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W ciągu całego roku

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

Zgłoszenia należy kierować na adres:

Rektorat Seminarium Duchownego
Kościoła polsko-kałolickiego

W arszaw a, 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 dojtrzałości), — 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-katolickiej.

♦
KOMUNIKAT W SPRAWIE REKRUTACJI STUDENTÓW

DO CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ 
W WARSZAWIE

O przyjęcie da 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-kształcących typu licealnego, szkół 
zawodowych i innych, w których przeprowadzany jest egzamin dojrza
łości w miesiącu maju wzgl. czerwcu hr.

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 n ie studiują na żadnej wyższej uczelni.

*
Komisje Rekrutacyjne dostarczają zainteresowanym potrzebne formu

larze, mianowicie: ankietę personalną i kartę indywidualną, 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 rejestracji wojskowej, oraz skierowanie rektoratu Seminarium 
Duchownego Kościoła polsko-katolickiego na studia 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.

NA OKŁADCE: PROROK ELIASZ — RAFAEL.
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Juliusz Słowacki

H YM N  0  ZACHODZIE SŁOŃCA
S m UTNO mi Boże! Dla mnie na zachodzie 

rozlałeś tęczę blasków promienistą: 
przede mną gasisz w lazurowej wodzie 
gwiazdę ognistą.
Choć mi tak niebo Ty złocisz i morze: 
smutno mi Boże! '
Jak puste kłosy, z podniesioną głową 
stoję — rozkoszy pełen i dosytu: 
dla obcych ludzi mam twarz jednakową — 
ciszę błękitu.
Ale przed Tobą głąb serca otworzę: 
smutno mi Boże!

JA K O  za m atki „odejściem — się żali 
mała dziecina, tak ja — płaczu bliski — 
patrząc na słońce, co mi rzuca z fali 
ostatnie błyski.
Choć wiem, że jutro błyśnie nowe zorze: 
smutno mi Boże!
Dzisiaj na w ielkim  morzu o b łą k a n y— 
sto mil od brzegu i sto mil przed brzegiem, 
spotkałem lotne w powietrzu bociany, 
długim szeregiem.
Żem je znał kiedyś na polskim ugprze: 
smutno mi Boże!

Z  EM często dumał nad mogiłą ludzi, 
żem nie znał prawie rodzinnego domu, 
żem był, jak pielgrzym, co się w  drodze trudzi — 
przy blaskach gromu: 
że nie wiem, gdzie się w mogiłę położę: 
smutno m i Boże!
Ty będziesz widział moje białe kości, 
w straż nie oddane kolumnowym czołom... 
alem jest jako człowiek, co zazdrości 
mogił — popiołom.
Więc, -że nieznane gotujesz m i łoże: 
smutno mi Boże!

K a z a n o  w kraju niewinnej dziecinie 
modlić się za mnie codzień, a ja przecie 
wiem, że mój okręt nie d.o kraju płynie — 
płynąc po świecie.
Wiem, że modlitwa dziecka nic nie pomoże: 

Smutno mi Boże!
Na tęczę blasków, którą tak ogromnie 
anieli Twoi w niebie rozpostarli — 
nowi gdzieś ludzie w sto lat bądą po mnie '■ 
patrzący — marli...
Nim się przed moją nicością ukorzę: 
smutno mi Boże!

( S te in ie )

C H R Y S T U S  = =  

- =  I  P I E L G R Z Y M

H.OCHAJMY Pana, bo serce Je
go — żąda i pragnie serca na
szego.

Dla nas Mu włócznią boleść zadana: 
Kochajmy Pana!

O pójdź do Niego wszystko stwo
rzenie, — sercu Jezusa złóż 

> * dziękczynienie! 
twoje przed Nim zegnij kolana: 
Kochajmy Pana!
Pójdźcie do Niego, biedni grzesz

nicy, do Jego seirca czystej 
krynicy:

Zleczy się dusza, grzechem zmaza
na: Kochajmy Pana!0 
Pójdźcie do Jego serca, o dusze— 

obmyte we łzach, w żalu i 
skrusze, —

Już niewinności szata wam dana: 
Kochajmy Pana!.

Wszyscy, ach wszyscy przed 
Nim 'padajm y, — serca Mu na
sze wspólnie oddajmy!

Tak do nas woła — miłości rana: 
Kochajmy Pana! Kochajmy Pana!

(pieśń kościelna)
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Ś W IĘ T Y  P A W E Ł  P R Z E M A W IA  W AEROPAGU W ATE N A C H
/ i  CI, co odprowadzali Pawła, zawiedli go aż 

C y Ł  do Aten... A przetoż rozmawiał w bóżnicy 
z Żydami i z nabożnymi, i na rynku każdego 
dnia z tym i którzy tam byli. — A niektórzy 
z epikurejczyków i stoików filozofów rozpra- 
wiali z nim. 1 jedni mówili: Cóż to ten śłowo- 
siewca mówić chce? — A drudzy: Zda się być 
opowiadaczem nowych bogów, — gdyż im Je
zusa i zmartwychwstanie opowiadał. I po
rwawszy go, przywiedli do Areopagu, mówiąc: 
Możemy li wiedzieć, co to jest za nowa nauka, 

, którą ty  opowiadasz? Bo jakieś nowe rzeczy 
przynosisz do uszu naszych. A  przeto chcemy 
wiedzieć, co to ma być, A  wszyscy Ateńczycy 
i przychodni goście żadną się inną rzeczą nie 
zajmowali, jeno albo opowiadaniem albo słu
chaniem czegoś nowego.

'~~2 STOJĄC Paweł wśród Areopagu, rzekł: 
C '"  Mężowie Ateńscy, — we w szystkim  was 
widzę nad miarę bogobojnymi. Albowiem cho
dząc i patrząc na świętości wasze, znalazłem  
też ołtarz, na którym  było napisane: Nieznajo
memu Bogu! Co tedy nie znając chwalicie, to 
ja wam opowiadam. Bóg, który uczynił świat 
i wszystko co na nim, ten będąc Panem nieba 
i ziemi, nie mieszka w przybytkach ręką uczy
nionych, ani rękoma ludzkimi bywa chwalony,

potrzebując czego, gdyż sam daje wszystkim  
żywot i dech, i wszystko. I uczynił z jednego 
wszystek rodzaj ludzki, aby mieszkali po 
wszystkiej ziemi, zamierzywszy postanowione 
czasy i granice mieszkania ich, aby szukali 
Boga, aby snać namacali, albo znaleźli, chociaż 
od~Ważdego z nas nie jest daleko. Albowiem  
w nim żyjem y i ruszamy się, i jesteśmy jako 
i niektórzy z waszych poetów' powiedzieli: 
„Jego bowiem i rodzajem jesteśm y“. Będąc tedy 
rodzajem Bożym, nie mamy rozumieć, albo zło
tu, albo srebru, albo kamieniowi, rycinie rze
miosła i w ym ysłu ludzkiego, bóstwo miało być 
podobne. A  czasom tej niewiadomości pobłaża
jąc, Bóg teraz oznajmuje ludziom, aby wszyscy 
wszędzie pokutowali, dlatego iż postanowił 
dzień, w którym  ma sądzić świat w sprawiedli
wości przez Męża, którego postanowił, wiarę 
podając wszystkim , wskrzesiwszy go od umar
łych.

/ j  U SŁYSZA W SZY o zmartwychwstaniu, 
CyL- edni się naśmiewali, a drudzy rzekli: 
Będziemy cię drugi raz o tym  słuchać. Tak Pa- 
iveł wyszedł z pośrodku ich. A  mężowie nie
którzy, przystawszy do niego, uwierzyli, między 
którym i i Dionizjusz Areopagita i niewiasta, 
imieniem Damaris, i drudzy z nimi.
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M o t t  o: „Bom ja jest najm niej
szy z Apostołów, niegodny zwać się 
Apostołem, iżem prześladował Ko
ściół Boży... (dem więcej od nich 

i wszystkich pracował; wszakże nie 
\ ja, jeno łaska Boża ze mną”. (1 Kor 
| 15, 9-10). W ?

4

Ks. A. BIFŁ

APOSTOLSKI TRUD PAWŁA Z TARSU 
W ŚWIETLE PISMA ŚWIĘTEGO

PAWEŁ „OPOKA” 
CHRZEŚCIJAŃSTWA.

Nie trzeba być wcale w yjąt- 
wo spostrzegawczym, by się 
zorientować, że cały Nowy Te
stament wypełniają właściwie 
dwie postacie: Chrystus, twór
ca nowej religii miłości i Pa- 
weł-Apostoł, najżarliwszy jej 
propagator. Inni apostołowie są 
mniej lub więcej ważni, wielcy, 
lecz żaden z nich nie dorównu
je wielkością Pawłowi. Piotr 
np., choć chciałoby się go zro
bić skałą i opoką chrześcijań
stwa, choć niewątpliwie, aż do 
męczeńskiej śmierci był wier
ny (po chwilowym załamaniu) 
swemu Mistrzowi, choć jest na
wet miły w swej zapalczywości, 
poczciwy w swej naiwności, 
lecz jego praca szerzenia Ewan
gelii ani w 10-tej części nie mo
że się równać z pracą Pawła. 
Śmiało bowiem można powie
dzieć, iż to, że chrześcijańska 
religia zdobyła prawie cały 
świat, w pierwszym rzędzie na
leży zawdzięczać Pawłowi.

Dlatego słuszniej należałoby 
św. Pawła nazwać ,,opoką“ 
Chrześcijaństwa. On bowiem 
zbudował, w  oparciu o wytycz
n e  Chrystusa, teologię chrześci- 
jaflistrą, on ostatecznie faktycz
nie i  doktrynalnie oderwał 
chrześcijaństwo od judaizmu, 

rozszerzył je więcej 
-wSęfid »narodów pogańskich, 
ąaiźeli uczynili to wszyscy apo- 
stohnrie razem wzdęci. Dokonał 
*«3MSsfesłycłianej pracy, włożył w  
apostołowanie mozolny trud, 
dlatego można go w  pełni na- 
zwac~aajwybitniejszym „herol
dem" chrześcijaństwa.

PAWEŁ ODRYWA 
CHRZEŚCIJAŃSTWO 

OD JUDAIZMU.

a) faktycznie
Dziś, kiedy religia chrześci

jańska znana jest całemu świa
tu, gdy Ewangelię Chrystusa 
głosi się po całej kuli ziemskiej, 
zapominamy na ogół o tym, że 
początki chrześcijaństwa były 
bardzo skromne. Chrześcijań
stwo u swej kolebki było jedy
nie drobnym „odpryskiem" od 
ustalonych wiekami zasad reli
gii Mojżeszowej. I kto wie, czy 
nie zostałoby zduszone przez ju
daizm (jako mała sekta), gdyby 
nie apostoł Paweł. Do czasu bo
wiem odważnego wystąpienia 
św. Pawła, a trzeba wiedzieć, 
że był to prawie 10-ty rok od 
śmierci Chrystusa, jedynie wy
znawca religii mojżeszowej 
mógł stać się chrześcijaniniem. 
Przyjmowano wprawdzie, tu  i 
ówdzie, pogan do chrześcijań
stwa, lecz; były to wypadki ra 
czej sporadyczne (nawrócenie 
poganina Korneliusza przez 
Piotra). Tak zaś nawróconych 
pogan zmuszono do obrzezania 
i do zachowywania starotesta- 
mentowego Prawa.

Zasadę tę przerwał na więk
szą skalę Paweł. W pierwszej 
swej podróży misyjnej, gdy z 
Barnabą po ewangelizacji Cy
pru, udał się do Azji Mniejszej 
i dotarł do lężącej w jej cen
trum  Antiochii Pizydyjskiej i 
gdy tam  nauczanie w synago
dze żydowskiej nie przyniosło 
pożądanych rezultatów, Paweł, 
widząc nienawiść swych roda
ków, zaapelował do pogan i po 
raz pierwszy nawrócił większą, 
ich liczbę. Tam to w Antiochii,

wygłosił pierwszą mowę pro
gramową, w której przedstawił 
niezależność chrześcijaństwa od 
przepisów starego, żydowskiego 
Prawa. (Dz. Ap. r. 13,38 nn). 
Ponieważ Żydzi nie chcieli słu
chać o tym, że jakiś Chrystus 
ma większą moc usprawiedli
wiającą od Zakonu, Paweł ogło
sił:

„Wam trzeba było najpierw  
opowiadać słowo Boże; ale po
nieważ je odrzucacie i osądzacie 
się sami za niegodnych wiecz
nego żywota, oto zwracamy się 
do p o g a n “. (Dz. Ap. 13 46— 
47).

Od tej pory Paweł, w pierw
szej swej podróży misyjnej, bę
dzie nawracał pogan na Chry
stusową wiarę w miastach Iko- 
nium, Lystrze, Derbe i innych. 
Wszędzie zaczyna od synagogi, 
odrzucony zaś przez swych ro
daków, głosi Ewangelię poga
nom i nawraca ich już nie po- 
jedyńczo lecz masowo.

Kiedy dowiedzieli się o tym 
„starsi" gminy jerozolimskiej, 
na czele z apostołami: Jaku
bem, Piotrem, Janem, wysyła
ją swych przedstawicieli do 
Antiochii Syryjskiej (tam bo
wiem zatrzymał się Paweł po 
swej podróży misyjnej), po Pa
wła i Barnabę, by się wytłum a
czyli ze swoich czynów. Wy
słannicy z Jerozolimy, po- 
przybyciu do Antiochii, na
wróconym poganom mówili 
wprost: „Jeśli się nie obrzeże- 
cie wedle zwyczaju Mojżeszo
wego, nie możecie być zbawie
ni11 (Dz. Ap. 15, 1).

Poglądy te wprowadziły 
ogromny niepokój w gminie an
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tiocheńskiej i równocześnie 
wstrząsnęły Pawłem, gdyż kil
kuletni jego trud pierwszej 
podróży misyjnej mógł być w 
niwecz obrócony. Paweł więc 
udaje się czym prędziej do Je 
rozolimy i tam wśród naprężo
nych sporów, dyskusji ze star
szymi gminy, broni swego sta
nowiska, by nie narzucać poga
nom przepisów Prawa Mojże
szowego. Słowa jego mają już 
pokrycie założonych Kościołów 
w- Azji Mniejszej, składających 
się z pogan.

Pawłowy to zatem uprzedni 
czyn przyjmowania pogan do 
chrześcijaństwa poza synagogą, 
oraz zażarta obrona swych poglą 
dów, stały się podstawą do wy
dania uchwał Soboru, na któ
rym  św. Piotr przemawia zu
pełnie po myśli Pawła: „Cze
muż więc teraz kusicie Boga 
chcąc na szyję uczniów nałożyć 
jarzmo (przepisów Prawa — 
red.), którego ani ojcowie nasi, 
ani my nie mogliśmy udźwig
nąć? Ale wierzymy, że przez 
łaskę Pana Jezusa Chrystusa 
będziemy zbawieni, tak jak i 
oni (poganie — red.). (Dz. Ap. 
15, 10 n).

Nie ulega więc wątpliwości, 
że głównym chorążym nowych 
idei, walczącym niezmordowa
nie o pełną niezależność chrze
ścijaństwa od judaizmu, stał się 
apostoł Paweł. Dlatego po So
borze Jerozolimskim „Jakub i 
Kefas (Piotr) i Jan, którzy zda
li się być filarami, gdy poznali 
łaskę, która mi jest dana, poda
li mnie i Barnabie prawicę ja
ko towarzyszom" (współaposto- 
łom — red.). (Gal. 2,9).

b) doktrynalnie

Ponieważ w początkach chrze
ścijaństwa, mimo uchwał Sobo
ru w Jerozolimie, mimo zdecy
dowanej misji Pawła, przez 
długi jeszcze czas usiłowano 
zrobić z chrześcijaństwa odłam 
judaizmu, zmuszać pogan do 
obrzezania i  wciągać ich wkrąg 
nacjonalizmu żydowskiego, o- 
partego na religii Mojżesza — 
Paw eł postanowił rozprawić się 
z judaizmem naukowo i w tym 
celu pisze dwa listy: wcześniej
szy do Galatów i późniejszy do 
Rzymian. W listach tych otwar
cie stwierdza, że usprawiedli
w ien ieuśw ięcen ie , osiągnięcie 
zbawienia otrzymuje się przez

wiarę w Chrystusa a nie przez 
Prawo Mojżeszowe, które miało 
jedynie na celu przygotowanie 
ludzkości na przyjęcie Chrystu
sa.

„Wszyscy bowiem synami 
Bożymi jesteście przez wiarę, 
która jest w  Chrystusie Jezu
s i e (Gal. 3, 26). „Tak więc Za
kon był wychowawcą (przygo
towywał — red.) naszym w 
Chrystusie, abyśmy z wiary do
stąpili usprawiedliwienia'1. (Gal.
3, 24).

