


PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW
DO S T ANU D U C H O W N E G O

Zgłoszenia należy kierować na adres:

Rektorat Seminarium Duchownego
Kościoła polsko-katoiickiego

W arszawa, W ilcza  31 
*

Warunki wymagane od kandydatów na duchownych Kościoła polsko- 
katolickiego:

1. Szczere pragnienie zostania kapłanem Kościoła polsko-katolickiego 
oraz przywiązanie do programu religijno-społecznego tegoż Kościoła.

2. Przedstawienie dokumentów osobistych w  uwierzytelnionym od
pisie: a) metryka urodzenia. — b) świadectwo ukończenia szkoły średniej 
(egzamin dojrzałości), — c) świadectwo lekarskie dotyczące zdrowia 
fizycznego i psychicznego.

3. Złożenia podania o przyjęcie do Seminarium Duchownego wraz 
z szczegółowym życiorysem i dołączeniem najnowszej fotografii.

*
Po wypełnieniu w/w warunków, kandydat zostaje przyjęty przez Koś

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

*

KOMUNIKAT W SPRAWIE REKRUTACJI STUDENTÓW 
DO CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ 

W WARSZAWIE
O przyjęcie do Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, 

jako państwowej uczelni wyższej, ubiegać się należy poprzez Komisje 
Rekrutacyjne na studia wyższe:

a) poprzez Szkolne Komisje Rekrutacyjne — uczniowie ostatniej, 
najwyższej (XI) klasy szkół ogólno-kształcącydh typu licealnego, szkół 
zawodowych i  innych, w których przeprowadzany jest egzamin dojrza
łości w miesiącu maju wzgl. czerwcu br.

b) poprzez Miejskie wzgl. Powiatowe Komisje Rekrutacyjne przy 
Miejskich wzgl. Powiatowych Wydziałach Oświaty Rad Narodowych — 
kandydaci, którzy już w latach poprzednich uzyskali świadectwo dojrza
łości, a nie studiują na żadnej wyższej uczelni.

*
Komisje Rekrutacyjne dostarczają zainteresowanym 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 sekcja teologii ewangelickiej), dołączyć świadectwo dojrza
łości, życiorys, metrykę urodzenia, 4 jednakowe fotografie z ostatnich 
czasów, zaświadczenie o badaniu lekarskim u lekarza urzędowego, po
świadczenie rejestacji wojskowej, oraz skierowanie rektoratu Seminarium 
Duchownego Kościoła polsko-katolickiego na stadia w Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej.

*
Adres Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie: Chylice, 

p-ta Skolimów k. Warszawy,, ul. Długa 43.
W Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie istnieją dwa 

kierunki studiów, a mianowicie: Sekcja Teologii Ewangelickiej oraz 
Sekcja Teologii Staro-katolickiej, na której m. i. studiują klerycy Kościoła 
polsko-katolickiego.

W ciągu całego roku

NA OKŁADCE: PROROK EZECHIEL — MAL. MICHAŁ ANIOŁ (FRESK)
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Ks. TAD EU SZ M AJE W SK I

O dchodząc do nieba 
J3łogosławił naszą ziemię

0 H R Y S T U S  błogosławiący — postać odchodzącego ze świa
ta Zbawiciela utkwiła głęboko w pamięci Jego uczniów. 

Z widokiem tyra, nigdy niezatartym w ich duszy, opuścili m iej
sce wniebouj stąpienia.

Spełniwszy posłannictwo Swe na ziemi, Zbawiciel rozstaje się 
z uczniami. Powiódł ich de Betanii, gdzie tak często przebywał 
w domu Łazarza i 1"gdzie toskrzesił przyjaciela Swego, a stąd 
na górę Oliwną, która się stała widownią Jego boskiej chwały. 
Tu korzył się w prochu przed Ojcem Swym , tu walczył z sa
m ym  sobą, przyjm ując z Jego rąk kielich goryczy, a z nim  
ciężki krzyż i śmierć męczeńską, tu  też wzniósł się ku w yży
nom nieba, aby zasiąść na prawicy Boga Ojca.

Stąd wzrokiem obejmuje raz jeszcze ziemię obiecaną i ujrzał 
Betlehem, gdzie w stajence ubogiej przyjął na się ciało ludz
kie, widzi wspaniałe góry pięknie kwieciem Galilei ubrane, 
gdzie spędził mładociane swe lata, widzi Jordan przecinający 
kraj niby wstęgą srebrzystą: spogląda na Jerozolimę, gdzie Go 
witano jako króla, a potem skazano jako bluźniercę, i na Gol
gotę miejsce swej m ęki i cierpień, i grób Jego zmartwychwsta
nia. "
• W szystko to już jest poza Nim, wszystko już'spełnione. Raz- 
jeszcze zwraca się do uczniów, wznosi się w górę, zostaipiając 
im na ziemi błogosławieństwo Swoje, Błogosławieństwem by
ło całe życie Chrystusa tu na ziemi, błogosławiąc też, opuszcza 
świat. •

Błogosławieństwo jest odwiecznym zwyczajem, znanym  
wszystkim  niemal ludom. Błogosławili niegdyś patriarchowie 
i prorocy synów swoich, Mojżesz błogosławił Ińd uoybrany, bło
gosławili kapłani w imię Boga, a dziś czynią to słudzy Chry
stusowi. Błogosłaioił Chrystus chorych, łaknących uzdrowienia, 
błogosławił dziatwę tuląc ją do Siebie.

Rozczulający to widok, gdy matka, srebrnowłosa staruszka, 
kładzie swe ręce na skroń pełnego życia i rwącego się w świat 
młodzieńca, gdy rodzice błogosławią kornie schylone głowy 
swych dzieci w ważniejszych chwilach życia. Kogóż nie prze
jął do głębi widok umierającego, który przed odejściem z świa
ta tego, otaczajofiym łoże jego udziela swego błogosławieństwa. 
Jakąż otuchą i żalem zarazem napełnia ich świadomość, że 
ostatnie spoczęło na nich błogosławieństwo odchodzącego od 
nich człowieka.

I Chrystus Pan, odchodząc, wznosi ręce i błogosławi ziemię, 
którą opuszcza, błogosławi uczniów swoich i nas.

W błogosławieństwie. Chrystusowym znajdujemy otuchą 
i m y. Przez całe życie nasze od kolebki aż do grobu prowadzi 
nas błogosławiąca i wszechmocna ręka Chrystusowa. I błogo-

(Rafael —  M adonna di Foligno)

.Dnia każdego ■— Boga mego 

M atkę  — duszo wysłau-iaj, 

Jej dni święte, spraw y w zięte  

z nabożeństw em  odprawiaj: 

P rzypatruj się a dziw uj się Jej 

w ysokiej zacności, 

Z w ij Ją w ielką Rodzicielką, 

błogą, Panią czystości! 

Niech Ją sławi, błogosławi — 

niebo, ziem ia i morze, 

Ze przyjęła  i poczęła w

n iew ym ow nej pokorze — 

Króla chwały, skąd na cały 

św iat spłynęło zbawienie... 

Przez Nią grzeszny świat, 

nieszczęsny, m a w  sm u tku  

pocieszenie! 

W szystkie m oje zm ysły, swoje 

głosy w  niebo podajcie 

Pamięć Onej tak wsławionej 

św iętej, Panny wznawiajcie: 

Nie ustajcie, wysław iajcie  

łaski, cnoty chwalcie m yślą  

i mową!

(pieśń kościelna)
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BŁO G O SŁAW IEŃ STW O  IZ A A K A  D LA JA K U B A (HORST)

sławi nas, gdy wzruszeni klęcząc przed obliczem Jego w dniu 
■pierwszej komunii św. składamy obietnicę, że iść będziemy śla
dem Chrystusowym, -— błogosławi ślubującym wierność i m i
łość małżeńską na dolę i niedolę życiową, — błogosławi, gdy 
po raz ostatni przed sw ym  zgonem ze skruszonym sercem i wia
rą przyjm ujem y ciało i krew świętą.

Błogosławieństwo Jego spoczywa na naszych strzechach i ła
nach, na naszym trudzie i znoju, na naszej pracy i wysiłkach. 
Spoczywa ono na nas w udręce i zgnębieniu, utrapieniu 
i goryczy. Błogosławieństwo Jego podtrzymuje nas w boju 
życiowym, nie dając nam upaść, i wzmacnia ufność naszą. Bło
gosławi nam Chrystus Zmartwychwstały, gdy nas obdarza łas
ką Swoją w doli szczęśliwej i  wtedy, gdy kładzie na nas krzy
że, — błogosławi, gdy wzrok swój z uśmiechem szczęścia 
i z dziękczynieniem zwracamy ku Niemu, i wtedy, gdy z bó
lem serca i skargą rzewną spoglądamy przez łzy ku Niemu.

0  bądźże pochwalon za to Chryste błogosławiący.
Dusza ludzka rwie się do źródła prawdy, do Boga, szuka Go 

z utęsknieniem. Ukoić tę tęsknotę może tylko Chrystus Pan, 
On nas zapewnił, że przez, Niego wnijdziem y do królestwa nie
bieskiego, że połączymy się z Nim, by zaznać szczęścia wiecz
nego. Gdy uczucie tęsknoty w sercu naszym wzbiera i ogarnia 
duszę naszą pragnęłaby ona wzbić się pod niebiosa, podążyć 
za Panem tam, dokąd On poszedł, błogosławiąc nas i świat ca
ły.

Wznosi Chrystus Pan ręce Swe błogosławiące nad. wszyst
kimi, którzy tu na ziemi tęsknią za szczęściem w iekuitym  
w społeczności z  Bogiem. Wznoszą się z błogosławieństwem  
nad tymi, którzy w kornej modlitwie błagają o ukojenie tej 
tęsknoty.

1 przyjdzie chwila w życiu naszym, kiedy serce tęskniące 
bić przestanie, a w tedy w świetlanej jasności niech stanie obok 
nas Chrystus zawsze błogosławiący.

IZ A A K  BŁOGOSŁAWI
JAKUBA

Tedy przystąpił Jakub do Izaaka, 
ojca swego, który dotknąw szy go, 
rzeki:...

I błogosławił m u, mówiąc:...
N iechhjże da ci Bóg z rosy n ie - ' 

bieskiej, i z  tłustości ziem skiej, i ob
fitości zboża i wina. N iechaj ci s łu 
żą ludzie a niech ci się kłaniają n a 
rody. Bądź panem  braci twoich, a 
niech ci się kłaniają synow ie m atki 
tw ojej, któBzy b y  cię przeklina li 
niech będą przek lę tym i a którzy  by  
cię błogosławili, niech będą błogo
sław ionym i. (Gen_ X X V II, 21 nn.)

A TAK BŁOGOSŁAWI  
C H R Y S T U S !

„Błogosławieni ubodzy w  duchu. 
Błogosławieni, którey łakną spraw ie
dliwości... B łogosławieni miłosierni... 
Błogosław ieni czystego serca... B ło
gosławieni pokój czyniący... Błogo
sławieni, k tó rzy  cierpią prześlado
wanie dla sprawiedliwości... R adu j
cie si<ę i weselcie, albow iem  zapłata  
wasza obfita  je s t w  niebiesiech.'” 

(Mat. V, 3 nn.)
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„Choćbyśm y naw et 
mogli stać się uczonym i 
uczonością drugich, m ą
drzy m ożem y być je d y 
nie własną mądrością:”.

M ontaigne

POCHWAŁA MĄDROŚCI W PIŚMIE ŚWIĘTYM

Tak zwana «Via Dolorosa» w  Jerozolimie. Tędy kroczył 
Chrystus z krzyżem  na ramionach na górą Kalw arię, 

leżącą poza granicami miasta.

„Księga Przypowieści (Misz- 
le) Salomona, syna Dawida, 
króla Judy“, pomimo tytułu, 
ogarniającego całość, składa się 
z całego zbioru -maszaTów, bar
dzo różnorodnych pod wzglę
dem rodzaju i formy, bo pow
stawały w różnych czasach. 
Wszystkie one jednak uczą mą
drości w znaczeniu hebrajskim, 
tzn. „bojaźni bożej“. A jakkol
wiek są tu i prawidła, dotyczą
ce zwykłej mądrości życiowej 
i doświadczenia codziennego, to 
jednak księga ta w całokształ
cie swym nosi na sobie charak
ter ściśle religijny, godny Ka
nonu.

W pierwszej części (1—9), 
która jest pochwałą wiedzy, 
autor, przemawiając jak ojciec 
do syna lub nauczyciel do ucz
nia, ostrzega młodzieńca przed 
niebezpieczeństwem i próbami, 
na jakie będzie narażony. Pro
si przy tym  gorąco i serdecz
nie. żeby uczeń stosował się do 
jego nauk i zaleca, aby zawsze 
szedł za wskazówkami mądroś
ci, która mu będzie przyjaciół
ką i kierowniczką w  życiu.

Samą mądrość przedstawia 
autor w uosobieniach bardzo 
subtelnych. Jedność myśli i si
ły, czynnej na tym świeeie, od
łącza autor od Boga, jako stwór

cy wszechświata, a przedstawia 
ją -jako istotę, działającą oso
biście jako pierworodne dzie
cię Stwórcy, które stoi tuż obok 
niego. Ta jedność pomaga mu w 
dziele stworzenia. — w biegu 
dziejów podsuwa królom myśli 
najlepsze, — cieszy się dziećmi 
ludzkimi i obiecuje bogatą na- 

. grodę tym, którzy jej kierunko
wi zaufali.

Tutaj przytoczymy ten ustęp 
z omawianej księgi, który 
Cheyne nazywa jedną z naj
wspanialszych pereł w hebraj
skiej literaturze. Oto, jak owa 
Mądrość mówi sama o sobie:

Mnie najpierwszą .Bóg wezwał do bytu , 
jam najstarsza z prastarych dzieł jego, 
od praczasu przez Boga stworzona.
Od początku, od pierwszych dni świata, 
wprzód nim  otchłań — ja hyłam stworzona. 
Zanim woda ze źródeł wytrysła, 
zanim góry w głębinach osiadły, 
nim pagórki powstały — już byłam.
Nim Bóg rolę i trawy .uczynił, 
zanim ziemię w zieloność przystroił.
Gdy obłoki rozpinał tam w gśrze, 
umacniając źródła oceanu, 
kiedy morzom loskazywał ich brzegi, 
żeby wody granic nie rozparły, 
kiedy ziemi utwierdzał podstawy — 
byłam przy nim ja... wykonawczynią, 
byłam stale przedmiotem rozkoszy, 
przed Nim w  każdej bawiłam się porze, 
a igrając w ziemiach jego ziemi *) 
czułam roszkosz wśród synów Adama.

*) Pleonazm, w yrażony w  oryginale przez dw a rze
czowniki:, tebel i eres.

(R. VIII, 21— 31)
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Z DZIEJÓW ŚWIĄTYNI JEROZOLIMSKIEJ 
NA WZGÓRZU MORIA

Według opowiadania biblij
nego przez trzy dni wędrował 
Abraham z synem swym Izaa
kiem, wiedziony jakąś niezwy
kłą i ponad-normalną pasją 
przypodobania się Bogu. Cóż 
oddać w ofierze potężnemu Jah
we, hy rzeczywiście poznał, 
do jak wielkich gotów jest dlań 
poświęceń? Tak, tutaj trzeba 
być chyba szaleńcem! Zaprag
nął Abraham złożyć Bogu ofia
rę  całopalną z własnego, uko
chanego dziecka. Po ludzku 
mówiąc, nigdy nie pojmiemy 
ojca, który do Boga zapragnął 
modlić się krwią własnego sy
na...

Ale powróćmy do naszych 
wędrowców, wszak chodzi nie 
tyle o nich, ile raczej o miej
sce, na którym rozgrywała się 
ta niesłychana tragedia. Po 
trzech dniach doszli do stoków 
góry Moria, którą uznał Abra
ham za wskazaną mu przez Pa
na. Pozostawiwszy więc u jej 
stóp całą swą służbę, włożył

drwa na. ramiona swego syna i 
sam na sam z nim zaczął wspi
nać się na sam szczyt góry. Tu
taj pobudował z kamieni ołtarz 
całopalny, i skrępowawszy ręce 
jedynaka, w fanatycznym za
pale religijnym przystąpił do 
złożenia „ofiary” Jahwe. Ale, r 
jak  mówi dalszy ciąg opowia
dania — anioł wstrzymał go od 
'tego czynu, a Bóg policzywszy 
Abrahamowi intencję czynu za 
sam czyn polecił mu złożyć 
ofiarę z baranka, który jakimś 
nadzwyczajnym sposobem na
winął się pod rękę.

Od tej chwili dla każdego 
Izraelity góra Moria stała się 
„świętą”.

Z niej to podobno prorok 
Eliasz wzniósł się ku niebu na 
ognistym rydwanie. Miejsce to 
bardzo cenił również król Da
wid, zakupił je nawet na swą 
własność, tutaj złożył ofiarę, a 
syn jego — Salomon postano
wił wybudować w  tym  miejscu 
wspaniałą świątynię, która by

była uważana przez wszystkich 
za istny cud świata.

Tysiące robotników przystą
piły do ciężkiej pracy. Przede 
wszystkim wyrównano: szczyt 
góry, tak że powstał tam  ol
brzymi plac, wznoszący się nad 
miastem leżącym u podnóża 
góry Moria. W niedługim też 
czasie stanęła tam naprawdę 
piękna świątynia, która za
chwyciła cały ówczesny świat 
swą wspaniałością i pięknem. 
Chlubił się nią naród żydowski, 
lecz niestety niedługo. W nie
spełna bowiem 500 lat od chwi
li jej pobudowania, tzn. w 586 
roku przed naszą erą, król Na- 
buchodonozor zburzył ją do- 
szczętu, spalił resztki a Żydów 
uprowadził do tzw. niewoli ba
bilońskiej na całych 70 lat.

Król Zorobabel odbudowuje 
wprawdzie dawną świątynię, 
lecz w  niczym nie przypomina
ła ona dawnej, Salomonowej. 
Była więc skromna, niewielka, 
nawet — powiedziałbym —
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uboga. Król Herod, skąd isnąd 
okrutny Idumejczyk, pragnąc 
zapewnić sobie miłość i wdzię
czność narodu żydowskiego, po
stanawia wybudować świąty
nię podobną do Salomonowej. 
Ponad 40 lat pracowało około 
10.000 robotników około bu
dowli, wznosząc istotnie: jesz
cze większą i wspanialszą, niż 
wszystkie poprzednie. Jeszcze 
za czasów Chrystusa wykańcza
no różne jej szczegóły, a zaled
wie na kilka lat przed zburze
niem Jerozolimy, a więc i świą
tyni, przez Tytusa odeszli ostat
ni robotnicy z olbrzymich 
przedsionków i dziedzińców 
herodowej świątyni. Ta to też 
świątynia, będąc symbolem po
tęgi religijnej Żydów, zachwy
cała każdego Izraelczyka swym 
ogromem d pięknem. .Również 
i apostołowie często zwracali 
na nią swe oczy i nie potrafili 
zrozumieć ubogiego ich Mistrza 
jako występującego przeciwko 
tak wspaniałej i potężnej bu
dowli, w której wszechwładnie 
panowali faryzeusze i Sanhe
dryn. A już istne przerażenie 
opanowało ich, gdy Chrystus z 
ganków owej świątyni knutem 
zaczął przepędzać handlarzy i 
przekupniów.

Nic w tym dziwnego, że ce
sarz, burzący stolicę Judei, 
szczerze chciał oszczędzić tę 
piękną budowlę, dzieło tylu rąk 
i tak wspaniałe w swej klasycz
nej krasie. Chrystus wszakże, 
jak wiemy z Ewangelii niejed
nokrotnie przepowiedział upa
dek miasta i  świątyni, z czego 
nie miało pozostać nic, jak ty l
ko kamień na -kamieniu. I .zapo
wiedź ta istotnie się sprawdzi
ła w r. 70. — Daremnie cesarz • 
Julian zwany Apostatą, chcąc 
zadać kłam przepowiedniom 
Chrystusa, usiłuje odbudować 
dawną świątynię. I choć zjecha
ło się wielu Żydów ze wszyst
kich stron świata, by wykorzy
stując niezwykłą życzliwość 
cesarza — odbudować swój 
skarb narodowy. Budowano za
pewne zbyt szybko, za nerwo
wo, i dlatego pierwsze trzęsie
nie ziemi rozsypało ją w gru
zy, a robotnicy pouciekali w po
płochu.

Do dziś dnia jest jeszcze w 
Jerozolimie tzw. „ściana pła
czu”. Co to oznacza?

Otóż są nią resztki podmu
rowania, które wybudowano

' ~

Ś W IĄ T Y N IA  HERODA

przy poszerzaniu szczytu góry 
dla uzyskania większego placu. 
Najniższe warstwy kamieni po
chodzą istotnie jeszcze z czasów 
króla Heroda. — Cóż więc 
dziwnego, że Izraelici, rozpro
szeni po całym świecie, z utęs
knieniem podążają pod owe 
szczątki swej chwały i potęgi, 
i płacząc i  zawodząc między 
szczeliny kamieni w tykają kar
teczki, zwane „listami do Mes
jasza”.

Ale zmieniły się czasy. Ara
bowie zdobyli Palestynę w r. 
634 naszej ery. Kalif Omar, 
zdobywca Ziemi świętej, przy
był więc do Jerozolimy, aby się 
tutaj pomodlić na skale, z któ
rej ponoć — przynajmniej we
dług podań muzułmańskich — 
Mahomet wzniósł się do nieba

na swej białej klaczy. Ale po
tężny Omar nic pozatem nie 
przedsięwziął. Dopiero jego na
stępca w r. 691, nad skałą, na 
której wznosił się ołtarz cało
palenia, wzniósł wspaniały me
czet , -który po Mekkce ' stał 
się największą świętością dla 
wszystkich mahometan, jak 
również prawdziwym arcydzie
łem sztuki.

W klasycznej ośmiokątnej 
budowli, ogrodzony żelazną ba
lustradą, pod wspaniałą bizanr 
tyjiską kopułą, znajduje się 
ogromny głaz, przewiercony 
ciemniejącym ściekiem, któ
rym spływała pośoka z ofiaro
wanych zwierząt do podziem
nych kanałów. Skała ta  jest 
największą świętością muzuł
manów. Ks. A. Glatzel
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<Schevernberg) K. P. TETMAJER

Ola „c/hiiot <J)ańskL“ 

biją d<itwn(j!

N a  AnioffiPańśki biją dzwony, 
niech będzie Maria pozdrowiona, 
niech będzie Chrystus pozdrowiony 
Na Anioł Pański biją dzwony, 
w niebiosach kędyś głos ich kona.,,

A Anioł Pański biją dzwony, 
niech będzie Maria pozdrowiona, 
niech będzie Chrystus pozdrowiony...
Na Anioł Pański biją dzwony, 
w niebiosach kędyś głos ich kona...

*

W wieczornym mroku, we mgle szarej, 
id.zie przez łąki i moczary, 
po trzęsavńskach i rozłogach, 
po zapomnianych dawno drogach, 
zaduma polna, Osmętnica...

I d z ie  po polach, smutek sieje, 
jako szron biały do księżyca...
Na wód topiele i rozchwieje, 
na omroczone, śpiące gaje, 
cień, zasepienie od niej wieje, 
włóczą się . za nią żal, tęsknica...
Hen, na cmentarzu ciemnym staje, 
na grób dzieioczyny młodej siadła, 
w świat się od grobu patrzy blada...

N a  Anioł Pański biją dzwony, 
niech będzie Maria pozdrowiona, 
niech bedzie Chrystus pozdroioiony...
Na Anioł Pański biją dzwony, 
w niebiosach kędyś głos ich kona...

N a  wodę ciche cienie schodzą, 
tumany się po wydmach wodzą, 
a rzeka szem,rze, płynie w mrokach, 
płynie i płynie coraz dalej...

A coś w niej wzdycha, coś zawodzi, 
coś sie 10 niej skarży, coś tak żali...
Płynie i płynie, aż gdzieś pinie, 
traci się w górach i w  obłokach, 
i już nie wraca niady fala, 
co taka smutna stad odchodzi, 
przenada kędyś w mórz ałebinie, 
i już nie wraca nigdy zdała..,..

S z a r e  się dywĄ) wolno wloką 
nad ciemne dachy, kryte słomą — 
wloką się, snują gdzieś daleko, 
zawisną chwilę nieruchomo 
i giną w pustem gdzieś przestworzu... 
Może za rzeczną płynąc falą, 
polecą kędyś aż ku morzu. —

A mrok się rozpościera . dalą, 
i coraz szerzej idzie, szerzej, 
i coraz cięższy, gęstszy leży, 
zatovił lasy. zalał góry, 
pochłonął ziemię, do rubieży, 
na niebie oparł się ponury...

N a  Anioł Pański biją dzwony, 
niech będzie Maria pozdroioiona, 
niech będzie Chrystus vozdrowiony., 
Na Anioł Pański biją dzwony, 
w niebiosach kędyś głos ich kona...

I d ZIE  samotna dusza polem, 
idzie ze swoim złem i bólem, 
po zbożnym łanie i po lesie, 
wszędy zło swoje, swój ból niesie, 
i swoją dolę klnie tułacza,
'i swoje losy klnie straszliwe, 
z ogromną skarga i rozpaczą, 
przez zasępioną id.zie niwę...

I d z i e , jak widmo potępione, 
gwiżdże koło niej wiatr i tańczy, 
w którą sie kolwiek zwróci stronę: 
wszedzie gościniec jej wygnańczy — 
Nigdzie tu mieisca nie ma dla niej, 
nie ma, spoczynku, ni przystani... 
Idzie przez pola umęczona,
Łamiąc nad głową swą ramiona...

