C zyte l
nikom , gwoli ich rozweselenia.

Jeden laik od karm elitów  bo
sych podjął się oswobodzić F ir- 
lejową i przez błazeństwo i tref-, 
nictwo jezuitów  z Tęczyna w y
kurzyć. W iedział on, którego 
dnia odprawia się w  Tęczynie 
zwykła niebieska biesiada. K a
zał sobie zrobić dwa wielkie 
klucze i one pozłocić, przygo

tował sobie domino, k tóre by 
go w  stro ju  oddało podobnym 
św. Piotrowi, wziął z sobą k u r
sora konsystorskiego n a  świa
dectwo, żeby potem  jezuici nie 
zaparli się wszystkiego co się 
działo.

Trw ała w  późną noc w spa
niała kolacja, ku północy dały 
się słyszeć śpiew ania i niebie
ska muzyka, zaczęły się tańce. 
Firlejow a poszła w  pierwszą 
parę  z św. Stanisław em  Ko
stką, dalej ojcowie duchowni z 
pannam i jaśnie wielmożnej pa
ni. I kiedy cała kom pania w  
najlepszym, znajdowała się hu

morze, dało się słyszeć brzęka
nie i stukanie drzwiam i w  odle
głych pokojach. Zbliżał się co
raz, bardziej głos i stukanie, 
k tó re  swą nadzwyczajnością 
przysposobiły do bojaźni całą 
kompanię. Nareszcie ukazał się 
św. Piotr, jak  go zazwyczaj 
m alu ją — łysy, w  niebieskiej 
sukni z w ielkim i kluczami, — 
Firlejow a zmieszała się na wi
dok świętego, k tóry  dopadłszy 
mniemanego św. Stanisław a 
Kostkę okładał go bez litości 
kluczami, narzekając, że dla 
jego zabaw nie może nieba tak 
długo trzym ać otworem. Aż 
nareszcie biedny nowicjusz za
czął płakać. W tenczas karm e
lita oświadczył mu, że go póty 
bić będzie, póki się nie przy
zna przed tą  pobożną duszą, 
k tó rą  tak  zwodził, kto jest w 
samej rzeczy. Nie trzeba było 
długo nad nowicjuszem praco
wać, w yznał swoje przezwisko, 
odkrył całą scenę z zawstydze
niem  wszystkich przytom nych 
jezuitów.

Firlejow a obrażona tak d łu
gim swej osoby igrzyskiem  ■— 
tej samej nocy w szystkich je 
zuitów  do Krakow a odesłała. 
Resztę życia przepędziła z k a r
m elitam i i w ystaw iła dla nich 
wspaniały klasztor w lesie na 
Czerni.



NE 4 POSŁANNICTWO

WZMIANKI KULTURALNEW dniu 1 stycznia br. 
w  Państw ow ej Bibliotece 
ZSRR im. Lenina odbyło 
się uroezj^ste otw arcie p a 
czek z rękopisam i 20 zeszy
tów  „Dziennika z la t  w o
jennych” 1914 -  1919 w iel
kiego pisarza francuskiego 
Rom ain Rollanda. W la tach 
1934 - 5 przekazał >on -w/w 
prace na przechow anie do 
tej biblioteki z dyspozycją 
otw arcia ich w  dniu 1 sty 
cznia 1955 r. i  ew entualne
go w ykorzystania do prac 
historycznych lub  lite rac 
kich z tym, że rękopisy te 
•sianowic będą własność 
B iblioteki im. Lenina. P ra 
ce przy tłum aczeniu ręko
pisów n a  język rosyjski są 
w  toku.

*

17 stycznia rozpoczął się
II Festiw al Muzyki P ol
skiej będący przeglądem  o-

gólnopołskiego dorobku 
muzycznego w  ciągu 10-cio 
lecia. Festiw al trw ać bę
dzie do 18 m aja br.*

21 lutego br. w odbudo
w anym  gm achu F ilharm o
nii W arszawskiej przy ul. 
Jasnej odbył siię inaugura
cyjny koncert, poświęcony 
V M iędzynarodowem u 
K onkursowi Chopinowskie
mu. Na koncert przybyli 
Kierowm/by Państw a, 
P rzedstaw iciele św iata ku l
turalnego1 i  artystycznego 
oraz budowniczowie F ilh a r
monii. M inister K u ltu ry  i 
Sztuki now oodbudowanej 
F ilharm onii nadał nazwę 
Narodowej.

Następnego dnia rozpo
czął się V K onkurs Chopi

nowski, jedna z najw ięk
szych św iatow ych imprez 
muzycznych. K andydaci 
w ystępowali wT porządku 
alfabetycznym .

*
D nia 1 m arca br. w  Dor 

m u Związku L iteratów  Pol
skich W arszawie odbyła 
się uroczystość jubileuszo
wa z okazji 70-lecia urodzin 
w ybitnego dram atu rga J e 
rzego Szaniawskiego.