Podobnie będzie bronił Paweł 
jedności Koryntian, którą chcie
li rozbić judeo-chrześeijąnie 
przybyli z Jerozolimy. Broni jej 
aż w 2 listach do Koryntian, 
poruszając przy okazji cały sze
reg innych zagadnień: dogma
tycznych, moralnych, organiza
cyjnych.

I talk przez całe swe żyicie 
walczy pracą, słowem i pismem, 
b y  chrześcijaństw u nadać cechy 
uniwersalizm u, by je  w yrw ać z 
ciaisinyich obręczy nacjonalisty
cznego judaizm u i Wyodrębnić 
w  now ą niezależną religię.

ROZLEGŁOŚĆ FAWŁOWEGO 
MISJONARZOWANIA.

Pierwsza podróż misyjna Pa
wła była jedynie zaczątkiem je
go działalności. Następuje póź
niej podróż druga i trzecia. Pa
weł nie zna wytchnienia, nie 
zna spoczynku, nie zraża się 
trudnościami, nie lęka niebez
pieczeństw. Przeniknięty boską 
mocą, przywiązaniem i miłością 
do Chrystusa, poniesie poprzez 
całe Imperium Romanum świa
tło Ewangelii. Skromną jego 
postać, lecz wielki dar słowa i 
żarliwość poznają w Tarsie, w 
Ikonium, w Galicji, Frygii, Pi- 
zydii, Lydii, Lykaonii, w Efe
zie, Fiłippach, Tesalonice, w 
Atenach, Koryncie, Rzymie, na 
Krecie i w Hiszpanii. Wszędzie 
zakładał Kościoły, ustanawiał 
biskupów, dawał następnie 
wskazówki w listach, jak nale
ży zarządzać gminami chrześci
jańskimi. (List do Tymoteusza 
b-pa Efezu, do Tytusa b-pa 
Krety) i w ten sposób po ca
łym ówczesnym, znanym świe- 
cie rozprzestrzenił „miłą woń 
Chrystusową1' (2 Kor. 14,15).

Któryż więc z apostołów mo
że porównać swą pracę z pracą 
Pawła? Który z nich może się 
poszczycić tak rozległą działal

nością? Czyż zatem nie oddamy 
mu sprawiedliwości jeśli jego 
nazwiemy filarem chrześcijań
stwa? Tak, jest on najpotężniej
szym filarem, gdyż najwięcej 
się trudził dla Ewangelii.

CIERPIENIA PONIESIONE 
W CZASIE EWANGELICZNEJ 

SIEJBY.

Tak rozległa działalność Pa
wła pociągała za sobą szereg 
trudów, niebezpieczeństw i cier
pień. Gdziekolwiek się pojawił, 
wszędzie ściągał na siebie nie^ 
nawiść rodaków, którzy nie mo
gli mu darować porzucenia ju
daizmu i głoszenia nowej, „he
retyckiej,, w iary w Chrystusa. 
Już w początkach działalności 
przygotowali się, by go zamor
dować w Damaszku, „lecz ucz
niowie wziąwszy go w nocy, 
przez m ur wypuścili, spuszcza
jąc w koszu“. (Dz. Ap. 9,25). 
W Lystrze ukamienowano Pa
wła i jako nieżywego wywle
czono za miasto. W Fiłippach 
przechodzi srogie biczowanie. 
Przez kilka lat przebywa w 
więzieniu w Cezarei, przez 2 la
ta w więzieniu w  Rzymie. 
Wprawdzie to ostatnie więzie
nie jest łagodne, gdyż pozostaje 
w domu prywatnym, jednak 
skuty jest łańcuchem z pilnu
jącym go żołnierzem. W takich 
warunkach nie przestaje jednak 
głosić Ewangelii, wydaje zarzą
dzenia, pisze listy, a prywatne 
jego mieszkanie zamienia się na 
dom modlitwy i ognisko pro
mieniowania prawdy Chrystu
sowej.

Po uwolnieniu z więzienia, li
cząc prawie 60 lat udaje się do 
Hiszpanii, odwiedza potem Koś
cioły Grecji i Macedonii, a gdy 
wraca do Rzymu zostaje po
nownie oskarżony, wtrącony do 
więzienia i wkrótce ginie z rę
ki kata.

Wiele rozmaitych cierpień 
przeniósł Paweł podczas 31 lat 
apostołowania (nawrócony w  36 
roku — zginął w roku 67 n.e.), 
których nawet skrzętny dziej o- 
pis Pawła, Łukasz, nie zdołał 
należycie pozbierać, a dowiadu
jemy się o nich od samego apo
stoła. Zmuszony wprost przez 
swych wrogów, aczkolwiek nie
chętnie, jednak bardzo wymow
nie przedstawia łańcuch zasług 
w służbie Ewangelii i pisze o 
poniesionych cierpieniach:
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PAWEŁ — MISJONARZ 
PRZYKŁADEM DLA NAS

„W trudach bez liczby, w  
więzieniach zbyt często, w chło
stach ponad miarę w niebez
pieczeństwach śmierci często
kroć. Od Żydów otrzymałem  
pięć razy po czterdzieści plag 
bez jednej. Trzykrotnie byłem  
smagany rózgami, raz byłem  
kamienowany, trzy razy prze
żyłem  rozbicie okrętu, dniem i 
nocą byłem na głębi morskiej. 
W podróżach częstych, w nie
bezpieczeństwach na rzekach, w 
niebezpieczeństwach od rozbój
ników, w  niebezpieczeństwach 
od własnego narodu, w niebez
pieczeństwach od pogoM, w nie
bezpieczeństwach w mieście, w  
niebezpieczeństwach na pusty
nia, w  niebezpieczeństwach na 
morzu., wśród fałszywych braci. 
W pracy  i mozole, w częstym  
mespaniu ,  w  głodzie i pragnie
niu, w  postach częstych, w zim 
nie i  n a g o ś c i (II Kor. 11, 
23— 27).

Czyż więc nie wzniósł się Pa
weł w swej pracy apostolskiej 
na wyżyny bohaterstwa? Czy 
nie wykazał niedościgłej wprost 
siły ducha? Czy ten „najmniej
szy z apostołów", jak sam o so
bie powiedział, nie stał się naj
większym przez to, iż rzeczy
wiście „więcej od nich wszyst
kich pracował"? Napewno ża
den z apostołów nie pogniewa 
się na nas, jeśli św, Pawłowi 
przyznamy pierwszeństwo w 
żarliwości propagowania wiary 
Chrystusowej. Sprawiedliwość 
bowiem nakazuje oddać każde
mu według jego pracy i zasług, 
a nie według niezasłużonego 
wybraństwa. Gdybyśmy tak 
podchodzili do sprawy, wtedy 
ludzi pracy musielibyśmy po
stawić niżej od dawnych wiel
możów np., dziedziczących ty
tuły i m ajątki bez jakiegokol
wiek wysiłku osobistego.

Tak oto w najbardziej zwięz
łych słowach przedstawia się 
apostolski trud Pawła z  Tarsu. 
Jak rzeka, której wody zasilą 
obficie topniejące śniegi, płynie 
z łoskotem i szumem, porywa
jąc wszystko co się znajdzie w 
jej zasięgu, by się następnie 
szeroko rozlać po równinach, 
tak Paweł, zasilany ustawicznie 
miłością Chrystusa, przez naj
ściślejsze, mistyczne wprost z 
Nim zjednoczenie („żyję już nie 
ja, lecz żyje we mnie Chrystus"
— Gal. 2,20) porwał za sobą 
prawie cały grecko-rzymski 
świat, nawrócił go na nową wia
rę i zatknął sztandary chrystia- 
nizmu na najsilniejszych ba
stionach pogaństwa.

I tu  właśnie, dla nas kapła- 
nów-misjonarzy polskiego kato
licyzmu, wspaniała nauka, Każ-

Przynoszono też do Niego i niemowlątka, aby ich dotykał, co gdy zauważyli u- 
czniowie jego — gromili je. Ale Jezus, zwoławszy dzieci do siebie, rzekł: Do
puście dziateczkom przychodzić do mnie, a nie zabraniajcie im, albowiem takowych  
jest Królestyjo Boże! Za prawdę powiadam wam :-ktokolwiek nie przyjął Królestwa 
Bożego tak, jako to dzieciątko, nie wnijdzie da niego! — I biorąc je na rące swoje, 
i kładąc na nie ręce — błogosławił im. (Mar. X , 13 nn)

CHRYSTUS BŁOGOSŁAWI DZIECI
(Steinie)
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Rzekł też (Jezus) do niektórych, którzy ufali 
sami w sobie, że byli sprawiedliwymi, a innych 
za nic nie mieli — to podobieństwo: «Dwóch 
ludzi wstąpiło do kościoła, aby się modlić ■—• 
jeden faryzeusz a drugi celnik. Faryzeusz, 
stanąwszy tak się sam u siebie modlił: „Dzięku~ 
ję Ci, Boże, żem  nie jest jako ini ludzie, dra
pieżni, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jako 
i ten celnik. Poszczę dwakroć w tydzień, daję 
dziesięcinę ze wszystkiego, co mam!“ — A  
celnik, stojąc z daleka,, nie chciał nawet pod
nieść oczu swych do nieba, ale się bił w  piersi 
swoje mówiąc: „Boże, bądź miłościw mnie grze- 
sznemu!“»

Powiadam wam, że ten odszedł usprawiedli
wiony do domu swego, więcej, aniżeli tamten: 
albowiem kto się wywyższa  — będzie poniżony, 
a kto się poniża — wywyższon będzie!

(Łuk. XVIII, 9 nn)
(Steinie)

FARYZEUSZ I CELNIK

dy z nas pragnie, by najsłusz
niejsza zresztą ideologia Koś
cioła Narodowego znalazła 
szybko zrozumienie i przyjęcie 
wśród polskiego społeczeństwa. 
Zastanawiamy się, jak do tego 
doprowadzić? Trzeba, abyśmy 
mieli głęboką wiarę, wielką mi
łość Chrystusa, potężną żarli
wość, odwagę głoszenia prawdy 
i przekonanie o jej słuszności, 
gorące serce i trzeźwy umysł — 
jak św. Paweł. A nade wszystko 
potrzeba nam jego niezmordo
wanej pracowitości. Wszak pra

cowitość swą posunął do tego 
stopnia, że kiedy w nawale apo
stolskiej działalności znalazł od
robinę wolnego czasu, własno
ręcznie tkał namioty, której to 
pracy nauczył się jeszcze w 
warsztatach swego ojca w  ro
dzinnym mieście Tarsie w Cyli
cji. A pracował dlatego, by nie 
być ciężarem dla wiernych. 
Dlatego też słusznie mógł po- 
wiedzieć o sobie: „Srebra i zło
ta ani szaty niczyjej nie pożą
dałem, jak sami wiecie, bo mo
im potrzebom i tych, którzy są

ze mną, służyły te ręce,, (Dz. 
Ap. 20, 33—34; 1 Kor. 4,12).

Skoro kapłani nasi i w ierni 
Kościoła, wzniosą się bodaj w  
części na wyżyny pracowitego 
apostolstwa, zakreślone przez 
św. Pawła z Tarsu, wtedy powo
dzenie misji naszej jest zapew
nione. Wszelkie bowiem zwy
cięstwo musi być wypracowa
ne, wykute twardym czynem, a 
nie piękną tylko o czynie wy
mową. „Albowiem Królestwo 
Boże nie polega na słowach, ale 
na czynie" (1 Kor. 4,20).

„Idąc tedy — nauczajcie 
wszystkie narody, chrzcząc je 
w imię Ojca i Syna i Ducha 
Świętego, nauczając ich wszyst
kiego, comkolwiek wam przy- 
kazał!“

(Mat. IX, 19 n n )

APOSTOŁOWIE JAN I PIOTR 
KRZEW IĄ NAUKĘ  

CHRYSTUSA W SAM ARII 
m

(Steinie)
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„PO OWOCACH ICH 

POZNACIE JE!”

(Mat. VII, 17 nn)

O ROZBIEŻNOŚCIACH WYZNANIOWYCH W ŚWIETLE 
JEDNOŚCI NARODU

c z ę s c  i i .
(Część I patrz Nr 5/55)

CZY ROZBIEŻNOŚCI WYZNANIOWE MOGĄ ZAMĄCIĆ SPOKÓJ NARODU?

Zadajmy sobie z kolei dru
gie pytanie: Czy omawiane roz
bieżności mogą zamącić spokój 
jakiegoś narodu?

Niestety, trudno zaprzeczyć, 
iż nieuregulowanie stosunków 
między - wyznaniowych na sto
pniu wzajemnego zrozumienia 
się, faktycznie mąci i zakłóca 
nam upragniony spokój w ży
ciu. Bywały w okresie naszej 
historii okresy, kiedy to docho
dziło nawet do walk religijnych 
i tumultów.- Dziś wprawdzie 
taktyka tej walki przybrała 
nieco łagodniejsze formy, nie
mniej jednak dotkliwie odczu
wają jej ostrze ci wszyscy, któ
rzy bezpośrednio zainteresowa
ni są tymi sprawami.

I dlatego nie wolno przeczyć, 
iż ludziom wierzącym — a re
ligijnie niezupełnie jeszcze 
uświadomionym, zwłaszcza je
śli są pod wpływami jednego ze 
skrajnych obozów wyznanio
wych — wyolbrzymianie tych 
różnic zatruwa niejedną godzi
nę zasłużonego odpoczynku, 
mąci spokój nawet przy war-, 
sąftacie pracy codziennej, nie
którym odbiera sen, rozbija po 
cichu nie tylko społeczeństwo, 
ale wprowadza nawet ferment 
i  chaos do poszczególnych ro- 
Adńj których członkowie nie 
solidaryzują się z jednym 
wspólnym dla wszystkich obo
zem religijnym.
. To bynajmniej nie przesada,

ale przykra rzeczywistość, o 
której niestety jedni w ogóle 
wiedzieć nie chc|, a drudzy 
umyślnie przymykają oczy, cie
sząc się z takiego stanu rzeczy. 
Ale nie leży wcale w naszym 
interesie wyolbrzymianie tych 
sporów religijnych, bo pragnie
my tutaj tylko podkreślić ich 
realność i ' niewątpliwie ujem
ne skutki. Dlatego' piszemy o 
tych sprawach w formie odpo
wiedzi na setki listów do naszej 
Redakcji, domagających się za
jęcia przez nas jakiegoś wyraź
nego stanowiska. I dlatego usi
łujemy temu niezaprzeczalne
mu złu w pewnym chociażby 
stopniu zaradzić, szukamy ja
kiegoś sposobu wyjścia z trud
nego naprawdę położenia. Są
dzimy, iż pierwszym krokiem 
ku temu będzie bezwzględne 
mówienie prawdy i nie uk ry 
wanie smutnych faktów. Trze
ba rzecz dostatecznie naświe
tlić i wszechstronnie jej się 
przyglądnąć. A następnie 
wspólnie z wami, drodzy Czy
telnicy, będziemy szukali sku
tecznych środków zaradczych. 
Niechaj i to  zbożne przedsię
wzięcie będzie punktem nasze
go „posłannictwa”.

Jako obracający się codzien
nie wśród tych zagadnień i py
tani nieustannie przez Czytel
ników oraz wiernych niejedne
go wyznania chrześcijańskiego, 
rozumiemy, że jest to naszym

obowiązkiem. Z doświadczenia 
bowiem wiemy, że sprawy te 
nurtują i gnębią niejednego 
człowieka wierzącego, który za 
wszelką cenę pragnie harmo
nijnie pogodzić interesy swej 
nadprzyrodzonej wiary i religii
— z żywotnymi interesami 
swej ziemskiej Ojczyzny, spra
gnionej również spokoju i ładu 
wewnętrznego.

Sprawy, o których dzisiaj 
mówimy, są najbardziej u nas 
zaniedbaną dziedziną życia.

Każdy obiektywnie patrzący 
człowiek musi z radością stwier 
dzić, że w Polsce Ludowej za
chodzą dziś kolosalne zmiany 
na lepsze. Całe życie nasze na
rodowe, gospodarcze, politycz
ne, kulturalne, — cała nasza 
oświata milowymi krokami 
idzie z dniem każdym naprzód. 
Jest jednak pewna dziedzina, 
zazębiająca poważnie o mo
ment psychiczny naszego pol
skiego społeczeństwa, która jak 
dotąd leży zaniedbana odło
giem, gęstym porastając chwa
stem. Dzieje się tak niestety z 
wielką szkodą dla organizmu 
ogólno-narodowegos z którego 
praktycznie niepodobna wyeli
minować czegoś, co tkwi jesz
cze bardzo głęboko — świado
mie czy nieświadomie — ale 
na pewno w psychice większo
ści społeczeństwa.