N a  Anioł Pański bija dzwony, 
niech będzie Maria pozdroiuiona, 
niech będzie Chrystus pozdrowiony...
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K z n c a m y  s n o p  św ia tła  n a  d r a ż liw e  p r o b le m y  relig ijn e!!!

O PRZYMUSOWYM «CELIRACIE» DUCHOWNYCH

K s. E. CZARNECKI

O PEW NEJ ST RU SIE J PO LITYC E

Ze wszystkich drażliwych te
matów, najdrażliwszym, bez 
wątpienia, jeist problem celiba
tu. Dlatego można przeglądać 
czasopisma religijne na prze
strzeni wielu lat, a nigdzie się 
nie znajdzie nawet wzmianki o 
celibacie. I księża sami i społe
czeństwo, wolą odsunąć się od 
tego problemu, uznając go za 
nieistniejący, wolą schować gło
wę w piasek, by nie’ widzieć 
prawdy, która mogłaby okazać 
się zbyt bolesną.

My jednak nie postąpimy w 
ten sposób. Strusiej polityce 
duchownych i urobionego przez 
nich społeczeństwa, przeciwsta
wimy nasz krytyczny pogląd 
na sprawy celibatu, oparty za
równo na .przesłankach religij
nych jaik długoletniej obserwa
cji życia duchownych. W „Po
słannictwie” bowiem naszym, 
stanęliśmy na słusznym stano
wisku, by o religii pisać otwar
cie, szczerze i sprawiedliwie, 
błąd nazywając błędem, w y
stępek występkiem a cnotę cno
tą.

W tym też duchu postaramy 
się rozstrzygnąć kwestię celiba
tu, rzucając na nią jasny pro
mień światła, by zburzyć przez 
to zatęchłe, wiekowe nawyki 
myślowe społeczeństwa, po 
dzień dzisiejszy uważające księ
dza celibanta za anioła, a księ
dza żonatego za grzesznika.

1. CO TO JE ST  C E L IB A T  I C ZY
JE ST  A R T Y K U Ł E M  W IA R Y?

Zanim się zacznie obszernie 
pisać o celibacie, należy na sa
mym wstępie zdać sobie spra
wę z tego, co to jest celibat? 
Otóż celibat kościelny jest to 
bezżeństwo księży, albo inaczej, 
jest to życie w bezwarunkowej, 
dozgonnej powściągliwości, do 
której zobowiązuje przyjęcie

c z ę s c  i.

GENEZA CELIBATU

wyższych święceń kapłańskich, 
lub uroczyste śluby zakonne. 
A więc w celibacie żyje ten, kto 
się nie żeni, kto nie zakłada 
własnej rodziny.

Dragą ważną rzeczą, o której 
wiedzieć należy, jest fakt, że 
celibat nie jest artykułem wia
ry ; lecz1 najzwyczajniejszym 
rozporządzeniem dyscyplinar
nym Kościoła rzym. kat. Wier
ni tego Kościoła, na ogół nie 
zdają sprawy z tego i sądzą, że 
celibat zawsze obowiązywał 
duchownych, bo został ustano-, 
wiony przez samego Chrystusa. 
Gdyby celibat był artykułem 
wiary, a nie kwestią dyscypli
ny kościelnej, Kościół nie 
znió-słby wśród swej społecznoś
ci księży żonatych. Wiemy jed
nak, że kościół rzym. kat. po
zwalał mp. ■ księżom greko-kat. 
na prowadzenie życia rodzinne
go, a w  czasie rewolucji fran
cuskiej wydawał wiele zezwo
leń na małżeństwa swych księ
ży, a i w ostatnich czasach, pa
pież Pius XII przyjął do Koś
cioła dwóch pastorów prote
stanckich z rodzinami. Okazuje 
się, iż tam zwłaszcza, gdzie w 
grę wchodzi interes Kościoła, 
chęć powiększenia grona wyz
nawców, chętnie się robi ustęp
stwa i liczne w yjątki od żelaz
nej rzekomo ustawy.

2. W ŁA ŚC IW E  P R Z Y C Z Y N Y  
CELIBATU

Kto sądzi, iż celibat zrodził 
się z chęci przysporzenia chwa
ły Bogu, ten się myli głęboko. 
Gdzieindziej należy szukać je
go przyczyn. A były nimi prze
de wszystkim brak kultury du
chowej i umysłowej kleru oraz 
chciwość i zachłanność na ma
terialne bogactwa,

W początkach XI wieiku mo
ralność duchowieństwa kato
lickiego upadła bardzo nisko. 
Panowało wśród kleru prze
kupstwo, symonia, handel świę-

„W szelkie drzewo dobre — 
owoce dobre rodzi, a złe 
drzewo  —■ owoce złe rodzi". 
(Mt. 7, 17)

tościami, kupowanie stanowisk 
i godności kościelnych. Kler 
zaczął parcelować m ajątki koś
cielne dla swych dzieci, rozdra
pywać wszystko dla swych, ro
dzin, a na dodatek małżeństwa 
duchownych, bynajmniej nie 
były przykładem dla parafian 
wzorowo .prowadzonych rodzin.. 
Dlatego też papież Grzegorz VI 
(Hildebrand), sześćdziesięcio
letni mnich, mając na uwadze 
względy tak moralne, jak może 
więcej, praktyczne, materialne 
korzyści (wszak pustoszeć za
czął skarbiec watykański) — 
dokonał cesarskiego cięcia, 
ustanawiając w marcu 1074 ro
ku c e l i b a t .

Postawa papieża była ostra 
i  zdecydowana. Duchownym żo
natym nakazał opuszczenie 
swych rodzin, gdyż w  przeciw
nym  razie nie mogli odprawiać 
Mszy św. aini sprawować Sa
kramentów św., a ludziom za
kazano uczestniczenia w nabo
żeństwach, odprawianych przez 
księży żonatych.

Rozporządzenia Grzegorza VI 
nie szybko przyjęły się w ca
łym Kościele. Znaczny zastęp 
biskupów i kąpłanów stawiał 
im gwałtowny opór. Biskupa 
Passawy Altmana o mało nie 
zamordowano za propagowanie 
i realizowanie papieskiego roz
kazu. Arcybiskup Rouenu Jan, 
głoszący celibat, został przez 
księży z kościoła wypędzony, a 
na synodzie paryskim grożono 
śmiercią opatowi z Pontoise 
Walterowi, który się oświadczył 
za przeprowadzeniem dekretów 
papieskich. Biskup Konstancji 
Otton, mimo ostrych zarządzeń 
papieża, nie tylko pozwolił du
chownym swej diecezji zatrzy
mać żony, ale księżom nieżona
tym  zezwalał na publiczne za
w ieranie małżeństw. Papieża 
Grzegorza VI obrzucano wszę
dzie zarzutami i wyzwis
kami. Rzecz ciekawa, że naj
dłużej opierała się prz.ym.uso-
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wemu celibatowi Polska, gdyż 
ostatecznie zaprowadzono u nas 
celibat dopiero w XVI-tym 
wieku i to ty lk o ' dzięki ostrej 
nagonce zakonu jezuitów, który 
zawsze odgrywał rolę stróża in
teresów papieskich.

3 . SŁAB O SC  KOŚCIELNEGO S Y 
STEM U W YCHOW AW CZEGO

Radykalne prawo celibatu, 
zaprowadzane z takim trudem, 
łamane jeszcze przez długi czas 
-przez biskupów i -księży, świad

czyło tylko * o bezsilności, sła
bości kościelnego systemu wy
chowawczego. Wszak można 
było inne ustanowić prawa, za
bezpieczające m ajątki Kościo
łowi, które zawsze były podsta
wą siły papieskiej, a -równo
cześnie obwarować odpowied
nimi przepisami moralność ka
płańskiego życia rodzinnego. 
To jednak musiałoby z koniecz
ności pociągnąć za sobą lepsze 
wykształcenie kleru, kulturę i  
wyrobienie duchowe, gdyż te 
walory umysłu i charakteru są

niezbędne, by dwoje ludzi po
trafiło współżyć ze sobą, stwa
rzając zdrową rodzinę chrześci
jańską. Grzegorz VI najwidocz
niej zdawał sobie sprawę, że 
droga odpowiedniego wycho
wania duchownych jest długą i 
trudniejszą, przeto wolał naka
zać celibat.

Tak więc sami duchowni XI 
wieku, ciemni, zacofani, chciwi, 
niemoralni, prowadzący gorszą
ce życie rodzinne, stali się przy
czyną wydania przez papieża 
dekretów o bezżeństwie księży.

FAŁSZYWOSC ARGUMENTÓW 
PRZEMAWIAJĄCYCH ZA CELIBATEM

Ponad 880 lat minęło od 
chwili słynnego synodu Grze
gorza — Hildenbranda. Teore
tyczne bezżeństwo księży zapu
ściło wśród społeczności chrze
ścijańskich głębokie korzenie. 
Stało się ono, swego rodzaju 
prawem zwyczajowym KościG-. 
ła. Księża i zakonnicy ukuła so
bie z domniemanego celibatu 
silny -argument swej wyższości 
nad szarym tłumem ludzi „pa- 
raiących” się małżeństwem. 
Księża i zakonnicy, u ludzi 
naiwnych, uchodzą za jakichś 
„ponad ludzi”, za istoty nie z 
tego świata, — wszak żyją tylko 
„niebieskim pokarmem”, a tę
sknią jedv:nie za „łonem” Ab
rahama. Niesłusznie utożsamia
jąc „rodzai czystych” (z Apoka
lipsy św. Jana) z bezżennością, 
wmówiono ludziom, ż-e tylko 
oni śpiewać bedą w niebie ba
rankową pieśń chwały. W 
związku z tym, zakorzeniły się 
wśród ludzi wierzących perm a
nentne błędy, wprost przesad
ne mniemania o celibacie. Oto 
najważniejsze z nich:

1. C E L IB A T  JE ST  ZALECANY*  
PRZEZ BOGA

Jest to fałsz, wynikający z 
nieznajomości Pisma św.

Pan Bóg, stwarzając ludzi, 
stworzył ich dwoje: mężczyznę 
i niewiastę i wyrzekł do nich te 
pamiętne słowa: „Rośniicie i 
rozmnażajcie się i napełniajcie 
ziemię i czvńcie i a sobie pod
dana”. (1 Mojż. 1,28).

Prawo Boże, wypisane zresz-. 
tą  w ludzkiej naturze niezatar
tymi zgłoskami, przypomniał i

poparł Jezus Chrystus, gdy w 
utarczkach słownych z faryze
uszami musiał bronić wartości 
małżeństwa: „Nie czytaliście że 
ten, który stworzył człowieka 
na początku „mężczyzną i nie
wiastą stworzył ich”? I rzekł: 
„Dlatego opuści człowiek ojca 
i matkę i złączy się z żoną swo
ją, i będą dwoje w jednym cie
le”. Co tedy Bóg złączył, czło
wiek niechaj nie rozłącza”. 
(Mt. 19, 4-7).

I nie mógł Chrystus postąpić 
inaczej. Będąc Synem Bożym, 
a więc równym Bogu Ojcu co 
do istoty, nie mógł sprzeciwić 
się sam sobie i porządkowi 
Stworzenia przeciwstawić po
rządek Odkupienia. Dlatego też 
nigdzie w Ewangelii nie można 
znaleźć wzmianki, że Chrystus 
lub Apostołowie, żądają od ka
płanów lub uczniów dziewic
twa tj. celibatu. Wszyscy apo
stołowie, z wyjątkiem paru, 
byli żonaci, a Jezus nie kazał 
im,, by porzucili swe rodziny i 
żyli w celibacie, tak jak to w  
tysiąc sto la t -po Chrystusie roz
porządził samowolnie papież 
Grzegorz VI.

Podejmując myśl Bożą i 
Chrysusową, św. Paweł -apo
stoł, swego ucznia, kapłana Ty
moteusza, w pierwszym do nie
go liście, pisanym z Efezu w 
Małej Azji, tak poucza: „Jeśli 
kto biskupstwa pożąda, dobrej 
pracy pożąda. Ma tedy biskup 
być nienaganny, jednej żony 
mąż, trzeźwy, roztropny, oby
czajny... domem swym dobrze 
zarządzający, trzymający swe 
dzieci w  uległości z wszelką 
czystością. Bo jeśli kto nie umie

własnym domem rządzić, jakże 
bedzie miał pieczę o Kościele 
Bożym?” (I Tym. 3,2-5).

W dalszym ciągu listu, w roz
dziale 4-tym, -tak znowu pisze 
św. Paweł: „A Duch jawnie po
wiada, że w  czasach ostatecz
nych odstąpią niektórzy od 
wiary, przystając do duchów 
błędu i do nauk cza-rtowskich 
zakazujących wstępować w 
małżeństwo”. (1 Tym. 4, 1-4)

Rady zaś celibatu z Listu 
I-go do Koryntian, wypływają 
raczej z w iary w bliskie przyj
ście Chrystusa i mogą być uw a
żane jedynie za wskazówki, a 
nigdy za prawo.

Podobnie Ojcowie Kościoła 
nie zabraniają małżeństwa du
chownym. Gdy w  pierwszych 
wiekach chrześcijaństwa, here
tycy tzw. nikolaici, potępiali 
kapłanów żonatych, św. Kle
mens Aleksandryjski pisał o 
nich: „Czy oni nawet Aposto
łów potępiają? Toć Piotr i Fi
lip mieli dzieci, a Filip także 
swe córki wydał zamąż.” (Eu
zebiusz Hist. Kościoła).

Tych parę cytatów Pisma 
św., Tradycji, dość chyba jas
no wykazuje, ż-e celibat nie jest 
bynajmniej zalecany i pobiera
ny przez Boga, a wprowadzenie 
celibatu jest raczej nędznym 
usiłowaniem poprawienia naj
mędrszych praw  Bożych.

2. C E L IB A T  JE ST  Z A C H O W Y W A N Y

Większość wierzących jest 
naiwnie głęboko przekonana, 
że celibat jest zachowywany
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przez wszystkich duchownych. 
Niestety, tu właśnie leży naj
silniejszy argument przeciw 
celibatowi, że jest on z natury 
prawie niemożliwy do zacho
wania. Zdajmyż sobie wreszcie 
jasno z tego sprawę, że większy 
procent duchownych nie zacho
wuje celibatu, bo go zachować 
nie może! Twierdzenie to nie 
jest bynajmniej gołosłowne, 
lecz oparte zarówno na osobi
stej obserwacji życia, jak też 
na doświadczeniach znajomych 
mi kapłanów, którzy podobnie 
jak ja, długie lata spędzili 
wśród duchownych i to różnych 
wyznań, a najwięcej wśród 
duchownych ' Kościoła rzym. 
kat. Mógłbym w tej chwili 
przytoczyć cały szereg przykła
dów, jak dajmy na to, że znam 
osobiście księży rzym. kat., któ
rzy pozawierali śluby cywilne, 
mają dzieci, a udają przed pa
rafianami celibantów, — mógł
bym przytoczyć przykłady na
wet swych kolegów semina
ryjnych, którzy biegali za ko
bietami aż podskakiwała sutan
ną, a jednak pozostali w Koś
ciele i stale uchodzą za "świę
tych” celibantów, choć daleko 
im do prawdziwego celibatu i 
chyba nigdy w życiu go nie 
osiągną. — Ponieważ jednak 
wszyscy ci księża żyją, nie bę
dę im publicznego robić skan
dalu, są zresztą bardzo mili w 
towarzystwie i łubiani.*

Jeszcze raz przeto, z całą 
świadomością podkreślamy, że 
tylko garstka księży potrafi za
chować wstrzemięźliwość, któ
rą  w latach • idealizmu mło
dzieńczego, z. zapałem ślubowa
ła. A są to, albo wybitni nau
kowcy, których całkowicie ab
sorbuje poważna, trudna p ra
ca, albo ludzie, których natura 
sama stworzyła zimnymi, bez- 
krwistymi istotami, albo wresz
cie znikoma ilość ascetów,, któ
rzy przez długie lata ■ ćwiczeń 
wyrobili w sobie „święty ego
izm”, no i wreszcie staruszko
wie, tęsknący za ciepłym pie
cem. Normalni jednak, zdrowi 
mężczyźni, albo znajdują sobie 
sympatie, albo też popadają z 
czasem w przykre zboczenia 
seksualne. Z naturą bowiem 
jest podobnie jak z górskim po
tokiem, który zahariiowany w 
swym prostym biegu, przeła
mie postawioną tamę, lub znaj
dzie sobie kręte przejście bocz

ne, albo pod tamą wyżłobi so
bie łożysko ukryte i radosny, 
rwący popłynie dalej.

3. C E L IB A T  JE ST  W Y Ż S Z Ą  FOR
M Ą Ż Y C IA  CH RZEŚC IJAŃSKIEG O , 
G D YZ Z YC IE  DUCHOW NYCH JE ST  
TRU D N IEJSZE I O FIARN IEJSZE  
OD Ż Y C IA  RODZINNEGO LUDZI 

ŚW IECK IC H

Twierdzenie powyższe jest 
bajeczką, wymyśloną po to„ by 
stan duchowny wywyzszyć po
nad stan ludzi świeckich. Ze
stawmy tylko kapłana cełiban- 
ta i -człowieka obarczonego ro
dzimą i spokojnie przypatrzmy 
się ich życiu.

Ksiądz samotny jest człowie
kiem wolnym, swobodnym, sta
le uśmiechniętym, prawie usta
wicznie zadowolonym. Dlacze
go? Bo odpada mu najważniej
sza, podstawowa, pochłaniająca 
najwięcej sił — troska o byt. A 
jest ona wówczas największa, 
gdy trzeba się kłopotać o rodzi
nę, o drobne . dzieci, by im nie 
zabrakło chleba, mleka, ubra
nia. Samotny człowiek może 
raz mieć lepiej, raz gorzej, mo
że i na suchym poprzestać Chle
bie, ale gdy w rodzinie dzieciom 
zabraknie tego, co najważniej
sze, wtedy nie ma większej 
przykrości dla rodziców. Gdy 
dodamy jeszcze ile kłopotów, 
wylanych łez, przysparzają ro
dzicom choroby ukochanych 
dzieci, gdy dodamy, że człowiek 
świecki, przeważnie oboje ro
dzice, z całym oddaniem, po
święceniem pracują zawodowo 
w biurze, -czy kopalni, czy fab
ryce czy na roli, a w dodatku 
pracują pożytecznie, gdyż wy
siłek ich jest niezastąpiony, bo 
dający m aterialny fundament 
dla wszelkiej filozofii, teologii, 
czy innych nauk czysto speku- 
latywnych — jakąż damy wów
czas odpowiedź na pytanie czy
je życie jest ofiarniejsze, a 
przez to bardziej wartościowe? 
Czy . samotnego kapłana, czy 
człowieka żonatego? Opowie
dzenie się po stronie rodziny 
będzie chyba najzupełniej 
słuszne.

Kościół rzym. kat, popełnia 
tu poważną niekonsekwencję, 
z jednej bowiem strony usta
wicznie podkreśla, że małżeń
stwo jest najważniejszą komór
ką społeczną, a przez to naj
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bardziej wartościowe, — jest 
Sakramentem ustanowionym 
przez Chrystusa, — a z drugiej 
strony usiłował od wieków i do 
dziś usiłuje wykazać, że celibat 
jest doskonalszy od’ małżeń
stwa.

Skoro jednak przyjm uje się 
w wartościowaniu życia słuszną 
zasadę, że wartość życia uzależ
niona jest od wartości ofiary, 
pracy, poświęcenia dla dobra 
człowieka i całego społeczeń
stwa, trzeba powiedzieć, że 
wznioślejszą 'formą życia jest 
małżeństwo a nie celibat.

Można by tu zarzucić nam, że 
duchowny wyrzeka się trosk 
rodzinnych, by przez to na 
innym, polu lepiej i z więk
szym poświęceniem pracować. 
Owszem, to częściowo słuszny 
zarzut. Nie jesteśmy ślepi i zda
jemy sobie sprawę, że wśród 
duchownych znajdzie się sporo 
jednostek wartościowych, przed 
którymi należy skłonić głowę, 
za ich pełną zaparcia pracę dla 
bliźnich oraz za faktyczne za
chowywanie celibatu. Z w yjąt
ków jednak nie można tworzyć 
reguły. Zasada musi pozostać 
zasadą, bo z pełnym poświęce
niem, pożytecznie dla społe
czeństwa pracują raczej nielicz
ne jednostki. Reszta ogranicza 
się do odprawiania nabożeństw 
i spełniania posług religijnych, 
które duchownych nie obciążają 
zbytnio, a przynoszą poważne 
dochody, bez porównania wyż
sze aniżeli dochody ludzi świec
kich. Nie wysilać się w pracy i 
opływać w dostatki jest najw y
żej sybarytyzmem życiowym, 
nigdy zaś wyższą formą życia 
chrześcij ańskiego.

4. C E L IB A T  JE ST  DOBROW OLNY.

Jakże wymownym dowodem, 
że w twierdzeniu tym kryje 
się tylko mała cząstka prawdy, 
będzie najświeższy przykład. 
Rozmawiałem niedawno z kle
rykiem 4-go roku seminarium 
duchownego-. Ponieważ wie
dział, że Kościół nasz do celi
batu podchodzi inaczej, szczerze 
się przyznał, iż wielu kleryków 
modli się do Boga, by papież 
zniósł celibat. Nie jest to bynaj
mniej -kłamstwo, to stara his
toria wszystkich seminariów, a 
jeszcze więcej późniejszych lat 
kapłańskiego życia. O czym ona
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świadczy? Świadczy o tym, że 
młodzi, pełni idealizmu ludzie 
chcą być kapłanami, lecz rów
nocześnie nie chcieliby zagra
dzać sobie drogi do ewentualne
go, przyszłego życia rodzinnego. 
Cóż jednak m ają zrobić, gdy ka
płaństwo i ognisko domowe po
ciąga ioh równocześnie? Od
ważniejsi występują) a słabsi, 
bardziej chciwi na pieniądze i 
wygody życiowe, zostają, (my
śląc naiwnie, że łaska Boża po
może zniszczyć naturę od Boga 
daną. Życie później pokaże nie
słuszność prowokowania Boga.

W pierwszych latach semi- 
. narium  student naogół mało się 
nad tym  zastanawia. Wierzy 
ślepo swym przewodnikom du
chowym, wmawiającym mu, 
iż da sobie radę. Uciążliwe 
studia pochłaniają go całkowi
cie. Kiedy zaś upłynie .5, 5 lat 
nauki, wtedy nie jest łatwo po
rzucić stan kapłański, gdyż 
człowiek taki nie jest przygoto
wany do życia świeekiego. Cóż 
tu pomoże „dobrowolność" celi
batu? Nie jest że to fikcja? A 
jeszcze gorzej, gdy po kilku la
tach kapłaństwa, ten i ów .zda

sobie sprawę o niemożliwości 
zachowania celibatu. Może wy
stąpić? Niestety. Nie łatwa to 
rzecz. Zostanie wykluczony ze 
społeczności religijnej, przeklę
ty i uznany za' człowieka n a j
gorszego, choć w gruncie rzeczy 
chce być tylko szczerym wobec 
siebie i społeczeństwa.

Nie, celibat nigdy nie był do
browolnym w Kościele rzym. 
kat. Dorowolnym byłby wów
czas, gdyby w każdej chwili, bez 
żadnych sankcji można go było 
zamienić na małżeństwo, nie 
przestając być księdzem.

(Część II artykułu w nast. numerze)

R H M 0 4
ROZMAWIA

„PO OWOCACH ICH  

PO ZN AC IE JE!”

(Mat. V II, 17 nn)

CZYTELNIKAMI
O ROZBIEŻNOŚCIACH WYZNANIOWYCH 

W ŚWIETLE JEDNOŚCI NARODU
Do Redakcji naszego czasopisma wpływa 

coraz, więcej listów z. różnymi pytaniami i wąt
pliwościami natury religijnej. Świadczy to nie 
tylko o poczytności naszego pisma i wielkim 
zaufaniu, jakim darzą nas Czytelnicy, ale rów
nież i o tym, że poruszone na łamach „Posłannic- 
tw a“ problemy religijno-społeczne żywo inte
resu ją  nasze społeczeństwo. Dzisiaj chciałbym 
zwrócić uwagę na pewien szczegół, a mianowi
cie w  ciągu ostatnich miesięcy daje się odczuć 
szczególnie zainteresowanie naszych Czytelni
ków zagadnieniami społecznymi, o czym świad
czą dziesiątki listów na ten temat z całej nie
mal Polski. Ponieważ trudno nam odpowiadać 
na wszystkie korespondencje r,a łamach nasze
go pisma, wybieramy dziś tylko najważniejsze, 
najbardziej aktualne, te głównie, w których po
ruszane problemy często się powtarzają.

Do tych zagadnień budzących szczególne za
interesowanie należy ostatnio sprawa zapewnie
nia pokoju na świecie. Znamiennym jest fakt, 
że w listach tych często powtarza się pewnego 
rodzaju niepokój z powodu niewątpliwych, i 
zdawać by się mogło — nieuniknionych rozbież
ności wyznaniowych, co zdaniem wielu .jest 
niesłusznie lekceważonym momentem naszego 
życia ogólno-narodowego, gdzie idzie o koniecz
ność wspólnego działania około budowy jednej 
dla wszystkich Ludowej Ojczyzny, jak również

o ogólno-łudzką walkę w  sprawie utrwalenia 
pokoju na świecie.