*

4 m arca zm arł w W arsza
w ie 7-7-letn i w ybitny skrzy
pek i pedagog Józef Jarzęb- 
ski. W bieżącym  roku prof. 
Jarzębsk i został odznaczo
n y  nagrodą, muzyczną m, 
st. W arszawy.

*

W dniu  6 m arca br. zosta
ły  zakończone m istrzostw a 
św iata w  hokeju  na lodzie. 
M istrzem  św iata została 
K anada, vicem istrzem  
św iata i  m istrzem  Europy 
został Związek Radziecki.*

T.III.br. — Rozpoczęły się 
w  W arszawie obrady Ogól
nopolskiej N arady Młodych 
A ktorów  i  Reżj^serów. W 
obradach wziął udział w y
b itny  ak to r i pedagog A. 
Zelwerowicz. *

W dniu 20 mairaa ibr. z a 
kończył się V Międizynairo- 
dewy K onkurs im ienia F ry 
deryka Chopina. Laiuireaitem 
KonikursM Bostał młody .pia
nista polaki Haraisiewicz,— 
drugie m iejsce zają ł przed
stawiciel, Z.S.R.R, Asizfee- 

1 iW Ą  itaaecie Chińczyk Fu 
i Tsung, czwarte Francuz.

KRÓTKIE WIADOMOŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
W pierw szych dniach sty

cznia wystosowany został 
apel polskich naukowców i 
działaczy ku ltu ry  do uczo
nych i działaczy społecz
nych Europy zachodniej i 
A m eryki w  spraw ie zakazu 
używ ania broni atomowej i 
wodorowej do celów wo
jennych. *

W drugiej połowie sty
cznia br. w e wszystkich 
k ra jach  Europy rozpoczęło 
się zbieranie podpisów pod 
apelem  Światowej Rady 
Pokoju O' zniszczenie zapa
sów broni atomowej.

*

W dniu 18.1.55 p rasa  n a 
sza nadała kom unikat R a
dy M inistrów  ZSRR w 
którym  czyhamy, że Rząd 
Radziecki;, przyw iązując 
w ielką wagę do w ykorzys
tan ia  energii atomowej w  
celach pokojowych, posta
now ił udzielić pomocy n a 
ukowo - technicznej i p ro 
dukcyjnej w  stw orzeniu 
baz naukow o - dośw iad
czalnych dla rozw oju w  
dziedzinie fizyki jądrow ej 
Chińskiej Republice Ludo
wej, Polsce, Czechosłowa
cji, Rum unii i Niemieckiej 
Republice Demokr.

*
W styczniu br. Rząd R a

dziecki wystosował doi 
w ielkich m ocarstw  ośw iad
czenie w  spraw ie zwołania 

. konferencji czterech, celem 
omówienia zagadnienia 
zjednoczenia Niemiec. Opi
n ia światotwa znalazła się 
pod silnym w rażeniem  te 
go oświadczenia.

*

A gencja Tass opubliko
w ała 25J.br. d ek re t P re 
zydium  Rady Najwyższej 
ZSRR o zakończeniu Stanu 
w ojny m iędzy Ziwiązkiem 
Radzieckim  a Niemcami.

*
W dniu  28.1. rozpoczął j  

sw oje obrady II  Zjazd j  

Młodzieży Polskiej. W 
Zjeźdz,ie wzdęło udział o- 
koło 1200 delegatów, rep re 
zentujących ponad 2 m ilio
now ą rzeszę młodzieży 
zorganizowaną w  Kołach 
Z.M.P. n a  te ren ie  całego 
kraju .

*

W dniu  18 lutego br. R a
da P aństw a podjęła li
ch walę w  spraw ie zakoń
czenia stanu  w ojny m ię
dzy Polską Rzeczpospolitą 
Ludow ą a Niemcami.,

*
21.11.55 na cm entarzu 

wojskowym  n a  Powąskach 
— odbył się pogrzeb L u
dw iki W aw rzyńskiej. U- 
dział w  n im  wzięło kilka 
tysięcy m ieszkańców stoli
cy, k tórzy złożyli hołd p a 
mięci bohaterskiej nauczy
cielk i. N ad tru m n ą prze
m aw iał W icem inister O- 
św iaty Je rzy  M ichałowski.

*
26.11.55 — W iceprezes 

R ady M inistrów  NRD Ean 
dokonał otw arcia w iosen- i 
nych Targów  Lipskich, w  
których udział wzięło 32 
k ra je  łącznie z  Polską, Ta 
m iędzynarodow a im preza 
od szeregu la t odgryw a 
w ielką ro lę w  rozw oju w y
m iany handlow ej między 
W schodem i Zachodem.

*

W dniu, 1 m arca 55 
Związki Zawodowe p rze ję
ły  spraw ę ubezpieczeń spo
łecznych, *

5 m arca 55 r. mdinęła d ru 
ga rocznica śm ierci Józefa 
Stalina, jednego z najw ię
kszych p rzjw ódców  KPZR 
i państw a Radzieckiego, 
(bojownika to .pokojową 
w spółpracę między naro- 
(damii I  wielkiego* p rzy ja
ciela narodu  polskiego.