Przytoczone na wstępie

R E M K G 4
ROZMAWIA

CZYTELNIKAMI
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urywki z listów naszych Czy
telników, mówią wyraźnie, że 
chodzi tutaj o skłócenie ludzi 
wierzących na punkcie różnic 
wyznaniowych; — skłócenie 
mocno podsycane i tendencyj
nie wyolbrzymiane przez wro
gi pokojowi odłam duchowień
stwa, — skłócenie ludzi — po
wtarzam — nadużywane przez 
tenże odłam kleru dla celów 
wywrotowych, a zatem nie ma
jących nic wspólnego z reiigią, 
wiarą czy zbawieniem.

Można po prostu o tym nie 
pisać, można nie mówić, albo

nie zwracać w ogóle uwagi w 
tym kierunku, — to dla pew
nych ludzi było by najwygod
niejszym rozwiązaniem proble
mu, — ale niepodobna zaprze
czyć, że ta k -je s t istotnie, że 
wielu ludzi wierzących odczu
wa to boleśnie w  życiu codzien
nym, na każdym niemal kroku. 
Zwłaszcza odczuwają to mniej
szościowe wyznania chrześci
jańskie w Polsce, w  tak nie
ludzki często sposób traktowa
ne przez wyjątkowo u nas w 
Polsce przeważające — wyzna
nie rzymskie. *

I jeszcze jedna uwaga. Samo 
stwierdzenie, że u nas w Pol
sce sprawy wyznaniowe trak 
tuje się jako rzecz prywatną — 
zagadnienia tego bynajmniej 
jeszcze nie rozwiązuje, — zwła
szcza, jeśli tego rodzaju „rze
czy prywatne" zaczynają go
dzić w  większe grupy społe
czeństwa, a więc w interes pu
bliczny, w dobro ogółu, w zdro
wie całego organizmu narodo
wego i Państwa, co niekoniecz
nie musi być widoczne w  każ
dym poszczególnym przypad
ku.

CZY DOTYCHCZASOWE STANOWISKO KOŚCIOŁÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH W POLSCE 
JEST UCZCIWE W STOSUNKU DO WŁASNEGO NARODU?

Skorośmy jako odrodzony 
Naród potrafili szczęśliwie do
konać tak dużo, tak wiele po
konać najrozmaitszych trudno
ści i przeszkód, skoro miliona
mi ramion najlepszych synów 
Ojczyzny dźwignęliśmy kraj 
nasz na wysoki piedestał zna
czenia i poważania na arenie 
międzynarodowej, — zadajemy 
sobie pytanie: Co .stoi na prze
szkodzie do jeszcze większych 
osiągnięć naszej Ludowej Oj
czyzny? Co hamuje szybszy 
jeszcze jej rozwój?

My, patrząc na to zagadnie
nie nie tylko z patriotycznego, 
ale również i z religijnego pun
ktu widzenia, z niemałą troską 
często zadajemy sobie te pyta
nia. I również staram y się da
wać na nie trafne odpowiedzi.

Jedną z nich jest bodajże 
właśnie poruszane przez nas 
zagadnienie stosunków między
wyznaniowych. Niestety, spo
ry te nie są jeszcze dostatecz
nie doceniane przez ogół nasze
go społeczeństwa wierzącego, 
które częstokroć nie zdaje so
bie naw et sprawy z ważkości 
podświadomie przeżywanych 
procesów natury religijnej. Sa
mo stwierdzenie, że wyczerpu
jąco o tych rzeczach mówi art. 
70 naszej Konstytucji, w ni
czym nie zmienia faktu, że nie 
zawsze litera prawa idzie w  pa

rze z konkretnym życiem. Do 
jej zachowania trzeba dojrzeć 
moralnie, a na razie należy lu
dzi wychowywać, by żyli ze 
sobą w  zgodzie bez względu na 
różnice wyznaniowe.

Umyślnie podkreślam raz 
jeszcze, że nie chodzi tutaj o 
uregulowanie stosunków mię
dzy Państwem a Kościołami i 
odwrotnie, gdyż zagadnienie to 
zostało już dawno szczęśliwie 
rozwiązane na platformie zu
pełnego rozdziału Państwa, od 
Kościoła. Tutaj mówimy jedy
nie i wyłącznie o stosunkach, 
zachodzących pomiędzy po
szczególnymi Kościołami i wy
znaniami w Polsce, które nie 
zostały absolutnie uregulowane 
pomyślnie przez kierownictwa 
poszczególnych ugrupowań re
ligijnych.

Państwo Ludowe ze swej 
strony w sprawach wyznanio
wych zrobiło wszystko, co do 
niego należało: zrównało oby
wateli wobec prawa i to bez 
względu na wyznanie i poglą
dy religijne, — konstytucyjnie 
zagwarantowało wszystkim wol 
ność sumienia i praktyk reli
gijnych, — mało tego, — wszy
stkim zalegalizowanym Kościo
łom zapewniło opiekę prawną 
oraz warunki swobodnego roz
woju. Nie muszę dodawać, iż 
jest to stanowisko słuszne, po

dejście kulturalne i szczerze 
postępowe.

Gorzej, gdy przyjdzie nam 
odpowiedzieć na pytanie: A co
śmy my ze swej strony zrobi
li? My, ludzie wierzący, zwła
szcza chrześcijanie, katolicy?

Uczciwie podchodząc do rze
czy — zrobiliśmy bardzo mało, 
nieproporcjonalnie mało w  sto
sunku do naszych rzeczywi
stych możliwości w tym  wzglę
dzie. Zwłaszcza, jeśli nie liczyć 
zewnętrznych wypowiedzi je 
dnostek z pośród tzw. postępo
wego kleru, które w  gruncie 
rzeczy mało dają pozytywnych 
rezultatów. Boć przede wszy
stkim potrzeba tu odrobiny do
brej woli, potrzeba tu zakasać 
rękawy, mniej deklamować, 
mniej składać oświadczeń — a 
więcej stanowczo działać dla 
tej „umiłowanej11 Ojczyzny!

Bo—  zapytajmy — w  jakim 
stopniu Kościoły nasze przy
czyniły się do zjednoczenia ca
łego Narodu? Które to z na
szych wyznań poszło na jakieś 
ustępstwa za cenę pojednania 
się wszystkich ze wszystkimi 
dla wspólnej budowy jednej 
dla wszystkich Ojczyzny? Co 
zrobiły nasze religie i Kościoły 
w  kierunku zatarcia — przy
najmniej nieistotnych, a często 
małodusznych — różnic wyzna
niowych, tak bardzo uprzykrza
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jących nam życie, tak często 
rozdzielających nasze społe
czeństwo na tzw. ważnych i he
retyków, czy odszczepieńców? 
Czy wyznanie rzymskie powie
działo prawdę swoim wyznaw
com, że to ,,odszczepieństwo“ 
polega na oderwaniu się od 
wrogów naszej Ojczyzny, a z 
religią Chrystusa nie ma nic 
wspólnego? — Czyśmy posta
wą naszą — jako ludzie rzeko
mo wierzący i osłaniający si? 
często parawanem ewangelicz
nych sloganów o miłości bliź
niego — wpłynęli realnie na, 
zaistnienie powszechnej w  kra
ju zgody, jedności i pokoju we
wnętrznego w naszych rodzi
nach, w naszym Narodzie?

Powie mi może ktoś, że tzw. 
postępowi katolicy wypowiada
ją się w prasie codziennej, zwo
łują zjazdy, uchwalają apele do 
wiernych! I na cóż się to wszy
stko zda — pytam się Was, 
Czytelnicy, — jeśli poza sło
wami nie widać czynów? Niech

nikt się nie łudzi, że porjiszony 
przez nas problem, jako napra
wdę drażliwy i wymagający 
natychmiastowego cięcia chi
rurgicznego, rozwiązać mogą 
same tylko gazety, wezwania 
i slogany, szumne publiczne 
oświadczenia  ̂ i wystąpienia 
tzw. postępowych jednostek z 
pośród katolików rzymskich. 
Nie, tutaj trzeba radykalniej
szego środka, tutaj trzeba nie 
gadać, ale -przede wszystkim w 
w :praktyce życiowej okazać 
swe serce, i na oczach całego 
społeczeństwa należy zacząć le
czyć niezdrową atmosferę ho- 
tentockich stosunków między
wyznaniowych.

Oczywiście przede wszystkim 
będzie to zależało od samego 
kleru, który tu bodaj czy nie 
najwięcej zawinił. Niechaj zro
zumie wreszcie, że idąc dalej 
tą krętą drogą szykanowania 
wszystkich niepapistów w Pol
sce — wyrządza dotkliwą szko
dę nie tylko swej ziemskiej Oj
czyźnie, ale również swemu

Kościołowi, swojej religii, dy
skredytując ją w oczach każ
dego mądrego człowieka, przed 
stawiając ją  w bardzo nieko
rzystnym świetle faktów fana
tycznego zacietrzewienia, a 
tym samym poniżając w opinii 
publicznej wiarę Chrystusową.
— Czas chyba najwyższy by 
kler wreszcie przejrzał, by w 
chwili — kiedy cały Naród w 
bohaterskim trudzie wznosi 
piękny gmach nowej Ludowej 
Ojczyzny, w suterenach tego 
niewykończonego jeszcze gma
chu kler nie prowadził nadal 
jałowych sporów teologicz
nych, prześcigając się nawza
jem w „uczonym*1 dowodzeniu 
słuszno lei własnych hipotez 
wyznaniowych, a zapominając
o tym wszystkim, co żywe, co 
czeka naszej realnej współpra
cy. Czas najwyższy, byśmy 
we własnym interesie się zre
flektowali i zbawienne wyciąg
nęli wnioski z historii po
wszechnej, zwłaszcza z historii 
Kościoła.

ŻYJEMY NADZIEJĄ POLEPSZENIA SIĘ STOSUNKÓW MIĘDZYWYZNANIOWYCH!

Z naszych stosunków poli
tycznych, społecznych, gospo
darczych i kulturalnych powia
ło świeżym powietrzem, jakąś 
nową, nieznaną nam dawniej, 
atmosferą zgody i pokoju, ładu 
i postępu. Owoce tych zmian 
aż nazbyt są widoczne, by po
trzeba je było tu wyszczegól
niać. To powinno korzystnie 
oddziałać i na nas, na wszyst
kich duchownych w Polsce, 
zwłaszcza na kler katolicki. To 
wszystko powinno wywołać 
głębsze refleksje co do niezdro
wych stosunków, panujących 
jeszcze wszechwładnie między 
wyznaniami w Polsce.

Potrzeba, byśmy — jako lu
dzie wierzący w Boga bardziej 
w naszym życiu wskazaniami 
tego Boga się kierowali. Potrze
ba, byśmy zrozumieli, że idą ta
kie czasy, w których nie ujdzie 
nam już bezkarnie uprawianie 
małodusznego sekciarstwa po

zakamarkach naszych drobnych 
w gruncie rzeczy różnic wyzna
niowych. Potrzeba, by zrozu
mieli to przede wszystkim ci 
Polacy-katolicy, którym na ser
cu kamieniem leży nie tylko 
dobro Kościoła i wyznawanej 
wiary, ale którzy również szcze
rze kochają swą ziemską Oj
czyznę. Ojczyznę, budującą no
we życie na nowych zupełnie 
podstawach: jedności, pokoju, 
braterstwa, wolności i wzajem
nego poszanowania wspólnych 
wszystkim praw i obowiązków. 
Ojczyznę, której wreszcie tak 
bardzo zależy na harmonijnej 
i zgodnej współpracy wszyst
kich jej obywateli, bez względu 
na wyznawane przez nich różne 
poglądy religijne.

Reasumując wszystko, cośmy 
powiedzieli powyżej, raz jesz
cze stanowczo stwierdzamy, że 
nam ludziom wierzącym w Pol
sce — pod żadnym pozorem nie

wolno dopuścić do rozbijania 
naszego społeczeństwa na zwal
czające się nawzajem obozy i 
grupy wyznaniowe. Musimy ko
niecznie znaleźć takie sposoby 
rozwiązania tych drażliwych 
spraw, takie środki zaradcze, 
by.nie naruszając w niczym za
sady zagwarantowanej wol
ności sumienia, ze swej strony 
zapewnić jednak Państwu na
szemu i Narodowi zupełną jed
ność i skonsolidowanie się w 
sprawach ponad - wyznanio
wych, bo ogólno - narodowych 
i ogólno - ludzkich. Twierdzimy 
wreszcie, że względy natury 
dogmatycznej nie usprawiedli
wiają zła, wynikającego ze 
skłócenia się ludzi między sobą 
z tytułu odmienności wyzna
wanych przekonań religijnych, 
z tytułu organizacyjnej przy
należności do różnych ugrupo
wań kościelnych.

(E. K.)
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KSIĘŻA-PATRIOCI NA SZUBIENICY
(Ks. BRZÓSKA i Ks ŚCIEGIENNY)

DWIE ROCZNICE

Gdy powietrze pachniało wio
sną, a w obłokach śpiewały 
skowronki, na. polu przed kate
drą w Kielcach kończono budo
wać szubienicę. Była to nie
dziela, dnia 7 maja 1846 roku. 
Tłumy mieszkańców Kielc i 
okolicznych wsi przeżywały 
nielada sensację. Powtarzano 
sobie głośno i po cichu: „Będą 
wieszać księdza Ściegiennego”. 
Ale nad tę wiadomość, więk
szą ciekawość budziły pogłoski, 
że proboszcz z Bilczy będzie 
wyklinany. Pod policyjnymi 
rządami generała Paskiewicza 
dość częsta nadarzała się okazja 
oglądania egzekucji, ale już 
dawno, bo od powstania listo
padowego, nie widziano koś
cielnej ceremonii wyklinania 
i degradowania księdza.

Po skończonej sumie z kate
dry kieleckiej wyszła procesja 
i skierowała się w stronę szu
bienicy, przy której stał ze 
stryczkiem na szyi ksiądz Piotr 
Ściegienny. Wśród łamania 
świec, ponuro nuconych psal
mów, wyklinano tego syna pań
szczyźnianego chłopa, z rozka
zu biskupa lubelskiego, Pień
kowskiego. Gdy duszę skazane
go kapłana już Kościół rzymski 
oddał djabłu, a kaci zabrali się 
do zamordowania jego ciała, 
nadjechał na koniu kozak i 
wręczył dowódcy ukaz carski. 
„Wielkoduszny” car, Mikołaj I, 
zamienił księdzu Ściegiennemu 
karę śmierci na dożywotnie 
więzienie. Okazało się więc, że 
obie uroczystości, państwowa i 
kościelna, miały cel propagan
dowy, a mianowicie: odstrasze
nia innych księży od popełnia
nia podobnych „zbrodni”.

Ale propaganda ta osiągnęła 
tylko częściowy skutek. Bo oto 
w 19 la t później, dnia 23 maja 
1865 roku odbyła się podobna 
uroczystość kościelno-państwo- 
wa na opustoszałym rynku So
kołowa Podlaskiego z tym, że 
wyklętego i skazanego nie uła
skawiono ale powieszono. Tą 
drugą ofiarą terroru carsko- 
watykańskiego był ks. Stanis
ław Brzóska.

ZA' JAKIE ZBRODNIE?

Wiesza się i wyklina za ja
kieś przestępstwa państwowe 
lub kościelne. Cóż to przewinili 
księża Ściegienny i Brzóska 
względem cara i papieża?

Ks. Piotr Ściegienny, jako 
proboszcz w Bilczy, rozpow
szechniał wśród chłopów ulotki 
przeciwko pańszczyźnie i zor
ganizował „Związek Chłopski” 
z tysięcy chłopów i rzemieślni
ków gubernii kieleckiej, lubel
skiej i warszawskiej. Napisał 
odezwę do chłopów i nazwał ją 
bullą papieża Grzegorza XVI- 
go. ' . . ' > ;

W „bulii” tej ks. Ściegienny 
wołał: „Widzicie lub słyszycie, 
że sąsiada na pańszczyźnie biją, 
nie pomagajcie tym  okrutnym 
katom pastwić się nad biednym 
człowiekiem, bo -co on dziś cier
pi, wy jutro, a może i dziś cier
pieć będziecie”. A dalej w  tej 
odezwie czytano: „Monarcho
wie każą was obdzierać, zabi
jać, monarchowie są najwięksi 
złodzieje i  zbóje, a zbójów i 
złodziejów nikt słuchać nie po
winien! Na dawnych wojnach 
panowie polscy kazali wojsku, 
z chłopów i mieszczan złożone
mu, bić wojsko rosyjskie. Pa
nowie rosyjscy kazali swojemu 
wojsku bić wojsko polskie. Za
bijało się wojsko, a panowie z 
daleka patrzyli. W przyszłej 
zaś wojnie staną chłopi i miesz
czanie polscy i rosyjscy z jed
nej strony: chłopi będą strzela
li nie do chłopów, ale do panów. 
Wasza, bracia wieśniacy, będzie 
wygrana, bo was daleko wię
cej....  a po wojnie nie będzie,
ktoby was na pańszczyznę pę
dził, ktoby się nad wami i nad 
waszymi dziećmi znęcał”.