Bo czyż znamiennymi nie są takie chociażby 
wypowiedzi, z których przytaczamy zaledwie 
małą cząstkę:

H. K. Z GRÓJCA N A R ZEK A :

Nie należę do Kościoła rzym skiego, i często w  życiu  
codziennym  m uszę się przyznaw ać do tego inobec oto
czenia. A le choć wcale nie walczę z ty m  ich Kościo
łem, i naw et z szacunkiem  w yrażam  się o przekona
niach religijnych innych  ludzi, to jednak bardzo boleję 
nad fana tyzm em  i nienaiąiścią do m nie tych  tuyznlaw- 
ców rzekom o „jedynie praw dziw ej” wiary, którzy  za 
p u n kt sw ej am bicji w zięli sobie chyba jeden cel reli
gijny. zatruwać m i życie i odbierać chęć do pracy 
tośród takiego otoczenia, którem u nic przecież nie za
w iniłem , poza tym , że nie w ierzę w  ich papieża!...

W. S. ZE SZCZEC IN A S K A R Ż Y  SIĘ:

O ileż p iękn ie jszym  było by m oje życie, gdyby m i 
nie dokuczano z tego głównie powodu, że należę, do 
Narodowego Kościoła. Czasami naw et przychodzi m i 
m yśl haniebna, żeby ukochany sw ój Kościół polsko- 
katolicki po prostu zdradzić, li ty lko  dlatego, aby za
pew nić ■sobie pewnego rodzaju spokój w  pracy. D ziwne 
to zaiste — 'przecież i ja, i oni jesteśm y Polakami, poco 
ktoś nam  wm aw ia, że w  im ię w iary nie wolno nam  żyć  
w  zgodzie ze sobą, albo przyna jm niej obok siebie?...
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S. D. 2\ Ożarowa pod. Warszawą ze łzami w 
oczach opowiada nam w Redakcji, jak  to po 
pogrzebie jej męża, którego pochowali księża 
polsko-katolicey, za namową miejscowego du
chownego szerzy się przeciwko niej istną na
gonkę. Niedość, że ksiądz rzymski nąkazał wy
kopać grób w  miejscu przeznaczonym dla napię
tnowanych, obecnie nawet małemu synkowi 
współkoledzy zaczęli dokuczać, wymyślając mu 
od heretyków i Żydów. Problem nabiera spe
cyficznego zabarwienia, boć nie tylko w swojej 
tutaj chcemy przemawiać obronie, ale zagadnie
nie ujmujemy znacznie szerzej, gdyż dochodzą 
nas słuchy i alarmujące wieści również i z in
nych nie-rzymskich środowisk wyznaniowych. 
Posłuchajcie, co o tym  mówią nasi Czytelnicy:

R. K. Z  W A Ł B R Z Y C H A  T A K  PISZE: ,

W idzę z  «PO SŁANN IC TW A», że o w ielu  drażliw ych  
sprawach relig ijnych piszecie napraw dę śmiało, i  w i
dzę, że m ów icie św iętą  prawdę. To, że się n ie  liczycie 
z opinią w iększości — źle o religii poinform ow anej — 
m usi się bardzo podobać każdem u m ądrem u czlowieko- 
w k Słusznie rozum iecie sw oje „posłannictwo” m ów ie
nia i  szukania praw dy w  dziedzinie, gdzie się chyb a 
najw ięcej kłam stw  naKumulowało w  ciągiitoieków . Teri 
stary m ebel trzeba odkurzyć, i  słusznie pow iedzieli
ście — należy go przesunąć bliżej okna, b liżej św ieże
go powietrza! Z  każdego num eru  W aszego pism a w i
dać, że nie chcecie ludzi św ieckich  religią tum anić  
i m ydlić nam  oczy, ale w  trudnych  ty c h  sprawach  
pragniecie oświecać, pouczać, podnosić na  duchu. R ób
cie nadal tę  dobrą i błogosławioną -robotę, pełnijcie  
sw oje p iękne „posłannictwo” Narodowego Kościoła! 
Starajcie się w szystk ich  Polaków pogodzić w  tych  
sprawach, bo to je s t okropne, żeby w yznaw cy jednej 
religii, w ierzący  w jednego Boga i  jednego Chrystusa  
tak bardzo się nienawidzili...

T. A. Z  RAD O M IA P R O SI N A S:

Jestem  głęboko wierzący, ta k  m i się przynajm niej 
zdaje, bo usiłu ję żyć w edług w skazów ek m ojej w iary, 
a jednak nie rozum iem , dlaczego nasi księża rzym scy  
tak bardzo usiłują nas zniechęcić do innych  chrześci
jan, jakby  oni byli gorsi ty lko  dlatego, że chodzą na  
polskie nabożeństwa i czasami pozw alają sobie na  
k ry ty k ę  rażących błędów w Kościele, zw łaszcza wśród  
duchow ieństwa, które się za Kościół uważa. Chcę na 
dal w ierzyć i nie zm ieniać sw ojej religii, ale chcę w ie
rzyć rów nież i w  to, że w szyscy jesteśm y •dziećm i jed 
nego wspólnego Ojca Niebieskiego. B yleby  ty lko  ta  
m oja  — m oże ona jest czysto pryw atna  —  wiara łą
czyła ludizi, a nie rozbijała ich, byleby zcalała naród, 
a nie dzieliła nas na wrogie grupeczki w yznaniow e, 
byleby ^nakazana przez tę  uńarę m iłość do bliźniego  
i m iłość do O jczyzny  — była praktykow ana przez  
w szystk ie  bez w y ją tk u  Kościoły w  Polsce, a szczegól
nie przez księży  i duchownych!...

Czytając te  i wiele im podobnych słów — aż 
zbudowanym musi być człowiek z religijności 
i jednocześnie wielkiej mądrości niektórych lu
dzi, którym nie podobają się wysokie płoty mię- , 
dzywyznaniowe i niepokonalne barykady na 
drodze do wzajemnego współżycia -  członków 
jednego ^narodu. Niechże pocieszającą będzie 
dla nas ta myśl, że ludzi takich przybywa z 
dniem każdym, a ci z kolei promieniować będą 
duchem prawdziwej Ewangelii wśród swego 
otoczenia. — Kiedy już tyle mówimy na wspo
mniany temat, niechże wolno nam będzie przy

toczyć choćby niektóre jeszcze urywki z kores
pondencji ostatniego miesiąca:

M. S. Z  P O ZN A N IA  Z  AU W  A Z A :

Trudno, cały naród nie m oże przecież m yśleć na  
jedno Kopyto, ooc to nie jedna  gcowa, aie cate m ilio 
ny, a kazaa m a sw ój mozg, i w  Każdym cziow^eKu Oije 
osobne serce. 1 aiacego niem ożliw e jest, żeoy w szyscy  
tak  samo czuli w  reugn  i  jeden  tylKo KocnaLi K.osdot. 
Przeciez zw łaszcza w  rehgiv je s t ta/c w iele spraw za 
w itych i ciem nych. To tak , jakby  — powiecie może 
zem  Heretyk, a Lem coś w  ty m  rodzaju w yczy ta ł w  je d 
n y m  num erze..W aszej gazety — Bog jaiioy um yśln ie  
nie chciał w yjaw ić całej praw dy religijnej, jaKoy 
um yśln ie objaw ił w iarę w  tak i sposób, zeby ludzie  
m ien  co z m ą  robić, i, szukać praw dy, szuKać ziaren  
Bożej nauki!...

D. O. RÓWNIEŻ, Z P O ZN AN IA  M ÓWI:

Jednom yślności w  religii chyba nigdy nie będzie, 
bo to się nne da zbadać, kto  m ów i praw dę, kto  ktam ie  
um yślnie, a  kro s<,ę tylKo m yli, choc praw dy szczerze 
poszukuje. W ielcy uczeni są ponoć w e w szystk ich  K o
ściołach, w e w szystk ich  religiach, a jediUM m e mogą  
jakoś w ynaleźć jednej w spólnej dla w szystk ich  praw 
dy religijnej przez ty le  w ieków . A le zapytu ję  się Was, 
czy nie dałoby się jaKoś w szystk im  żyć ze  sobą w  zgo
dzie? T ak po ludzku  i po chrześcijańsku? Przecież 
w  Ewangelii n ie tria chyba nakazu, żeby się poszcze
gólne w yznania  żarły i  n ienaw idziły, leciz powiedziano  
jest o m iłości i pokoju!...

. F. Ł. ZE S K A R Ż Y S K A  K A M IE N N E J N AW O ŁU JE:

C zytając ostatnie n um ery Waszego ciekawego p i
sm a —  dochodzę do przekonania, że mało jest takich  
u  nas, o ile w  ogóle ktoś jeszcze potrafi m ów ić tak  po 
prostu  i  mądrze. Na otfot publicyści katoliccy toną  
w  potokach, m c nie m ów iących słów i szumnych, fra 
zesów, z których  m y  przecię tn i katolicy nic nie potra
fim y  zrozum ieć. Czasiami zdaje m i się, że oni sarni nie  
wiedzą, co chcieli powiedzieć, albo u m y s lm t o rzeczy  
prostej m ów ią „po uczonem u”, żeby nam  rzecz tę  unie- 
przystępnić i  do n ie j zupełnie zniechęcić. M y Polacy, 
zw łaszcza m y  prości ludzie pracy, chcem y budować 
dziś jedną  wspólną dla w szystk ich  O jczyznę. Czy 
w sprawach, które  set te j ukochanej O jczyzny najMzj 
nie potrzeba, żebyście się w szyscy dogadali ze sobą? 
Niech sobie tam  każdy w ierzy, ja k  m u  się podoba, ale 
dla kra ju  trzeba działać w spólnym i siłami, tu ta j nie 
wolno gardzić żadnym  Polakiem , choćby nie wiado
mo jak  wierzył!...

Wreszcie trzy jeszcze fragmenty z listów do 
Redakcji. Wszystkie one tętnią jakimś wspól
nym pulsem umiłowania Ojczyzny i zgody ca
łego Narodu dla dobra wspólnego wszystkim 
kraju:

L. N. Z  K R O SN A  Z A P Y T U JE .*

Ach, te  religijne kłótnie i w ieczne spory! Czy na 
praw dę warto im  tyle m iejsca poświęcać w  żyti<u? Czy 
warto n im i zatruwać m ózgi i serca ty lu  porządnych  
ludzi,i k tó rzy  chodzą do kościoła, żeby móc się tam  
pom odlić do Boga i posłuchać nowego  — Chrystuso
wego  — kazania na górze? Czy warto wsączać jad m ię
dzyw yznaniow ej nienawiści w  każdym  konfesjonale, 
gdzie ludzie szukają  ukojenia  duszy i pojednania z B o
giem? — Płakać się chce, że tak  mało księży patrzy  
na te  spraw y w  ta k i sposób, ja k  czyni to  „Posłannic
tw o”! Szkoda naprawdę, że św ięte W asze słowa nie 
docierają do wszystkich, że tak  niew ielu  ty lko  m oże  
dowiedzieć się całej praw dy o w ierze i religii. Zal m i 
tych  biednych ludzi, k tórzy napraw dę nie wiedzą, co 
ze sobą począć, którędy pójść do Boga: K to tu  w łaści
w ie m a rację? K om u uwierzyć? Ci p iękn ie dek lam u
ją, ale tam ci lepiej żyją! — Na m iły  Bóg! przecież to
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nie m atem atyka, której się m ożna w  szkole nauczyć, 
religia to bardzo subtelne rzeczy. Odpowiedzcie nam, 
jak  m am y w ybrnąć z tych  sporów, dla których  nie ma  
probierza słuszności?

S. W. Z W A R S Z A W Y  RÓ W N IEŻ U Ż A L A  SIĘ :

Spraw y stosunków  m iędzy w yznaniam i i Kościołami 
zawsze jeszcze są u nas nieuregulowane. Zagranicą 
jest sprawa ta ju ż  od dawna pom yślnie załatwiona. 
Tam  nie spotyka się tak gorszącej nienawiści m ięd zy
w yznaniow ej jak  u nas. W szędzie są różne religie, ale 
ludzie jakoś trzym ają  się razem  i ży ją  ku lturalnie ze 
sobą. K iedy czytałem  m arcow y i kw ie tn iow y num er  
«PO SŁANNICTW A» zacząłem  szczególniej zastanawiać 
się nad przyczyną takiego stanu, rzeczy, i doszedłem  
razem  z W ami do w niosku, że w szystk iem u  naprawdę  
w inni są niektórzy fanatycznie usposobieni duchowni. 
Przecież to od nich zależy! A le zrozum iałem  również, 
że im  wcale nie zależy na zgodzie, bo właśnie z  te j 
niezgody żyją, to są ich krzyw dą zdobyte dochody m a
terialne. Wszak monopol „jedynozbaw czości” zawsze 
jeszcze w ielu na iw nych znajduje zw olenników . A  prze
cież sprawa porozum ienia m iędzyw yznaniow ego nabie
ra u nas coraz większego znaczenia, to zagadnienie-na- 
praw dę ważne. Treeba, żeby na ten  tem at w ypow ie
działy się również inne Kościoły, i to  bez średniowiecz
nego u ltim a tum  „o konieczności nawrócenia się w szyst-  i 
kich do papieża”. T o  bardzo -ważne dla naszego Nar o- i 
du, zw łaszcza , teraz, k iedy w szyscy  s ta jem y do n ieu
stęp liw ej. w alki o pokó j na  śmiecie. Z ró b m y najp ierw  j 
ten  pokój u siebie, w. sw oich sum ieniach, w  swoich  
sercach, uporządku jm y nasze  — sporam i re lig ijnym i — 1 
rozgorzałe umysły.*. Po co się oszukiw ać w spaniałym i 
a rtyku łam i na tem at pokoju! Spraw y m iędzyw yznanio
w e  są najbardziej u nas zaniedbaną dziedziną życia  
narodowego, i to się n iektó rym  porządnie daje w e zna
ki. Uważam, że fa k t, iż  Państw o nasze od siebie ure
gulowało sw ój stosunek do Kościołów i religii w  ogól
ności — spraw y b yn a jm n ie j.n ie  w yczerpuje, a tym -  
bardziej drażliwego napraw dę problem u nie. rozwią
zuje. To jest'dop iero  połowa drogi. Boć w  Polsce za 
w sze były  i będą nadal różne Kościoły  i wyznania, 
różne religie! Fakt, że jedno z tych  w yznań  w sku tek  
historycznego układu  sił posiada dziś jeszcze w ię k 
szość, nie uspraw iedliw ia traktow ania  całego Narodu  
jako rzym sko-ka to licki, a w yznania m niejszościowe za

ledw ie tolerowania. Sądzę, iż Kościoły same, w e w ła
snym  interesie i w e  w łasnym  zakresie pow inny i  m uszą  
dojść wreszcie do porozumienia, do zawarcia takiego  
m iędzy sobą ja kb y  paktu  pokoju, bez konieczności złe- 
w.ania się ze sobą. Kościoły same ze sobą m uszą u re
gulować swe w zajem ne stosunki, m uszą przestać gor
szyć społeczeństwo sw ym i ustaw icznym i sporami, m u 
szą przestać się nienawidzieć! O tych  rzeczach w praw 
dzie nie pisze żadna nasza gazeta, ale w ystarczy o tw o
rzyć oczy i posłuchać, co ludzie szeptają m iędzy  sobą. 
Nie trzeba za tykać uszu na tę przykrą  prawdę, ale na
leży w ydać złu decydującą walkę!

A. K. ZE STARO G ARD U  TW IERD ZI SŁUSZNIE:

Jeżeli tak szczęśliw ie nasza K onstytucja  rozwiązała  
problem  wolności sum ienia i religii, dlaczego m y  ludzie  
w ierzący w  jednego Boga i należący do jednego K o
ścioła chrześcijańskiego  — tak mało robim y od siebie 
by pokazać św iatu, że nasza wiara i nasza religia są 
jednak coś w arte i potrzebne w  życiu, bo nas w ycho
w uje na porządnych ludzi?...

Tak, drodzy Czytelnicy, to jest zaledwie cząst
ka ostatnich wypowiedzi, i w niewielkich, tylko 
fragmentach, czy urywkach. Właściwie, kiedy 
czytam te listy, zdaje mi się, że nie mam już nic 
do powiedzenia na ich temat, gdyż kolorytem 
swym i wszechstronnością doskonale oddają 
treść zagadnienia i tło, na którym akcja się roz
grywa. Łatwo doszukać się we wszystkich tych 
wypowiedziach różnych w zasadzie ludzi, inte
ligentów i ludzi prostych, mieszkańców miast 
i naszych wiosek — jednej wspólnej troski, jed
nego głośnego nawoływania: Trzeba uregulować 
problem miedzy-wyznaniowy! Trzeba to uczy
nić nie tylko szybko w interesie samej religji, 
ale nade wszystko na platformie ogólno-r.aro- 
dowej! Ten tedy problem centralny, ujęty w 
kilku odrębnych podtytułach — niechaj posłu
ży mi jako tem at dzisiejszej z Wami, drodzy 
Czytelnicy rozmowy.

ODPOWIADAMY (Cz. 1).

JEDNOŚĆ NARODU TO WAŻNA SPRAWA!
Do największych zalet jakie

goś narodu należy niewątpli
wie jego zcalenie się, czyli jed
ność. I przeciwnie — brak tej 
jedności, brak solidarności z 
większością — jest bodaj czy 
nie najpoważniejszą wadą da
nego. społeczeństwa.

Polacy, zbyt drogo za brak . 
tej jedności płacili w przeszło
ści, by nie mieli wyciągnąć dla 
siebie wniosków na przyszłość.

My zawsze byliśmy i jeste
śmy zwolennikami jedności na
szego narodu, i za jeden z 
pierwszych punktów naszej pu
blicystycznej działalności uwa
żamy również „posłannictwo" 
siania zgody i pokoju na odcin
ku dla nas dostępnym, tzn. re- 
ligijno-kościelnym. Linia na

sza nie ulegnie na pewno od
chyleniom, chociaż niektórzy 
międzywojenni publicyści ka
toliccy utrzymywali, iż taka 
bezwzględna zgoda i jednomy
ślność nie zawsze wychodzą 
nam na dobre, gdyż rzekomo 
źródłem takiej zgody jest brak 
szacunku dla samych siebie, bo 
„w społeczeństwie, w którym 
nikt n ie’ceni swego zdania wy
żej ponad własne życie, zgoda 
musi być hasłem nader popu
larnym " (tak np. W. Wasiu- 
tyński).

Możemy zgadzać się, czy też 
nie na tego rodzaju podejście 
do sprawy, niemniej jednak 
stwierdzić musimy, że jest.to  
pogląd i odosobniony, i swoisty 
w stosunku do tego bądź co

bądź ważnego zagadnienia je
dności narodu. Pragniemy ze 
swej strony zauważyć, że do 
tak daleko posuniętej interpre
tacji pojęcia »zgody i niezgo- 
dy« — trzeba chyba najpierw 
dojrzeć, bo jak narazie wspom
niana doktryna przekładania 
własnego „ja“ ponad „my“ spo
łeczeństwa jest niestety przez 
wielu nadużywana. A czyżby 
to miała być zaleta? Wątpimy,
— zwłaszcza jeśli zagadnienie 
skierujemy na interesujące nas 
tutaj tory życia religijnego, 
gdzie niektóre grupy wyzna
niowe istotnie „traktują siebie 
i swe zdanie aż nazbyt poważ
nie", i może nie tyle gotowe są 
oddać życie w obronie wyzna
wanego światopoglądu religij
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nego, ile raczej skłonne są po
zbawiać życia tych wszystkich, 
którzy się z poglądem ich nie 
solidaryzują.

Chciałbym jednak zadać pew
ne pytanie: Czy uwzględniając 
nieuniknione — jak wykazali
śmy to już niejednokrotnie — 
rozbieżności wyznanidwe człon
ków jednego społeczeństwa — 
można mówić o jedności dane
go narodu?

My twierdzimy, że tak, przy
najmniej w sprawach poza-re- 
ligijnych, ogólno-państwowych, 
jak np. w budownictwie gospo
darczym, w kształtowaniu ży
cia społecznego, politycznego i

kulturalnego. I dlatego sądzi
my, że wspomniane rozbieżno
ści wyznaniowe nie usprawie
dliwiają podziału społeczeństwa 
na wierzących i niewierzących, 
wierzących tak i wierzących 
inaczej, szczególnie na odcunku 
pewnych ogólno-narodowych i 
ponad - religijnych celów. I 
wprost narzuca się nam tw ier
dzenie, zdaje się nie pozbawio
ne słuszności, że żadne abso
lutnie cele natury religijnej nie 
mogą usprawiedliwić skłócenia 
jednego narodu i odciągnięcia 
go od zagadnień natury życio
wej f  gospodarczej na pole 
czczych często i jałowych spo
rów natury kościelniczej.

Ale, aby nie być gołosłowni, 
postaramy się wykazać, że na
prawdę nie warto się kłócić o 
poglądy religijne takie czy in
ne, ilekroć chodzi o dobro ży
wego człowieka, a w najgor
szym przypadku należy spra
wami tymi tak pokierować, aby 
to —- nieuniknione skąd inąd 
jeśli chodzi już o platformę do
gmatyczną — ścieranie się po
glądów i poglądzików — odsu
nąć niejako na plan dalszy, by 
nie potrafiło nas jako naród 
wewnętrznie rozbroić, w czasie 
kiedy powaga chwili oraz in
teres Ojczyzny żądają bez
względnej jedności społeczeń
stwa.

O DWÓCH RODZAJACH SPORÓW MIĘDZY LUDŹMI

Skonkretyzujmy zagadnienie 
i nazwijmy nieporozumienia 
nasze po imieniu. Chodzi o spo
ry, do których nie lubimy się 
przyznawać, bo rzeczywiście w 
opinii każdego rozsądnego i ucz
ciwego człowieka one nas kom
promitują. Chodzi o spory, któ
re jednak bardzo utrudniają 
nam życie, a Państwu i Naro
dowi niepowetowane przynoszą 
szkody, zarówno moralne, jak 
i materialne.

Z wszystkiego, cośmy dotąd 
powiedzieli wynika, że chodzi
o nadużywanie, zwłaszcza przez 
niektórych duchownych kato
lickich, rozbieżności wyznanio
wych z oczywistą szkodą dla 
spraw ogólno-narodowych, a 
nawet ogólno-ludzkich. Obja
wu tego lekceważyć nam nie 
wolno, gdyż przejawia się zwła
szcza wśród tych, w których 
mocy leży autorytatywne prze
cięcie tego gordyjskiego węzła, 
czyli wśród kierowników po
szczególnych grup wyznanio
wych. I dlatego przede wszy
stkim należało by zaapelować 
pod adresem kleru polskiego, 
by przyłożeniem ręki do usu
nięcia tych brzydkich sporów 
dał dowód swego przywiązania 
do głoszonej przez siebie Ewan
gelii miłości i pokoju, a w sto
sunku do własnej Ojczyzny 
wyraz prawdziwego, nie pa
pierkowego tylko —  patrioty
zmu.

Dwa mogą istnieć rodzaje 
sporów. Otóż nie najgorzej jest, 
kiedy przedmiotem naszych 
sporów są rzeczy podlegające 
obiektywnej ocenie osób trze
cich, niezainteresowanych w 
zwalczaniu czy też popieraniu 
jednej ze stron skłóconych. Ta
ki spór — prędzej czy później
— ale zawsze rokuje szczęśli
we zakończenie: bo albo jedna 
ze stron przekona się, że była 
w błędzie, albo o błędzie da się 
przekonać obydwie strony, tak 
że ustępstwa są nieuniknione.

Znacznie gorzej, jednak przed
stawia się sprawa, jeśli będzie 
chodziło o spór w rzeczach ab
solutnie nieuchwytnych, bardzo 
subtelnych — bo religijnych. 
Fakt, że na temat jednego 
Chrystusa i jednej Jego Ewan
gelii tak wiele różnych wypo
wiada się sądów — chyba mó
wi sam za siebie, że jednak nie 
jest to nauczanie ze wszystkim 
jasne i nie budzące najm niej
szych wątpliwości. To byłby 
jeden fakt. A drugi? To chy
ba ten, że aż tylu znalazło się 
w ciągu wieków komentatorów 
Ewangelii, z których na dobit
kę każdy uważa się za lepsze
go w stosunku do każdego in
nego, mało tego — za „jedynie 
prawdziwy11. Fakt, że niektó
re całe ugrupowania kościelne 
kierują się jednym,' swoistym 
dla siebie komentarzem Obja
wienia, nie zmienia stanu rze- 

| czy, i dowodzi tego samego, co

powiedziałem powyżej: Ewan
gelia jest niejasna, jeśli niepo
dobna dobrze rozumieć jej bez 
komentarzy i objaśnień, które 
to zadanie każde wyznanie wy
konuje z aspektem służenia 
przede wszystkim własnym in
teresom kościelna - wyznanio
wym.

Sprawy więc religijne nie po
dlegają jakiemukolwiek nauko
wemu, a zatem obiektywnemu 
kryterium  prawdy czy fałszu. 
I dlatego w tej dziedzinie, jak 
w żadnej innej występują tzw. 
autorytety-teologiczne, które — 
rzecz ściśle biorąc — nie przed
stawiają znaczenia naukowego.
— Porozumienie więc w tej 
dziedzinie, zgoda, a w konsek
wencji pewien trw ały pokój — 
zalezą tutaj wyłącznie od do
brej woli i stopnia kultury lu
dzi, prowadzących spory o coś,
o czym mają wprawdzie od
mienne wyobrażenia i- pojęcia, 
czego jednakże żadna ze stron 
zainteresowanych nie potrafi 
naukowo uzasadnić, a tym sa
mym stronę przeciwną obiek
tywnie przekonać o błędzie.

A my przy omawianiu nasze
go zagadnienia jesteśmy wła
śnie w tym przykrym położe
niu, że chodzi o tego drugiego 
rodzaju spory, czyli o rozbież
ności natury religijnej, wyzna
niowej.