*
5 m arca odbyła się w 

W arszawie k rajow a narada 
aktyw u Państw ow ych Go
spodarstw  Rolnych. Tem a
tem  jej było omówienie 
sprawnego przeprow adzenia 
kam panii siewnej jako de
cydującej bitw y o w ykona
n ie zadań 1955 r. przez 
P.G.R. W naradzie wzięło 
udział około 500 cisób w 
obecności I zastępcy P re 
zesa R ady M inistrów  
E dw arda Ochaba, M arszał
ka Seńnu PRL Ja n a  Dem 
bowskiego i M inistra PC R  
S tanisław a Radkiewicza.

*
6 m arca odbyła się w 

Gdyni uroczystość w ręcze
n ia odznaczeń państw o
w ych przyznanych przez 
Radę P aństw a rybakom , 
k tórzy  w  czasie ostatniego 
huraganu  w yróżnili się od
w agą w  ratow aniu  ku trów  
i załóg rybackich na B ał
tyku. *

Ja k  donosi PA P P rzed
stawiciele Polski na T a r
gach Lipskich przeprow a
dzają dziennie od 150 do 200 
rozmów z reprezen tan tam i

firm  zachodnich. Zaw arto 
już szereg transakcji eks
portow ych na porcelanę i 
szkło do Turcji, Szw ajcarii 
i Holandii, na chem ikalia 
dc* Niemiec Zachodnich i 
Holandii.

*
Dzień 8 m arca — Mię

dzynarodowy Dzień Kobiet 
m iał bardzo podniosły 
przebieg. Na te ren ie  całego 
k ra ju  zorganizowano b ar
dzo uroczyste akadem ie,

I w ieczory św ietlicowe . i 
spotkania z  przebyw ający
m i w  k ra ju  delegacjam i 
kobiet z zagranicy. W gm a
chu Rady P aństw a w  W ar
szawie odbyło, się uroczyste 
wręczenie wysokich odzna
czeń państw ow ych 83 ko
bietom. Były to robotnice, 

pracownice umysłowe, dzia
łaczki społeczne i gospody
nie domowe.

*

W przeddzień 10 m arca 
proklam owanego przez ŚF 
ZZ jako m iędzynarodowy 
dzień w alk i przeciw  uk ła
dom paryskim  i w skrzesze
n iu  mil:'(taryzmu ffiiietnrec- 
kiego, odbyły się w  Polsce 
w iece i zebrania, będące 
w yrazem  naszej solidar
ności z dem okratycznym i i 
pokoiowym i siłam i Europy 

przeciw  w skrzeszeniu W ehr
m achtu. *

W dniu 12..III. przybyła 
do Polski Królowa Elżbieta 
Belgijska, znana m iłośni
czka i krzew icielka m uzy
ki. K rólowa Elżbieta zosta
ła zaproszona przez Kom i
te t V M iędzynarodowego 
K onkursu im. Fr. Chopina.
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P. N, — Warszawa

A rtykuły, k tóre nie noszą 
charakteru  na wskroś naukowe
go, ale są raczej ogólnym  om a
wianiem  problem atyki regijno- 
społecznej, ulegając często pew 
nym  skrótom  w Redakcji osta
tecznej, a tylko bardzo rzadko 
pozwalamy sobie na drobne u- 
zupełnienia treści, k tóre właści
wie są tylko wyjaśnieniem , ja 
koby logicznym ciągiem myśli 
autora. O zniekształcaniu treści 
mowy być nie może, gdyż — 
jeśliby naw et zachodziła tego 
potrzeba — trzym am y się zwy
czaju odrzucania takich prac w  
całości. A dla pewności, prow a
dzimy archiwum  m anuskryp
tów.

M. S. — Garfield

Ja k  to zapowiedzieliśmy w 
ub. roku, skorzystaliśm y z W a
szego zezwolenia i um ieściliś
my jeden z utw orów  w  num erze 
m arcowym  naszego pisma. B ar
dzo przepraszam y za poczynie
nie pewnych zmian, jak  się 
spewnością przekonaliście, r a 
czej na tu ry  rytm icznej, a nie 
rzeczowej. Skróty były oczywi
ście nieuniknione, ale całość 
wyszła bardzo dobrze i na pew 
no przem aw ia do przekonania, 
nie tracąc nic z liryczności.

W. S. Warszawa

Listu Waszego w  całej roz
ciągłości opublikować jednak 
nie mogliśmy. Sądzimy, że po 
głębszej rozwadze, zwłaszcza 
przy uwzględnieniu pew nych 
zwrotów bezpośrednio pod a- 
dresem  osoby, przyznacie, że 
nie kwalifikow ał się w  całości 
do naszego pi£*ma, k tó re  
wprawdzie wypow iada się b a r
dzo śmiało o rzeczach i zagad
nieniach, z zasady wszakże nie 
lubi atakować w prost pewnych 
osób. To m ija się z całokształ
tem  naszej działalności zarówno 
publicystycznej, jak  i religijno-

społecznej. Niemniej jednak 
musicie przyznać, że dołożyliś
m y wielu starań, by zadaniu 
sprostać, i spraw ę dostatecznie 
naświetlić.