Taka była zbrodnia księdza 
Ściegiennego.

A zbrodnia księdza Brzóski 
była podobna. Też syn pań
szczyźnianego chłopa, jako 26 
letni wikariusz w  Łukowie ma
rzył o urzeczywistnieniu pla
nów proboszcza z Bilczy, cie
szył się wielkim u chłopów za
ufaniem, i przy każdej okazji 
podsycał ogień ich pragnień 
wolności społecznej i narodo
wej.

W dniu 22 stycznia 1863 ro
ku wybuchło powstanie prze
ciw caratowi, a Rząd Narodowy 
ogłosił zniesienie pańszczyzny. 
Ksiądz Brzóska widział w tym 
urzeczywistnienie przepowia
danej przez Ściegiennego woj
ny przeciw gnębieniu chłopów. 
Zbiera wię c 350 chłopów i 
rusza z nimi pod komendę puł
kownika Lewandowskiego. Po
czątkowo był kapelanem pow
stańców i po lasach podlaskich 
zagrzewa ich do niszczenia kar
nych ekspedycji carskich. W 
dowód uznania jego zasług — 
Rząd Narodowy mianuje go na
czelnikiem powiatu łukowskie
go, a gdy nie stało Lewandow
skiego, Brzóska staje na czele 
pułku. Wkrótce po całej Polsce 
rozchodzi się wieść o nadzwy
czajnej waleczności oddziału 
Brzóski.

Gdy w kwietniu 1864 roku 
aresztowano Romualda Trau
gutta i rząd powstańczy przes
tał istnieć, ks. Brzóska nie zło
żył broni. Mając poparcie masy 
chłopskiej walczył jeszcze cały 
rok, aż schwytany w  Sypół- 
kach, nie bez pomocy szlachty, 
zawisł w Sokołowie na szubie
nicy. Z jego śmiercią zagasły 
ostatnie iskry tego rozpaczli
wego boju o wolność, a rozpo
częła się jeszcze ciemniejsza 
noc niewoli.

W IELKIE ZŁUDZENIA

„Jakżeby zapłakał nasz Oj
ciec serdecznie, Grzegorz XVI- 
ty, gdyby wiedział w jakiej nę
dzy i poniżeniu lud prosty ży
je. On biedny, pogrążony w 
modłach za nas wszystkich, ani 
wie o tym, jak krwawe nie
sprawiedliwości na świecie się 
dzieją” — tak pisał do swego 
przyjaciela dobry ks. Ściegien
ny, nie wiedząc, że Grzegorz 
XVI-ty trzym a w surowych ry 
zach chłopów włoskich w  pań
stwie watykańskim, i za byle co 
batożyć ich każe zupełnie po
dobnie jak car, lub inni monar
chowie, napiętnowani przez 
Ściegiennego mianem zbójów. 
Poczciwy ks. Ściegienny nie 
wiedział, że tenże papież Grze
gorz XVI, okropnym obłędem
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nazwał naukę o wolności my śli 
i mowy, i o potrzebie reform 
społecznych, nie wiedział, że 
papież, ręka w rękę, szedł z ca
ratem  w stosunku do polskich 
chłopów i potępił powstanie li
stopadowe.

Podobny błąd popełnił ks. 
Brzóska, gdy osamotniony wal
czył z caratem w tej nadziei, 
że papież Pius IX wpłynie na 
rząd carski i na rządy innych 
zaborców Polski, celem złago
dzenia jej losu.

Papież, wpłynął, jak zwykle, 
klątwą, ale klątwa spadła nie 
na cara lecz na ks. Brzóskę, jak 
przed 15-tu laty spadła na k s .' 
Ściegiennego. Księdza Brzóskę, 
na rozkaz papieża, wyklął bis
kup podlaski, Beniamin Szy
mański. Klątwa taka dotknęła 
też innych księży — powstań
ców. Papieżowi i biskupowi 
Szymańskiemu wtórowali gor
liwie księża Zmartwychwstań
cy pod wodzą księdza Hieroni
ma Kaysiewicza.

Tę usłużność Zmartwych
wstańców ośmieszyła wielka _ 
poetka, Maria Konopnicka w 
znanym wierszu p.t. „Do Oj
ców Zmartwychwstańców”. O 
co im chodziło? — Czy tylko o 
to, że księżom nie wypada wal
czyć z bronią w ręku? — Chy
ba nie, bo i później księdza 
Gurgacza ' jego naśladowców 
władze kościelne za to nie potę
piły. Chodziło o to, że Ściegien
ny i Brzóska chcieli obalić ist
niejący ustrój niesprawiedli
wości społecznej, że chłopom 
przypominali o tej niesprawie
dliwości i namawiali ich do 
stworzenia sobie ustroju spra
wiedliwego.

WSPÓŁCZEŚNI NAIW NI

Fanatyczni zwolennicy wład
ców z W atykanu często rzucali 
taki frazes: „Tylko religia 
rzym. kat. krzewi wśród Pola
ków patriotyzm.” Lecz historia

wielu księży, a między innymi 
księdza Ściegiennego i Brzóski 
wskazuje, iż byli oni patriotam i 
nie dlatego, że wiernie służyli 
Watykanowi, lecz właśnie dla
tego, że nie słuchali watykań
skich rozkazów.

I za dni naszych płyną ostrze
żenia i klątwy nie na ludobój
ców i podżegaczy wojennych, 
lecz na księży walczących o po
kój, na chrześcijan wołających: 
Precz z bombą! Ale sytuacja 
mocno się zmieniła. Dzisiaj już 
coraz więcej katolików rzym
skich umie rozróżnić sprawy 
religii od polityki, coraz też 
więcej jest takich, którzy od
rzucają w swym patriotyźmie 
liczenie się z wolą Watykanu. 
Wśród współczesnych katoli
ków naiwnych jest coraz mniej. 
A jeśli i oni znikną z naszego 
snołeczeństwa, księża bohate
rzy Ściegienny i Brzóska, będą 
mogli powiedzieć z triumfem: 
Nasza ofiara nie poszła na m ar
ne, zwyciężyliśmy!

tKzncamy snop świałła na drailiwe problemu religijneHI

O PRZYMUSOWYM -CELIBACIE DUCHOWNYCH
CZĘŚĆ II. (Część I patrz Nr 5/55)

O FATALNYCH SKUTKACH CELIBATU PRZYMUSOWEGO

I. PACZENIE CHARAKTERU DU
CHOWNYCH T.ZW. CELIBANTOW

a) obłuda
Jakże często mówi się o obłu

dzie duchownych. Sam Chrys
tus stawiał duchownym Starego 
Testamentu najpoważniejszy 
zarzut: obłudę. „A biada wam 
doktorowie i faryzeuszowie 
obłudnicy.” (Mt. 23, 13) Skąd 
wynikała ich obłuda? Wynikała 
z niemożności zachowania przez 
nich drobiazgowych praw  i 
przepisów, które narzucili sobie 
i ludowi. Ponieważ zachować 
ich nie mogli, więc udawali 
przed ludem, iż je zachowują. 
Udawali „świętych”, a w rze
czywistości byli stokroć gorsi 
od szczerze wierzących pros
taczków.

Obłuda starotestamentowa 
śnie -zginęła, lecz przeszła jako 
nieodłączny rekwizyt ducho
wieństwa do w iary chrzęścij ań~

skiej, w której to największe 
zaczęła święcić triumfy od cza
su wprowadzenia celibatu. Ce
libat bowiem wytwarza obłudę 
stokroć gorszą od faryzejskiej, 
pacząc, wykoszlawiająe charak
tery ' duchownych.

Obłuda ta  zaczyna się już w 
seminarium, kiedy młodzi 
chłopcy kryją się przed przeło
żonymi ze swymi uczuciami, 
udają świętoszków, następnie 
jrzekracza mury uczelni i wcho
dzi w życie kapłana. Ludzie u- 
ważają kapłana za jakąś istotę 
wyższego rzędu, całują po rę
kach, okazują uniżoną cześć. 
Ksiądz powoli przyzwyczaja się 
do tego, choć w rzeczywistości 
wie że jest jednym z nich, z tej 
samej ulepiony gliny, owoc te 
go samego drzewa, tę samą po
siada naturę, której żadna su
tanna: czarna, brązowa, szara, 
przepasana grubszym czy cień
szym sznurem, z nawiązanymi

nań węzełkami cnót — nie za
kryje!

Tak, zatem, kryjąc się ze swy
mi uczuciami, brnie ksiądz z 
roku na rok coraz dalej w obłu
dzie, która wypacza w nim 
zdrowe człowieczeństwo.

b) Kompleksy psychiczne

Natura jest prostolinijna i 
nie znosi odchyleń- od swych 
praw. Musi wykonać to, co do 
niej należy. A jeśli ktoś prze
szkodzi jej, wtedy spełni swe 
dzieło, choćby miała dokonać 
wypaczeń i wynaturzeń. Podob
nie jest i przy celibacie. Przy
gotowanie dorosłego człowieka 
do małżeństwa jest dwustron
ne: fizyczne i psychiczne. Czło
wiek, zwłaszcza w  wiośnie ży
cia; potrzebuje przyjaźni, mi
łości — sam pragnie kochać i 
chce być kochanym. Wszak 
człowiek jest nie tylko móz
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giem, nie tylko ciałem, ale ser
cem i duchem. Skoro zaś sam 
dobrowalnie okaleczy się z mi
łości, natura zemści się na nim  
prędzej czy później. Przysło
wiowe są histerie starych pa
nien łub dziwactwa starych ka
walerów. Przysłowiowa też nie
mal jest neurastenia, hipochon- 
dria, wybujałe , ubóstwianie 
swego ja, a zwłaszcza egoizm i 
żądza panowania wśród du
chownych. Zabili w sobie mi
łość, więc na jej miejsce wy
rósł egoizm albo choroby ner
wowe.

Miałem kolegów, którzy już 
za młodu popadli w ciężkie 
skrupuły, a jednego z nich wy
dalili duchowni po pierwszym 
roku teologii, gdyż groziła mu 
choroba umysłowa: chodził 
sam, gryzł paznokcie, patrzał w 
ziemię i na lewo i prawo odpę
dzał od siebie pokusy djabelskie 
(na pewno natury  seksualnej). 
Po 18-tu latach spotkałem go w 
Warszawie. Jest na dobrym sta
nowisku, pracuje solidnie, lecz 
z przykrością zauważyłem w 
jego oczach pewien lęk, jakąś 
obawę. Pozostała jednak w nim 
skaza wychowania seminaryj
nego, tego nastawienia usta
wicznej gotowości do walki, bo 
nieprzyjaciel djabeł, „jako lew 
ryczący krąży”, mało — siedzi 
w samym człowieku...

Celibat więc i obłudę w ytwa
rza i często odbija się bardzo 
ujemnie na psychice duchow
nych.

2. PACZENIE POJĘĆ RELIGIJ
NYCH I MORALNYCH WŚRÓD 

WIERNYCH

Celibat nietylko wytwarza 
obłudę wśród samych duchow
nych, nie tylko ich wypacza 
psychicznie, lecz obłudę tę roz
szerza na całą prawie społecz
ność ludzi wierzących.

Wszak spora ich część nie 
wierzy w możliwość zachowania 
celibatu przez księży, a nawet 
bardzo często rzuca oszczerstwa 
na kapłanów niewinnych i po
stawionych wysoko moralnie. 
Niewiarę tę  czerpie zarówno 
z obserwacji swego życia, jak 
też z wielu konkretnych skan
dalów księży teoretycznie celi- 
banckich, które to skandale na 
własne oczy widzą.

Mimo to, ludzie tak  się przy
zwyczaili do celibatu duchow
nych, że nie potrafią wprost 
wyobrazić sobie duchownego z 
rodziną. Wmawiają sobie, że 
księża są „święci”, starają się 
tłumaczyć ich wady, a często 
ordynarne wybryki seksualne 
tym, że przecież „ksiądz jest 
tylko człowiekiem”... Nie jedni 
nawet wolą, by ksiądz miał ko
chanki, byle nie był żonatym. 
Sam osobiście słyszałem takie 
wypowiedzi wiernych, żarli
wych rzym. kat. Co ciekawsze, 
że nawet na wsi mówią, iż 
ksiądz, któremu gospodyni za
stępuje żonę — „będzie j ą j e -  
piej szanował, bo nie jest z nim 
na zawsze związana węzłem 
małżeńskim”. (!)

Fakt więc, iż pewna część 
ludzi wierzących opowiada się 
za celibatem, świadczy też o 
wypaczeniu pojęć o małżeń
stwie i  rodzinie, świadczy o 
braku wyrobienia społeczeń
stwa, o cofnięciu się w rozwoju 
duchownym, o traktowaniu 
współżycia rodzinnego po zwie
rzęcemu.

Wielu bowiem ludzi, nawet 
napozór dobrych katolików, 
podchodzi do spraw seksual
nych z punktu widzenia zwie
rzęcej przyjemności. O spra
wach tych mówi się często w 
sposób chuligański, obrzydli
wy, wstrętny! Robi się z prze
pięknych sił przyrody, daru 
Bożego, bagienko moralne.

I dlatego, może, wierni, chcie
liby widzieć w księżach, za
konnikach, siostrach, tę czystość 
obyczajów, powściągliwość sek
sualną — bo sami zatruli, wy
ziewami przesadnej zmysłowoś
ci, kryniczne źródło natury. 
Zapotrzebowanie na celibat 
świadczy najwyżej o upadku 
moralności rodziny. Jeśli mo
ralność ta będzie postawiona 
wysoko, tak jak wysoką ją sam 
Bóg zamierzył wtedy zniknie 
potrzeba klasztornych oaz po
zornej czystości.

Celibat stanowi zatem nie
bezpieczeństwo dla moralności 
społecznej; dla wychowania 
społecznego. Zamiast pociągać 
przykładem dobrego małżeń
stwa kapłańskiego i wzorowego 
ojcostwa, powoduje niemoralny 
stan rzeczy, błędne ujęcie spraw 
seksualnych, wypaczenie poglą

du na czystość, co w  konsek
wencji prowadzi do podważe
nia głębokich wartości życia 
społecznego.

3. CELIBAT WPROWADAZA PO
GARDĘ KOBIETY

Rzecz to ciekawa, że najbar
dziej bronią celibatu kobiety. 
Może to uzasadnione psycholo
gicznie, gdyż ksiądz nie związa
ny na zawsze z jedną kobietą, 
staje się bardziej interesujący 
dla większej ilości kobiet, ale 
nie jest to uzasadnione logicz
nie i prowadzi do paradoksu. 
Wszak celibat w zasadzie unika 
kobiety, stroni od niej. Ascety- 
ka, by dopomóc księżom, za
konnikom. zachować do końca 
życia wonny kwiat dziewictwa, 
zabrania patrzeć na kobietę, 
traktując ją, jako pokusę dja- 
belską, a często jako uosobienie 
djabła, który w kobiecie czyha 
na niewinną, świętobliwą du
szę, by ją  wyrwać ze semi
narium, klasztoru, czy dostat
niej plebanii, a następnie spro
wadzić „na manowce”.

Kiedy ktoś występuje ze 
studiów, lub porzuca stan du
chowny, ludzie zwykli mówić: 
„baba go wyciągnęła”... „pole
ciał za kiecką”... — co znów go
dzi w kobietę. Tymczasem trze
ba by powiedzieć, że nie kobie
ta jest winną, a raczej to sam ' 
Bóg •—• twórca natury  wyrwał 
tego, czy owego z klasztoru lub 
bezżennego kapłaństwa. Bo, po 
pierwsze, Bóg stworzył kobie
tę, — a po drugie, w  serce 
mężczyzny wlał miłość do niej 
i nieodpartą chęć wspólnego z 
nią pożycia. Kto zatem „zawi
nił”? Pan Bóg.

By obrzydzić sobie kobietę, 
celibanci drwią z niej, wybie
gają myślą do czasów starości, 
by przez obraz małżeństwa sta
ruszków, zniechęcać się do ży
cia rodzinnego, utwierdzać się 
w przekonaniu o obranej przez 
siebie .„lepszej cząstce”.