(Część II. Odpowiedzi w nast. 
numerze.
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LUDWIK PAT

HITLERYZM NA KOLANACH
(W D Z IE SIĄ T Ą  ROCZNICĘ Z W Y C IĘ ST W A  NAD  H IT LE R O W SK IM I N IEM C AM I I  ICH

SATE LITA M IJ

ZIESIĘĆ la t temu, w zdobytym przez 
Armię Radziecką Berlinie, przedstawiciel 

armii hitlerowskiej feldmarszałek Keitel pod
pisał akt bezwarunkowej kapitulacji.

Hitleryzm został rzucony na kolana. Runęły 
w gruzy światoiburcze plany faszyzmu. Obróci
ły się v/ niwecz rozbójnicze, snute przez hitle
rowskich prowodyrów plany panowania nad 
światem. Została ostatecznie złamana politycz
na, militarna i  gospodarcza moc Niemiec faszy
stowskich.

OSTATNI CIOS

T) O potężnej ofensywie zimowej 1945 roku 
Armii Radzieckiej, nastąpiło ostatnie ude

rzenie w celu dobicia wroga w  jego własnym 
legowisku — Berlinie. W wyniku poprzednich

jak i hitlerowskich prowodyrów nie zostały 
urzeczywistnione.

O świcie 16 kwietnia ruszyła potężna ofensy
wa Armii Radzieckiej z nad Odry. Chociaż hit
lerowcy przekształcili obszar od Odry do Berli
na w strefę silmych umocnień, chociaż skoncen
trowali na tym obszarze siły — Armia Radziec
ka skruszyła obronę hitlerowskich wojsk, roz
cięła je na izolowane części, oddzielnie je okrą
żała i konsekwentnie likwidowała. W ciągu nie
spełna dwóc^. tygodni Armia Radziecka całko
wicie okrążyła Berlin i zmusiła wroga do 
bezwzględnej kapitulacji.

U boku oddziałów radzieckich dzielnie wal
czyło Wojsko Polskie. 1 i 2 Armia Wojska 
Polskiego rozwinęły natarcie z nad Odry i Ny-

operacji, Niemcy faszystowskie znalazły się 
w obliczu katastrofy. Ale ani na chwilę nie 
osłabili oni oporu na froncie wschodnim. Chcąc 
zyskać na czasie, hitlerowskie dowództwo prze
rzucało coraz więcej wojsk z zachodu na front 
wschodni i jednocześnie usiłowało „dogadać się“ 
z Anglosasami w sprawie zawarcia odrębnego 
pokoju.

Do porózumienia między hitlerowcami a ame- 
rykańsko-angielakimi siłami imperialistycznymi 
jednak nie doszło. Kierownicy Rządu w  U.S.A. 
i Anglii musieli liczyć się z aktualną sytuacją 
polityczną i wojskową w  Europie, z olbrzymim 
autorytetem Z.S.R.R. i zdecydowany postawą 
własnych narodów. Nie mogąc więc w  tych wa
runkach porozumieć się z hitlerowskim kierow
nictwem ginącej Trzeciej Rzeszy — dowództwo 
anglo-saskie usiłowało przynajmniej ubiec 
Armię Radziecką w zajęciu Berlina, by móc 
wykorzystać ten fakt w przyszłych rozmowach
o losach Niemiec.

Ale ani polityczne ani wojskowe zamierzenia 
zarówno kół imperialistycznych USA i Anglii,

sy, by w  zwycięskich bojach wnieść swój wkład 
w dzieło ostatecznego zwycięstwa nad hitle
ryzmem. Bezpośredni zaszczyt uczestniczenia 
w  walkach o zdobycie Berlina przypadł naj
starszej jednostce Wojska Polskiego — 1 dy
wizji im. Tadeusza Kościuszki.

ZWYCIĘSTWO WOLNOŚCI I  POK O JU  — KLĘSKA 
IM PERIALIZM U

Z WYCIĘSTWO odniesione nad hitlerowskim 
najeźdźcą było zwycięstwem nie tylko nad 

faszystowskimi Niemcami. Było to zarazem 
zwycięstwo sił wolności, pokoju, postępu, nad 
siłami niewoli, wojny, wstecznictwa — nad si
łami imperializmu. Faszyzm niemiecki był bo- 
wiem awangardą światowego imperializmu w 
jego walce przeciwko siłom postępu, przeciwko 
masom pracującym, a przede wszystkim prze
ciwko Związkowi Radzieckiemu. To właśnie 
imperialistyczne rządy Europy i Ameryki wy- 
piastowały hitleryzm i utorowały mu drogę do 
wszczęcia ludobójczej wojny zaborczej. Dlatego
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też klęska hitlerowskich Niemiec stała się klę
ską całego obozu imperialistycznego, zwycię
stwo zaś Związku Radzieckiego — zwycięst
wem sił postępowych i uciskanych mas na 
całym świecie.

Nic więc dziwnego, że dziesiątą rocznicę zwy
cięstwa obchodzi dziś inaczej świat imperializ
mu i wojny, inaczej zaś świat postępu i pokoju.

PRZECIW KO ODRODZENIU HITLERYZMU 
PRZECIWKO W OJNIE

IMPERIALISTYCZNE koła USA, Anglii i in- 
-*■ nych krajów usiłują zapomnieć lekcję his
torii. Nie zrezygnowały one bynajmniej z reali
zacji złudnych planów ujarzmienia 1 udzkości 
w okowach niewoli wielkokapitalistycznych 
monopoli. Amerykańscy potentaci finansowi 
dążą coraz jawniej do narzucenia światu nowej 
masakry wojennej. Drogą ludobójczej wojny 
atomowo - wodor o we j marzą oni o zdobyciu pa
nowania nad światem. W tym  celu rozpętano 
szaleńczy wyścig zbrojeń, w  tym celu zakłada 
się bazy wokół ZSRR, Chińskiej Republiki Lu
dowej i krajów  demokracji ludowej, w  tym 
celu zawiera się agresywne pakty i tworzy się 
bloki wojskowe w Europie i Azji, w tym  celu 
odradza się faszystowski Wermacht z hitlerow
skimi zbrodniarzami wojennymi na czele.

Obóz wolności, postępu i pokoju, święcąc 
uroczyście dziesiątą rocznicę zwycięstwa nad 
faszyzmem, ze spokojem i poczuciem niezmo- 
żonej siły patrzy w  przyszłość. W przeciągu 
dziesięciu lat kraje obozu pokoju odniosły gi
gantyczne sukcesy w pokojowym budownic
twie. Ofiarnie trudzą się r.arody ZSRR i kra
je demokracji ludowej w celu stworzenia -coraz 
lepszych warunków codziennego życia szero
kich mas oraz w celu podniesienia obronności 
swych granic przed zakusami wroga.

POWINNIŚMY WOJNĘ OBEDRZEĆ Z UROKU!

Trzeba będzie obedrzeć wojnę z jej uroku. Trzeba będzie wbić w świadomość 

ludzi do jakiego stopnia , rzemiosło to jest banalne i brudne. Niech Iliada zaw

sze będzie Iliadą! Niech pieśń Nibelungów pozostanie tym , czym jest! Ale m y m u

simy zrozumieć, . że jest rzeczą bardziej godną szacunku służyć łopatą i kilofem, 

niż gonić za odznaczeniami..* Pojutrze gdy dawne m ity odrosną niby mlecze 

i ' kaczeńce na nowo rozkwitające na łąkach, w tedy to trzeba nam będzie zostać 

wcześnie rano, jak chłop, który ma kosić trawę!

___________  (A. Goes — „Niespokojna noc’’)
* Chodzi o w ojskow e odznaczenia wojenne.

Dążąc niezłomnie do utrwalenia pokoju, naro
dy Związku Radzieckiego, Chińskiej Republiki 
Ludowej, Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 
Niemieckiej Republiki Demokratycznej i wszy
stkich krajów  obozu pokoju w Europie i Azji 
gorąco protestują przeciwko odrodzeniu hitle
rowskiego Wermachtu — ognisku wojny w Eu
ropie. Przeciwko odrodzeniu hitleryzmu wy
stępują czynnie miliony ludzi w krajach kapi
talistycznych. Szczególnie uporczywie walczy 
przeciwko remilitaryzacji Niemiec sam naród 
niemiecki, który drogo musiał płacić za awan
turniczą politykę Hitlera.

We wszystkich zakątkach świata coraz dobit
niej rozlega się głos przeciwko wojnie. Rosną 
szeregi obrońców pokoju. Rośnie ich autorytet 
i znaczenie. Ponad miliard podpisów zebranych 
pod apelem Światowej Rady Pokoju, ponad 
miliard głosów dobitnie domagających się 
zniszczenia zapasów broni atomowej we wszyst
kich 'krajach i natychmiastowego wstrzymania 
jej produkcji, ponad miliard głosów oświadcza
jących uroczyście, że „Stawiać będziemy opór 
tym, którzy przygotowują wojnę atomową” — 
to potężne ostrzeżenie pod adresem autorów 
szaleńczych planów ludobójczej wojny atomo
wo-wodorowe j .

Narody potrafią zmusić do odwrotu inspira
torów nowych nieszczęść i katastrof, jakie w 
razie wojny byłyby niechybnie udziałem ludz
kości. Ale gdyby szaleńcy nie opamiętali się, 
jeżeli narzucą awanturniczą nową wojnę, to 
przeciwko ich zbrodniczej agresji wystąpią nie 
tylko narody krajów  obozu pokoju, ale rów
nież miliony ludzi krajów  kapitalistycznych 
i walczyć będą do końca z  nienawistnym w ro
giem, którego czeka los nie lepszy od losu hitle
rowskich zbrodniarzy wojennych.

Ilu strac ja  z wyd. M.O.N. pt. „W yzwolenie”.
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OSOBA Marii, matki Chrystusowej, była 
zawsze w sztuce wszystkich wieków ulu

bionym tematem, zarówno w malarstwie, jak 
i w rzeźbie. Możliwie najdoskonalsze ujęcie jej 
rysów w portrecie, bądź to samej, bądź częściej 
z dzieciątkiem na ręku, albo niekiedy w to 
warzystwie innych postaci biblijnych, zawsze 
było marzeniem i natchnieniem jednocześnie

;TrT»rV,;t-r.i‘pi S7vch artvstów. Nic więc dziwne
go, że malarze pragnąc tego dokonać wyszukiwa
li najpiękniejsze kobiety, by służyły jako mo
delki do wizerunku Marii, tej najpiękniejszej 
z niewiast. Charakterystyczne przy tym jest to, 
że artyści szli za duchem czasu, a więc obcy im 
był tzw. realizm historyczny, — kierowali się 
przeważnie wyobrażeniami chwili współczes
nej, i takimiż upodobaniami wielbicieli swej 
sztuki. Szukano tedy modelek w najbliższym 
środowisku. I tym się tłumaczy osobliwe zja
wisko, że po rysach i kolorze skóry danej „Ma
donny" odrazu rozpoznajemy — nie bynajmniej 
tamtą świętą Izraelitkę z Nazaretu z przed 2000 
lat. —• ale raczej szkołę malarską, względnie na
rodowość i typ przedstawionej Madonny jako 
włoszki, niemki, angielki, hiszpanki, fląmandki, 
polki, a nawet chinki, japonki czy murzynki.

Rzecz jasna, że wszystkie te obrazy, wizerun
ki i rzeźby maryjne, poza samą oderwaną ideą 
i symbolem, nie maja właściwie nic wspólnego 
z Marią, Matką Chrystusa. Są one jed
nak wyrazem wielkiej sympatii, jaką cieszyła 
się jej postać, dowodem niepospolitego kultu, 
i jakbyśmy to dziś nazwali — wielkiej popular
ności.

Sztuka plastyczna wszystkich narodów odno
siła wielkie triumfy właśnie w tematyce biblij
nej, a chyba największe w urojonym portreto
waniu Marii. Toteż tzw. sztuka m aryjna ciągnie 
się nieprzerwanym pasmem od katakumb do 
chwili obecnej, znajdując nieustannie wielbi
cieli.

Najczęściej powtarzającymi się scenami bi
blijnymi z życia Marii są: 1. Narodziny jej, 
gdzie święcił trium fy. Cavallini, Girlandajo, 
Giotto i inni. 2. Wejście Marii do świątyni, gdzie 
wsławS się Holbein, Sodoma, Tycjan. 3. Zaślu
biny. Marii z Józefem, gdzie spotykamy się z 
mistrzami takimi jak Fiesole, Orcagna i Lui- 
nim. 4. Zwiastowanie Marii przez ,-Gabriela 
jest bardzo rozpowszechnionym tematem ma-

ObUezt
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ryjnym. Najważniejsze dzieła w tym  względzie 
mamy u Donatelli, del Sarta, Fillipa Lippi, Bot- 
ticeliego, Tintoretta i Yeroneza. 5. Ucieczka do 
Egiptu, gdzie mamy Durrera, Memmlinga, Fer- 
rariego, Schongauera, Corregia, Cranacha oraz 
Rembrandta. 6. Śmierć Marii zwana tradycyj
nie „zaśnięciem” i połączona często z wniebo
wzięciem, gdzie wyróżnili się Rafael i Sodoma.

SSw akąm  n P  7. Ukoronowanie Marii na królowę nieba i ziemi 
' wyobraża Fillippo Lippi, Girlanda jo i Pintu- 

16 I J  ricchio. 8. Symbolicznie przedstawione boleści
w postaci matki bolesnej albo tzw. Piety mamy

• u wszystkich prawie wyżej wymienionych.
. I wreszcie 9. Maria jako matka z dzięcięciem na

|   ̂ " j H  ręku czyli słynna Madonna gdzie wszystkich

jiJ g f lH  ' Dzisiaj przedstawiamy Czytelnikom naszym
szereg wizerunków Marii dla zorientowania się, 

y  jak bogatą jest tematyka m aryjna w malarstwie
P  la l m m l wszystkich czasów. Są to oczywiście wyjątki,

; ' i to najbardziej charakterystyczne ze względu
J r  . w  »' ‘f j  na samą sztukę, bo gdyby ktoś usiłował zebrać 

S U S  i  wszystkie wyobrażenia Marii na płótnie, nie 
starczyło by na to nawet kilku tomów encyklo
pedii.

Teraz podajemy objaśnienia do reproduko
wanych tutaj wizerunków Marii, według kolej
ności: 1. Malowidło w katakumbach, Rzym św.
Pryscylla, 2. Mozajka w Rawennie u św. Piotra 
Chryzologa, 3. Wizerunek z tzw. antepedium, 4.
Mikołaj Pissano, na ambonie w Pizie, 5. Giotto,
Akademia we Florencji, 6. Rzeźba wTe Frybur
gu,. 7. Rzeźba'w Reims, katedra, 8. Lochner,
Kolonia muzeum, 9. Memmling, Bruksela w 
Szpitalu św. Jana, 10. Pacher w Altawerku w 
kościele św. Wolfganga, 11. Rzeźba w Bluten- 
burgu przy Monachium, 12. D’urer, Wiedeń mu- 
zeum pałacowe, 13.. Filiippo Lippi, Florencja,
14. Boticelli, Londyn galeria narodowa, 15.
Bellini, Wiedeń Akademia, 16. Michał Anioł, m T  ’?
17. Rafael, Florencja, 18. Tycjan, Wiedeń mu- BŁ f j .  
zeum pałacowe, 19. Sassoferrato, Monachium, ij§'Ą $ < S£p|fcu^ 
20. Van Dyck, Mediolan, 21. Murillo, Madryt,
22. Steinie, 23. Bouguereau, Paryż, 24. Beuro- 
nera szkoła. f |F
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0 S Z Y I NIE WQU§
ZAMIEŚ ?

Z CZASÓW WATYKAŃSKIEJ 
INKWIZYCJI W POLSCE

Mam przed sobą małą ksią
żeczkę Józefa Wielowskiego pt. 
„Sprawa Kazimierza Łyszczyń- 
skiego“, wydaną przez Wiedzę 
Powszechną, Warszawa 1955 w 
serii — Biblioteczka dla każde
go —■. Autor, -opierając się na 
starych księgach XVIII i XIX 
wieku, odtworzył wstrząsający 
proces szlachcica, Kazimierza 
Łyszczyńskiego, przeciwko któ
remu wystąpili prawie wszyscy 
biskupi Rzeczypospolitej, do
prowadź ąc wreszcie swą ak
cję do „szczęśliwego" końca t j .  
do wydania na Łyszczyńskiego 
wyroku śmierci za jego postę
powe przekonania religijne.

Kim był Kazimierz Łysz- 
czyński, czym się naraził Koś
ciołowi, i jak przebiegał proces 
jego sprawy?

K. Łyszczyński był drobnym 
szlachcicem, pochodził z woj. 
brzeskiego. Po ukończeniu 
szkoły parafialnej, w której nau 
czył się tylko katechizmu i 
śpiewów kościelnych, dostaje 
się do szkoły średniej, prowa
dzonej przez jezuitów. W Wieku 
bowiem XVII wszystkie szko
ły średnie w Polsce były pro
wadzone przez Jezuitów. Autor 
dość szeroko opisuje sposób 
wychowania w  szkołach jezu
ickich, a wTreszcie tak je krótko 
charakteryzuje:

„Podczas siedmiu lat nauki 
wi^ajann w chłopców głęboką 
nienawiść do wszystkiego, co 
postępowe, uczono nietolerancji 
religijnej i fanatyzmu, szkoła 
wychowywała iv duchu obojęt- 
tności icobec losów ojczystego 
kraju; nauczyciele głosili, że w  
obronie 'interesów Kościoła i 
kleru należy 'poświęcić nawet 
dobro ojczyzny“. (s. 22).

Kazimierz już przez cały ciąg 
studiów nie mógł się pogodzić 
ani z programem nauczania, po
mijającym najbardziej potrzeb
ne do realnego życia przedmio
ty jak matematykę, historię, ję
zyk ojczysty i rodzimą litera-

J. S. — WŁOCŁAWEK

POST OD MIĘSA CZY POST OD GRZECHÓW?

Nawiązując do trzeciego „postnego“ numeru —• „Posłanni- 
j c.twa“s chciałbym od siebie napisać coś o poście chrześcijań

skim  i poście papieskim, czyli odpowiedzieć na pytanie: Post od 
mięsa, czy też post od grzechów?

Bóg gani w ludziach obżarstwo, pijaństwo, rozpustę, a reli
gia chrześcijańska post zaleca. Chodzi tu o dobrowolną ofiarę 
w nadprzyrodzonej oczywiście intencji, o lustrzymanie się od 
jedzenia (suszenie), łub tylko ograniczenie pokarmów dla utra- 

ji pienia ciała i poddania, go duchowi. Taki post jest więc pobu-
j! dzeniem do modlitwy i praktykowania cnoty.!i
|i Tak więc pojęty post nie jest bynajmniej „brakowaniem 
i PEWNYCH pokarmów“, stosowanym w Kościele papieskim, 

zamiast chrześcijańskiego postu od grzechów. — Nie poszczą 
więc ci, co peume pokarmy mięsne brakują, a innymi, lepszymi 
najczęściej brzuch opychają, myśląc naiwnie, że dobry uczy
nek spełniają, i podobają się Bogu.

Bóg dał nam wszystkim  pokarmy, byśmy je jedli, i jak mówi 
Apostoł: „Bóg dał pokarmy człowiekowi ku pożywaniu... i co 
tylko Bóg stworzył — dobre jest, a nie ma być nic odrzucane, 
jeśliby z dziękowaniem było przyjmowane“ (1 Tym. 4). —  Po
równaj też L is t . do Kol. 2. — Czyżby więc bardziej grzeszny 
był ten, który w , piątek zaspokoił swój głód kawałkiem w ie
przowego mięsa — od tego, który wypełnił swój żołądek po 
brzegi innymi, wyszukańszym i — choć ,,postnymi“ pokarmami?

Na to pytanie chcę odpowiedzieć słowami samego Chrystusa: 
„Jeszcze i xay bez rozumienia jesteście? Nie rozumiecie, że 
luszystko, co wchodzi w usta — do brzucha idzie, i do wychodu  
się wydała? Ale co z ust wychodzi, z serca pochodzi, i to plu
gawi człowieka: albowiem z serca wychodzą złe myśli, mężo- 
bójstwa, cudzołóstwa, porubstwa, kradzieże, fałszywe świade
ctwa, bluźnierstwa. Te są, co plugawią człowieka!“ (Mat. 15, 
16 n). „Cokolwiek wam sprzedają w jatkach, jedzcie, nie pyta
jąc się nic dla sumienia“ (1 Kor. 10). — „Pokarm nie zbliża nas 
ku Bogu, ho jeśli jemy, nic nie zyskujem y, a jeśli nie jemy, nic 
nie tracimy“ (1 Kor. 8, 8). „Albowiem Królestwo Boże, to nie 
pokarm i napój!“ (Rzym. 14, 17).

Red. odpow.:

Wasze podejście do zagadnienia postu chrześcijańskiego je st zupełnie 
trafne, i zdaje się nam  bardzo przekonyw ające przytaczacie argum enty, 
by m ożna było mieć jeszcze wątpliwości w  tym  względzie. Oczywiście 
na potw ierdzenie W aszej tezy odnośnie postu od grzechów, a  nie od 
brakow ania pew nych pokarm ów  mięsnych, m ożna by przytoczyć jesz
cze dziesiątki innych cytatów  z P ism a św. Ale sądzim y, że ludzi do
b re j woli zadowolą i p rzekonają w ystarczająco w yżej przytoczone.
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Ks. Z. M. — Warszawa

PRAWDA „GORSZY“ TYLKO  GŁUPCÓW I OBŁUDNIKÓW

(W „Strażnicy Ewangelicznej“ Ńr 6 z  d. 16/31 marca br. 
tak pisze). Wychodzi w Polsce pismo religijno-społeczne „Po- 
slannictwo“. Jest to organ polsko-katolickiego (dawniej Naro
dowego) Kościoła. Otóż to „Posłannictwo“ jest przy obecnej 
redakcji czymś więcej, aniżeli organem swego Kościoła. ,',Po- 
słannictwo“ pełni ponadto wobec wszystkich chrześcijan szcze
gólne posłannictwo, a mianowicie mówienia o sprawach reli
gijnych w ogóle, a także w ramach swego wyznania z bezprzy
kładną szczerością. — Na to trzeba nie tylko szlachetnej mą
drości, lecz także nie małej śmiałości. Jakże często słyszy się 
argument, że nie można mówić publicznie pełnej prawdy, bo 
to może „zgorszyć“ maluczkich. Jak gdyby prawda mogła ko
go zgorszyć poza głupcami i obłudnikami. Może być przykra  
i bolesna, ale jak lekarstwo lub zabieg chirurgiczny — prawda 
zawsze jest pożyteczna i zbawienna.

Ponieważ „Posłannictwo“ porusza tematy religijne o zna
czeniu powszechnym, przeto pismo to z pożytkiem mogą czy
tać także poważnie myślący chrześcijanie wszystkich wyznań.

Red. odp.

Nie można było lap idarn ie j określić tego, co isto tn ie je s t treścią n a
szego p o s ł a n n i c t w a ,  a  m ianowicie m ów ienia praw dy już jako 
poznanej, lub szukania praw dy w  rzeczach dotąd w ątpliw ych i n ieroz
strzygniętych. Zdajem y sobie doskonale spraw ę z tego, że naszym  s ta 
nowiskiem  m usim y się niejednem u narazić, ale czyż nasza obaw a i m a
łoduszność relig ijna uspraw iedliw iałaby m ilczenie w  spraw ach, „któ
re  są Ojca naszego niebieskiego”? Nie, po stokroć nie! W szak wiemy, 
iż w  spraw ach tych, jak  również w  spraw ie żywego człowieka, po trze
ba, abyśm y zawsze byli, dopóki tchu życia stanie.

Z. S. — Dołhobyczów  l

POKÓJ NA ZIEMI GROMADZI ŻYCIE

Piszę do Redakcji, bo coś mi mówi, że Wasza droga prowadzi 
do dobrego celu. Tak m i się zdaje, że na drodze Waszej nie 
unikniecie przeciwności i zapór. Ale mimo wszystko, życzył
bym sobie, aby treść „Posłannictwa“ przewyższała wszystkie 
inne tego rodzaju publikacje. Dzisiaj załączam mały wierszyk, 
który — jeśli uważacie to za wskazane — umieście w czaso
piśmie:

Pokój na ziemi gromadzi życie, — Styjarza d.obrobyt po krę
gi świata, On daje szczęście na całym świecie, — On ludzi bra
ta... Niechaj więc wstąpi jak gołębica, — Na białych skrzy
dłach w serca narodów, *— K tórym  blask słońca z góry przy
świeca, — Dla wszystkich grodów... Otwórzmy nasze serca
i dłonie, — Uchwyćmy dar ten Boga-Miłości, — Ściągnijmy 
pokój na nasze skronie, — W nasze niskości...

Red. odp.

Je s t to faktem  • niezaprzeczalnym , że najpiękniejsze m yśli i pragnienia 
rodzą się w duszach i  sercach m aluczkich i zapoznanych. I  tylko cie
szyć się nam  pozostaje z tego, że w śród prostych ludzi kw itn ie  tak  
wielkie um iłowanie spraw y pokoju powszechnego na całym  świecie, 
um iłowanie praw dy w  spraw ach 're lig ijnych , czego w yraz dajecie we 
w szystkich swoich listach do Redakcji, obaw iając się przy tym  o n ie
uniknione kłody jak ie  nam  życie może rzucać pod nogi. My jednak  
silnie wierzym y w  słuszność naszego posłannictw a, i dlatego dokłada
m y Wszelkich wysiłków, aby w ytrw ać n a  raz obranej drodze, k tó rą  k ro 
czymy od wielu już lat.

(c. d. ze str, 148)

tusę, ani ze sposobem wycho
wania, opartym na donosiciel- 
stwie, które wytwarzało atmo
sferę wzajemnej nieufności 
wśród studentów i sprzyjało o- 
błudzie.