S. Z. Hrubieszów

Nadesłane przez Was prace 
przeglądnęliśm y dokładnie i do
szliśmy do przekonania, że 
znajduje się tam  wiele rzeczy 
napraw dę ciekawych i nadają
cych się do dyskusji. Widać, 
żeście w  życiu dużo czytali, 
przy niejednym  siedzieli ko
minku, i — jak  to mówią — z 
niejednego pieca chleb jedli.
I dlatego m acie tak  szeroki po
gląd na w iele zagadnień n a tu 
ry  religijnej i społecznej. Za
nim  wszakże doszło by do pu 
blikow ania niektórych w y ją t
ków Waszej pracy, m usielibyś
my spraw ę tę  omówić i doko
nać pewnych uzupełnień.

A. G. — Lublin

Skoro twierdzicie, że zaszło 
nieporozumienie przy  w strzy
m aniu w ysyłki „Posłannictw a1' 
pod Waszym adresem, nie w i
dzimy innej odpowiedzi, jak  
tylko, że ktoś postronny, n a j
m niej do tego powołany, zwró
cił się do nas w  tej sprawie, na 
co niam y konkretne dowody. 
Cieszymy się jednak, że spraw a 
się wyśw ietliła, i że rozumiecie, 
iż czytać jakieś czasopismo — 
to nie znaczy jeszcze bynaj
mniej, że się zmieniło swój do
tychczasowy światopogląd. Jak  
najszersze ujm ow anie zagad
nień i możliwie najbardziej 
wszechstronne podejście do za
gadnień religii naszej — leży 
przecież tylko w  dobrze zrozu
m ianym  jej interesie.

J. K. Opatkowice

Ponieważ otrzym aliśm y jed
nocześnie k ilka listów o jedna
kowym  brzm ieniu — nietrudno 
przyszło nam  domyśleć się, kto

jest w łaściwym  autorem  orygi
nału. Ale nie w  tym  rzecz. Cho
dzi o to, że naiw nie i po sek- 
ciarsku podchodzicie do bardzo 
poważnych zagadnień. Nazy
wać siebie i uważać się za kró
la — to nie znaczy jeszcze, że 
się królem  jest w  rzeczywisto
ści. Od „chcieć czegoś" do „być 
czymś“ —  jest bardzo daleka 
droga. Sądzimy, iż zrozum ieli
ście, jaką stąd macie dla siebie 
wyciągnąć naukę. Kurczowe 
trzym anie się szkodliwej tra 
dycji i w yglądanie z tęsknotą 
natchnienia z za oceanu — nic 
nam  nie pomogą, ale  tylko o- 
późniają zwycięski pochód na
szej Spraw y zawsze naprzód.

S. J. — Drawsko

Cieszy nas, że pokochaliście 
„Posłannictwo", którego treść

■ bardzo się W am podoba. Pisze
cie, żeście zetknęli się z na
szym pism em  zupełnie przy
padkowo u znajomych, którzy 
je  W am wypożyczyli. Należy 
stąd wyciągnąć piękną naukę i 
dla siebie: trzeba szerzyć i roz
powszechniać to pism o wśród 
wszystkich swoich najbliż
szych. Jeśli naw et znajdą się 
tacy, k tórzy głębokiej treści 
„Posłannictw a" nie zrozumieją, 
to na pewno w ielu zainteresuje 
się czasopismem i zaprenum e
ruje.

S. W. — Warszawa

Bardzo obszerną Waszą ko
respondencję czytaliśmy z 
praw dziw ym  zainteresowaniem . 
Na pewno skorzystam y z cen
nych uwag i nadesłanego m a
teriału, k tó ry  z uwagi na swą 
treść i podejście bardzo nam  
odpowiada. Sami nauczyliśmy 
się wynikliw ej obserw acji na
szego życia religijnego oraz 
wszelkich — zarów no zdro
wych, ja k  i ‘wykoszlawionych
— jego przejaw ów  wśród róż
nych ludzi wierzących. Jednym  
z naczelnych zadań, jakie po
staw iliśm y sobie — jest w łaś
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nie prostowanie tych mylnych, 
jakże często w prost zniekształ
conych pojęć w  dziedzinie na
szej chrześcijańskiej religii. 
Ale i o stronie pozytywnego 
nauczania o praw dach w iary 
nie chcemy zapomnieć.

K. S. Szczecin

now.

H. K. Kraków

J . H. — Gdynia* K. J. — Gliwi
ce* D. T. — Kraków* M. R. — 
Stalinogród* J. F. — Swiercze- 
wo* R. N. — Sępolno* D. K. — 
Szczecin* J. K. Sokółka*.

W szystkie życzenia Wasze 
w yrażone w listach do Redakcji

załatw iliśm y w m iarę naszych 
możliwości.

NA RESZTĘ LISTÓW DO 
REDAKCJI UDZIELILIŚMY
ODPOWIEDZI LISTOWNEJ.