Spotykałem też dość często 
księży, których stosunek do ko
biety i małżeństwa był wysoce 
nieetyczny. Dla nich kobieta 
była jedynie narzędziem rozko
szy, zmieniali kobiety jak ręka
wiczki i żaden nie myślał (nie 
wolno było myśleć), że kobieta,
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niająe wśród nich obłudę, pro
wadząc do błędnego ujęcia 
istotnych, społecznych wartoś
ci rodziny, poniżając kobietę, a 
nawet poniżając wprost same
go Boga, przez usiłowanie po
prawienia Jego odwiecznych 
praw natury.

Biorąc to wszystko pod uwa
gę, Kościół polsko kat. stanął 
na innym zupełnie gruncie, ani
żeli Kościół rzym. kat., na grun
cie z całą pewnością zdrow
szym i społecznie i moralnie. 
Kościół polsko-kat. nie uznaje 
przymusowego celibatu, nie za
gradza swym kapłanom drogi 
do założenia rodziny. Prawo 
Kanoniczne, zwięźle, rzeczowo 
mądrze, rozstrzyga kwestię ce

libatu:
„Kościół polsko-katolicki, 

wprawdzie z szacunkiem od
nosi się do celibatu swych 
duchownych, zachowywane
go uczciwie (podkr. red.), z 
pobudek nadprzyrodzonych, 
niemniej w konkretnych 

' przypadkach pozwala du
chownym swym na zawarcie 
związku małżeńskiego i pro
wadzenia normalnego życia 
rodzinnego. Kościół wychodzi 
z założenia, że Sakrament 
Małżeństwa również i dla ka
płana jest czymś świętym, a 
rodzina jego, jako zdrowa i 
ważna komórka życia spo
łecznego, może być wzorem 
dla wiernych Kościoła.” (Ka
non 77)
W tym świetle łatwo zrozu

mieć, że księża nasi nie muszą 
bezskutecznie naprzykrzać się 
Bogu o łaskę celibatu, bo skoro 
któryś zatęskni za życiem ro
dzinnym, może je sobie stwo
rzyć, byle mądrze i z głową. 
Kto zaś zadowolony jest ze sta
nu kawalerstwa, a celibat nie 
jest dlań uciążliwym brzemie
niem, nie wypacza moralnie i 
psychicznie, ten pozostaje w ce
libacie. Tak było w najstarszym 
chrześcijaństwie, kiedy jeszcze 
Chrystus był wśród apostołów, 
albo nieco później, kiedy apo
stołowie i ich następcy kiero
wali Kościołem. Szczera i p ra
wdziwa gorliwość chrześcijań
ska nie zmuszała księży ani do 
zachowania celibatu, ani do za
wierania małżeństwa. Pamię
tali pierwsi chrześcijanie o 
tym, że niemiłą jest Bogu wy

muszona ofiara a w strętna ob
łuda, którą zawsze był i jest do 
dziś dnia tzw. celibat przymu
sowy.

i

CZY KWESTIONUJĄC WARTOŚĆ  
MORALNĄ CELIBATU- SZKODZI

M Y WIERZE?

Odzywają się, tu  i ówdzie, 
naiwne głosy, że „Posłanni
ctwo” nasze szkodzi wierze, 
szkodzi religii. Wszak nie uzna
jemy „cudów”, nie chcemy 
czcić obrazów, mówimy, że Bo
ga nie można kochać,, jeśli się 
nie kocha człowieka, krytykuje
my księży, choć sami jesteśmy 
kapłanami itd. W warszawskiej 
parafii, bardzo gorliwa dawna 
tercjarka, przestała z tego po
wodu przychodzić do kościoła, 
a wróciła z powrotem na słyn
ne już „łono” rzym. kat. Ko
ścioła.

Nie, my nie walczymy z reli- 
gią i wiarą. Znamy zbyt dobrze 
potrzebę religii, by przeciw 
niej występować. Walczymy 
natomiast z głupim, naiwnym 
podejściem do spraw wiary i 
moralności chrześcijańskiej, W 
wielkie, mądre dzieła Boże za
wsze będziemy wierzyć, lecz 
nie uwierzymy nigdy w  „cu
da”, kombinowane przez histe
ryczne dewotki, albo przez 
chciwych na pieniądze księży. 
Potrzebę obrazów i figur w ko
ściele zawsze uznamy, ale nie 
będą one dla nas fetyszami i 
pogańskimi bałwanami. Czyż 
więc ten, kto stara się, by wia
ra ludzi była mądrzejsza, bar
dziej godna rozumnego człowie
ka, walczy z wiarą, walczy z 
religią?

Podobnie i teraz, rozstrzyga
ne odważnie problem celibatu, 

sławiąc księży uczciwych, pro
stolinijnych, solidnych, a kry
tykując obłudnych i wypaczo
nych, nie walczymy z religią, 
nie podważamy wiary lecz wal- 
,’?vmv o prawdziwą religię, o 
prawdziwy Chrystusowy Ko
ściół, w  którym  każdy, a przede 
wszystkim jej przedstawiciel — 
sam kapłan — ma się czuć wol
nym dzieckiem Boga, nie zaś 
niewolnikiem, zmuszonym no
sić na sóbde, włoskie jarzmo 
przeciwnego naturze celibatu.

Występując przeciw przymu
sowemu celibatowi, pragniemy 
reformy podważonych podstaw 
katolicyzmu, który nie może 
burzyć życia natury i nadnatu- 
ry  w człowieku, lecz powinien 
harmonijnie je  rozwijać. Wal
ka więc nasza zmierza do po
szanowania godności człowieka, 
do wprowadzenia w  jego życie 
moralnych zasad społeczno- 
wychowawczych.

Jeżeli do dnia dzisiejszego 
opinia społeczna wzbrania że
nić się księżom, to należy ją po
traktować jako brak właściwe
go poznania rzeczy. Są to reszt
ki rezonansów*, ogłuszających 
lud dzwonów Rzymu i pozo
stałość wrpływu mnichów oraz 
rzym. kat. wychowania.

Nowe czasy, które zarówno 
kobietę jak i  mężczyznę dopro
wadziły do poważnych awan
sów społecznych, zdołały usu
nąć wiele zabobonów i uprze
dzeń, stawiając k ler żyjący w 
celibacie w obliczu wielkiej 
próby: krytyki, wykazującej 
nieraz wprost nie możliwe upo
dlenie i zboczenie zwolenników 
celibatu. Czyż mamy tu przy- 

. pominąć nie tak dawne słynne 
procesy przeciwko gwałcicielom 
nieletnich dziewcząt, homose
ksualistom w sutannach? Dla
czegóż procesów takich nie wy
tacza się np. pastorom prote
stanckim? Bo prowadzą zdro
we życie rodzinne, a choć się 
żenią, cieszą się u swych w ier
nych powagą i szacunkiem, 
gdyż bynajmniej nie ustępują 
w dziedzinie kulturalnej, spo
łecznej, moralnej •— kapłanom 
celibantom, owszem pod wielo
ma względami ich przewyższa
ją-

Przyjdzie na pewno czas, wie
rzymy w  to głęboko, kiedy 
Przymusowy celibat, jako „złe 
drzewo, rodzące złe owoce”, zo
stanie zniesiony, a zatriumfu- 
fuje piękne, od Boga dane ludz
kości życie rodzinne. Wiara w 
Boga na pewno przez to nie zgi
nie, lecz najwyżej się pogłębi 
i wspanialszymi zabłyśnie kolo
rami. Bo do wiary w Boga celi
bat nie jest potrzebny!

To właśnie przymusowy ce
libat duchownych rzymsko-ka- 

; tolickich tej wierze świętej i re- 
j ligii Chrystusowej przynosi 
| wielką ujmę!
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Twórco światów, jeśli błąd człowieka nie zwodzi, 
że glos śmiertelnych tronu Twojego dochodzi, 
spójrz na nieszczęsną ziemię, ale spójrz łaskawie 
oto ją sroga wojna wyludnia i krwawi;
Głucha na jęk matek, na niemowląt krzyki, 
okryła trupem pola, z krwią zmieszała rzeki, 
zmieniła w gruzy miasta i Twoje świątynie... 
a kiedy kwiat młodzieży pod jej mieczem ginie, 
okrutniejszy sto razy od swej srogiej m atki — 
głód, syn wojny, wyniszcza ludności ostatki.
Już nie ma kąta ziemi wolnego od trwogi, 
a tam, kędy nie sięgły wojny i pożogi,

tyle się tylko odmian w  urydziale klęsk dzieje, 
że miasta nie padają i krew się nie leje.
Wiemy, że pycha, co nas w srogie jarzmo wprząga, 
nawet Twojej dobroci zuchwale urąga, 
gromadząc lud do świątyń, by Ci czynił dzięki 
za mordy, spustoszenia, za krew i za jęki, — 
jakby był Ojcu ludzi upominek miły: 
gdzie osady — pustynie, gdzie ludzie — mogiły! 
Zuchumli przewodnicy ludów, w  celach różni, 
każdy z nich Ciebie wzywa i każdy z nich bluźni, 
lecz lud nędzny, którego na rzeź wiodą tłumy, 
lud, co ginie i traci owoc swego znoju, 
woła przed twoim progiem: Pokoju! Pokoju!
Pokoju, — wielki Boże, — Pokoju! — wołamy.
Ach, jeśli klęskom naszym nie położysz tamy, 
a nieprawi krw i naszej i życia szafarze, 
wśród nieszczęścia zaciekli w  swym dzikim  zamiarze, 
gdy przyjdą  do użycia ostatnich sposobów: 
słońce odtąd dla samych świecić i?ędzie grobów.
Ale jakiś głos cichy odzywa się we mnie: 
człowiek pomocy Bóstwa lozywa nadaremnie —
Bóg raz przepisał rzeczom odwieczny porządek 
i za wskazówkę'szczęścia dał człeku rozsądek..
Z  nim  sam jest twórcą swojej dobrej i złej doli, 
cierpi — niechaj pomyśli; czy nie z własnej woli? 
Twórco, jeżeli wielkość Twoja nie zatrudnia, 
że- człek — głupio posłuszny — sam siebie wyludnia, 
i innym  obdarzony z nieba przeznaczeniem, — 
walczy, by świat dla siebie uczynił więzieniem, —  
jeśli na nasze wrzawy, kłótnie, niepokoje 
patrzysz, jak na brzęczących much albo pszczół roje, - 
jeśli Cię nie obchodzi, co się z ludźmi dzieje, 
i tu kończysz wraz z życiem człowieka nadzieje, — 
jeśli ci, co gnębili nas nieprawą władzą, 
sprawy swoich dzieł srogich przed nikim  nie zdadzą, 
jeśli za łzy, co płyną, za krew, która broczy, 
bez nadziei zemszczenia przyjdzie zawrzeć oczy — 
człowiek w pomiarze swoje nęd.zy i cierpienia 
nie jestże nieszczęśliwszym nad wszystkie stworzenia? 
Ale nie! W ielki Boże, — ja jestem  daleki 
od myślenia, że człowiek nie ma Twej opieki... 
serce skłonne ku Tobie, wzywać Ciebie lubi,
Chociaż w  wnioskach rozpaczy mój rozum się gubi, 
lubi Cię wzywać, Twórco, i teraz Cię wzywa: 
rzuć piorun, niech się jędza ulęknie krw i chciwa...
A kiedy skończysz długą i mszczącą wojnę, 
racz je j klęski zagoić przez chwile spokojnie.

(r. 1771 —  '1856)

■
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CZY TYLKO MYj?
NA MARGINESIE JĘZYKA 

OJCZYSTEGO W LITURGII

O tym, że martwa i na ogół 
przez wiernych niezrozumiała 
łacina powinna już dawno ustą
pić miejsca językom narodo
wym, zrozumiałym, pisaliśmy 
już niejednokrotnie w «Posłan
nictwie*. Kościół nasz u progu 
swej działalności wprowadził 
do liturgii język polski, a tym  
samym postawił pierwszy, zde
cydowany krok naprzód, krok 
niewątpliwego postępu w dzie
dzinie religijnej.

Łacina jest w dalszym ciągu 
językiem „urzędowym" w  litur
gii Koicioła rzymskiego. Po dziś 
dzień przytacza się szereg argu
mentów dla obrony jej uprzy
wilejowanego stanowiska. Ukry
tą  jednak racia, dlaczego do te
go czasu rozbrzmiewa ona po 
kościołach jest to. że sam pa
pież mocno ią popiera, bo język 
łaciński w liturgii jest jednym 
wiecei czynnikiem łączącym 
Kościoły różnych krajów z Rzy
mem i przypominającym o nie
ustannym, duchowym poddań
stwie Watykanowi.

Bardzo jednak ciekawym i 
przyjemnym dla nas jest fakt, 
że nielogiczność posługiwania 
się językiem martwym w obrzę
dach liturgicznych dostrzegają 
już dzisiaj („lepiej późno niż 
wcale1') sami rzym. katolicy i 
coraz częściej odzywają się kry
tyczne głosy za wprowadzeniem 
języków narodowych do litur
gii. Wymownym tego dowodem 
jest wypowiedź współczesnego, 
francuskiego pisarza Daniela 
Pezeril, w jego miłej książecz
ce „Uliczka Notre Dame“.

Posłuchajmy jak autor, rzym. 
katolik, pisze na w/w temat.

*

— Tak przyzwyczailiśmy się 
już do tego, że tłum w kościele 
i tak nic nie rozumie..., że czę
sto w  czasie sumy wymawiamy 
tylko szczątki słów, które w 
oderwaniu od całego kontekstu, 
nawet dla nas, którzy znamy 
łacinę, pozbawione są jakiego
kolwiek sensu. Nie szukając da
lej — weźmy na przykład wspa
niałe «per omnia saecula saecu-

B. S. — Warszaioa

0  KOŚCIELE NARODOWYM WIEDZIAŁEM DO TEJ PORY
TYLE, ILE POTRAFIŁA W YM YSLEC NIENAW IŚĆ  

K SIĘŻY W ATYKAŃSKICH

Od dwóch lat czytam stale „Posłannictwo". Dzisiaj pra
gnąłbym podzielić sią m ym i spostrzeżeniami i uwagami na 
temat Kościoła polsko-katolickiego. O Kościele Narodowym  
słyszałem już dawno i — przyznam się — dużo, słyszałem  
oczywiście to i to tylko o nim wiedziałem, co mogła wymyśleć 
nienawiści i zacietrzewienie religijne księży watykańskich. To
też z prawdziwą ciekawością i z  chęci dowiedzenia się prawdy 

; zacząłem czytać „P osłann ictw oD okładn ie  też przestudiowa
łem Prawo Kanoniczne oraz inne wydawnictwa Kościoła Na
rodowego, przedyskutowałem je z  m ym i kolegami wszech
stronnie, i wreszcie zrozumiałem, że macie całkowitą i głębo
ką rację.

Pomijając fakt, skąd inącL bardzo ważny, jak piękno symbo
liki liturgicznej, którą w  Kościele Narodowym każdy może 
zrozumieć, bo podawana jest w ojczystym  języku, — ja oso
biście najbardziej jestem  zbudowafaj pięknie i rozumnie przez 
ten Kościół podawaną sprawą tolerancji w stosunku do in
nych wyznań oraz podawaniem zasad wiary w sposób ludzki
1 zrozumiały. Z głębokim więc szacunkiem odnoszę się do ka
płanów Kościoła Narodowego, gdyż zrozumiałem, jak ciężką 
mieli dawniej i do dziś jeszcze mają pracę, i ile jeszeze trud
ności piętrzy'się przed nimi, a mimo to pracują wytrwale i ofiar
nie na swych ubogich "placówkach — i jako vasterze> i jako 
wychowawcy swych parafian na prawdziwych, dobrych obywa
teli naszej Ludowej Ojczyzny. O tym  przekonały mnie kazania 
w kościele narodoyjym w Warszawie — mądre, przekonywu
jące, patriotyczne.

Red. odpow.:

Bardzo nasn milo, ilekroć przekonujemy się, że ziarno prawdy religij
nej, rzucone na rolę tak wielkim uprawianą trudem, zaczyna kiełkować 
i błogosławione wydawać owoce. Zapewniamy od siebie, że po ludzku 
mówiąc — cieszymy się każdym wyrazem uznania i wdzięczności w ła
snego Narodu, dla którego z tak wielką pracujemy serdecznością i nakła
dem najlepszych naszych sil kapłańskich, niemniej jednak podkreślamy, 
że największą dla nas radością jest moment nie naszej chwały, ale trium 
fu prawdy ewangelicznej, piękna moralnego i etycznego dobra. Tej wiel
kiej sprawie chcemy poświęcić wszystkie swe siły, by z naszej pracy 
znojnej uwielbiony był Bóg na niebie a Narodowi płynął zbawienny 
pożytek.

Ł. S — Bytom

C ZYZB Y KSIĄD Z A. BUZAK NIE ZNAŁ HISTORII 
KOŚCIOŁA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO?