Sko-ro zaś uwolnił się z wię
zów jezuityzmu, gdy zaczął tu 
i ówdzie, jawnie występować 
przeciwko średniowiecznej me
todzie kształcenia młodzieży i 
jezuickiej metodzie wychowa
nia, gdy w dodatku zaczął pod
ważać naukowo, naiwne wów
czas argumenty teologii na is
tnienie Boga, wówczas biskup 
wileński — Konstanty Brzos
towski — rzucił nań klątwę i 
wystąpił z prośbą do króla Ja 
na III Sobieskiego o uwięzie
nie Kazimierza Łyszczyńskiego. 
Prośbę biskupa poparł natych
miast sekretarz i zaufany kró
la, jezuita Ks. Karol Maurycy 
Vota, agent austriacki, poparł 
ją również nuncjusz apostolski 
Cantelmi i naw et sam prymas 
Polski.

Wobec takich „powag" ugiął 
się król i nakazał wielkiemu 
hetmanowi- litewskiemu, Kazi
mierzowi Sapieże, uwięzienie 
Łyszczyńskiego. Hetman prze
kazał „winowajcę" sądowi bis
kupiemu, który pozbawiwszy 
go prawa obrony, skazał szybko 
na karę śmierci za „obrazę ma
jestatu boskiego", — znalezio
no bowiem w jednej z książek, 
które Łuszczyński studiował, 
notatkę: „A więc nie ma Boga".

W obronie Łyszczyńskiego 
wystąpiła szlachta, broniąca 
tym samym swego przywileju 
„neminem captivabimus“, na 
mocy którego nie wolno było 
uwięzić szlachcica bez państwo
wego wyroku sądowego. Za po
gwałcenie tego przywileju, 
podkomorzy brzeski powołał 
Ks. Bp. Brzostowskiego przed 
Trybunał Litewski, który unie
ważnił wyrok sądu biskupiego 
a K. Łyszczyński został wy
puszczony na wolność.
' Nie długo jednak cieszył się 
wolnością, bo oto przeciw Bogu 
ducha winnemu człowiekowi, 
wystąpiły najwyższe „duchow
ne asy" Rrzeczypospolitej: kar-

(dok. na str. nast.)
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Z CZASÓW WATYKAŃSKIEJ INKWIZYCJI W POLSCE
(dok. ze str. poprzed.)

dynał prymas — Michał Radzie 
jowski (syn zdrajcy Hieronima), 
bp. Popławski, bp. kijowski 
Andrzej Chryzostom Załuski, 
bp. poznański Stanisław Wit- 
wicki, bp. płocki Stanisław Dąb- 
ski, arcybiskup lwowski Kon
stanty Lipski, nuncjusz papies
ki, Jakub Ćantelmi. Wszyscy 
oni tak zaczęli intrygować, tak 
zabiegać, tak chodzić koło „zbo
żnego celu“, że sprawą Łysz
czyńskiego zajął się Sejm Rze
czypospolitej. gdzie oskarżał go 
Kurowicz, prokurator Wielkier 
go Księstwa Litewskiego —

„przedstawiciel kleru i sfanaty- 
zowanej szlachty, uważający że 
oświata, i nauka są niebezpiecz
ne, płodzą s z a le ń s tw o (s .  52).

Przeciwko całemu Kościoło
wi rzymskiemu, nie mógł się 
obronić biedny jeden człowiek, 
jak szarak goniony przez chy

że i silne ogary. Nie pomogła 
zręczna mowa jego obrońcy, 
nie pomogło nawet to, że w o- 
bawie tortur odwoływał swe 
błędy ateizmu.

„Sąd ogłosił okrutny wyrok: 
Ł y s z c z y ń s k i  m a  b y ć  
ż y w c e m  s p a l o n y  n a  
s t o s  i e“ fs 61).

Nuncjusz Ćantelmi domagał 
się czegoś więcej jeszcze, — 
chciał mianowicie, by w7zięto 
•(przed spalaniem) orkarżonego 
na t o r t u r y  (podkr. red.), 
by' wydał swych zwolenników. 
Do tego jednak na szczęście nie 
doszło. Łyszczyński ze spoko
jem przyjął wyrok, prosił tylko 
króla o zamianę kary spalenia 
żywcem na karę ścięcia mie
czem. Król nie odrzucił jego 
prośby i w dniu 30.111.1689 r., 
na Starym Rynku w Warsza

wie, zgmął pod mieczem ka
towskim, światły i  postępowy 
człowiek — Kazimierz Łysz- 
czyński. Ciało jego wywieziono 
za miasto i spalono na stosie.

*

Zaiste „zbrodnia ,to niesły
chana" — ten zaciekły fana
tyzm, ta religija nienawiść, któ
ra kazała najwyższym dostojni
kom Kościoła, w  imię Boże 
mordować człowieka, którego 
przecież sam Bóg kazał kochać 
ponad wszystko, nawet ponad 
wierzenia i odłamy religijne!

Dziwne zaiste to sprawy... 
Radzę naszym czytelnikom 
przeczytać tę ■ ciekawą ksią
żeczkę, gdyż streszczenie, choć 
dość obszerne, dalekie jest od 
wyczerpania wstrząsającej ca
łości.

E. B,

ł*£ o  ( u  m  a a  z t a ł

W SZYSTKO  N ALEŻY  W ŻYCIU  
PRZEWIDYWAĆ!

Dąż do tego, aby nic nie spadło na cię 
znienacka. Człowiek bowiem mądry po
wiada: Cokolwiek zajść może, już o tym  
wiedziałem! Fabiusz mówi, iż najbardziej 
zniesławiającą wym ówką wodza jest: Te- 
gom się nie spodziewał! Zniesławia ona 
również każd.ego człowieka. Myśl więc o 
wszystkim , wszystkiego się spodziewaj!

(Seneka — „Księga sposobów'1)

POGODNE USPOSOBIENIE CECHĄ 
DOBREGO CHARAKTERU.

Nie lubię ludzi, co jak żywe barometry: 
loeseli, gdy słońce świeci, a smutni,■ gdy 
chmury na niebie, — zgryźliwi, gdy im  
coś na żołądku dolega, a pełni humoru po 
dobrym obiedzie, — grzeczni i słodcy w 
salonach i w towarzystwie, a opryskliwi 
lub złośliwi io domu przy każdej drob
nostce. ' t

To nie ludzie, lecz trzciny, którym i każ
dy wiatr kołysze,, jak chce. Kaprysy, hu-

y  c  l i  m y ś l i

jj mory ■—• to dobre dla histerycznych ko
biet, ale żadną rjiiarą dla mężczyzny, a już  
lOcale nie dla kapłana. — Są to niby dro
bnostki, a jednak zdołają one zatruć i go
ryczą zaprawić całe życie domowe, zawo
dowe, towarzyskie!

(Z. Baranow ski „Z pam iętn ika  księdza”)

RADOSC ŻYCIOW A  — CZYNNIKIEM  
TWÓRCZYM!

Źle pracuje ten, kto pracuje bez radości, 
w mrocznym smutku, zim nym , stęchłym  
i ociekającym m ętem  łez.

Radość zaś ma tysiąc ramion, zamiast 
dujóch. Radość przedłuża dzień, a noc czy
ni krótszą. Radość dźwiga lekko takie gła
zy, na które smutek patrzałby z przeraże
niem. — Sm utek kopie groby. Radość bu
cha w górę kamiennym, wzniosłym strze
listym  krzykiem  wież! ■

Naród, co znalazł rad,ość w swoim ser
cu — jest w ielkim  narodem. Radość pieni 
się w nim, przewala, szumi krwią, śpiewa 
i woła rozgłośnie.

i
[ (K. M akuszyński — „W ielka bram a”)
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Słowo: fanatyk, fanatyzm — 
bardzo często można napotkać 
w artykułach naszego „Posłan
nictwa". Z fanatyzmem reli
gijnym walczymy bowiem od 
wielu lat, uważając fanatyzm 
za wynaturzenie swego rodza
ju, za psychiczną chorobę, za 
niegodne kulturalnego człowie 
ka, podejście do innych ludzi.

*

Jedno z czasopism religijnych* 
opublikowało niedawno uryw 
ki ze słownika wyrazów ob
cych nieznanego autora. Słow
nik ten nie ukazał się nigdy w 
druku, ale za w/w czasopismem 
cytujemy urywek o fanatyku i 
fanatyźmie, gdyż będzie on 
przyczynkiem, jeszcze jednym 
promykiem, mającym rozświet
lać mroki religijnych przesą
dów.

*

„ F A N A T Y  K“. Wyraz po
chodzenia łacińskiego. Od f a- 
n a t  i c u s, co znaczy należący 
do świątyni, 'szalony, natchnio
ny, ogarnięty szałem wiesz
czym. Żródłosłowem wyrazu — 
fanaticus— jest w y raz— fa -  
n u m  — co oznacza miejsce 
święte, plac odgrodzony przez 
kapłanów, poświęcony i prze
znaczony na świątynię, albo 
wprost — świątynia.

Z tego samego źródła obco- 
języcznegoi zaczerpnąwszy, 
przyswoiło sobie ten wyraz 
wiele narodów europejskich 
(Fańatiker, fanatiąue, fanatico, 
fanatic), chociaż, i to godne 
podkreślenia, o ile zachodnie 
języki mają go już od XII-go 
wieku, w polskim pojawia się 
dopiero w XVII (patrz Linde).

Z n a c z e n i e .  Zapaleniec 
(religijny lub polityczny, rza
dziej naukowy). Zagorzalec. 
Zaślepiony. Zaciekły. Szale
niec, furiat ideowy. Przesad
ny, nieokiełznany, rozumem nie 
kierowany i niekontrolowany 
entuzjasta jakiejś sprawy (szcze 
golnie odnosi się do spraw re
ligijnych). Wyzuty z toleran
cji i pełen gwałtowności apo
stoł. Opętany. Prześladowca 
inaczej myślących lub sam 
prześladowany, urojeniami, 
przeważnie jedno i drugie.

*) Życie i Myśl, N r 3/54.

FANATYK
Ofiara myśli uporczywych, fi- 
ksat, nadgorliwiec. „Fanatyk 
krzyż w jednej ręce, żelazo ma 
w drugiej" (Karpiński), Ciasno, 
myślący. Ograniczony.

*

Przeciwstawieniami fanaty
ka będą przymiotniki: um iar
kowany, tolerancyjny, spokoj
ny, rozsądny, uniwersalny, sze
roko myślący, prawomyślny.

Jak  etymologia fanatyka 
wskazuje, „fanatyk" i „fana
tyzm" są pojęciami ściśle zwią
zanymi z religią (podkr. red.). 
Odnosi się to do wszelkich re
ligii i to od najdawniejszych 
czasów. Zapał religijny rodzi 1 
się na podwórkach świątyń- I 
nych i wsiąkając, w naturę lu
dzką, niezrównoważoną i skłon
ną do krańcowośći, zaszczepia 
w niej jad fanatyzmu. Nie -ma 
i nie było religii bez fanaty
ków. Wszystkie systemy reli- 

.gijne w założeniach swoich po
siadają pierwiastki zdolne wy
wołać u swoich wyznawców szał 
nieposkromionego fanatyzmu. 
Można powiedzieć, że funda
menty każdej religii zrobione 
są z dynamitu.

Wprawdzie fanatyzmem za
rażeni bywają czasem wodzo
wie i partie polityczne, uczeni 
badacze i filozofowie, ale kla
syczny obraz tej choroby spo-

- tykamy najczęściej u szczerych 
wyznawców jakiejś religii. Ty
powym objawem fanatyzmu w 
skali społecznej i międzynaro
dowej są wojny religijne, któ
rych nie brak w żadnej epoce 
historii. Ileż. one nieszczęść 
sprowadziły na ludzkość, jakim 
skutecznym stawały się ham ul
cem postępu:

„Jeden jest Bóg — Allach i 
Mahomet, prorok jego" — oto 
klasyczna dewiza, która nosi 
wszelkie znamiona fanatyzmu. 
Rodzi się on najczęściej z go
rącej wiary w określone Bó
stwo i z. bezwzględnego prze
konania o własnym, wyłącz
nym posłannictwie obrony 
praw tegoż Boga wśród ludzi. 
Fanatyk w  swej ciasnocie i

nadgorliwości jest zwykle plus 
catholiąue que le pape, albo — 
powiedzmy to inaczej — fana
tyk usiłuje dbać o sprawy Pa
na Boga energiczniej niż sam 
Pan Bóg. Pragnie on szerzyć 
chwałę Boską za wszelką cenę, 
nawet środkami zgoła szatań
skimi (Inkwizycja, jezuityzm).

Naturę fanatyka cechuje tak 
wielka przewaga czynników 
emocjonalnych nad umysłem, 
że potrafi on dowolnie kształ
tować rzeczywistość w swej 
wyobraźni. Jeżeli logika jest 
przeciw niemu — biada logice. 
Jeśli życie nie przynosi mu do
wodów na poparcie jego tez — 
on te dowody sfabrykuje przy 
pomocy swej egzaltacji. W gą
szczu potwornych niekonsek
wencji znajduje prostą drogę 
do swego celu. Nie cofa się 
przed absurdem: w  imię miło
ści bliźniego będzie zabijał 
przeciwników idei, które ubó
stwia.

Zawsze widzi to, co chce wi
dzieć, a nie widzi tego, czego 
widzieć nie chce, i wcale się 
nie martwi, że wszystkie kosz
ta tej groźnej samowoli pokry
wają ludzie.

Tu leży cała nędza i stąd pły
nie jego potęga, której wstrzą
sające poklazy dawali nieraz 
światu wielcy fanatycy histo
rii". (s. 153 — 155).

Do dziś nie zaginął fanatyzm 
w dziedzinie religijnej. Po
szczególne religie i wyznania, 
w dalszym ciągu zioną niena
wiścią ku sobie. Tysiące zaśle
pionych wyznawców, gotowi są 
nie tyle „dać się porąbać" dla 
zasad swej wiary, ile gotowi i 
gotowe są porąbać, w puch, roz
bić każdego, kto inaczej myśli, 
inaczej wierzy.

Pozwolimy sobie takim lu
dziom przypomnieć, kim oni są 
w oczach nauki: „Zagorzalcy, 
zaślepieni, szaleńcy, furiaci ide
owi, przesadni, nieokiełznani, 
rozumem nie kierowani i nie
kontrolowani, wyzuci z tole
rancji i pełni gwałtowności 
apostołowie, nadgorliwcy, fik- 
saci opętani".

Brawo, nieznany autorze nie- 
wydanego słownika! Lepiej już, 
dosadniej i prawdziwiej, nikt 
chyba fanatyzmu nie określi.
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M. RAJSKA

PROBLEM ZAWSZE AKTUALNY
(Na marginesie „Teatru Klary Gazul" Prospera Merimee)

Kiedy ukazała się premiera 
adaptacji scenicznej „Lalki", 
na terenie bibliotek, wypoży
czalni książek i księgarni zaob
serwowano duży wzrost zapo
trzebowania na książki Bolesła
wa Prusa. To samo zjawisko 
dało się zauważyć w  chwili 
rozpoczęcia wyświetlania filmu 
pt. „Pustelnia Parmeńska", w 
odniesieniu do powieści Stend- 
hala.

W chwili obecnej cieszy się 
dużym powodzeniem grany na 
scenie Teatru Współczesnego w  
Warszawie „Teatr Klary Ga
zu 1“ Prospera Merimee. Całość 
przedstawienia obejmuje trzy 
jednoaktówki, wybrane ze zbio
ru jego utworów dramatycz
nych. Są to: „Kobieta jest dia
błem", „Niebo i piekło“ oraz 
„Karoca". —

Nauczeni doświadczeniem 
zdajemy sobie sprawę ze wzmo
żonego' zainteresowania społe
czeństwa twórczością Merime‘e- 
go. Zbiór utworów dramatycz
nych Prospera Merimee zatytu
łowany „Teatr Klary Gazul" 
pierwszy raz tłumaczony na ję
zyk polski, oddany został w rę
ce naszych czytelników przez 
Państwowy Insty tu t Wydaw
niczy w 1953 roku.

Zbiorek po za trzema grany
mi obecnie jednoaktówkami o- 
bejmuje pięć innych utworów 
dramatycznych, z których na 
specjalne omówienie ze wzglę
du na dość bliską nam tem aty
kę zasługuje komedia pt. „Spo
sobność" — Prawda, że sztuka 
ta zawiera pewne momenty an- 
tyklerykalne, ale są one zupeł
nie zrozumiałe jeśli chodzi o tło 
w jakim rozgrywa się akcja. 
Rzecz dzieje się w  Hawanie.

Terenem przeżyć i konflik
tów wewnętrznych występują
cych bohaterów jest pensja kla
sztorna dla dorastających dziew 
cząt, której kierownikiem jest 
stosunkowo młody i przystojny 
ksiądz — Fray Eugenio. To, że 
wiek przejściowy nasuwa mie
szkankom internatu, młodym, 
zdrowym dziewczętom szereg 
silnych pragnień i uniesień o 
podłożu erotycznym jest psy

chologicznie wytłumaczone. 
Odseperowane od świata zew
nętrznego — wyolbrzymiają 
zagadnienie miłości do rozmia
rów, stanowiących istotę życia.. 
Jedne marzą o wytwornych ofi
cerach dragonów, widywanych 
w czasie nabożeństw w koście
le, ale większość z nich najbar
dziej intymne przeżycia wew
nętrzne łączy z postacią księdza 
Fray Eugenio — duchowego i 
faktycznego przewodnika klasz
tornej szkoły.

Dana Franciszka pierwsza 
odnajduje drogę do serca ka
płana. Kierowana impulsem i 
niezawodnym instynktem płci 
szybko znajduje drogę porozu
mienia z księdzem związanym 
celibatem. Potajemne spotkania 
przy świetle księżyca w  cieniu 
kwitnących drzew pomarańczy, 
niepowszedniość postaci ko
chanka, świętokradzko szeptane 
wyznania pod osłoną konfesjo
nału wprowadzają dziewczynę 
w stan absolutnej egzaltacji. —

Dona Franciszka jest o tyle 
szczęśliwsza od swej 15-letniej 
przyjaciółki Marąuity, że pozy
skała wzajemność, że realizuje 
nurtujące ją  uczucia i odczucia 
wewnętrzne. M arąuita jest 
młodsza, zakochana, pełna wa
hań i romantyzmu, jedyną dro
gę wyzwolenia widzi w  niepo
zornej na oko buteleczce z ta
jemniczą trucizną.

Wyznania Franciszki, słowa 
świątobliwego Fray Eugenia, 
karmiącego ją lekturą Żywo
tów Świętych, atmosfera klasz
toru i cały splot okoliczności 
kierują podświadomie ręką 
Marąuity — rywalka jej zosta
je otruta.

Przerażenie i wpajane w 
klasztorze pojęcie winy i kary 
pcha nieszczęsną M arąuitę na 
drogę samobójstwa — studnia 
klasztorna jest niedaleko.

Fray Eugenio w otoczeniu 
pozostałych uczennic i wielbi
cielek, opromieniony aureolą 
czystości kapłańskiej rozkłada 
ręce i zwraca się do publicznoś
ci z pełną zakłamania prostotą 
„Nie gniewajcie się na mnie 
zbytnio, że spowodowałem

śmierć tych dwu miłych panie
nek".

Daleka Hawana, klasztor 
wśród pachnących drzew po
marańczy, zbrodnia i obłuda 
tylko na pozór w ydają się nam 
odległe i niezrozumiałe.

Oczywiście nie zawsze wy
chowanie klasztorne i nie wszy
stkie kontakty z księdzem kate
chetą prowadzić muszą do ab
solutnej zguby i zupełnego u-* 
padku moralnego. Przypomnij
my sobie jednak ile przykła
dów złego wpływu na później
szy stosunek do naturalnych 
przejawów życia dawało nam 
izolacyjne wychowanie ‘ mło
dych dziewcząt w tzw. pensjach 
klasztornych, których tak wie
le było na terenie naszego kra
ju w  okresie międzywojennym. 
Ile przewrotnych myśli kłębiło 
się w młodych główkach mię
dzy jedną, a drugą godziną mo
dlitwy, ile wypaczonych obra
zów rzeczywistości wyrastało 
przed oczami dziewcząt, styka
jących się z życiem tylko w o- 
kresie okoliczonściowych ferii 
czy wakacji.

Co o istocie życia mogła po
wiedzieć dorastającej dziewczy
nie siostra zakonna odizolowa
na ślubami klasztornymi od is
totnych przeżyć ludzkich? Nie 
łudzimy się — ani habit zakon
ny, ani śluby kapłańskie nie 
tylko nie są w  stanie zagwa
rantować tzw. czystości wew
nętrznej, lecz przeciwnie.jakże 
często stwarzają one warunki 
niesłychanie sprzyjające nurtu
jącym niepokojem i obawom, z 
których nieliczni tylko wycho
dzą obronną ręką. Czyż więc 
w takiej sytuacji pod zupełnie 
nieskoordynowanym kierun
kiem duchownym można było 
w myśl zasad prawdziwej etyki 
kształtować młode serca i mło
de umysły tych, które z ławy 
szkoły klasztornej miały iść w 
świat, między ludzi, miały żyć 
życiem normalnego człowie
ka? - -

Sztuki Prospera Merimee 
przejaskrawiają może porusza
ne w nich zagadnienia, ale nie 
zmieniają istoty problemu.



NR 5 POSŁANNICTWO

„Satyra prawdą mówi! 
W zględów się w yrzeka /”

(I. Krasicki)

PRAKTYCZNY
O M E K

Rzecz dzieje się przed w ojną w  zakładzie dla sierot, prow adzonym  
przez rzym sko-ka to lick ie  siostry zakonne. Na jednej z  lekc ji — zakonni
ca w ychow aw czyni ■— poleca dziew czynkom  opracowanie tem atu: „Jaki 
dom ek zbudow ałabym  dla Pana Jezusa”. ■ Najlepsza, z prac miała hyc 
um ieszczona w  „Orędowniczka", gazetce tzw . K rucja ty  Eucharystycznej.

Dla zobrazowania kontrastu  •— w ybuja łe j jednostronnym  w ychow a
n iem  fan tazji religijnej, — a z drugiej strony radosnego i  praktycznego  
podejśce do reamego życia, przedstaw iam y naszym  C zyteln ikom  ciekaw y  
w y ją te k , charakteryzujący obie strony. Fragm ent ten  zaczerpnęliśm y  
z bardzo ciekaw ej % pouczającej ks iążki Natalii Rolleczek pt. „Drewniany 
różaniec”, w ydanej przez „ ISK R Y ” w  r. 1954.

W sobotę poprzedzającą zebranie Krucjaty 
siostra Modesta obwieściła nam przy obiedzie:

— Dzisiaj rekreacji n ie1 będzie. Po odrobie
niu lekcji wszystkie Rycerki zostają w sali. 
Omówimy wasze ostatnie opracowania.

Skoro minął czas wyznaczony na naukę, za 
konnica w yjęła z rękawa habitu kartk i z na
szymi referatami:

— Większość z was wybrała drugi temat: Ja
ki damek zbudowałabym dla Pana Jezusa? Na 
dwadzieścia referatów dobry jest tylko jeden. 
Celiny. Resztę należałoby wrzucić do pieca. i

Spojrzałyśmy na Celinę. Nawet nie drgnęła, 
jak gdyby pisanie najlepszych wypracowań by- ; 
ło jej codziennym zwyczajem, i

— Przeczytam wam początek jej referatu, 
abyście na drugi raz wiedziały, czego „Orędow
niczek'1 od was wymaga. ,

Domek dla Pana Jezusa zbudowałabym z róż 
powiązanych promieniami zorzy. Podłogę w y 
sypałabym koronami lilii i niezabudek. Za 
fu tryny powtykałabym pęki jaśminu, a dach 
pokryłabym najwonniejszymi ziołami. Wszędzie 
rozwiesiłabym przecudne zasłony, a na łoże na
rzuciłabym drogie futra, makaty i kobierce. Do 
kadzielnic nasypałabym m irry i aloesu, nakupi- 
łabym pachnącego balsamu, a takżfjŚ olejków. 
Wokół domu ustawiłabym chór anicmw...

Tu popełniłaś błąd, moje dziecko — powie
działa zakonnica łagodnym głosem. — Ty nie 
możesz kazać ustawiać się aniołom, i dyrygo
wać nimi. Anioły, jako duchy nieskończe
nie czyste, nie podlegają naszym rozkazom. 
Chyba że sam Stwórca by im to' zlecił. Ale ten 
obraz jest ładny. Zmień to w  ten sposób, że w i
dzisz wokół domku klęczące szeregi Rycerek 
i Rycerzy Krucjaty Eucharystycznej.

Oddała tekst Celinie, która przyjęła go z ob
rażoną miną i sięgając po następne wypraco
wanie lodowatym tonem podjęła:

— A teraz, dla kontrastu, posłuchajcie, co na 
ten sam tem at napisała jedna z dziewcząt. Jed
na ze starszych Rycerek, która winna przy
świecać młodszym dobrym przykładem:

„Jaki domek zbudowałabym dla Pana Jezu
sa? Domek dla Pana Jezusa zbudowałabym  
taki: Powinien stać na wsi, ale żeby było blis
ko dio miasta, na targ. Jak ma być skromny, to 
wystarczą dwa pokoje, sień i kuchnia. A  jak  
ma być bogaty, to pokojów może być więcej. 
1 żeby był strych na suszenie bielizny, a w po
dwórzu albo w piwnicy składzik na węgiel 
i ziemniaki. A  jeszcze powirma być drewutnia. 
I niechby na podwórzu była pompa, a w kuchni 
woda w rurach. Ale nie tylko zimna, jak u nas 
w zakładzie, ale też ciepła. Podwórze powinno 
być zawsze czyste, ale nie kamieniem wyłożo
ne, bo od kamienia drób choruje i parszywieją 
mu nogi. Jakby było parę zagonów ziemi, to 
można posadzić ziemniaki i chować świnkę. 
Drób obstanie o tym , co odchodzi ze stołu i że
by mu przyrzucić pośladu.