Sprawę Waszą załatwiliśm y 
od ręk i i sądzimy, że doszło 
Was już echo. Nie wątpim y, że 
żyjecie w  środowisku niedość 
jeszcze skrystalizow anym  świa
topoglądowo, by czuć się szcze
rze w  nim dobrze. Niemniej 
pragniem y zachęcić Was z tego 
miejsca do w ytrw ałej w alki o 
realizacje szczytnych haseł, ja 
kie postawiliście sobie w  życiu 
swoim społecznym, a ostatnio i 
w życiu religijnym . Z zaofiaro
wanej przez Was w spółpracy 
jako stałego korespondenta — 
chętnie skorzystam y i naw et 
będziemy zobowiązani, bo rze
czy te bardzo nas interesują. 
Ale uprzedzamy, iż na razie nie 
jesteśm y na ty le sytuow ani m a
terialnie, by móc opłacać zwy
czajne wierszówki, i z zasady 
pisują do nas autorzy, n ie o- 
trzym ujący żadnych honora-

PORADY DLA MAŁŻONKÓW

Z przykrością m usim y stw ier
dzić, że przyczepiliście się do 
pewnego słówka, jak  przysło
wiowy rzep do psiego ogona. 
Czytając Wasze listy  odnosi się 
wrażenie, że pisze jakiś m a
niak, k tóry  poza swoją ideą 
fix dosłownie nie widzi otacza
jącego świata. Przecież poza 
tym  jednym  słóweczkiem, — 
które naw iasem  mówiąc tylko 
W am się nie podoba, — jest w  
piśmie naszym wiele rzeczy 
mądrych, pięknych i dla religii 
chrześcijańskiej bardzo w arto
ściowych? Cóż jeśli tego w szyst
kiego ktoś po prostu  nie chce 
dostrzegać? Na szczęście, nie
wielu ludzi w  dzisiejszych cza
sach potrafi z  takim  uporem, 
napraw dę godnym lepszej spra
wy, trzym ać się kurczowo nic 
nie mówiącego słóweczka, i in
nym  usiłować zatruw ać życie. 
N ajbardziej przykre d la  Was 
jest chyba to, że zmącić nam  
naszą czystą atm osferę jakoś 
się nie udaje, — prawda?

W nadesłanym  do Redakcji 
ewangelickim  kalendarzu w 
wydaniu czeskim znaleźliśmy 
ciekawe rady i wskazówki dla 
małżonków. Stosowanie tych 
wskazówek w życiu codzien
nym  m a ponoć wpływ ać na 
szczęście w m ałżeństw ie i nie
ustanną harm onię w  domu. Po

nieważ nie ma chyba takiej ro- \ 
dżiny, k tóraby  sobie owej h a r - ; 
monii i szczęścia nie życzyła, 
podajem y owe rady, dla w y-i 
próbowania praktycznego w 
naszym środowisku. A nuż p o - ! 
mogą! Zresztą spróbować nie ; 
zaszkodzi.

TYLKO DLA ŻON

1. Staraj się męża swego do
brze i na czas wyprawić do 
pracy.

2. Pam iętaj o tym , że miłość 
: idzie przez żołądek.

3. Nie podawaj do stołu po
traw  zby t gorących, zwłaszcza

ygdy się m ężowi śpieszy.
4. Gdy mąż wraca z  pracy— 

w itaj go uśmiechem. Nie użalaj 
się i nie m arudź nad nadmia
rem  tw ojej pracy w  gospodar
stwie.

5. Zarobek męża, choćby 
szczupły  — p rzyjm u j z w dzię
cznością. Pamiętaj dochodzie — 
ży j z  rozchodem w  zgodziel

6. Nie narzekaj na dzieci i 
nie skarż na nie mężowi, gdy 
wraca zm ęczony do domu.

7. Nie żądaj od męża, by kar
cił dzieci za w ystępki, popełnio
ne w  tw ojej obecności. Uka- 
raj je sama.

8. Zam knij dobrze usta i ra
czej nie zabieraj głosu, gdy 
mąż jes t źle usposobiony lub 
podenerwowany.

9. W szelkie swoje żale, do
legliwości lub życzenia przed
kładaj mężowi, gdy jest w  do
brym  humorze.

10. O rodzicach i w  ogóle ro 
dzinie m ęża wyrażaj się zawsze j 
dobrze, chociażby na to nie za- \ 
sługiwali. \

TYLKO DLA MĘŻÓW

1. Szanuj i kochaj swą żonę.',
2. Staraj się zabezpieczyć do- \ 

brobyt swej rodzinie. \
3. Nie ukryw aj pieniędzy i 

nie w ydzielaj ich specjalnie 
własnej żonie. j

4. Nie trw oń napróżno g ro - ' 
sza. i<

5. Stroń od alkoholu, kart i; 
złych kolegów. j

6. N igdy nie wyrażaj się u- \ 
jem nie o sw ej żonie w  towa- i 
rzystw ie obcych ludzi, zwłasz- j 
cza unika j tego przy  dzieciach, j