&
Piszę do Redakcji „Posłannictwa“ ten list, bo niemile jestem  

d.otknięty faktem,, że autor jednego z artykułów „Strażnicy 
Ewangelicznej“ (Nr 8/55 na str. 123) ks. A. Buzak, zdaje się 
nie znać historii^Kościoła Chrześcijańskiego. Jest to przykre  
z  podwójnego powodu: najpierw, że pisze „ksiądz“, a więc 
człowiek któremu niełatwo wybacza się niewiedzą w dziedzinie
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teologii, — a również zaskakującym jest fakt, że paradokos ten  
opublikowało czasopismo, może najmniej powołane do atako
wania Narodowego, a więc również Starokatolickiego Kościoła. 
Nie sądzą żeby rzecz została przemyślana i umieszczona 
w Strażnicy z  premedytacją, gdyż, jak m i wiadomo, Kościół 
Narodowy, jako główny Kościół starokatolicki w  Polsce, nie 
daje ku temu powodów i z  w szystkim i wyznaniami stara się 
żyć na najbardziej poprawnej stopie. O tyle widocznym tu  jest 
paradokos, że bodaj, czy nie w  numerze poprzednim „Strażnicy“ 
umieszczono budującą każdego rozumnego człowieka wzmiankę
0 szerokiej braterskiej i na wskroś ekumenicznej postawie Ko
ścioła Narodowego, czego wyrazem jest również wydawane przez 
niego czasopismo pt. „P osła n n ic tw o S p rzeczn e  podejście do 
tego samego zagadnienia w  następnym numerze „Strażnicy“ 
tłumaczę sobie tylko tym, że autor wspomnianego artykułu  
zapewne nie wiedział, że Kościół polsko-katolicki, Kościół Na
rodowy w Polsce i przez zagranicą nazywany Kościół staro
katolicki w  Polsce — to jedno i to samo wyznanie. Ale i w tym  
wypadku ignorancja ks. Buzaka jest aż nazbyt widoczna. -•

Proszę Redakcję „Posłannictwa“ o sprostowanie tego rażącego
błędu z wspomnianego numeru „S t r a ż n i c y gdyż nie chcemy, 
by poważne zagoAnienia symplifikowano i z innym i mniejszym i 
wyznaniami w  Polsce rozprawiano się w sposób demagogiczny, 
idąc po linii najmniejszego oporu.

Red, odpow.:

Przede wszystkim chcemy Was zapewnie, że zwróciliśmy również 
uwagę na powyższy artykuł, choć nie tak wielką wagę przykładaliśmy 
do tej sprawy, jak np. Szanowny dr. Ł. S. z Bytomia. Zaindagowaliśmy 
w  tej materii bratnią nam Redakcję „Strażnicy”, która nie dopatrzyła
1 w głównej mierze ponosi winę za historyczno-dogmatyczny paradoks, 
opublikowany pod nazwiskiem ks. Buzeka. Największe — że się tak 
wyrazimy — powagi teologiczne z środowiska ewangelicko-augsbur
skiego w Polsce oczywiście przyznały nam  rację, i cieszymy się, że zu
pełnie podzielają nasz punkt widzenia. Na usprawiedliwienie autora 
artykułu przytaczano nam jedynie, że mówi jakoby nie od siebie, ale 
omawia pracę cudzą, nieszczęsnych używszy tylko argumentów na po
twierdzenie cudzej tezy. Abstrahując tedy od naiwnych skąd podejść do 
zagadnienia roli tradycji w Kościele, wyjaśniamy, że tradycji sprzenie
wierzył się na Soborze Watykańskim — bynajmniej nie Kościół sta
rokatolicki, ale właśnie Kościół papieski, gdyż wprowadził nowy zu
pełnie, niezgodny z Pismem św. i Tradycją Kościoła Pierwotnego dog
m at o nieomylności biskupa diecezji rzymskiej czyli tzw. papieża. Koś
ciół natomiast starokatolicki — o czym istotnie zdaje się nie wiedzieć 
ks. Buzek — pozostał wierny tradycji Kościoła Pierwotnego, i w  chwili 
wspomnianego Soboru miał za sobą ponad 18 wieków owej tradycji, 
a  więc, jeśli brać za probież praw a używania nazwy Kościoła długość 
tradycji, to z całą pewnością prawo to w  większym stopniu przysługi
wało obozowi wiernych starem u Kościołowi, a nie nowatorom. Kościół 
staro-katolicki, choć niezbyt liczny w skali światowej, basuje na wierze 
Kościoła pierwotnego, z którym czuje się organicznie związany węzłami
jednej wiary, jednej moralności i jednej apostolskiej sukcesji. __ Jeśli
chodzi o różne nazywanie naszego Kościoła, to nie widzimy w tym ani 
nic złego, ani tym bardziej dziwnego. Wszak Kościół ewangelicko-augs- 
burki w mowie potocznej również nazywa się zwyczajnie Kościołem lu- 
terańskim, ewangelickim czy protestanckim, — Kościół rzymsko-katolicki 
nazywa się albo rzymskim, albo watykańskim, albo papieskim, a nie
którzy nawet określają go nazwą supermontańskiego. Nie uwłacza za
tem i nam, że oficjalną nazwę polsko-katolickiego Kościoła — w mowie 
potocznej zmienia się na „Kościół Narodowy” (wszak bezsprzecznie taki 
Narodowy Kościół budujemy), albo „Kościół starokatolicki w Polsce” 
(wszak ideologicznie tkwimy właśnie w  rodzinie Kościołów starokatolic
kich Unii Utrechtskiej). Ale wymyślać nam od sekt mogą rzeczywiście 
tylko ludzie bardzo uprzedzeni, fanatyczni, — albo ignoranci w dziedzi
nie historii Kościoła Chrześcijańskiego.

iorum». Przeprowadziwszy sze
ptem rozmowę z Panem Bo
giem, nagle rzucamy w  tłum  — 
a trzeba przyznać, że muzycz
nie brzmi to pięknie — «na wie
ki wieków». Wierni odpowiada
ją natychmiast: «Amen». Ale 
„co" na wieki wieków? Tego nie 
wiedzą. Dlaczegóż więc odpo
wiadają «Ame^»? Coś tu  nie 
jest w  porządku. Czy to nie 
objaw degeneracji kultu  reli
gijnego?

« Przyznam, że jako młodemu 
kapłanowi nigdy nie przyszło- 
by mi do głowy zadawać sobie 
pytań, które niepokoją Roberta 
(tak myśli staruszek kanonik 
ks. Serrurier, wysłuchawszy 
wypowiedzi młodego księdza 
Roberta na tem at języka łaciń
skiego w liturgii — przyp. red.). 
My dbaliśmy jedynie o to, by 
nasze Prefatio brzmiało dźwięcz 
nie. Rozpoczynało je «per 
saecula saecuiorum», wierni tak 
jak i dzisiaj, odpowiadali — 
«amen». Czy to nie dosyć? 
Tkwiliśmy we władzy strojów, 
przepisów i śpiewów, które, jak 
zdawaliśmy sobie z tego spra
wę, były mniej czy więcej 'roz
sądnymi zabytkami przeszłości. 
Przyjmowaliśmy je takimi, ja
kimi były. Pogodziliśmy się z 
tym, że odprawiamy Mszę św. 
systemem archaicznym. A byli 
i tacy wśród nas, którzy ten 
stan rzeczy pochwalali, szcze
gólnie ci, którzy mieli zamiło
wanie do antyków i łącznie z 
wieloma poczciwymi hrabiami 
żałowali szczerze, iż nie urodzi
li sie pieć czy sześć wieków 
wcześniej. Nie pamiętali tvlko
o jednvm, że życie wymiotłoby 
ich bezlitośnie. (My też sadzi
my 7. autorem, że ..archaiczny" 
sposób odprawiania Mszy św. 
ustanie w najbliższym czasie, 
zwłaszcza u nas, gdyż ,,wymie
cieni" inż są ,.poczciwi hrabo- 
wie", którzy razem z księżmi 
starej datv mieli zamiłowanie 
do „antyków" — przyp. red.), 
(s. 59, ns.).

Bojowy w swvm krytycyz
mie. młody ksiądz Robert, w 
dalszvm toku dyskusii z ks. ka
nonikiem Serrurier, tak się wy
powiada:

„Masowe odchodzenie od Ko
ścioła tuypływa stąd, że ludzie 
nie rozumieją odmawianych vo 
łacinie nabożeństw, (podkr.
red.).........Msza św. jest naicu-
downiejszym przeżyciem, jakie
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ofiarowane zostało światu 
chrześcijańskiemu. Jakież inne 
współuczestnictwo jest dla nie
go bardziej pouczające?

Jeśli zaś nie chcemy okazać j 
zupełnej pogardy w stosunku 
do władz umysłowych danych 
nam przez Boga, jakże możemy 
twierdzić, że słuchanie ceremo
nii, której si<* nie rozumie, 
przynieść może taką samą ko
rzyść, jak słuchanie i jednoczes
ne rozumienie tego, co się sły
szy? ....Od wieków już zmusza-' 
m y masy do daremnego nasta
wiania uszu, toteż nie bądźmy 
zaskoczeni, jeśli pewnego dnia 
swój głód i swoje pragnienie j: 
zwrócę w innym  kierunku".
(podkreślenie red.).

„...Z głową pełną odpowiedzi 
przygotowanej dla Roberta za
siadłem właśnie przy białej ka
wie i kanapkach z konfiturami, 
kiedy nagle przyszło mi do gło
wy zadać, jak gdyby mimocho
dem, kilka drobnych pytań mo
jej gospodyni. Ta kobieta, któ- ' 
ra całe życie pracowała jako J 
księża gospodyni, poza «Senni- |! 
kiem Egipskim», który przeczy- jj 
tała bez wysiłku, nie zna nic 
i nie ma o niczym pojęcia. W 
czasie Mszy św. odmawia róża
niec „po to, by wypełnić obo
wiązek i by święta Panienka 
była zadowolona". Czy winie- j 

nem gniewać się na nią? Istnie- ! 
je wiele zacnych sióstr zakon- ! 
nych, które poprzestają na tym i 
samym. Powracają mi na myśl j  

słowa Roberta: „najcudowniej
sze przeżycie człowieka". Jakże ! 
daleko od tego jesteśmy. A j 

przecież słowa te irytują mnie. 
Nie mam do nich zaufania. ! 
Uważam, że są zbyt romantycz- j 

ne. Adela, podobnie jak niezli
czone masy wiernych, również j j  

nie posiada książeczki do nabo
żeństwa. Gdyby do niej w koś- 
ciele przemawiano, słuchałaby 
z całą pewnością. Ale kiedy 
trzeba czytać.... Czy rzeczywi
ście dla błahej przyjemności, 
jaką daje świadomość, że Msza 
św. odprawiana jest w  jednym  
i tym  samym języku  przez księ
ży wszystkich ras, powinno się 
co niedziela-wprawiać w zakło
potanie niezliczone tłum y tych  
wszystkich biednych i prostych 
ludzi? (podkr. red.). A jeśli ów 
tłum poza plecami księdza bę
dzie na nabożeństwach coraz to | j  

bardziej topniał? Zagadnienie 
jest poważne", (s. 63, 64, 65).

S. Ch. — Warszawa

JA K  TO JEST Z TĄ  MIŁOŚCIĄ BOGA?

W numerze czwartym  „Posłannictwa“ w  dziale Redakcja 
rozmawia z Czytelnikami znalazłem piękne i śmiałe wyznanie: 
Chcemy być wolną trybuną dla wszystkich lud.zi wierzących, 
oyle poważnych! — Pomyślałem sobie: No, no... pismo kon
fesyjne , choćby nawet Kościoła misyjnego — wolną trybuną? 
To coś nowego! Albo redaktor jest bardzo młody, albo bardzo 
odważny! A  no spróbuję przytrzymaać go za słowo i także na
piszę polemiczny artykuł i to przeciwko wszystkim , prócz 
autora artykułu o miłości, który wywołał „wilka z lasu“. Dr. 
W. Sz... mocno krytykuje ów artykuł, a redaktor — moim przy
najmniej zdaniem  — zbyt m iękko broni autora. Ja chciałbym  
utrafić w  samo sedno. ,

Autor ma całkowitą, słuszność: Boga bezpośrednio miłować 
nie można! Bo albo Bóg jest prawdziwym Bogiem , a w tedy  
jest kimś i czvmś, co absolutnie przekracza wszelkie nasze 
zrozumienie. Albo jest tylko Bogiem teologów i filozofów, 
kapłanów i apologetów, — czyli Bogiem stworzonym przez czło- 
vńeka na własny obraz i podobieństwo, — a w tedy jest fikcją,., 
idea — duchowo, a malowidłem, rzeźbą, rzeczywistości psy
chologiczną — życiowo. A  takie „coś" nie ma przecież nic 
wspólnego z NIEW YPOW IEDZIALNYM ! Pierwszego miłować, 
albo powiedzmy bardziej życiowo — kochać nie można. Jest 
to po prostu psychiczną niemożliwością, jeśli nie jest jakimś 
urojeniem lub chorobliwą mistyką'. A  to drugie można nawet 
bardzo kochać jako swoje najszlachetniejsze dzieło, jako „swój 
najdroższy, bardzo m iły i pożyteczny twór!!

I dalej. Religia albo jest kultem, — i tak było we wszystkich  
religiach starożytnych. I tam  nie potrzeba miłości, — tam po
trzebna jest tylko adoracja i ekstatza! — Albo religia jest ży 
ciem, czyli sprawą duchowo-etyczną, a tedy trzeba tu  czynów. 
Motorem zaś każdego czynu jest uczucie — bądź miłości, bądź 
nienawiści, która jest tylko odwrotną stroną medalu.

Chrześcijaństwo jest religią tej drugiej kategorii, a więc re- 
ligią najwyższą, i dlatego aktualnie jedynie „prawdziwą“. Dla
tego też jest uczuciem, czyli innym i słowy — miłością. I to do 
tego stopnia, że sam Chrystus i Jego apostołowie, zwłaszcza 
Jan, d.wa te uczucia identyfikują: wiara jest miłością! Oczywiś
cie miłością Boga.  i  !  ;

Osobiście nie wierzę w możliwość miłowania człowieka bez
pośredniego, poza Bogiem. To jest tylko instynkt, żądza, zew  
krwi, tradycja, interes. To jest amor (kochanie), ale nie caritas 
(miłowanie). I tego miłowania w żadnej religii nie było i nie 
m a g d y ż  tego całkiem innego, nieznaneqo, niepojętego -— a tym  
jest Bóg, jeżeli jest Bogiem  — miłować nie można!

Ale m y nie jesteśmy religiantami, wierzącymi w Boga '— 
choć tym  być możemy i większości ludzi wierzących tym  jest... 
m y jesteśmy, a przynajmniej powinniśmy być Chrystusowca
mi, albo mówiąc tradycyjnie chrześcijaninami. Boć Chrystus — 
to już jest historia, realizm, życie — nasze ludzkie, zrozumia
łe życie, tylko o wiele doskonalsze od. naszego, piękniejsze, 
pociągające! „Ecte homo! — Oto człowiek!“ Jedyny, który  
nim jest naprawdę, człowiek bez trwogi i skazy, bez zawodu 
i obłudy, bez zdrady i egoizmu. Jeżeli na tym  świecie jest ktoś 
godny miłowania, jest coś godnego pośuńecenia — to tylko On, 
Jego życie, Jego nauka! Przecież znam każdy Jego rys, każde 
drgnienie serca, niezliczone słowa i czyny, — a jednocześnie 
wiem, że tak mało Go znam. Mimo to jest m i tak bliski, drogi, 
jest m i bratem, przyjacielem, nauczycielem. Jako takiego nau
czyłem się Go szanować, czcić, miłować. A  im  więcej życie 
mnie tego uczy, że nie buło i nie ma drugiego Mu podobnego, 
i że sam nigdy -się do Niego nie upodobnię, — tym  częściej
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t tym  bardziej uginają się moje kolana, a wargi jakby nieza
leżne od mego rozumu i woli szepczą coraz głośniej: Pan mój 
i Bóg mój!

Nauczcie ludzi poznawać Chrystusa, a nauczą się miłować 
Boga. Kto Jego widzi — widzi Boga. Kto Go miłuje — Boga 
miłuje — Kto Go miłuje — ten gwoli Niego, za Jego przykła
dem, i na Jego rozkaz zacznie miłować CZŁOWIEKA, który tak 
daleko jest jeszcze od człowieczeństwa Jezusowego.

A więc rozwiązanie sporu wydaje mi się proste: Postawcie 
wszędzie, czcigodni polemiści, w  Waszych artykułach imię 
Jezusa w miejsce słowa „BÓG“, a wszystkie nieporozumienia 
znikną. Boga miłować nie można! I człowieka także miłować 
nie można! Ale można miłować Chrystusa, a wtedy także i czło
wieka.