I takich bzdur z błędami ortograficznymi na 
przeszło trzy strony — zawołoła z gniewem 
siostra Mo des ta. Weźmy chociażby ten kawa
łek:
...pościel z  łóżek trzeba luietrzyć, żeby nie było 
pcheł, a podłogi jak są drewniane, szorować co 
drugi dzień i wycierać do sucha, żeby nie zapuś
cić grzyba...“ — Róziu, wstań

Rózia niechętnie wstała.
-— Czy zdajesz sobie sprawę, dlaczego twoje 

wypracowanie jest nie tylko szkaradne, ale 
przede wszystkim ubliżające wszystkim Ry
cerkom i całej r.aszej Krucjacie?

Rózia przestąpiła z nogi na nogę, milcząc 
bezradnie.

— Odpowiedz!
Widać było, jak Rózia męczy się nie wiedząc, 

czego od niej chcą.
...siostra Modesta schwyciwszy Rózię za ra

mię popchnęła ją ku drzwiom:
— Wynoś się ze sali. Dziś i jutro zostaniesz 

w kaplicy od obiadu do wieczora!
Rózia wyszła nadal nie rozumiejąc, za co 

spotyka ją kara.

(fragment ze strony 175—178)
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CIEKAWOSTKI! Kto chce, niech w  nie uiuierzg!
Uwaga Red. — Za zgodność poniż
szych ciekawostek z rzeczywistością 
R edakcja nasza nie chciała by .brać 
odpowiedzialności, gdyż n ie m iała 
okazji sprawdzić przytoczonych fa 
któw. Dlatego piszem y: l j |o  chce, 
niech uwierzy!

Od niepam iętnych czasów raz ty l
ko się zdarzyło, że w  ciągu m iesiąca 
nie byłO' ani razu  pełni księżyca. 
Było to podobno w  lu tym  1866 r. 
Styczeń za to m iał w tedy aż dwa 
razy pełnię. Astronom owie obliczyli, 
że podobny w ypadek zdarzy się do
piero za ponad 2.450 000 lat.

Nie jakaś rzadka i osobliwa ryba, 
ale nasz pospolity śledź je s t ta k  b ar
dzo delikatny, że niepodobna go 
przewozić żywcem i przechow yw ać 
w  akw ariach . U tra ta  n a w e t k ilku  
łusek pow oduje podobno ju ż  jego 
śmierć.

Człowiek jest nieco wyższy rano 
po w stan iu  z  łóżka, aniżeli wieczo
rem  po przepracow anym  dniu. Po 
k ilku  godzinach postaw y pionowej 
kości sk ładające się na tzw. kręgo
słup osiadają jedne n a  drugich i 
dopiero w  czasie snu odzyskują swe 
daw ne położenie.

Pończochy zaczęto nosić stosunko
wo niedawno, bo od XIV w ieku i  to 
w  B urgundii (Francja). Każda poń
czocha b y ła  innego koloru, czyli były 
one mocno pstrokate, np. białe, 
czerwone, zielone, żółte, niebieskie 
itd.

Pow ietrze w  podziem iach kated ry  
w  B rem ie (Niemcy Z a c n ) jest ta k  
przesycone wyziewam i ołowiu, że 
znajdu jące się tam  od w ielu w ieków 
zwłoki nie uległy wcale zepsuciu, 
choć ich w  ogóle nie balsam owano.

Najw iększy obraz olejny na św ie
cie wyszedł z pod pendzla T in to ret
ta. M ierzy on  23,5 m etra  długości, a
9 m. wysokości. Z najdu je  się na nim  
ponad 700 sportretow anych osób. 
P iękne to  dzieło zdobi w nętrze p a
łacu  Dożów w  W enecji.

Gdyfjy k toś chciał w łasnoręcznie 
napisać w szystkie cyfry  od 1 do
1.OO0.00G.OOO, (czyli m iliarda), m u
siałby n a  to  zużyć sporo czasu, bo 
aż ponad 15S la t gdybyśm y pasali bez 
przerw y. Uwzględniając wszakże 
fakt, że przeciętny p isarz  czy m a
szynistka pif>25 jedną cyfrę co 5 se

kund  przy 6 godzinach p racy  na do
bę, napisanie cyfr od jedynki do 
m iliarda zabrałoby aż 034 la t i dw u 
miesięcy czasu. Podobno dokładnie 
jeszcze 11 dni, 11 godzin, 33 m inut 
i 20 sekund.

Na w eselisku hr. Potockiego w  r. 
1781 zjedzono podobno.,. Uwaga! 
60 wołów, 300 cieląt, 500 baranów , 
600 kapłonów, 8000 kur, 3000 kurcząt, 
1500 indyków, 500 gęsi, 30 wieprzów, 
300 zajęcy, 55 sarn, .4 dziki, 200 ja 
rząbków, 1000 kuropatw , 100 gęsi, 
80 kaczek, 3000 rozm aitej innej zwie
rzyny i  soniny, 300 kop jaj, 74 „faski” 
m asła, 60 szynek i wiele innych sm a
kołyków. (Uw. Red. —- tylko szkoda 
że ten  , k to nam  przysłał tak  do
k ładny w ykaz n ie podał ile osób za
siadło do weselnego stołu i jak  
długo trw ała  ta  uczta. Chyba ty 
dzień, a może i dłużej! — praw da?)

Ilość wody paru jącej na skutek 
działania ciepła słonecznego wynosi 
w  przybliżeniu 27.000.000.000 ten  na 
m inutę. Chcąc sztucznie w ytw orzyć 
tak ą  ilość pary. trzeba na to zużyć
12.000.000.000.000.000 (czyli 12 kw a- 
drylionów) w ęgla na sekundę.

(Nadesłał. C.A.G. z Legnicy)

A TERAZ TROCHĘ HUMORU -
N IE  Z A W SZ E  O K A Z JA

Gość w  czasie obiadu do gospodarzy domu:
— Co za w spaniały obiadek! Naprawdę rzadko tak

jadam!
W tedy wtro£ca się do rozm ow y m ały synek gospodarzy:

— I m y także, proszę pana!

PO RZĄD NIE SIĘ  ODCIĄŁ

Elegancki pan do włóczęgi o azarnym  zarośńe:
— Tw oje sum ienie m usi być takie czarna, jak  twoja

broda!
Na to tam ten  odciął się słowami:

— Jeśli sądzić m am y w edług brody, to pan nie m a
wcale sumienia!

TO NIE JA , PROSZĘ K SIĘ D Z A !

K atecheta na lekcji religii mocno się zirytow ał na
sw ych uczniów:

— Czy naprawdę n ik t z  was nie powie mi, kto
stw orzył świat? 

Głuche m ilczenie. Poniesiony ty m  ksi>ężułek woła:
— Dzieci, — ja  koniecznie m uszę dowiedzieć się od 

was, kto  stw orzył świat! Andrzeju, powiedz! Kto?
N a to odpowiada m a lu tk i A ndrzejek , drżąc ze strachu:

— To nie ja, proszę dsiędza katechety!

P Y T A N IE  C Z Y  ODPOWIEDŹ?

Profesor zadaje trudne pytanie, ą  kandydat m ilczy.
Na to profesor:

— Takie odnoszę wrażenie, że m oje pytan ie sprawia  
panu niemałą trudność, prawda?

— O nie, panie profesorze... To bynajm niej ryie p y 
tanie, ale właśnie odpowiedź na nie sprawia m i 
ty le  trudności.

SODOMA I GOMORA

Katecheta Spowiada dzieciom o losach Sodom y i
Gomory.

Następnego dnia zadaje im  pytanie:
— K to z  was pam ięta o czym  m ów iłem  na ostatniej

lekcji?
— Jak  się paliła stodoła i komora! odpowiedzieli

hurm em .

COS NIECOŚ Z G R A M A T Y K I

Mały Staś uczy się gram atyki. W ykuw a  zasady o cza
sach: teraźniejszym , przeszłym  i przyszłym . Nagle za
daje pytan ie sw ej m am usi:

— Co to ża czas, m um asiu: Mój tatuś gra w karty?
— Czas stracony! — odpowiada m u strapiona m atka.
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KRÓTKIE WIADOMOŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
Agencja TASS doniosła, 

ża 24 lutego D epartam ent 
S tanu USA pow iadom ił 
A m basadą ZSRR w  Stanach 
Zjednoczonych, iż uznał za 
niem ożliwe przedużenie pot- 
by tu  w  USA dostojnikow i 
rosyjskiego kościoła p ra 
wosławnego w  Ameryce, 
Arcybiskupow i Borysowi i 
jego sekretarzow i. 28 lutego 
A rcybiskup w raz z sek re ta
rzem  opuścili sam olotem  
S tan Zjednoczone udając 
się do ZSRR. W związku , z 
tym  M inisterstw o Spraw  
Zagranicznych ZSRR za
kom unikow ało Am basadzie 
USA w  Moskwie, że uznało 
za niemożliwy dalszy pobyt 
W Związku Radzieckim  du- 
chow negq am erykańskiego 
B issonefa. Odmowa De
partam en tu  S tanu USA 
przedłużenia wizy A rcy
biskupowi Borysowi bez 
podania przyc;)/n  uzasad
niających była pogwałce
niem  ustalonej p rak ty k i 
stosowanej od przeszło 150 
la t w  czasie k tórych na 
czele kościoła praw osław ne
go w  Am eryce stały  zawsze 
osoby m ianow ane przez P a
tr ia rc h a t Moskiewski.

W dniach od 11 do 13 
m arca odbyły się w  W iedniu 
obrady B iura - Światowej 
Rady Pokoju. Om awiano 
kam panię zbierania pod
pisów pod A pelem  przeciw  
przygotowywaniem  do w oj
ny atomowej, oraz spraw ę 
zwołania w  dniach 22-29 
m aja br. Światowego Zgro
m adzenia Przedstaw icieli 
Sił Pokojowych w  H elsin
kach. W czasie obrad u - 
chwalono odezwę w  spra
wie Światowego Zgrom a
dzenia Przedstaw icieli Sił 
Pokojowych, w  której 
Światowa Rada Pokoju za
prasza Przedstaw icieli Sił 
Pokojowych, w szystkich 
krajów  do H elsinek na 
dzień 22 m aja  n a  Zgrom a
dzenie Światowe celem o- 
mówienia zagadnienia w al
ki o pokój.

Poza tym  Biuro- Świa
towej Rady Pokoju uchw a
liło deklarację, w  której 
mówi się o znaczeniu kam 
panii] zbierania podpisów  
pod Apelem  która skłonić 
pow inna wszystkie rządy, 
posiadaj cej b roń  jatomową 
do zaw arcia porozum ienia 
w  spraw ie jej zakazu i 
w prow adzania kontro li nad 
jego w ykonaniem  co m iało
by kolosalne znaczenie w  
spraw ie powszechnego roz
brojenia.

W dniu  15.3. na zapro
szenie Prezydium  Sejm u

Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej przybyła do W arr 
szawy delegacja R ady N aj
wyższej ZSRR z przewod
niczącym delegacji Rady 
Związku Najwyższej Rady 
ZSRR A. W olkowem na 
czele, aby wziąść udział w  
obradach VI Sesji Sejmu.

W pierw szą rocznicę do
konania próby bomby wo
dorowej na Bikini, odbył 
się tam  w ielki w iec pro tes
tacy jny  przeciw ko przygo
tow aniom  do w ojny atom o
wej.

W dniu  18 m arca n a  X 
Sesji Eurctpejskiej Kom isji 
Gospodarczej ONZ rozpo
częła się dyskusja nad  sp ra
wozdaniem  K om itetu H an
dlowego. Po spraw ozdaniu z 
działalności K om itetu, w y
głoszonym przez -delegata 
Polski Wołyńskiego, rozpo
częła się dyskusja. Między 
innym i głos w  dyskusji za
b ra ł przedstaw iciel Polski 
m in iste r Ju liusz  K atz-Su- 
chy, stw ierdzając, że Pol
ska b ra ła  zawsze aktyw ny 
udział w  pracach  K om ite
tu  i w ykazyw ała duże zain
teresow anie rozwojem  h an 
dlu  na w arunkach  rów no
ści, zaw ierając w iele um ów 
handlow ych np.: z F in lan
dią, czy W ielką B rytanią. 
Przedm ów ca stw ierdził da
lej, że Polska m a zam iar 
rozszerzyć swe stosunki 
handlow e o ile zaoferowa
ne je j zostaną w arunk i o- 
p a rte  n a  w zajem nym  za
u fan iu  i zasadzie rów noś
ci:

21.111. w  W arszawie od
było się spotkanie miesz
kańców  stolicy z delegacją 
Rady Najwyższej iZ.S.R.R. 
W spotkaniu  tym  wzięli u - 
dzaał członkowie K ierow ni
ctw a P a rtii i Rządu oraz 
posłowie na Sejm  P.R.Ł. 
Przem ów ienie wygłosił za
stępca członka B iura Poli
tycznego K.C. P .Z P.R . A. 
Rapacki. N astępnie przem a
w iał członek delegacji R a
dy Najwyższej Z.S.R.R. A. 
Safranow. Uczestnicy spo t
kan ia uchw alili w śród en 
tuzjastycznych oklasków 
tekst rezolucji, k tó rej za
sadnicza m yśl mieści się w  
słowach „Lud W arszawy 
popiera pe wszystkich sił 
'w alkę narodów  o  odw ró

cenie groźby nowej \vojny,
o zakaz użycia broni a to 
mowej i term ojądrow ej, o 
zniszczenie zapasów broni 
m asowej zagłady, o w yko
rzystanie atom u dla celów

pokojowych. Lud W arsza
w y w yraża wdzięczność n a 
rodowi Zw. Radzieckiego 
za wyzwolenie naszej stoli
cy, za b ra te rsk ą  pomoc oka
zywaną w  jej odbudowie, 
za codzienną, szlachetną 
pomoc okazyw aną naszem u 
narodow i w  budowie socja
listycznej Polski!

A gencja T.A.S.S. ogłosiła 
kom unikat M inisterstw a 
Spraw  Zagranicznych Z.S. 
R.R. w  k tórym  czytam y, że 
ostatnio zgodnie z uchw a
łam i K onferencji K rajów  E- 
uropejskich w  spraw ie za
pew nienia pokoju i bezpie
czeństw a w  Europie odby
ły się konsultacje, dotyczą
ce zaw arcia układów  o 
przyjaźni, w spółpracy i po
mocy w zajem nej między 
ośmiu k rajam i, k tó re  b ra 
ły  udział w  konferencji 
M oskiewskiej. W konsul
tacjach  tych w ziął także u- 
dział rząd  Chińskiej R epu
blik i Ludowej. W . toku 
konsultacji u jaw niła  się 
całkowicie zgodność po
glądów rządów  tych k ra 
jów  co do zasad takiego 
układu, o raz organizacji 
wspólnego dow ództwa 
państw  — uczestników  u - 
kładu, k tó re  będzie u tw o
rzone w  w ypadku ra ty fi
kacji układów1 paryskich, 
w  celu zapew nienia bezpie
czeństw a tych państw  w  
im ię u trzym ania pokoju w  
Europie.

Szereg działaczy chrześ
cijańskich  N.R.D. opubli
kowało odezwę do w szyst
kich chrześcijan w  obu 
częściach Niemiec, w zyw a
jąc Niem ców do poparcia 
propozycji Izby Ludowej N. 
R.D. w  spraw ie przeprowa-. 
dzenia ogólnorniemieckiego 
referendum . Odezwę pod
pisali m in . przew odniczą
cy Unii Chrześcijańsko — 
D em okratycznej, w icepre
m ier N.R.D. O. Nuschke o- 
raz  w ielu naukowców, a r 
tystów  i robotników.

O bradująca w  tym  sa
mym dniu  Sejm ow a Kom i
sja, O brotu Towarowego 
stw ierdziła, że dzięki roz
wojowi przem ysłu w  roku 
bieżącym  eksport .wzrośnie 
w  porów naniu  z rokiem  u - 
biegłym  globalnie o 6,3 
procent.

Sejm owa K om isja Gos
podark i K om unalnej i 
M ieszkaniowej poświęciła 
pierw szy dzień obrad sp ra
wom  budow nictw a m iesz
kaniowego. Rok bieżący 
przynieść m a pow ażną po
praw ę w  usuw aniu  bo lą
czek i  niedom agań związa
nych z nieodpowiednio pro
w adzonym i robotam i w y
kończeniowym i mieszkań. 
Stwierdzono! ponadto, że w  
roku  bieżącym  zostaniel od
danych do użytku o w iele 
więcej izb niż w  roku u - 
biegłym. Sam tylko Z.O.R. 
oddać m a ponad 8 tysięcy 
więcej izb niż w  roku 1954.

26,111. rozpoczęły się 
pierw sze siewy w iosenne 
w  spółdzielniach p roduk
cyjnych na Dolnym Śląsku.

Ja k  podaw ał P.A .P w 
dniu  23 m arca, s ta ły  dele
ga t P.R.L. przy O.NTZ. w rę
czył sekretarzow i G eneral
nem u O.N.Z. pismo, zaw ia
dam iające, że rząd P.R.L. 
p rzy jm uje zaproszenie do ■ 
udziału w  organizow anej 
przez O.N.Z. m iędzynaro
dowej konferencji w  sp ra
w ie pokojowego w ykorzys
tan ia energii atomowej.

Dnia 27 m arca około go
dziny 6 rano  R ada R epu
b lik i ratyfikow ała układy 
paryskie. W czasie końco
w ej debaty  wszyscy człon
kowie R ady Republiki, n ie
zależnie od stanow iska ia -  
kie zajęli w  spraw ie uk ła
dów paryskich, dom agali się 
podjęcia natychm iastow ych 
.rokow ań ze Związkiem R a
dzieckim  w  celu uregulo
w ania spornych problem ów.

W dniu  23.111. obradow a
ła Sejm owa K om isja O- 
św iaty, N auki i K u ltu ry  
pod przew odnictw em  posła 
Kruczkowskiego, Między 
innym i na rok  bieżący 
przew idziano 95 min. e- 
gzem plarzy książek, 32,680 
przedstaw ień i koncertów . 
W ydatki Min. K u ltu ry  i 
Sztuki w zrosną' o 9,6 pro
cen t W stosunku do p lanu  
na rok  1954.

W dniu 30. III. w  Hali 
Z.S. G w ardia odbył się  wiec 
młodzieży stolicy pod h a 
słem „Uczynim y wszystko 
by godnie spełnić obowiąz
k i gospodarza V Św iato
wego F estiw alu  Młodzieży
i S tudentów ”. Podczas w ie
cu młodzież ze stołecznych 
zakładów  pracy, szkół i 
wyższych uczelni podjęła
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szereg zobowiązań, którym i
pragn ie  pow itać spotkanie 
młodzieży św iata.

W dniu  3.IV. rozpoczęła 
się w  W arszawie sesja n a 
ukow a P A N  poświęcona 
problem owi bezpieczeństwa 
zbiorowego w  Europie. Na 
sesję przybyli uczeni z w ie
lu  k rajów  europejskich.

W dniu 2 kw ietn ia Dania 
obchodziła 150 rocznicę u - 
rodzin H. C. A ndersena.

3.IV. w  sali Filcharm onii 
Narodowej odbył *się I II  
Ogólnopolski Kongres O- 
brońców  Pokoju. Kongres 
uchw alił jednom yślnie apel, 
w zyw ający całe społeczeń
stw o polskie do; wzmożenia 
wysiłkowi w  w alce o pokój. 
W ybrany został także no
w y ogólnopolski K om itet 
Obrońców Pokoju, którego 
przewodniczącym  został 
Ja ro sław  Iwaszkiewicz. Po 
zakończeniu obrad  ucze
stnicy K ongresu p ierw si 
na te ren ie  Polski złożyli 
podpisy pod Apelem Św ia
towej R ady Pokoju.

W dniu 4.IV. odbyło się 
posiedzenie VI Sesji Sejm u 
P.R.L. porządek dzienny o- 
bejm ow ał spraw ozdanie 
Kom isji Budżetowej o p ro 
jekcie ustaw y budżetowej 
n a  1955 rok, oraz. spraw oz
danie Kom isji Budżetowej
o -sprawcndaniu Rady M ini
strów  z w ykonania budżetu 
państw a za 1953 rok. W o- 
statecznym  w yniku P ro jek t 
B udżetu uchw alony przez 
Kom isję ustalił, w  docho
dach sumę — 121.991.248 
tys. zł. w  w ydatkach  sum ę 
114.955.923 tys. zł. nadw yż
kę dochodów nad  w ydatka
mi: 7.053.325 tys. zł.

W dniu 6.IV. rozpoczęły 
się w  Delhi obrady K onfe
rencji azjatyckich w  sp ra
w ie osłabienia napięcia w  
stosunkach m iędzynarodo
wych. Zasadnicze proble
m y konferencji to — sp ra
w a zakazu broni masowej 
zagłady i pokojowe wyko
rzystanie energii- atomowej 
o raz zaciśnienie1 współpracy 
getepodarczej i ku ltu ra lnej 
m iędzy k ra jam i Azji.

W początkach kw ietn ia 
w  P radze nastąpiło  o tw ar

cie w ystaw y „Polska — 
nasz przyjaciel i srzym ie- 
rzeniec”.

*

W dniu 7 kw ietn ia p re 
zydent N.R.D. W ilhelm 
Pieck przy ją ł am basadora 
nadzwyczajnego i pełnom o
cnego P.R.L. S. A lbrechta, 
k tó ry  w ręczył prezydento
wi. listy  uw ierzytelniające. 
V/ przem ów ieniu swym 
am basador A lbrecht powie
dział — „Rząd, który mam 
zaszczyt reprezentow ać bę
dzie nadal konsekw entnie 
zm ierzał do ugruntowania 
bliskich i  przy j azdnyeh 
stosunków  między naszymi 
k ra jam i”.

Baw iący w  Polsce dele
gaci zagraniczni, biorący 
udział w  III og ólnopolskim  
Kongresie Pokoju złożyli 
wraz z  przedstawicielami 
P.K.O.P. wspólnie oświad
czenie, mówiące, że głów
nym  zadaniem narodów  
miłujących pokój jest wal
ka przeciw realizacji ukła
dów paryskich  i o znisz
czenie zapasów broni ato
mowej.

Dnia 9 kw ietn ia Rząd Z. 
S.R.R. złożył do prezydium  
Rady Najwyższej wnioski 
anulolwaniia układów  b ry 
ty jsko — radzieckiego z 
1942 ro k u  i  francusko — 
radzieckiego z 1944 roku. 
Przedłożenie przez Radę 
M inistrów  Z.S.R.R. do roz
patrzen ia  P rezydium  Pi,ady 
Najwyższej Z.S.R.R. w nio
sku w  spraw ie anulow ania 
układów: francusko — r a 
dzieckiego z 1944 r. i b ry 
ty jsko — radzieckiego z 
1942 r. wywołało ożywione 
kom entarze w  całej p rasie 
zachodniej.

W dniu 10.IV. zakończy
ła  się w  Delhi K onferencja 
K ra jów  A zjatyckich w  
spraw ie złagodzenia nap ię
cia w  stosunkach między 
narodow ych. Uczestnicy 
K onferencji poparli pięć za
sad pokojowego w spółist
n ienia i  wypowiedzieli się 
przeciw  kolonializm ow i i 
dyskrym inacji rasow ej.

W dniu  11.IV. przybyła 
do Moskwy, w  celu prze
prow adzenia rokow ań z 
rządem  radzieckim  w  sp ra
w ie tra k ta tu  państw owego 
z A ustrią, rządow a delega
c ja  austriacka z kancle
rzem  A ustrii J . R aabem  na 
czele.

N A S I  C ZYT EL N IC Y  P ISZĄ  
0  SWOICH S P R A W A C H

Do R edakcji „Posłannictwa” Warszawa.

Serdecznie dzięku ję  za pismo z dnia 21 marca 1955 r. 
Równocześnie zadość czynię prośbie redakcji i piszę 
o sprawach chłopskich, o tych  zwłaszcza, które w  obec
n ym  czasie są najbarddziej aktualne

Sz. Z ....
p. H oniatyn 20 kw ietn ia  1955

CHŁOPSKA DOLA
Często spotyka się n ieu 

zasadnione m niem anie, że 
daw nym i czasy n a  wsi 
chłopu powodziło się do
brze. Aby tak ie  tw ie r
dzenie mogło być uza
sadnione, należałoby • dać 
na ta jak iś d>\vcd k ló- 
ryby słuszność jego po
twierdzał. Aby tę sp ra
w ę dobrze rozpatrzyć 
cofniemy się  myślą do mi
nionych czasów. Nikt nie 
zaprzeczy temu, że czasy 
pańszczyźniane m inęły bez
powrotnie. Był to okres, w  
którym robotnik  ro lny był 
uw ażany za bydło robocze 
u  bogatego jaśnie dziedzica. 
W późniejszym  czasie, u 
szczytu panow ania k ap ita 
listów, u  chłopa n a  wsi by
ła  jaw na bieda, n a  dowód 
tego tw ierdzenia może po
służyć fak t, że tysiące chło
pów  w iejskich w ędrow ało 
za chlebem  za granicę. 
P raw dą jest, że była pew na 
nieliczna część chłopów — 
bogaczy n a  wsi, k tórzy  ży
li kosztem pracy  w yrobni
ków  w iejskich i k tó rym  się 
dobrze pojwodziło. N ato
m iast chłop na k ilku  zago
nach i n a  karłow atych gos
podarkach rolnych odczu
w ał duże b rak i życiowe. 
Tym ludziom  w iejskim  by 
li podobni pracow nicy w  
ośrodkach przemysłowych. 
Oni to  byli powodem, 
że dzisiaj m am y w ładzę 
•ludową, k tó ra  zatroszczy- - 
ła  się o lepsze lycie  
życie dla robotników  fa 
brycznych i rolnych, pole
pszając by t k lasy p racu ją
cej.