7. Skoro w yjeżdżasz na wcza- 
sy, nie zapominaj, że i żonie 
tw ojej należy się w ypoczynek. \

8. Niepowodzenia w  pracy j 
nie przenoś w  form ie złego u- j 
sposobienia do domu, ani ty m - ; 
bardziej nie m altretu j żony lub 
dzieci. i

9. Bądź dobrym  op iekunem 1:
i doradcą dla żony.

10. Staraj się w ykształcę- j 
niem  przew yższać własną żonę.j

(„Evangelicky Kalendar“ i 
s 139 n) j
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WIADOMOŚCI Z KOŚCIOŁA 
POLSKO - KATOLICKIEGO

PARAFIA W  STODOŁACH
Parafia  nasza powstała w  ro

ku 1930, a założycielem jej był 
ś. p. ks. Zadębski. Wioska na
sza znajduje się na żyznej zie
mi sandomierskiej, słynnej nie 
tylko z urodzajów i bogatej h i
storycznie przeszłości, ale rów
nież i z tego, że tu ta j bodaj na j
więcej znajdowało się tak  zwa
nych dworów (obszarników). 
Otoczeni nim i ze w szystkich 
stron  — od nich to m ieliśm y 
najw ięcej przykrości i prześla
dowań.

Dziedzice przez; tak  zwane 
towarzyskie stosunki z sana
cyjnym  starostą, przeszkadzali 
nam  na każdym  kroku, zarów
no przy budowie kościoła, p le
banii, jak  i przy chowaniu 
zm arłych naszych wyznawców. 
Znane są nam  i okolicznym 
wioskom — tzw. „szarże" gra
natowej konnej i pieszej poli
cji na bezbronnych w yznaw 
ców dlatego tylko, że szczerze
i serdecznie w itali swego pro
boszcza, powracającego z san
domierskiego więzienia, gdzie 
„odsiadywał w yrok" za opór 
policji przy  zdejm owaniu m u 
sutanny i szat liturgicznych. 
Podczas tej „szarży" granato
wej policji byli ranni, zarówno 
z jednej, jak  i z drugiej strony.

Znów prowadzono nowe do
chodzenia, nowe protokóły, a 
to wszystko w tym  celu, by nas 
załamać, zgnębić i zmusić pał

ką gumową i bagnetem  do po
w rotu w  szeregi „jedynie świę
tego i ważnego" Kościoła w a
tykańskiego. Pomimo zakazu 
ze strony ówczesnych, sanacyj
nych starostów, jednak nie 
ustąpiliśm y z raz obranej dro
gi i chociaż skrom ny, bo drew 
niany — pobudowaliśm y ko
ściół, a z biegiem czasu i p le
banię.

Budowa skromnego kościoła 
przeszkadzała okolicznym pa
nom dziedzicom, dlatego na 
przekór nam, swoim własnym  
kosztem  pobudowali w  naszej 
wiosce „swój" Kościół i spro
wadzili księdza rzymskiego. Do 
roku 1939 parafia  nasza pomi
mo szykan i prześladow ań jed 
nak przetrw ała i ustabilizow a
ła  się.

W czasie okupacji z braku 
księży nie zawsze byliśm y re 
gularnie obsłużeni, jednak ży
liśmy nadzieją ju trzenk i w ol
ności i zwycięstwa naszej Spra
wy. W roku 1944 znaleźliśmy 
się w słynnym  przyczułku nad 
Wisłą, i w  skutek tego zostali
śm y wysiedleni z. naszej wio
ski, a gdy po ofensywie w róci
liśm y do rodzinnej zagrody, za
staliśm y tylko same zgliszcza, 
gdyż przy  wycofywaniu się fa
szyści niemieccy spalili nasze 
domy, — a kościół i plebanię 
spotkał ten sam  los.

Po powrocie do rodzinnej

wioski, tj. w  roku 1945 — cały 
swój wysiłek skierowaliśm y na 
budowę swoich domów, które 
odbudowaliśmy przy  pomocy 
Państw a Ludowego. Wioska na
sza po dziesięciu latach przy
brała swój poprzedni wygląd, 
natom iast plac, na k tórym  stał 
nasz kościół nadal świeci pu 
stkam i.

Nabożeństwa odpraw iane są 
w porze letniej na placu ko
ścielnym, natom iast w  czasie 
zimy w  pryw atnym  mieszka
niu, gdzie z uwagi na szczupłe 
w arunki lokalowe nie wszyscy 
mogą z nich korzystać, Takie 
jednak  sporadyczne nabożeń
stw a nie rozw iązują nam  w ca
łym  tego słowa znaczeniu ży
cia parafialnego, za k tórym  tę 
sknimy, i w  tym  kierunku czy
nim y starania, by po dziesięciu 
latach odbudowy naszej wioski, 
przystąpić również do budowy 
naszego Kościoła.