I jeszcze nie mogę darować sobie okazji by nie wspomnieć
o słowie „pokora“ i „nienawiść“.

Oczywiście i mnie się zdaje, że może to dobrze chodzić w pa
rze, i to nie tylko w klasztorze, czy wśród zakonników, lecz 
tak samo d,obrze w Kościele i wśród wiernych, jeżeli chodzi
o religię kultu, o tzw. religiantów „p r a k ty k u ją c y c h F a r y 
zeusze niestety nie wymarli i nie wym rą w żadnym Kościele 
do końca świata! Ale w religii Chrystusa, w  Królestwie Chry
stusowym, — nie w kościołach papieży, patriarchów, czy re
formatorów  — tak, jak w życiu Jezusa te rzeczy się wzajemnie 
wykluczają. Gdzie bowiem jest wiara Chrystusowa — tam jest 
też miłość. Gdyż wiara według nauki Jezusa i w  Jego życiu 
jest samą miłością. 1 tam naturalnie nie ma, i być nie może 
nienawiści.

Co zaś dotyczy „pokory“ w teologiczno-zakonnym znaczeniu, 
to uważam ją za w ym ysł duchownego zboczenia i niewolni
czych dusz. Chrystus wcale nie był ,.pokorny‘c, ani też Jego 
apostołowie. I m y także nimi nie jesteśmy. Przeciwnie — je
steśmy dumni z tej łaski, która nas uczyniła sługami tak w iel
kiego, najświętszego Pana. Nie potrzeba oczywiście tego mó
wić, że ta nasza duma nie ma nic wspólnego z pychą, zarozu
miałością ludiZi tego świata. Ale wiadomo, kto szuka niepo
rozumienia, temu zawsze łatwo o niezrozumienie!

I na zakończenie bez ,,pokory“, ale ze szczerego serca pro
szę o wybaczenie, jeżeli kogo w czym uraziłem, — oczywiście 
z wyjątkiem  jego „pokory“ i jego „zarozumiałości“. Nie mia
łem naprawdę żadnej w tym  względzie intencji. Redaktorowi 
zaś „Posłannictwa'’ cześć za odwagę i wy'trvxmie w służeniu 
PRAWDZIE!

No cóż! Bmżo już 'na  ten tem at powiedziano na lamach naszego pisma... 
Chyba już nie wiele dodamy od siebie. Argumentacja Wasza wydaje się 
nam  zbyt przekonywująca, by można było ją  uzupełniać. Choć przyznać 
trzeba, że w niektórych powiedzeniach własną odwagą zakasowaliście 
nawet redaktorów „Posłannictwa”. Ilekroć przychodzi nam wypowie
dzieć, a właściwie wyśpiewać głęboki pean naszej wiary, czujemy się 
prawie bezsilni wobec natłoku budzących się myśli i odczuć i narzucają 
się nam żale naszego wieszcza: „W sercu moim są niebiańskie dźwięki, 
lecz nim ust dojdą —■ łamią się we dwoje... Ludzie słyszą tylko twarde 
szczęki, ja  dniem i nocą słyszę serce moje!”

K. P. — Warszawa

NIE ZAPOMINAJCIE O NASZYCH  PROROKACH  
NARODOWYCH!

Nie muszę Was chyba zapewniać, że pragnę szczerze roz- 
woju „Posłannictwa“j i dlatego dzielę się swoimi uwagami, 
które można nawet poddać pod sąd wszystkich Czytelników, 
czy są słuszne. Każdy numer odbieram i ćzyta.m wprost z en
tuzjazmem, a niektóre artykuły czytam pc kilkakroć. Czytam  
od deski do deski z dziecięcą niemal radością, a czasem i żalem, 
że ju ż nie ma co czytać. W szystkie rzeczy uważam za ciekawe 
i pożądane,' nawet te humorystyczne, nie mówiąc już o religij-

I my sądzimy, jak autor, że 
„zagadnienie jest poważne". U 
nas zwłaszcza, prości ludzie za
czynają coraz więcej myśleć i 
coraz więcej wiedzieć i dlatego 
nie pozwolą napewno, by ich 
ustawicznie stawiano w  sytua
cji słuchających „tureckiego ka- 
zania“.

Z NIWY 
EKUMENICZNEJ
BERLIN

¥ / Berlinie powstał w ramach 
wydziału teologicznego przy 
uniwersytecie im. Humbeldta 
instytut do badań historyczno- 
religijnych wschodnich i połud
niowych Słowian. Kierowni- 

| kiem został Dr Karol Rose, któ
ry wygłosił wobec grona zapro- 

! szonych gości referat na temat:
| „Kazanie pierwszego ruskiego 
j metropolity Hilariona z Kijowa 
; o zakonie i łasce".

"Wśród gości byli m.i. wice- 
| premier Dr Otto Nuschke i wę

gierski profesor Mosawczyk z 
i Budapesztu.

WASZYNGTON

Skład wyznaniowy obecnego 
Kongresu amerykańskiego, li
czącego 530 posłów wykazuje: 
105 metodystów, 68 prezbite- 
rian, 66 baptystów, 31 kongre- 
gacjonalistów, 53 episkopali- 
stów, (anglikanów), 21 luteran, 
3 kwakrów, 82 rzym.-katoli- 
ków, 3 unitarian, 7 mojżeszowe- 
go wyznania, 21 różnych mniej
szych sekt. Reszta, czyli 70 po
słów, nie podała żadnego wy
znania. Z powyższego wynika, 
że na 630 posłów jest 344 pro
testantów.

HISZPANIA

W Hiszpanii obowiązuje pra
wo małżeńskie, które zobowią
zuje wszystkich do zawarcia 
ślubu kościelnego. Slub cywilny 

-- jest dopuszczalny jedynie dla 
osób, które nie zostały ochrzczo
ne we wierze rzym.-katolickiej 
i to oboje narzeczeni. W rezul
tacie hiszpanie, którzy zostali
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ochrzczeni po katolicku, a zo
stali ewangelikami nie mogli 
otrzymać żadnego ważnego ślu
bu — ani kościelnego, ani cy
wilnego

Obecnie złagodzono przepisy 
w  tym sensie, że narzeczeni 
(oboje) nie katolicy mogą otrzy
mać ślub cywilny bez względu 
na rodzaj ich chrztu, A więc na- i 
wet w państwie gen. Franco j 
powiał leciutki w iaterek ,,wol- j 
ności“, przynajmniej w zakre
sie religii.

i !  
j :

ARGENTYNA
'i

Prezydent Peron, w  wyniku 
zatargu z politycznymi roszczę- Ij 
niami rz.-katolickiego episko- j: 
patu, zniósł naukę religii w 
szkołach państwowych.

BELGIA

Obecny rząd, składający się jj 
z liberałów i socjalistów zmniej- i;
szył dotacje państwowe dla 
szkół kościelnych i rozszerza 
sieć . szkół świeckich. Partia ka- : 
tolicka organizuje liczne prote- !j 
stacyjne wiece i pochody.,

ii i
MOSKWA

n
Metropolita Mikołaj, działa

jąc z polecenia i w imieniu pa
triarchy Aleksego, skierował do 
Światowej Rady Ekumenicznej 
w Genewie na ręce jednego z 
prezydentów Rady Ekumenicz
nej, b-pa Dibeliusa w Berlinie 
i gen. sekr. Dr. Vissfcr‘ta Hooft 
w Genewie pismo, aby Świato
wa Rada Ekumeniczna stanęła 
na czele chrześcijańskiego ru 
chu obrony światowego pokoju.

Do akcji takiej patriarchat 
gotów się włączyć i działać we
spół z Światową Radą Ekume
niczną.

i
NIEMCY

Delegacja patriarchatu mos- i
kiewskiego z arcybiskupem Mi
kołajem na czele odwiedziła 
Niemcy Zachodnie w charakte- J 
rze gości Kościoła Ewangelie- | 
kiego. Na zaproszenie arcyb. z 
Canterbury podobna delegacja j 
odwiedziła Anglię, jako goście 
Kościoła Anglikańskiego.

nych i społecznych. Zewnętrzna szata ładna, najbardziej po
doba mi się kolor niebieski. Chcę zaapelować do wszystkich  
parafii naszych, by przysyłały fotografie swych kościołków.. 
choćby to był nazwyczajniejszy domek, w którym . odbywa się 
służba Boża. — Zewnętrzne okładki naszego pisma mogły by 
z powodzeniem zdobić wizerunki naszych narodowych proro
ków, nie zapominajcie o nichl Przydałby się taki Mickiewicz, 
Słowacki, Konopnicka, a nawet Cieszkowski, Hoene Wroński 
i inni, którzy rozsławili imię Polski po całym świecie. — 
I jeszcze jedno. Mniej pseudonimów, więcej nazwisk! Pod tak 
cennymi artykułami, gdybym miał dar pisania, podpisywał
bym  się obiema rękami. Pismo nasze jest piękne i dobre, na
w et powiedziałbym  — bez żadnego „ale“. Tak twierdzę ja, sta
ry  — bo już od przeszło 40 lat wyznawca Narodowego Kościo
ła. — W wiadomościach z Kościoła dawać więcej ciekawych 
kronik, wiadomości z parafii, — naivet o ślubach, chrztach i po
grzebach nie trzeba zapominać. To jest życie Kościoła! Jeszcze 
napiszę do „Posłannictwa11, jak wstąpiłem do Kościoła Naro- 
dowego, i dlatego Iutaj trwam, niezłomnie. To jest krótka hi
storia mojego 70 letniego życia,

Red, odpow.:

Przytoczyliśmy list Wasz w  całej rozciągłości gwoli zainteresowania 
jego treścią szerszego kala naszych Czytelników, którzy zapewnie wy
powiedzą się w tej sprawie i uwagi Wasze, albo podtrzymają, albo u- 
zupelnią jeszcze nowymi. Bardzo nas cieszy, że zadowoleni jesteście 
z pisma. Rozbudowanie kroniki wiadomości! z Koścola również leży 
w naszych planach, ale w tej sprawie mogą nam pomóc tylko poszcze
gólne placówki kościelne przez dostarczanie odpowiednich materiałów 
redakcyjnych oraz fotografii.

S. Z. — Honiatyn

UJDZIE PROŚCI CHCĄ JASN EJ M YŚLI I JEDNEGO 
KIERUNKU

Od kilku już miesięcy czytam „Posłannictwo“ ze wzra
stającym zainteresowaniem i uwagą. Widzę, że pismo to staje 
na wysokości swego odpowiedzialnego zadania, zwłaszcza, że 
liczy się z głosami swych Czytelników, nawet tnch ostatnich 
członków ze swego grona. So(dzę, iż pismo to obrało słuszną 
drogę — godząc postępowego ducha czasu, rozwój nauki i ku l
tury z  wymooami życia religijnego, co bynajmniej nie przy
nosi uszczerbku prawu Bożemu.

Za słuszne uważam róujnież i to, że kierownicy i duchotom 
Kościoła powinni mieć wykształcenie nie tylko teoretyczne
i teologiczne, ale i również najioięcej znać prawa świeckiego. 
Stan kapłański musi być dobrze przygotowany do pożytecznego 
spełniania swych wielkich zadań...

A rtykuł z drugiego numeru Posłannictwa" o miłości bliź
niego — moim zdaniem jest dobrze napisany, bo jeśli kto  
szczerze miłuje Boaa — to świadectwem tej miłości może być 
tylko miłość do bliźniego. Ale widzę, że wielka zachodzi ró
żnica między pojmowaniem tych rzeczy przez człowieka uczone
go a człowieka prostego. Każdy prosty człowiek w całym arty
kule widzi po prostu jedną jasną myśl, jeden kierunek, ■— a lu
dzie, uczeni mocno przesadzają rozwałkowując każde zdanie, 
każdy przecinek i kropkę, wszystko po to, by znaleźć potwier
dzenie dla swego poglądu...

Pomijam wszustkie sprawy subtelne, bo się na nich nie w y 
znam i nie potrafię nimi operować, albo — powiem po prostu — 
nie warto czyichś lud.zkich poglądów dogmatyzować, bo mogą 
bvć pomyłki. Więc jak myślę, tak namsze. To. że Bóg umiłował 
człowieka, mamy wiełe na to dowodów. Choćby ten, że skądby 
sie wzięła u człowieka miłość do Boga, gduby zomerw Bóg nie 
miłował nas? A jeśli-ktoś słusznie twierdzi, że Bóg umiłował 
człowieka, to dlaczego człowiek nie m iłuje drugiego współ-
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człowieka? — Powie może ktoś: Nie mogę miłować człowieka, 
który w Boga wcale nie wierzy! A  czy ten, kto wprawdzie 
w Boga wierzy, a nie czyni dobrych'uczynków, może być lepszy 
od niewierzącego, który czyni innym  ludziom dobrze? Bo jeżeli 
człowiek niewierzący czyni dobre uczynki, to tak, jakby wie
rzył, bo dobry uczynek jest nasienie wiary. Na takiej roli roś
lina wystrzela ku  słońcu wiary! K u niebu! — Inny znów po
wie: Nie mogę miłować swojego nieprzyjaciela! Ale czy on 
świadomie jest twoim nieprzyjacielem? Może ga ktoś nie
właściwie do ciebie nastawił! A  może w sam raz twoje dobre 
uczynki i życzliwość do niego potrafią go przekonać, przełamać, 
otworzyć oczy na prawdę!? Kończę więc słowami Apostoła: 
„Wiara bez uczynków martwa jest!“

Red. Odpow.:

Już niejednokrotnie podkreślamy to na łamach naszego pisma, że 
umysł czysty i prosty zdolny jest pojąć dogłębnie prawdy naszej świętej 
wiary chrześcijańskiej, podczas gdy uczeni w piśmie i tzw. „inteligenci” 
błąkają po labiryntach własnej fantazji, doszukując się wyłącznie po
twierdzenia swojej doktryny, własnych zachcianek. W wpowiedzi jed
nego z naszych Czytelników, nawiasem mówiąc — prostego chłopa, 
przebija taka właśnie i mądrość życiowa, i bogate doświadczenie, a nade 
wszystko głęboka i prosta wiara. Bo istotnie logika tych prostych słów 
jest' przj gważdżająca i kompromituje wiele arsysubtelnych dociekań te
ologicznych. Oby jaknajwięcej wierzących Polaków w taki właśnie spo
sób spojrzało prawdzie w oczy i potrafiło otrząść się z przesądów 
w których atawistycznie tkwią od wieków.

M. R. —- Warszawa

CZY PRACA TZW. „GOSPODYNI DOMOWEJ" JEST 
GORSZA OD TZW. „PRACY ZAWODOWEJ'1?

Jakże często w sklepach, w poczekalniach lekarzy ubezpie- 
ezalni społecznej, i wszędzie tam, gdzie jest większe skupisko 
czekających na załatwienie jakiejś sprawy, słyszy się słowa uwy
powiadane zazwyczaj podniesionym, zdenerwowanym głosem: 
„Przecież pani nie pracuje! Ma pani czas! Może pani czekać!“

Wydawało by się, że to na pozór mało ważne zdanie nie 
powinno być przedmiotem dyskusji. Niestety, w zwrocie tym  
kryje się intencja podkreślenia jakiejś urojonej wyższości ko
biet pracujących poza domem, od tzw. gospodyń domowych. 
Czy jest to słuszne? Czy rzeczywiście kobieta pracująca „za- 
wodowo“ stoi o wiele w yżej w hierarchii społecznej od kobiety 
zajmującej się wyłącznie sprawami gospodarstwa domowego
i wychowaniem własnych dzieci? By nie być źle zrozumianą 
podkreślam, że sama z szczerym entuzjazmem od wielu lat 
pracuję poza domem, czyli„zawodowo“, starając się jednocześ
nie nie zaniedbywać „dodatkowej“ pracy w  domu, co w rezulta
cie sprawia iż pracuje podwójnie, jak nie jedna z nas — kobiet.
I dlatego nie biorę w swych rozważaniach za przykład takich 
właśnie kobiet, jak ja, które po pracy „zavj>odoivej“ bez żadnej 
pomocy domowej muszą się zająć dziećmi i własnym gospo
darstwem.