Jednak  w  rolnictw ie nie 
jest to spraw a łatw a. N ie
możliwą było rzeczą aby 
starym  system em  rolnictw a 
stworzyć dobrobyt na sza
chownicach pól. Niemożli
w ą było rzeczą, aby now o
czesna technika mogła po
m agać chłopu w  p racy  na 
m ałych zagonach, k tó re  n i
gdy nie mogły zapewnić 
życia dla jego rodziny. 
Koniecznością więc było 
zmienić sposób gospodarki 
rolnej.

Pow stały więc spółdziel
n ie  produkcyjne. O ne to 
w łaśnie zaprowadziły nowe 
sposoby* gospodarow ania na 
roli, one uprościły pracę

posługując się m aszynam i
i  wysoką agrotechniką.

Jednak  taka przebudow a 
rolnictw a napotyka na pe
w ne trudności i odrazu nie 
m ożna się dopatrzyć do
brych skutków . Jako  czło
nek spółdzielni p rodukcyj
nej mogę nieco o spółdziel
n i powiedzieć. Spółdzielnia 
jest dużą pomocą dla m ało
rolnego chłopa a naw et i 
d la  średnio — rolnego. Ona 
nie ogranicza się ty lko do 
produkcji chleba i hodowli, 
lecz prow adzić może różne 
szkółki, p lantacje, sady, 
pszczelarstwo a n aw et i 
drobne rzemiosła. Państw o 
nasze udziela różnych k re 
dytów  i zapomóg początku
jącym  spółdzielni>rn. Tylko 
chętnych i rozum nych ludzi 
do tego potrzeba.

K tokolw iek zam ierza stać 
się członkiem, ten  niechaj 
w ie o tym, że dla spółdzielni 
produkcyjnej S ta tu t jest 
praw em , k tóre należy bez
w zględnie przestrzegać. N aj
bardziej odpowiedzialne 
stanowisko m a Przew odni
czący, w ybrany  w olą wszy
stk ich  członków. Na takie 
stanowisko potrzebny! jest 
człowiek uzdolniony i ucz
ciwy. Jed n ak  to nie w y sta r
cza. Należy go posiać na k u - 
rsa, aby zdobył niezbędne 
wiadom ości w  najw ażniej
szych zagadnieniach gospo
dark i zespołowej. A są to 
agrojtechnika, zootechnika, 
budownictwo, bankowość, 
rachunkow ość itd. D rugą 
w ażną pomocą dla P rze
wodniczącego je s t dobry, 
wyszkolony księgowy, a 
wreszcie Zarząd spółdzielni, 
w ybrany  na w alnym  zebra
n iu  członków. Członkowie 
spółdzielni m uszą ■ słuchać 
m ądrego Przewodniczącego, 
gorliw ie z, nim  w spółpra
cować, a w tedy gospodarka 
spółdzielni prow adzdna b ę
dzie wzorowo i przyniesie 
dobrobyt ich rodzinom.

Ze strony w ładz Państw o
wych uważam , aby zgodnie 
z p raw em  odpowiedzialności 
Przewodniczącego spół
dzielni, dane było m u p ra 
w o szerszego zasięgu w  
kierow nictw ie tak , by n ie
świadomość członków nie 
była powodem rozkładu 
zespołowych organów.
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DLA ROLNIKÓW
DOBRE Z B IO R Y  Z A L E Ż Ą  

OD ST A R A N N E J  
PIELĘG N ACJI SIEW Ó W

Aby otrzym ać zadow ala
jące nas zbiory trzeba w 
okresie od zasiewów do peł
nego rozw oju roślin, oto
czyć je  s ta ran n ą  opieką. A 
więc należy dokładnie usu 
wać chwasty, niszczyć szko
dniki, usuw ać choroby k ru 
szyć skorupę na roli oraz 
spulchniać m iędzyrzędzia 
w  celu zachowania wilgoci 
v/ glebie i doprowadzenia 
pow ietrza do korzeni. Na - 
leży także pam iętać o za
sileniu roślin  po 'zasiewie 
nawozam i w  celu przyspie 
szenia ich rozwoju. P odkre
ślić crzy tym  należy, że 
specjalnie w rażliw ie n a  za
skorupienie roli i zachw a
szczenie są ziemniaki, b u 
rak i cukrow e i inne rośliny 
przemysłowe.

W ielką pomocą przy  pie
lęgnacji zasiewów sa tra 
ktory-. W spółdzielniach 
prodnkcyjnvch. gdzie prace 
na roli zakrojone sa na 
większa skalę, zuioelnie n ie- 
okfoowiedniie są ręczne sipo-
sobv w ykorzystyw ane w  
pracach na m ałvch Hział- 
kach Na teren ie snółdziel-. 
n i produkcyjnej należy ko
rzystać z oracy m aszyn jak
— wi elorzędo we onielacze 
traktorow e, SDulchniacre 
rnziewacze do nawozów 
płynnych, obsvnniki onry- 
skiwacze i ooylacze m oto
rowe. W w alce o wysokie 
plony w ykorzystać należy 
te  nową technikę do pie
lęgnacji roślin, którym i dys
ponują Państw ow e Ośrodki 
Maszynowe. Pam iętać przy- 
tym  należy, aby dostosować 
wielkość pól i szerokość 
międzyrzędzi poszczegól
nych roślin  do p racy  no
woczesnych m aszyn ro ln i
czych. R.

P A S Z A  PO D STA Y/Ą  
R A C JO N ALN EJ HODOW LI 

IN W E N T A R Z A

J a k  wiadomo podstaw ą 
racjonalnej hodowli inw en
tarza, a co zatem  idzie pod
staw ą dobrego stanu gospo
darstw a jest w łaściw a p a
sza. Na to jednak, żeby od- 
w iednio się w  n ią zaopa
trzyć i um ieję tn ie n ią  go
spodarować trzeba dokła
dnie wiedzieć ile i jak iej 
paszy potrzebują (poszcze
gólne zwierzęta. T ak więc 
np. tuczn ik  — potrzebuje 
w  ciągu roku około 5 kwin 
ta li zielonki, 10-ciu kw in
ta li okopowych, od 1,5 do 3 
kw in ta li pasz treściwych, 
kw in ta l plew, kw in ta l do
brego s ia n a  i 3 . kw in ta le  
słomy n a  ściółkę. K ura  — 
nioska — potrzebuje ro
cznie 20 kg. ziemniaków,
10 litrów  m leka cnudegoj. 
około 15 kg. pośladu i o- 
trąb , (pewną ilość zie
lonki, okruchów  z siana, 
koniczyny, wyki, saradeli,
i.t.p. Koń — potrzebuje 20 
kw in ta li zielonki, około 15 
kw in ta li siana, 10 kw in ta li 
roślin  okopowych, 12 kw in
ta li pasz treściw ych, 8 kw. 
słomv i p lew  oraz 9 kw in
ta li słomy na ściółkę.

O dpowiednia ilość paszy 
znroewni jak  najlepsza w v- 
dainość inw entarza. K iedy 
wiem y już iaką ilość, jakiej 
paszy potrzeba' do w y- 
karm ien ia inw entarza, m u
sim y odpowiednio zaplano
w ać zasiewy roślin  paste
wnych, k ie ru iac  się tym, 
abv w e w szystkich porach 
roku m ieć niezbędną ilość 
oaszv. Zebrana nasze nale
ży dobrze przechow ać i go
spodarować nią tak. abv 
w ystarczyła do nowych 
zbiorów.

R.

O STO SO W ANIU  E LE K TR YC ZN YC H  OGRODZEŃ  
P A ST W ISK O W Y C H

Przem ysł nasz przystąpił 
ostatnio do produkcji ele
ktrycznych ogrodzeń pas
twiskowych, k tórym i m o
żna będzie zastąpić dotych
czasowe, w ykonyw ane z 
drzew a lub dru tu . O gro
dzenia elektryczne są  pro
ste  w  użyciu. Takie ogro
dzenie pastw iska składa się 
z aparatu , dostarczającego 
p rąd  do ogrodzenia, zrobio
nego z dru tu , lub odpowie
dnich słupków  z izolatora
mi. Po w ypędzeniu bydła

n a  pastw isko w łącza się 
p rąd . Aby uniknąć n ie
potrzebnej s tra ty  prądu, 
należy uważać, aby d ru t 
ogrodzenia nie dotykał 
ziemi, lub  roślin. Te 
skom plikow ane n a  p ierw 
szy rzu t oka prace przy 
elektrycznym  ogrodzeniu 
pastw iska w  p rak tyce — 
p rzy  pow ierzchni około 1,5 
h a  zabierają nie więcej jak  
dwie godz. czasu.

R.

K U K U R YD ZA  JED NĄ Z N A JB A R D Z IE J  
RO ZPO W SZECH NIO NYCH  R O ŚLIN  N A  ŚW IECIE

K ukurydza należy n ie
w ątpliw ie do najbardzie j 
rozpowszechnionych ro ś lin ' 
we w szystkich k ra jach  
św iata. Posiada ona n ie
zwykle dodatnie właściw o
ści zarówno jako roślina 
pastew na i zbożowa, ja k  i 
surow iec przem ysłow y.

U praw a kukurydzy należy 
do najm n ie j kłopotliwych. 
K ukurydza dobrze znosi 
suszę i udaje się na rozm a
itych rodzajach gleby i  w  
różnych w arunkach  klim a
tycznych. W ym aga przy 
tym  o w iele mniej sił ro
boczych i pociągowych, niż 
na przykład  upraw a b u ra 
ków'.

Zasiewy kukurydzy moż
na prowadzić w  różnym  
czasie. N ajlepszym  spo
sobem siew u je st w  tym  
w ypadku siew kw adrato - 
wo-gniazdowy. Zapew nia 
on dobry' rozwój roślin  i  
u łatw ia upraw ę m iędzyrzę
dową przy pomocy trak -  
toru. W Związku Radziec
kim  pod kierow nictw em  in 
żynierów  specjalistów  skon
struow ano trak to ry  siew - 
n ik zastępujący p racę  rąk  
p rzy  upraw ie kukurydzy. 
T rak to r wyposażono w  u - 
rządzenia um ożliw iające 
dokładne i szybkie w yko
nanie siewu sposobem 
kw adratow o — gniazdo
wym.. Jeśli chodzi o 
w yniki p racy  przy  po
mocy trak to ra  to  stw ier
dzono, że w  czasie dziesię- 
ciogodzinnego dnia pracy 
przy 70 centym etrow ych 
międzyrzędach, siew nikiem  
trak torow ym  zasiać m ożna 
16 ha kukurydzy, podczas 
kiedy daw niej p racę tę  w y
konywać m usiało 75 ludzi. 
Obsługa trak to ru  składa się 
tylko z dwóch osób, m ia
nowicie — trak to rzysty  i 
przyczepowego.

W wielu k ra jach  kuku 
rydza sta ła  się podstaw ową 
rośliną pastew ną. W lecie 
stanow i ona paszę soczystą 
w  postaci zielonej, zimą zaś
i w iosną w  postaci kiszonki. 
Jeśli chodzi o zastosowanie 
kukurydzy w  przem yśle to  
na przykład  w  produkcji 
sp iry tusu  kukurydza z po
wodzeniem zastępuje ziem 
niaki. Po za tym  k u k u ry 
dza je st doskonałym , peł
now artościow ym  pokarm em  
dla ludzi.
Podkreślić należy, że zbiory 
ziarna kukurydzy pew niej
sze są i  wyższe od 50 do 
100% od jęczm ienia i owsa. 
przy czym jej w artość 
pastew na je s t praw ie rów 
norzędna.

Zasadę przy  upraw ie  ku 
kurydzy je st dokładność i 
staranność w ykonnanych

prac. O rkę głęboką powin
no się wykonać jeszcze je- 
sienią. D la o trzym ania do
brych w yników  należy w y
b ierać do siewu czyste i 
pew ne nasienie. Odm ian 
kukurydzy  je st wiele, ró 
żnice między n im i polegają 
na okresie dojrzew ania, w y
sokości roślin, zabarw ieniu, 
kształcie nasion szerokości 
liści i w ielkości kaczanów. 
Odm iany wyżej rosnące i 
dające więcej m asy nadają  
się najlepiej na kiszonki i 
paszę. N atom iast n a  ziarno 
najodpow iedniejsze są od
m iany wcześnie dojrzew a
jące i łatw o w ysychające. 
Najlepszy okres do siewów 
przypada na koniec kw iet
n ia i pierw szą połowę m aja. 
P rzy czym najlep iej stoso
wać je st siew  kw adratow o- 
gniazdowy, odstępy między 
gniazdam i w inny wynosić 
50X 50 cm, albo 60 X  60 cm. 
Siewy gęściejsze natom iast 
stosować należy dla wcze
śniejszych odm ian kuk u ry 
dzy, przeznaczonych na 
ziarno.

P o  zasianiu  należy pole 
zabroncwać, przyspiesza to 
bowiem kiełkow anie, n isz
czy chw asty  1 zmiękcza sko
rupę. K iedy rośliny wzejdą, 
trzeba spulchnić m iędzyrzę
dzia motyczką, czy opiela- 
c-zem. P rzeryw ać należy do
p iero  o ukazaniu się 3-4 
listków  na pow ierzchni zie
mi. N astępnie kukurydzę 
obredla się, aby przykryć 
jej dolne węzły, z k tórych 
w y rasta ją  korzenie um a
cniające roślinę. W tym  
czasie należy także zasto
sować pogłówne nawożenie 
naw ozam i azotowymi, albo 
gnojówką.

Jeśli chodzi o okres doj
rzew ania kukurydzy to n a j
wcześniejsze jej odm iany 
dojrzew ają u  nas we w rześ
niu, późniejsze n aw e t w  
październiku. D ojrzałą roś
linę charak teryzu ją  — 
stw ardniałe  ziarno, zbiele
n ie  i w yschnięcie liści s tu 
lających kaczany.
* Na zakończenie dodać 
należy, że kukurydza należy 
do tych nielicznych roślin, 
k tó re  upraw iać można p ra 
w ie na w szystkich rodzajach 
gleby z w yjątk iem  glinias
tych, zimnych, podmokłych 
■i suchych piasków. Przy 
racjonalnej upraw ie i dob
rze stosowanym  nawożeniu 
kukurydzę siać m ożna po 
każdej roślinie, p rzy  czym 
pozostawia ona po sobie 
dobrze przygotow aną rolę 
pod inne rośliny  z w y ją t
kiem  ozimin, dla k tó rych  
zby t późno zbierana je st z 
Jjola.

R.
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Za wszystkie dalsze korespodencje 
serdecznie dziękujem y. Myśl o zor
ganizow aniu oddziału  , ficiininistra- 
cyjnego w  Poznaniu bardzo nam  
odpowiada. Z umieszczonych W a
szych rzeczy łatw o rozpoznacie, ja 
kiego rodza ju  m ateria łu  redacyjne- 
go oczekujem y od Was.

S. Z. — Honiatyń

W asze spraw y rolnicze n ad a ją  się 
do działu zadań chłopskich. W łaśnie 
tak ie  korespondencje, jak  osta tn ia 
bardzp są  pożądane. Czy n ie  dało 
by się w  W aszym środow isku zor
ganizować większego kolportażu n a
szego czasopisma? W iersz również 
umieśoiimy na łam ach „Posłan
nictw a”.

J . K. — Oleśnica

Bądźcie dcsibrej myśli, n ie  nałe- ' 
żymy do  kapitalistów , k tórzy  chcą : 
zbytnio zarobkować. Piszem y z 
serca i z ■ poczucia świętego obo
w iązku. W szystkie inne spraw y scho
dzą u  nas n a  p lan  drugi. W ięc-bę
dziemy W am n ad a l wysyłać nasze 
czasopismo, nie licząc się z p rze j
ściowymi kłopotami. Odpowiednią u - 
w agę um ieściliśm y w  kartotece,

A. Ż. — Poznań

I Wam, i w szystkim  innym , k tó 
rzy  nas ostatnio coraz częściej py ta
ją  o num ery roczników  poprzednich 
naszego czasopisma, — odpow iada
my, że m am y n a  składzie pew ną 
ilość, bardzo ograniczaną, kom ple
tów zeszłorocznych „Posłannictw a” 
(1954) i w szystkie z r.b. Z la t po
przednich nic już nie posiadam y. 
Nie jest wykluczone, że m ożna by 
znaleźć coś z rem am entów  w  po
szczególnych parafiach  polsko — k a 
tolickich.

J. K. — Chrzanów

Ponieważ istotnie ograniczyliśm y 
do m aksim um  kolportaż naszego p i
sm a przy pomocy kiiosków, zatem  
najlepiej będzie jeśli ci wszyscy, 
k tórzy n ie  mogą znaleść „Posłanni
c tw a” w  Ruchu, zwrócą się bezpo
średnio do A dm inistracji w  W arsza
wie, skąd regu larn ie  co m iesiąc w y
syłać będziemy poszczególne num ery 
prenum eratorom .

J. S. — Poznań

Bardzo to  ładnie z Waszej strony 
żeście zrozumieli nasz apel i u siłu je
cie W najbliższym  środow isku zna
leść nowycli. Czytelników „Posłan
n ic tw a’’. N ajw ażniejsze jednak , że 
W am osobiście bardzo się ono po

doba i  je s t pow ażną straw ą ducho
w ą W dziedzinie najbardzie j u  nas 
zaniedbanej. Nic w ięc dziwnego, że 
krzew ią się  w  nie j chw asty  i  cier
nie, k tó re  w praw dzie każdy  znas bo
leśnie odczuwa,' ale jakoś n ie  zw ykł 
przykładać ręk i do pługa, by ugór 
ten  raz  przeorać i uczynić życiodaj
ną glebą.

R.D. — Łódź

Jeśli nasz długi i szczery lis t je 
dnak  W as n ie zniechęcił do dalszych 
kroków  około śm iałego przedsię
wzięcia osobistego, nie pozostaje nic 
innego, jak  ty lko życzyć W am  dużo 
szczęścia. No i  tym  razem  większej 
w ytrw ałości, aniżeli dotąd. Z do
św iadczenia wiemy, że będzie W am 
chyba trudno  w  życiu, ale po p rze
łam an iu  sw ych w szystkich oporów 
w ew nętrznych, możecie dokazać 
jeszcze bardzo dużo.

B. K. — Cieszyn

P rzykro  nam  się przyznać, że m i
mo pomocy grafologa, jednak  iiie 
zdołaliśm y odcyfrować w  całości 
Waszego długiego lis tu  do naszej re 
dakcji, Nic wiec dziwnego, iż trudno  
nam  coś powiedzieć na tem aty, z 
k tórych  zaledwie zniekształcone 
szczątki każą nam  się raczej dom yś
lać, niż oceniać fak ty . Może innym  
razem  napiszecie w yraźniej, to  się 
n a  pewno- dogadamy, zwłaszcza, żeś
cie podobno dzielnym  człowiekiem 
w  życiu.

B. K. — Warszawa

Bardzo Was z tego m iejsca prze
praszam y za zniekształcenie im ienia 

P ankracy  na P ankary . W ina oczywiś
cie po  naszej stronie, szczególnie cier
pim y z powodu fa ta lnej korekty. 
A le żywim y nadzieję, że stosunki 
się i tu ta j zm ienią, a  d rukarn ia  n a 

sza, k tó ra  i  ta k  dużo w ykaźiije do
b rej woli, i pod tym  względem  pó j
dzie nam  na rękę.

E. O. — W arszawa

Gdyby wszyscy m ieli w  tak i spo- 
ób podchodzić do zagadnienia, to po
wiedzcie nam , ikto w łaściw ie m a r a 
cję, i po czym tę  rac ję  poznać. 
W szak naw et cytow aną przez Waa 
obszernie Apokalipsę — prak tycznie 
każdy rozum ie n a  swój sposób. A 
p raw dę powiedziawszy, je s t to  n a j
bardziej zaw iła spraw a w  Nowym 
Testam encie, z k tó rą  naw et tęgie 
głowy nie mogą ze wszystkim  się u - 
porać. N aw et w ykład inauguracyjny 
o koniu  apokaliptycznym  w  jednej 
wyższej uczelni rzym sko — kato lic
kiej n ie  wniósł do zagadnienia an i 
prom yka nowego św iatła. —- A jeś
li chodzi o zagony i pólka kościelne, 
to do rozum ienia te j spraw y trzeba
— wybaczcie — napraw dę dojrzeć i 
poza końcem  własnego nosa widzieć 
jeszcze odrobinę szerokiego św iata i 
innych ludzi, niekoniecznie gorszych 
od nas!

C. C. — G enewa * K. P. — W ar
szawa * J . K. — W łocławek * E.
B. —- Świerże * ,1. S. — Kłodzko 
W. O. — Cieszyn * K. A. Ja sien - 
nica * J. H. — Stalinogród * M, R. 
Ł ańcu t * F. P. Chłaniów  * R. D. — 
Łódź * H. K. — K raków  * S. P. — 
Leszno * N. D. — Gościeradów *
F. K. — M iodonia * H. G. —- Za
brze * L. J . — Bielsko -  B iała *
G. M. —« K rup in  * D. S. —• P rzy
chodów * Z. M. — W łocławek * W. 
W. — Bydgoszcz

W szystkim w ym ienionym  udzieliliś
m y odpowiedzi listowanej, bądź bez
pośrednio załatw iliśm y w szystkie 
spraw y w ym ienione w  odnośnych 
korespondencjach. •— Poniew aż nie 
stać nas  na udzielanie odpowiedzi 
wszystkim, k tórzy się do nas zw ra
cają, prosim y uprzejm ie o zwróce
nie uw agi na pokrew ieństw o zaga
dnień  poruszanych już poprzednio, 
lub w  odpofwiedai innem u czytelni
kowi. W niosek z tego taki, że choć 
n ie umieszczono w  tym  dziale n a 
szych inicjałów  (imienia i nazwiska) 
—• to może spraw a nasza była podo
bna doi jak iejś innej, a w ięc należy 
przeczytać również i Odpowiedzi R e
dakcji.

Wszystkich naszych Czytelników w  kraju i  zagranicą — prosimy 
uprzejmie, by nadsyłali nam swe uwagi odnośnie treści, szaty ze
wnętrznej i innych spraw związanych z naszym pismem.

Prosimy również o regularne opłacanie prenumeraty, jak też 
zasilanie naszego funduszu prasowego dobrowolnymi ofiarami.

Każdy wierzący Polak, kochający prawdę Chrystusową i Ojczy
znę—powinien zjednywać nowych czytelników dla „Posłannictwa”.

Wszystkich wiel. księży proboszczów oraz Rady Parafialne pro
simy uprzejmie o nadsyłanie wiadomości i fotografii pamiątkowych 
'i placówek kościelnych. Pamiętajcie o regularnym uiszczaniu na
leżności za „Posłannictwo”
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Aczkolwiek idea polskiego, niezależnego od Watykanu, katolicyzmu  — nie jest 
obca w naszym kraju, gdzie niby złota nić przewija się w historii naszej Ojczyz
ny gorące pragnienie stworzenia własnego Kościoła - Narodowego, to jednak nie 
wszyscy wierni tegoż Kościoła potrafią jasno odpowiedzieć na zadawane im  często 
w tej sprawie pytania, względnie nie znajdują w y starczających . argumentów  
przeciwko rozmaitym, małodusznym najczęściej i fałszyw ym  — zarzutom. Dla
tego pragniemy zoiernym naszego Kościoła dać krótki i przejrzysty cykl rozmów
o tym że Kościele, jako oręż przeciwko wszelkim  złośliwym insynuacjom, w ysu
wanym pod adresem Kościoła Narodowego. Na samym wstępie pragniemy pod
kreślić, iż wszelkiego rodzaju przeciwnicy naszej ideologii zw ykli posługiwać się 
przeważnie argumentem „słabości pewnych osób z naszego środowiska“, gdyż 
wiedzą o tym , że nie zdołają wysunąć zarzutów, przynajmniej rozsądnych i ucz
ciwych, przeciwko samej idei polskiego katolicyzmu, przeciwko jego programowi 
religijno-społecznemu.

Wprawdzie Kościół polsko-katolicki od przeszło 30 lat posiada własne wydawni
ctwa ( w tym  „Posłannictwo“ od 24 lat), mówią one jednak o Kościele naszym  
urywkowo tylko. A  nawet nasze obecne czasopismo nie wyczerpuje całokształtu 
zagadnienia. Brak było dotąd, zwięzłego cyklu artykulików, które by wyczerpu 
jąco powiedziały naszym wyznawcom całą prawdę o Kościele Narodowyrn. I tylko  
prawdę!

Cykl rozmów■ o naszym Kościele niechaj będzie najlepszym w tym  względzie 
informatorem, dającym szczere i obiektywne odpowiedzi na najczęściej spotykane 
pytania, przy czym o rzeczy starej wprawdzie, a jednak często mało znanej mówić 
one będą w sposób bardzo popularny, i tak po prostu, od serca.

Jeśli, Drogi Czytelniku, już jesteś szczerym i gorliwym wyznawcą Chrystusa 
w Kościele polsko-katolickim, lub conajmniej tego Kościoła przyjacielem albo 
sym patykiem  — w tedy niech nasze rozmowy o Kościele umocnią w Tobie wiarę 
w słuszność naszej wspólnej Sprawy, w słuszność drogi, jaką obrałeś do Twego 
szczęścia osobistego i wiecznego zbawienia.