Dzisiaj niem a już dziedziców, 
a gumowa pałka granatowego 
policjanta nie kontroluje rów 
nież sumień obywateli, do ja 
kiego chodzą Kościoła, bo P ań 
stwo Ludowe zapewniło wszy
stkim  wolność przekonań i w y
znania! Nic więc dzisiaj nie 
stoi nam  na przeszkodzie w  bu
dowie kościoła, a tylko nasza, 
ofiarna praca może przyczynić 
się do urzeczyw istnienia tych 
zamiarów.
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PARAFIA W TUROWCU
Minęło dwadzieścia dw a la t 

od czasu, gdy pobudowany zo
stał drew niany budynek ko
ścielny w  naszej parafii. Nic 
więc dziwnego, że po ty lu  la 
tach wym aga obecnie dość po
ważnego rem ontu. Parafian ie  Iko 
rzystająe  z zim y  przystąp ili n a j
pierw  do p rac w ew nątrz kościo
ła, jak  : przebudow a głównego 
oraiz bocznych ołtarzy, a  rów 
nocześnie do uzupełnienia b ra 
kującego sprzętu  kościelnego. 

Po przebudow ie ołtarzy, 
św iątynia nasza zm ieni swój 
dotychczasowy w ygląd we
w nętrzny oraz zyska na este-

tyczności. Z nastaniem  wiosny 
przystąpim y do rem ontu dachu, 
oraz wieżyczki kościelnej. Oczy
wiście rem ont ten  potrw a dłuż
szy czas z uwagi na pew ne b ra 
ki, zarów no w  m ateriałach bu 
dowlanych, jak  i na szczupłe 
środki finansowe.

P rzy  sposobności nadm ienia
my, że wyznawcy naszej pa ra 
fii —  to przew ażnie m ało i śre
dnio ro ln i chłopi i to  w  dodat
ku  rozrzuceni po k ilku wio
skach, odległych od Kościoła o 
kilka kilom etrów. Nie zraża
jąc się jednak  trudnościam i pa
rafianie z zapałem  przystąpili

do pracy. Jedn i pom agają p ra 
cą fizyczną, inni znów ofiarą —  
tak, by na święta Zm artw ych
w stania Pańskiego w nętrze  ko
ścioła zostało wykończone.

W pracy  p rzy  rem oncie ko
ścioła przykładem  dla wszy
stk ich  wyznawców je s t m łody 
jeszcze ksiądz H enryk  Grocho- 
cki, dla którego nasza parafia  
jest pierw szą placów ką w  p ra 
cy duszpasterskiej. Sądzimy, że 
w szystkie nasze zam iary odno
śnie rem ontów  oraz ożywienia 
życia parafialnego p rzy  zrozu
m ieniu w szystkich parafian  zo
staną pom yślnie rozwiązane.

Dużym wydarzeniem w  życiu kul
turalnym stolicy była otwarta w  
„Zachęcie” w  lutym  br. W ystawa 
Grafiki i Malarstwa Meksykańskie
go. — Oglądaliśmy tam dzieła sztu
ki postępowych artystów Meksyku. 
Jakże ciekawe i jakże równocześnie 
inne w  swej formie od tych jakie 
przyzwyczailiśmy się oglądać. Sztu
ka meksykańska jest bezwarunkowo 
trudna i n ie aaiwaze mioże zarozumia
ła. Powoduje to w  dużej mierze 
symbolika, stare tradycje narodowe
i  redigijne, a iwięc tematy raczej ma
ło  niam znuasne. Ogólnie jedlniak bio
rąc sens większości wystawionych  
dzieł jiesit jasny dla każdego czło
wieka naszych czasów, rozumiejące- 
go iWiaOlkę o sprawiedliwość społecz
ną, waflikę z cierpieniem wyzyskiwa
nych, walkę o miłość bliźniego.

Większość eksponatów to dzieła 
grafiki, wykonane z niezwykłą pre
cyzją i rozmachem. Tematyka — to 
bumjt przeciw zakłamaniu, to bolesny 
obraz życia człowieka pracy, które
mu poza cierpieniem i zgryzotą nie 
przyświeca prawie żadne światło 
radości i ukojenia. Ale najciekaw
szym, najbardziej niepokojącym by
ło malarstwo. Zaraz na wstępie rzu
cał się w  oczy potężny obraz Dawida 
Alfeno Siąuenos,, wykonamy specjal
ną techniką p.t. „Nasze Czasy”.

Potężne, muskularne lekko pochy
lona do tyłu postać o kolosalnych 
dłoniach mocarza, mająca m iast gło
wy, twarzy — szarą i skamieniałą, 
niczym magma bezkształtną bryłę —  
mówi nam o brutalnej, bezkompro
misowej sile pozbawionej rozumu, 
oblicza i serca.

Śmiałym, pełnym wyrazu i niesły
chanie smutnym jest obraz Pablo 
0 ’Higginaa p.t. „Gzśficwiek X X  w ie
ku”. Samotna wynędzniała postać 
mężczyzny na tle beznadziejnej sza
rzyzny bezkresu.