Może jednak cyklem  tym  zainteresują się również inni Czytelnicy naszego pisma, 
którzy nie są wyznawcami Kościoła Narodowego, gdyż szukają prawdy religijnej 
oraz chwały Bożej i dobra własnej Ojczyzny w jakimś innym  Kościele. W tym  w y
padku nie należy się obawiać, iż pragnieniem naszym jest wyrwanie kogoś z in 
nych Kościołów. Odwrotnie, rozmowy nasze powinny nawet umocnić w takich 
przekonanie, że jesteśmy Kościołem najmniej w Polsce fanatycznym, najbardziej 
szerokim, najbardziej dla innych wyrozumie/dym, — Kościołem gdzie wygodne dla 
siebie miejsce moga£ znaleźć wszyscy bez w yjątku wierzący Polacy, bez konieczno
ści zrywania czy nawet nienawidzenia tego grona ludzi, które się na czas jakiś, 
bądź na ~stałe opuściło.

Zwracamy się też z braterskim wezwaniem d,o tych wszystkich, którzy na temat 
Kościoła polsko-katolickiego zabierają głos uprzedzeń i błędów. Niechże tacy, po 
przestudiowaniu rozmów o nim, odrzucą icszystkie swe uprzedzenia, jako niesłusz
ne, niesprawiedliwe, szeptane gdzieś pokątnie, podstępnie i w najgorszej intencji.
— Cykl tych artykulików ma bowiem w pierwszym, rzędzie utwierdzić na słusznej 
drodze wszystkich naszych wiernych, ale i uświadomić w tej sprawie innych, 
chrześcijan w Polsce, ma sprostować błędne mniemania o Kościele Narodowym, 
a co za tym  idzie, rozszerzyć dobrze rozumianą ideologię polskiego katolicyzmu.
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DLACZEGO NAZYWAMY NASZ KOŚCSÓŁ «P0LSK 0-KA T0L1CKI1»?
Jak powinno s ię . nazywać katolików, którzy 

są Polakami i mieszkają w  Polsce?
-Pytanie na pozór proste, •—- a jednak nie 

wszyscy u. nas jednakowo na nie odpowiedzą. 
Każdy jednak rozsądny człowiek powie: Ka
tolików, będących Polakami nazwiemy chyba 
polskimi katolikami.

A jak nazwiemy Kościół, który skupia tych 
polskich katolików?

Również łatwa odpowiedź: Taki Kościół po
winien się nazywać Kościołem polsko-katolic- 
kim.

A teraz trzecie pytanie: Czy jest u nas w 
Polsce taki Kościół?

Dla nieuświadomionych religijnie — chwila 
poważnego zakłopotania. Ci jednak, którzy le
piej znają dzieje naszego Narodu, wiedzą
o tym, że od dawna budowano już w Polsce ta
ki Kościół. Wiedzą również i o tym, że jedy
nym spadkobiercą pięknych tradycji budowa
nego od wieków Kościoła katolicko-narodowe
go jest obecnie Kościół polsko-katolicki.

Zapyta jednak ktoś: Czym wobec-tego jest 
Kościół rzymsko-katolicki?

Na to pytanie jedna tylko była by rozsądna 
odpowiedź: Kościołem rzymsko-katolickim jest 
chyba taki Kościół, który skupia katolików na
rodowości rzymskiej.

Na podstawie samej nazwy nasuwał by się 
zatem prosty wniosek, że Kościół rzymsko-ka
tolicki, jako narodowy Kościół katolicki Italii, 
przeznaczony być winien wyłącznie dla tam tej
szych katolików. Czy jednak ten narodowy 
Kościół Italii poprzestaje na duszpasterzowa- 
niu wśród katolików włoskich?

Niestety, nie. I. tutaj właśnie tkwi korzeń 
odwiecznej niezgody w Chrześcijaństwie.

Dlaczego tak się stało?
Otóż stało się tak dlatego, ponieważ Kościo

łem rzymsko-katolickim, czyli narodowym Ko
ściołem Italii, kieruje państewko watykańskie 
z papieżem na czele. Ten to Watykan, nie tyl
ko sprzeniewierzył się mocno Ewangelii Chry
stusowej, ale pozatem siłą i gwałtem narzucił 
swe władztwo kościelne innym narodom chrze
ścijańskim. W taki też nieetyczny sposób w tar
gnął do Polski, gdzie z czasem zdobył władzę 
kościelną nad większością katolików. Katolicy 
w Polsce- do takiego stanu rzeczy z biegiem lat 
się przyzwyczaili i wiarę swą katolicką nie
słusznie związali z polityką papiestwa, z zależ
nością od Watykąnu.

Jeśli tak niegodziwą była akcja misyjna pa
piestwa, to chyba wolno przypuszczać, że Ko
ściół rzymsko-katolicki opanowany przez Wa
tykan, zatraca łączność z prawdziwym Kościo
łem Chrystusa, — że przestaje, być Kościołem 
w całym tego słowa znaczeniu chrześcijań
skim?

Dużo w tym prawdy. Bo tylko w teorii jest 
jeszcze Kościół rzymsko-katolicki, — w prak

tyce bowiem jest już tylko Kościół watykań
ski, Kościół papieski. Kościół ten, z nazwy je- . 
szcze katolicki, — w gruncie rzeczy coraz bar
dziej przestaje służyć religii Chrystusowej
i zbawieniu swych wiernych, by wyłącznie za
jąć się uprawnieniem świeckiej polityki papie
stwa.

A jaki jest stosunek Kościoła watykańskiego 
do Narodu Polskiego?

Kościół watykański, zwłaszcza jego wyższa 
hierarchia — nam Polakom są wyjątkowo ob
ce. Chociaż bowiem do Kościoła papieskiego 
wielu katolików w Polsce poniekąd się przy- 

j  zwyczaiło, to jednak nie zmienia, faktu, iż Ko
ściół ten nie tylko spaczył zasady religii Chry
stusowej, ale pozatem — nam Polakom —• wy
rządził niepowetowane szkody moralne i ma
terialne. Watykan i papieże zawsze byli wro
go nastawieni w  stosunku do naszej Ojczyzny.

Skąd wiemy o tym wszystkim?
Szeroko mówią o tym dzieje naszej Ojczy

zny, dzieje Kościoła katolickiego w Polsce, — 
świadczy o tym  wymownie historia papiestwa!

Jak  więc sobie wytłumaczyć, że mimo to są 
w Polsce katolicy, którzy kurczowo trzym ają 
się obcego i wrogiego Watykanu?

Przyznajemy, że wielu jest u nas takich ka
tolików watykańskich, mieniących się Polaka
mi. Ale to nie zawsze ich wina. Wytłumaczyć 
ich można poniekąd tym, że nie wiedzą co czy
nią, — że nie poznali jeszcze całej prawdy, —• 
ani prawdy religijnej, ani historycznej. Tru
dno bowiem przypuszczać, że czynią to świa
domie, ze złej woli. Całą winę natomiast po
noszą tu ci wszyscy, którzy nieuświadomio
nych religijnie katolików w Polsce w tym błę
dzie podtrzymują, — którzy ich wynaradawia
ją, i u dalekiego papieża każą szukać szczęścia
i zbawienia.

Gdyby jednak katolicy w Polsce dobrze za
stanowili się nad tym wszystkim i bez uprze
dzeń spojrzeli prawdzie w oczy, musieli by 
wreszcie dojść do przekonania, iż niepodobna 
być dobrym chrześcijaninem i szczerym Pola
kiem, słuchając jednocześnie wrogich nakazów 
Watykanu.

Każdy więc katolik-Polak w  świetle Ewan
gelii Chrystusowej i niefałszowanej historii po
winien poddać rewizji motywy swej przyna
leżności do tego czy innego Kościoła, — po
winien raz jeszcze wybrać między jednym
i drugim Kościołem katolickim w Polsce, któ
re wprawdzie od szeregu lat istnieją i działają 
obok siebie, różne jednak zakładają sobie cele
i rozmaite stosują środki działania.

Kościół polsko-katolicki jest w całym tego 
słowa znaczeniu Kościołem Chrystusowym, czy
li chrześcijańskim, a przy tym Kościołem szcze
rze polskim, i chce być narodowym. Nie zale
ży też od jakichkolwiek władz zagranicznych, 
które zawsze nadużywały swego autorytetu ko-
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ścielnego przeciw żywotnym interesom naszej 
Ojczyzny.

Każdy chciałby zapewne wiedzieć jasno, co 
Kościół polsko-katolicki łączy z powszechnym 
Kościołem Chrystusa, a co go wiąże z jego Oj
czyzną — Polską?

Koiciół polsko-katolicki jest najpierw żywą 
cząstką Chrystusowego Kościoła Powszechne
go dlatego, ponieważ kieruje się chrześcijań
skimi zasadami wiary, udziela swym wiernym 
katolickich Sakramentów św~, oraz posiada hie
rarchię kościelną o prawowitej sukcesji apo
stolskiej.

Kościół ten jest jednocześnie Kościołem pol
skim, ponieważ — obok przynależności swej

do Kościoła Powszechnego, — jest żywą i or
ganiczną częścią Polskiego Narodu.- Szczegól
ną więc opiekę religijną roztacza nad katolika
mi o narodowości polskiej, i żywo obchodzą go 
zarówno potrzeby duchowe jak i materialne 
własnej Ojczyzny. Polskim jest wreszcie jego 
język liturgiczny, i wyłącznie polskimi są wła
dze zwierzchnie tegoż Kościoła. .

Jasną więc i chyba wyczerpującą mamy od
powiedź na pytanie, co to jest Kościół polsko- 
katolicki, i dlaczego nie solidaryzuje się z wła
dzami zwierzchnimi Kościoła watykańskiego 
w Polsce i zagranicą.

(c. d. w nast. numerze)

Z KONFERENCJI DEKANALNEJ W WARSZAWIE
W dniu 9-go marca br. od

była się kolejna konferencja 
dekanałma księży Dekanatu 
Centralnego naszego Kościoła. 
Po spowiedzi św. odprawiona 
została przez Ks. T. Majew
skiego msza św. żałobna w in
tencji zmarłych kapłanów. W 
czasie mszy św. zebrani księża 
przystąpili do Stołu Pańskiego. 
Po nabożeństwie odbyło się 
wspólne śniadanie.

Konferencje zagaił ks. Dzie
kan Majewski, składając zara
zem sprawozdanie z działal
ności warszawskiej parafii 
katedralnej, której jest pro
boszczem. Zebrani księża 
wyrazili uznanie dla owoicnej 
pracy duszpasterskiej i organi
zacyjnej Ks. Majewskiego. 
Dowodem tegc jest zwiększona 
frekwencja na nabożeństwach, 
nowy wspaniały ołtarz główny
i dbałość o estetyczne wyposa
żenie wnętrza katedry. Także 
pod względem prowadzenia 
ksiąg rachunkowych i admini
stracyjnych parafia warszaw
ska służyć może £a wzór dla 
wszystkich parafii dekanatu.

Dekanat warszawski jest bar
dzo rozległy. Dlatego też część 
sprawozdawcza konferencji za
jęła kilka godzin czasu. Księża 
proboszczowie i adm inistrato
rzy kolejno mówili -o życiu re
ligijnym, organizacyjnym i spo
łecznym na terenie ich parafii. 
Wszystkie placówki na 'terenie 
dekanatu centralnego są samo
wystarczalne i organizacyjnie 
silne. Na terenie poszczegól
nych parafii daje się zauważyć 
przyrost liczby wyznawców i 
ich aktywność w życiu religij

nym, organizacyjnym i społecz
nym.

W toku ożywionej dyskusji 
poszczególni księża zabierali 
głos na tematy związane z ży
ciem i rozwojem poszczegól
nych parafii. Ks. Majewski 
zwrócił uwagę na wymianę do
świadczeń w czasie trwania 
konferencji dekanalnych i zjaz
dów koleżeńskich. I tak np. na 
obecnej konferencji księża mie
li możność zapoznania się ze 
sposobem prowadzenia ksiąg 
metrykalnych i administracyj
nych. Na wniosek ks. prob. Ry
gu sika z Warszawy — Henry
kowa postanowiono zmodyfiko
wać i jednolicie prowadzić ad
ministrację i finansowość na 
terenie wszystkich parafi. 
Ks. Okonkowski, Posielecki i 
Kapralski zwrócili uwagę na 
możliwość przeprowadzenia 
konferencji dekanalnych kolej
no we wszystkich parafiach 
dekanatu, aby księża mieli 
możność zapoznania się z ży
ciem poszczególnych placówek. 
Następna konferencja odbędzie 
się w Sokołowie.

Ks. bp. Adam Jurgielewicz 
poruszył... sprawę rekolekcji 
wielkopostnych na terenie de
kanatu. Parafie nasze w  nie
których wypadkach są zbyt 
oddalone od siebie. Dlatego 
tam, gdzie nie ma' w pobliżu 
sąsiadów, którzy by częściej 
gościli z kazaniem czy spowie
dzią konieczną rzeczą jest za
prosić kapłanów dla przepro- 
dzm ia nauk rekolekcyjnych i 
wysłuchania spowiedzi św. — 
na drodze wzajemnych usług. 
Na konferencji ustalono kalen

darzyk rekolekcyjny dla po
szczególnych parafii i kalenda
rzyk wizytacji kanonicznych 
Księży Biskupów Ordynariu
szy. Stosownie do propozycji 
ks. St. Kocota, postanowiono 
nie opuszczać parafii dłużej, 
jak na dwa dni, bez uprzednie
go porozumienia się z księ- 
dzem-sąsiadem wzgl. dzieka
nem. Na wniosek ks. Gotówki
i ks. Podsiadłego uchwalono 
informować Urząd Dekanatu 
Centralnego o wszystkich waż- 

' niejszych sprawach parafial
nych. Bardzo ważną i aktualną 
sprawę poruszył ks. Wiela- 
chowski ze Studzianek. Mówił 
mianowicie o roli kapłana pol- 
skio^katołickiego na wsi i jego 
oddziaływaniu na wiernych w 
duchu społeczno-postępowym. 
W dobie obecnej, kiedy wysi
łek całego Narodu skierowany 
jest na poprawę warunków by
tu, kiedy buduje się nowe szko
ły i szpitale, kiedy wyrastają 
jak grzyby po deszczu nowe 
fabryki i osiedla mieszkanio
we, ba — powstają nowe mia
sta — trzeba zwrócić uwagę 
na życie wsi i rozwój rolnic
twa. Rząd otacza specjalną 
opieką rolnictwo, na równi z 
murarzem budującym lepiej, 
szybciej i taniej — rolnik pol
ski stara się o większą w ydaj-, 
ność z hektara. Żaden uczciwy
i kochający swoją Ojczyznę — 
Obywatel w takiej chwili nie 
może stać bezczynnie. Zdarza 
się jednak, że wróg stara się 
przeszkodzić w pracy, zachodzą 
jeszcze wypadki ciemnoty i za
cofania. Tutaj dużą rolę ode
grać może kapłan. Ks. Wiela-
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chowski zwrócił się do księży 
zami esakuj ących na wsi i po
siadających gospodarstwa rol
ne, aby starali się poprzez sto
sowanie nowoczesnych metod 
uprawy roli we własnym gos
podarstwie i propagowanie no
wych zdobyczy agrotechnicz
nych na terenie swych parafii 
—pomóc Państwu w podniesie
niu poziomu rolnictwa. Ks. 
Wielachowsld rzucił hasło, aby 
nasi księża na wsi jeszcze wię
cej jak dotychczas zajmowali 
się pracą społeczną. Trzeba 
wyjść z zakrystii, oddziaływać 
na wiernych w duchu postępo
wym. Podniesienie poziomu 
rolnictwa, mechanizacja upra
wy roli, kontraktacja, obo
wiązki wobec Państwa, spół
dzielczość produkcyjna, jakież 
to wdzięczne tem aty do roz
mów kapłana - społecznika z 
wiernymi. Księża, jako pełno
prawni obywatele, winni brać 
udział w życiu gromady, inte
resować się życiem codziennym 
mieszkańców. Kapłan, który 
zbliża isię do ludu który zna 
jego troski i potrzeby który 
cieszy się jego radością i po
trafi zrozumieć jego potrzeby 
życiowe, nigdy nie będzie sprze
da wczykiem swego Narodu. 
Temat poruszony przez ks. 
Wielachowskiego wywołał bu
rzliwą dyskusję. O roli kapłana 
społeczno - postępowego mówił 
również ks. Dziekan Majewski. 
Zwrócił on uwagę na aktual
ność tematu poruszonego przez 
swego przedmówcę. Zebrani 
księża postanowili uaktywnić 
się jeszcze bardziej w pracy 
społecznej i rzucone hasła 
wprowadzić w czyn.

Ponownie zabrał głos ks. 
Dziekani który po podsumowa
niu dyskusji stwierdził, jak 
wielką rolę odgrywa konferen
cja kapłańska. Ks. Dziekan mó
wił o tym, iż winniśmy zdawać 
sobie sprawę, że jesteśmy spad
kobiercami najpiękniejszych 
buntów i tęsknot duszy pol
skiej — Reformacji. Zwrócił 
uwagę, iż na naszą skromną 
pracę i na nas samych zwróco
ne są oczy naszych szczerych 
przyjaciół i wrogów. Musimy 
-być przeto uzbrojeni we 
wszystkie przymioty nadnatu
ralne i ludzkie, abyśmy byt Ko
ścioła naszego tak utrwalili, 
by w  przyszłości stał się On 
własnością całego Narodu.

Pragnąłbym, aby moje skrom
ne słowa trafiły nie tylko do 
waszych serc kapłańskich — 
mówił ks. dziekan, ale abyście 
przekazali wszystkim naszym 
wiernym dekanatu, wszędzie „ 
tam, gdzie krzyż Chrystusowy 
jak niegdyś jest nadal kwie
ciem wieńczony, gdzie w Koś
ciołach naszych modlitwa pol
ska rozbrzmiewa, gdzie my ka
płani polsko katolickiego Koś
cioła uczymy wiernych miłości 
Boga, Narodu i Ojczyzny.

Następnie ks. dziekan zwró
cił się do zebranych w spra
wie międzynarodowego dnia

My, uczestnicy konferencji 
dekanalnej — dekanatu war
szawskiego Kościoła Polsko- 
Katolickiego, odbytej1 w dniu 
9-go marca 1955 w  Warszawie, 
w imieniu wszystkich wyznaw
ców, dekanatu, tak duchownych 
jak i świeckich — pragniemy 
zabrać głos w  związku z mię
dzynarodowym dniem walki 
przeciwko układom paryskim i 
wskrzeszeniu militaryzmu nie
mieckiego.

Wyrażamy naszą solidarność 
z milionami ludzi dobrej woli 
w walce o utrwalenie pokoju 
na całym świecie. My, Polacy, 
dobrze poznaliśmy jak groźny 
dla ludzkości jest zaborczy mi- 
litaryzm niemiecki.

Jeszcze nie ustały szlochy 
wdów i sierot, jeszcze nie za
bliźniły się rany zadane naro
dowi polskiemu w czasie ostat
niej wojny, a już faszyści i od
wetowcy podnoszą głowy, 
zwracając się ku naszym gra
nicom nad Odrą i Nysą.

walki przeciwko układom pa
ryskim i wskrzeszeniu milita
ryzmu niemieckiego, podkreś
la, iż w walce tej nie powinno 
zabraknąć ani jednego duchow
nego i świeckiego wyznawcy i 
wobec tego , postawił wniosek 
uchwalenia rezolucji, którą po
dajemy na innym miejscu.

Po przyjęciu rezolucji w ser
decznych słowach podziękował 
ks. Majewski wszystkim księ
żom za przybycie i udział w 
konferencji. Modlitwą dzięk
czynną ks. bp. Adama Jurgie
lewicza konferencję zakończo
no. E. W.

■Wyrażamy energiczny pro
test przeciwko uzbrojeniu mor
derców z Oświęcimia i Majdan
ka, potępiamy tych wszystkich, 
którzy chcą dać broń do ręki 
katom Warszawy.

Przyłączamy się do apelu 
Biura Światowej Rady Pokoju
i zapewniamy, że wszyscy du
chowni i świeccy wyznawcy 
dekanatu warszawskiego dołą
czą swój głos przeciwko woj
nie i odbudowie Wehrmachtu.

Prezydium Konferencji:
(—) Ks. ;Eugen. Wielachowski 

proboszcz
(—) Ks. Tadeusz Majewski 

dziekan 
(—) Ks. Franciszek Rygusak 

proboszcz
(—) -Ks. Stanisław Okonkowski 

proboszcz

t-~) Ks. Jan Posieleeki
proboszcz

Wszystkich wielebn. księży proboszczów 
oraz Rady Parafialne prosimy uprzejmie 
o nadsyłanie wiadomości i fotografii p a
miątkowych z placówek kościelnych. Pa
miętajcie o regularnym uiszczaniu należ

ności za «POSŁANNICTWO».
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Z CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ
W WARSZAWIE

W  roku akadem ickim  1954/55 nastąpiło no 
w e uregulowanie spraw y studiów  teologicznych  
dla kandydatów  do stanu duchownego w  grupie 
Kościołów ew angelickich  i starokatolickich. Do 
te j ostatniej grupy  — ja k  wiadomo  — należy  
rów nież nasz Kościół polsko-katolicki, będący 
członkiem  Unii U trechtskiej oraz Św iatow ej R a
dy Ekum enicznej C hrześcijańskich Kościołów.

Uchwałą Rady M inistrów  z dnia 26.X.1954 r. 
z  wyłączonego z U niw ersytetu  W ydziału Teologu  
Ewangelickiej — utworzono nową samodzielną  
w yższą  uczelnią państw ow ą pod nazw ą C hrześci
jańska  A kadem ia Teologiczna.

K ierow nictw o prac organizacyjnych now ej 
uczelni spoczęło w  rękach ks. prof. dr. W. N iem 
czyka, dotychcz. dziekana W ydz. na U. W. W 
pracach tych  udział w zięli członkow ie R ady W y 
działu oraz przedstaw icielstw a zainteresow anych  
Kościołów, z  ew angelicko-augsburskim  i polsko- 
kato lickim  na czele.

Ponieważ w  ostatnich czasach doszło do s fi
nalizowania prac organizacyjnych oraz form  pra
cy naukow ej te j now ej uczelni, m ożem y ju ż  po
dać do w iadomości n iektóre szczegóły:

Chrześcijańska A kadem ia Teologiczna je st na  
razie uczelnią jednow ydziałow ą  — z Wydziałem, 
Teologicznym  k tó ry  posiada dw ie Sekcje: teolo
gii ew angelickiej oraz teologii starokatolickiej.

Na w /w  W ydziale Teologicznym  są następu
jące katedry:

1. Egzegezy Starego• T estam en tu  i ję zyka  
hebrajskiego z zakładem . K ierow nikiem  je j jest 
ks. prof. dr. J. Szeruda. Przedm ioty: ję zy k  he
brajski, dzieje Izraela, w stęp  do St. T., teologia 
St. T., egzegeza St. T.

2. W iedzy N ow otestam entow ej i ję zyka  grec
kiego z  zakładem . K ierow nikiem  je j jest ks. prof. 
dr. K. W olfram. Przedm ioty: życie Jezusa, śro
dowisko społeczne relig. prachrześcijaństwa, 
w stęp do N. T., teologia N. T., egzegeza Nowego  
Testam entu .

3. Teologii h istorycznej z zakładami: teologii 
historycznej i dziejów  Kościoła i R eform acji w

Polsce. K ierow nikiem  je j jest ob. prof. dr. O. 
Bartel. Przedm ioty: historia  ogólna Kościoła, 
Kościół w  Polsce, Reform acja w  Pol.

4. Teologii system atycznej z  zakładem . K ie
row nikiem  je j je s t ks. prof. dr. W. N iem czyk. 
Przedm ioty: dogm atyka, etyka, historia dogma
tów, sym bolika, historia religii, filozofia  religii.

5. Teologii p rak tycznej ew angelickiej z  zakła
dem. K ierow nikiem  je j je s t ks. prof. dr. A. W an- 
tuła. Przedm ioty: katechetyka , hom iletyka, l i
turgika, duszpasterstwo.

6. Teologii p rak tycznej starokatolickiej z za
kładem . K ierow nikiem  je j je s t ks. prof. bp. E. 
Kriegelewicz. Przedmioty: teologia dogm atycz
na, teologia moralna, Prawo kanoniczne, kazno
dziejstwo, duszpasterstwo, liturgia.

7. W spółczesnych k ierunków  społecznych i 
filozoficznych z zakładem .

Pozatem  do pracow ników  naukow ych  uczelni 
należą:

ks. prof. dr. W. G astpary — prow adzący teo
logię społeczną oraz językoznaw stw o antyczne.

ks. as. E. Bałakier — prow adzący niektóre  
przedm io ty przy  katedrze teologii p rak tycznej 
starokatolickiej.

ob. as. J. N iem czyk  —■ prow adzący ćwiczenia  
z przedm iotów  starotestam entow ych oraz języka  
hebrajskiego.

' Na czele Chrześcijańskiej A kadem ii Teolo
gicznej stoi R ektor, k tó rym  je st ks. prof. dr. W. 
N iem czyk, oraz P rorektor  — ks. prof. dr. A . 
W antuła.

P rzy A ka d em ii is tn ie je  B iblio teka Główna  
oraz Dom Studenta  (bursa), w  k tó rym  m ieszkają  
studenci-stypendyści.

O w szystk ich  w arunkach przyjęcia kandyda
tów  na tę  uczelnię m ów im y na in n ym  m iejscu  
w ogłoszeniu, na drugiej stronie okładki n in ie j
szego num eru.

R ektora t Chrześcijańskiej A kadem ii 
Teologicznej w  W arszawie z  siedzibą  

w  Chylicach.
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