REFLEKSJE Z WYSTAWY 
SZTUKI MEKSYKAŃSKIEJ 
(tu salach «Z AC HĘ T Y»  

u j  W arszawie)

Obraz Francisco Doscuantes’a p.t. 
„Bezrobotny” gromadził wielu, w ielu
zwiedzających. — Bezsiła, bezradność, 
niesłychanie sugestywnie oddany w y- 
raiz /twarzy, a przede wszysitkiem rąk. 
Ręce te stały się tu poprostu symbo
lem krzywdjy społecznej:

Z całej twórczości malarskiej re
prezentowanej na wystawie bije 
smutek, cierpienie, wygląda widmo 
nędzy i śmierci.

Owiane pełnym skupienia i  po
wagi smutkiem są także obrazy 
przedstawiające bohatera narodowe
go, zwycięzcę walk o niepodległość 
Meksyku w  1810 roku — Hidalgo — 
Alfredo Zalca. Autor odtworzył nie 
tylko siłę indywidualności wyzwoli
ciela Meksyku, ale przede wszysit- 
kiem oddał pełen uwielbienia i tę
sknoty stosunek ludu meksykań
skiego do Hidalgo.

Z łóż ofiarę na fundusz  
prasoing

«POSŁANNICTWA»!
R ozpow szechniaj nasze  
pism o tuśród znajom gch! 
Zjednyw aj noinjjch sta- 

Igch  C zytelników !

Pośród w ielu obrazów specjalną 
uwagę zwraca na siebie płótno 
„Francisco Coitia” zatytułowane „Oj
cze nasz, Jezu Chryste”. Na szaro- 
żółtym, prawie ziemistym tle dwie 
postacie kobiece na klęczkach, przed 
nimi płonąca świeca. Bezbrzeżna 
rozpacz jednej przejawia się w  ru
chu rąk, przesłaniających twarz, luź
no rozplecionych włosach i pochylo
nej bezwolnie postaci. Twarz drugiej 
zastygła w  skurczu bezgranicznego 
bólu. Całość przenika serce patrzą
cego do głębi, wzrusza, nie pozwala 
przejść mimo. Cierpienie, wynikają
ce z krzywdy społecznej zachwiało 
wiarę w  Boga, w  tę najwyższą in 
stancję. Pomoc ziaiwiodła, ziwyciężył 
wyzysk kapitalistycznego ustroju, 
ziasfało rozgoryczenie, rozpacz?

Na przykładnie itego, tak pełnego 
grozy i wyrazu obrazu widzimy, że 
do osiągnięcia spokoju wewnętrznego
i radości życia codziennego potrzeb
na jest nie tylko modlitwa, nie ty l
ko wołanie do Boga, lecą przede - 
wszystkim  czyny ludzkie. Miłość 
bliźniego, braterstwo ludzi tworzą 
prawdziwą sprawiedliwość społecz
ną, która daje każdemu obywatelowi 
rękojmię tego co zwykliśmy nazy
wać szczęściem doczesnym.

W ystawa sztuki meksykańskiej 
pozwoliła mam bliżej poizmiać i  zgłę
bić problemy nurtujące warstwy  
pracujące tego pięknego kraju.

Opuszczając w ystawę raz jeszcze 
oceniamy głęboko, ciężar gatunkowy 
wymiany kulturalnej, która poprzez 
wystawy sztuki, pokazy artystyczne 
literaturę i.t.p. — pozwala nam poz
nać problemy nurtujące ludzi in
nych krajów, umacnia wzajemne 
zrozumienie jest jedną z więzi łą
czącej ludzi różnych ras i różnych 

.krajów.



NR 4 KWIECIEŃ 1955
_

T R E S C

ks. T. M ajew ski — O świąty
niach z kamienia i  o Kościele
ducha . .......................... ..... . 99

Mgr. F. Ochocki — Ciekawa 
galeria ^nieomylnych” . . 100 

Scs. A. B iel — Zmartwychwsta
n ie Chrystusa w świetle P is
ma Świętego . . . . . .  103

ks. E. Czarnecki —■ Kapłańska 
szkoła życia” . . . . . .  108

ks. E. K rzaczyński — Dlaczego 
wypowiadami się taik śmiało? 111 

O prawdziwej i  fałszywej po
korze . . . . . . . . .  113

Czy możnia Baga — Ducha m i
łować w p r o s t ? .................... . 1 1 6

E. Jastryga  — Cenna lekcja 
historii . . . . . . . . .  117

M. R ajska  —■ Kobieta naszych 
dni . . . . . . . . . .  119

P o z a  t y m  :

Poezja religijna i  społeczna — 97,
. . . . . . . . .  102, 109,

Teksty biblijne —- 97, 103, 112, 114
Kolumna złotych m yśli — . . 120
Nasi Czytelnicy piszą . . . .  122
Kącik osobliwości i humoru . . 124 
Rzeczy ciekawe . . . . .  122, 123
Wzmianki kulturalne . . 125, 128
Wiadomości z kraju i  ze świata 125
Odpowiedzi Redakcji 110, 1212, 126 
Wiadomości z Kościoła Poisfco-
katoL . . . . . . . . .  128