Ileż jedynak jest kobiet samotnych, lub młodych dziewcząt, 
którym  wszystko w domu przygotowuje bądź to — matka, 
babcia,, ciocia, czy teściowa, bądź też o wszystko w domu 
martwi się tzw. „pomoc domowa“, dawniej nazywana wręcz 
służącą czy pokojówką. — Kobiety — gospodynijdomowej naj
częściej nie ma kto wyręczyć. Od wczesnego rana do późnej 
nocy jest ona zapracowana jak robotnica we fabryce, zajęta 
jest wychowaniem kilkorga dzieci, które nie tylko trzeba oprać, 
nakarmić, pielęgnować, ale które w pierwszym rzędzie należy 
wychować na przyzwoitych ludzi i dobrych, użytecznych

GENEWA
Patriarcha ekumeniczny Kon

stantynopolitański mianował 
stałego przedstawiciela patriar
chatu przy biurze Rady Eku
menicznej w Genewie. Jest nim 
prawosławny biskup Malty 
(Melity) Jakub Coucouzes. Przy 
objęciu swego stanowiska w 
Genewie, gdzie został uroczyś
cie powitany przez biuro Ra
dy Ekum., biakup Jakub o- 
świadczył co następuje:

„Jeżeli Jego Świątobliwość 
ekumeniczny patriarcha Atena- 
goras I. wydelegował mnie jako 
swego i św. Synodu reprezen
tanta do Genewy, to należy w 
tym upatrywać dowód nie ty l
ko Jego zainteresowania dla ru
chu ekumenicznego, lecz i wia
ry w celowość i skuteczność 
pracy biura R.E, Jego Świąto
bliwość polecił mi wyrazić Jego 
niewzruszone przekonanie, że 
woli naszego Pana musi stać się 
zadość, abyśmy byli „jedno w 
Nim, jak On jest jedno z Ojcem 
swoim w niebiesiech . Wzajem
ny szacunek i zrozumienie się, 
wspólne dążenie do głębszego 
poznania prawdy i tajemnic 
wiary w naszego jedynego i 
wspólnego Zbawiciela i Pana 
Jezusa Chrystusa, dopomogą 
nam przez łaskę Bożą do coraz 
lepszego realizowania jedności 
chrześcijan w Chrystusie".

GEECJA
Za zgodą arcybiskupa Aten

i prymasa Grecji rząd grecki 
zezwolił na odbudowanie naj
starszego Kościoła ewangelic
kiego w  Atenach, który wyma
ga gruntownej przebudowy. 
Taka zgoda arcybiskupa jest 
według Konstytucji potrzebna 
przy budowie każdej świątyni 
innego wyznania, niż prawo
sławne.

NIEMCY
Do Niemiec Zachodnich na 

zaproszenie Kościoła Ewange
lickiego przybyła w odwiedzi
ny delegacja prawosławnego 
Kościoła Związku Radzieckiego 
w osobach arcybiskupa Mikoła
ja  i dwuch profesorów Teol. 
Akademii w Moskwie Ks. Ks. 
Doktosowa i Łysikowa.

Delegacji towarzyszył przed
stawiciel Moskiewskiego Pa
triarchatu w  Berlinie, ks. Sta- 
tow. Delegacja odwiedziła
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Bonn, gdzie była podejmowana 
przez reprezentanta Kościoła 
Ewangelickiego przy rządzie 
Republiki Związkowej, ks. pra
łata D. Kunsta, oraz przez tam
tejszy Wydział Teol. Ewange
lickiej. Goście prawosławni 
wezmą udział w zjeżdzie Zwiąż 
ku Rad bratnich pod przewod
nictwem ks. Niemolłera. Na 
zjazd ten został także zaproszo
ny ks. prof. Hromadka z Pragi 
Czeskiej.
NIEMCY

Pismo rzym.-katolickie, po
święcone sprawie ekumenicz
nej, wychodzące w Paryżu, po
dając obszerne sprawozdanie o 
kongresi'e ekumenicznym w  
Evanston, tak określa stano
wisko Watykanu:

„Prawdą jest, że Kościół 
Rzymski odmawia swego udzia
łu w ruchu ekumenicznym, ale 
nie oznacza to, iż przechodzi 
nad tym ruchem do porządku 
dziennego. Stolica Apostolska 
wprawdzie ostrożnie, ale zasad
niczo przychylnie traktuje 
prośby rzymskich teologów o 
zezwolenie na nieoficjalny 
udział w konferencjach ekume
nicznych. Zagadnienie i prace 
tego ruchu, zwłaszcza w zakre
sie badań istoty Kościoła, a tak
że spraw społecznych, raso
wych. itp., żywo interesują Ko
ściół Rzymski, który poświęca 
im wiele uwagi i studiów we 
własnym zakresie. Ale właśnie 
dla tego jednostronnego cha
rakteru tych badań niewielu te
ologów jest przygotowanych do 
dyskusji na te tematy z- przed
stawicielami innych wyznań. 
I tym m.im tłumaczy się pewna 
powściągliwość w  udzielaniu 
zezwoleń na nieoficjalny udział 
rzymskich teologów w konfe
rencjach i spotkaniach ekume
nicznych".
FRANCJA

Z powodu zniszczenia wielu 
Świątyń przez działania wojen
ne, a także przesiedleń miesz
kańców w dzielnice o odmien
nym stanie wyznaniowym, od
czuwa się wielki brak Kościo
łów. Wyznania idą sobie w  tym 
względzie na rękę, tak że z gó
rą  w 700 Kościołach ewange
lickich odbywają się równole
gle nabożeństwa katolickie a 
z górą w  300 kościołach kato
lickich — nabożeństwa ewan
gelickie.

obywateli. Kobieta — gospodyni, kobieta — matka, kobieta —* 
małżonka — jakże często spotyka się z  bezdusznym zarzutem, 
że lołaśnie nic nie robi. A  tym  niewdzięcznie jsza jest jej co
dzienna, żmudna i wyczerpująca praca, że właściwie — tak na 
pozór — istotnie nie widać rezultatóio jej mozolnych wysiłków.

Po całodziennym dniu wytężonej, bez reszty absorbującej 
pracy, kiedy dzieci już utożyła do snu, pozmywała stosy ku 
chennego sprzętu i tzw. statków, kobieta „nie pracująca za- 
wodowo“ zasiada z igłą i nitką nad stosem garderoby swej 
gromadki, lub z zakasanyn.i rękawami staje do balii z  praniem, 

1 i ani się spostrzeże jak umęczone oczy zamykają się same,
■ a zegar niejednokrotnie wybija 12-tą i pierwszą w nocy. Trzeba 
i; iść spać, gdyż o 5-tej z rctł-a zbudzi najmłodsze maleństwo, na 
jj 7-dmą czy 8-smą trzeba wyprawić d.o pracy męża czy ojca ro

dziny, na 9-tą idzie do szkoły średnia córeczka, a o 12,30 należy
|! iść po synka do szkoły. W vdędzyczasie sprzątanie, zakupy, obiad
ii i spacer z tym i najmniejszymi, i tysiące innych  — drobnych
ii na pozór — pr'&c i obowiązków.

Sądzę, że po przeanalizowaniu tej sprawy sami Czytelnicy 
i dojdą do wniosku, jak niesprawiedliwy i krzywdzący jest stosu

nek wielu d.o kobiety nie pracującej „zawodowo". Sami zrozu- 
| miecie, że ta szara, niepozorna praca domowa zasługuje na 
| taki sam, a nieraz na, w iększy szacunek niż praca „zawodowa“ 
i wielu kobiet. A  przecież każda niesprawiedliwość wywołuje 
| krzywdę i ból tam, gdzie królować powinno uczucie braterstwa 
i i wzajemnego zrozumienia, bez których nie ma mowy o praw- 

dziewj miłości bliźniego.

| Red. Odpow.:

Wypowiedź Ob. R. uważamy za godną uwagi. I  dlatego w szczególny 
sposób chcemy od siebie podkreślić wspomniany problem, uzupełniając 
niejako autorkę listu nowymi uwagami.

Przede wszystkim nie leży w naszej intencji wynoszenie jednej ka
tegorii kobiet kosztem drugich, ani tyeh „pracujących zawodowo”, ani 
tych pracujących w domu”. Do zagadnienia tego chcemy podejść z pun
ktu widzenia sprawiedliwości chrześcijańskiej i prawdy. I  dlatego tw ier
dzimy, że równy szacunek należy się tak jednym, jak i drugim kobie
tom. Bo podobnie, jak zaniedbywać swe obowiązki może zarówno ko
bieta pracująca poza domem, zdarzają się sporadyczne wypadki oczywi-

■ stego próżnowania w domu, tak samo społeczeństwu służyć mogą z po- 
| żytkiem i jedne i drugie niewiasty, gorliwie spełniające swe obowiązki 
i| stanowe. My wszakże na tym miejscu nie cheemyy rozważać rzeczy

anormalnych, i mówimy wyłącznie o te j drugiej, uczciwej kategorii ko
biet pracujących zawodowo czy w domu, i pragniemy je równouprawnić 

j w opinii społecznej oraz w traktowaniu w życiu codziennym. My, na 
! zagadnienie to patrząc z punktu widzenia etyki chrześcijańskiej, — i je 

den i drugi rodzaj zajęć kobiecych uważany za PRACĘ w całym tego 
słowa znaczeniu, i to nawet za pracę równie Z iWODOWą, a  więc za
sługującą w równym stopniu na uznanie i szaci*iiek społeczeństwa, i... na 
tzw. względy w urzędach i sklepach.

Dla uzupełnienia wywodów autorki listu przytaczamy i ten argu
ment, przemawiający za delikatniejszym podejściem do pracy i szarych 
na pozór zajęć codziennych tzw. gospodyni domowej, że nawet trudno 
wyobrazić sobie życie rodzinne i społee^ne, gdyby tych „gospodyń do
mowych” nagle zabrakło, choćby na tym skorzystać miała statystyka 

j „wyższego gatunku kobiet”, tzn. pracujących zawodowo, poza domem, 
i Zapomniała autorka listu zauważyć również i to, że wystawanie w ogon- 
j kach po sklepach za każdą niemal drobnostką, tak niezbędną w życiu 

codziennym każdej rodziny, również pochłania drogocenny czas, i... ner- 
, wy oraz zdrowie tzw. gospodyń domowych w niesimiejszym stopniu, 

niż tych drugich niewiast z za lady sklepowej czy okienka w urzędzie — 
pracujących „zawodowo”.

Na koniec, chcąc może najjaskraw iej podkreślić wartość etyczną i spo
łeczną pracowitej gospodyni domowej w przeciwstawieniu do niejednej 
kobiety pracującej „zawodowo”, np. biuralistki czy ekspedientki z Ce
pelii, nie martwiącej się o brudną robotę domową, — prosimy zwrócić
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uwagę n» wygląd jednej i duugiej, na spracowane ręce tej prawie ro
botnicy domowej, i na starannie wypielęgnowane paznokcie, na wypo
madowane usteczka tej drugiej, pracujące, jednak „zawodowo”. W imię 
czego, zapytujemy, ta  druga ma być uważana za coś lepszego od go
spodyni domowej? Sama legitymacja służbowa — to stanowczo za słaby 
argument dla myślącego i czającego człowieka!

Tylko szara, żmudna i mocno wyczerpująca praca robotnicy fabry
cznej łub pracownicy np. punktu zbiorowego żywienia, tylko ofiarna p ra 
ca kobiety-lekarza i jej podobnych przyrównana być może do codzien
nej pracy domowej gospodyni.

CZECHOSŁOWACJA

Delegacja Kościoła Ewangel. 
w Niemczech z bp. Dibeliusem 
na czele odwiedziła Czechosło
wację, jako goście tamtejszych 
Kościołów ewangelickich. De
legacja była uroczyście przyj
mowana w Pradze, w Bratysła
wie i w Czeskim Cieszynie.

ST. STAWA

AWANTURNICZE MARZENIA O WOJNIE GLOBALNEJ
Żyjemy w czasach wielkiego 

naprężenia w stosunkach mię
dzynarodowych. Nie ma dnia, 
aby ze szpalt dzienników i cza
sopism Zachodu, aby z ust ofi
cjalnych przedstawicieli mono
polistycznych rządów, a w 
szczególności rządu amery
kańskiego, nie padały pogróżki 
i słowa zastraszania pod adre
sem narodów obozu demokra
tycznego.

Bankierzy i fabrykanci nie 
mogą się pogodzić z nową sy
tuacją, jaka powstała w Euro
pie i Azji w  wyniku drugiej 
wojny światowej. Nie chcą się 
oni pogodzić z nieodwracalnym 
faktem, że powstał światowy 
obóz pokoju i demokracji, któ
ry jest niemniej silny niż świa
towy obóz kapitalistyczny. 
Pragnęliby wyzwolone z pęt 
ucisku narody zdławić i z po
wrotem wtrącić w otchłań 
ciemnotj i zacofania.

Straszą więc — straszą woj
ną, zniszczeniem wspaniale od
budowujących się miast i wsi, 
przepięknych zabytków ogólno
ludzkiej kultury, wymordowa
niem .milionów ludzi.
• Milionerzy i miliarderzy na
kładem olbrzymich środków 
coraz intensywniej przygoto
wują nową pożogę wojenną. 
W tym celu tworzą przeróżne 
bloki i ugrupowania wojenne, 
organizują bazy wojskowe wo
kół związku Radzieckiego, 
Chińskiej Republiki Ludowej i 
krajów demokracji ludowej, 
jawnie propagują i przygoto
wują wojnę atomową. Głoszą 
również przeróżne teorie, doty
czące skali i sposobu prowadze
nia wojny.

Jedną z szeroko lansowanych 
w Stanach Zjednoczonych teo

rii jest tzw. teoria „wojny glo
balnej “. Wyznawcy jej tw ier
dzą, że „wojna globalna" ozna
cza wojnę światową, w  której 
udział weźmie całe społeczeńst
wo i w której konieczne będzie 
naprężenie wszystkich ekono
micznych i moralnych zasobów 
wojujących krajów.

Cóż wynika z tej teorii? Wy
nika z niej, że jej wyznawcy i 
głosiciele chcą widzieć przygo
towaną przez nich wojnę jako 
wojnę światową, prowadzoną 
przez koalicję państw kapitali
stycznych przeciwko państwom 
obozu demokratycznego, a prze
de wszystkim przeciwko Związ
kowi Radzieckie nu.

A jak wyobrażają sobie ame
rykańscy militarj ści ową ko
alicję? Otóż uważają oni, że o- 
becnie Stany Zjednoczone są 
najsilniejszym państwem kapi
talistycznym i jako takie ma 
ono pełne prawo stać na czele 
wszystkich innych państw ka
pitalistycznych świata w  ich 
walce przeciwko krajom miłu
jącym pokój.

Już w  1945 roku generał 
Marsehal dał wyraz dążeniom 
amerykańskich kół rządowych 
do zapewnienia sobie kierowni
czej roli. Pisał on wówczas, że 
Stany Zjednoczone dysponują 
niezbędną siłą „dla zapewnie
nia sobie kierowniczej roli w 
przyszłym rozwoju ludzkości".

Pretendorzy do panowania 
nad światem zza oceanu prze
znaczają swym kapitalistycz
nym państwom szczególną ro
lę w  przygotowanej przez nich 
wojnie. Uważają oni, że główny 
ciężar powinien spoczywać na 
europejskich i azjatyckich kraT 
jach kapitalistycznych, a Stany

Zjednoczone powinny ograni
czyć się tylko do działań w  po
wietrzu i na morzu oraz do za
opatrywania swoich satelitów 
w uzbrojenie i inne materiały 
wojenne. Innymi słowy — lu
dzie Europy i Azji powinni gi
nąć w interesie amerykańskie
go panowania nad światem, a 
amerykańscy monopoliści — 
wzbogacać się na dostawach 
wojennych.

Swoista to strategia, która 
zrodziła teorię „wojny global
nej". Istotą jej są plany wyko
rzystania cudzych terytorii, cu
dzych armii i cudzych naro
dów, którym potentaci Wall - 
S treetu przeznaczyli rolę ślepe
go narzędzia i mięsa armatnie
go. -

Strategią tą monopole ame
rykańskie usiłują za wszelką 
cenę zrealizować, posługując 
się niewyszukanymi metodami 
nacisku i szantażu. Istnieje więc 

I już blok Północno — Atlantyc
ki, blok niektórych państw 
azjatyckich SEATO, usiłuje się 
zrealizować najbardziej nie
bezpieczne dla pokoju układy 
paryskie, na podstawie których 
miałaby nastąpić remilitaryza- 
cja Niemiec zachodnich. Zało
żono dotąd wiele i stale zakła
da się nowe bazy wojenne, da
leko oddalone od granic USA, 
zwiększa się stale zbrojenia, 
produkując nieustannie broń 
atomową dla celów wojennych.

Wszystko to prowadzi do sto
pniowego opanowania przez 
Stany Zjednoczone innych 
państw kapitalistycznych za
równo pod względem ekono
micznym, jak i politycznym. 
Prowadzić to ma również do 
zapewnienia sobie warunków
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MARZENIA O WOJNIE GLOBALNEJ
(dokończenie)

prowadzenia wojny we włas
nym, amerykańsko — imperia
listycznym interesie cudzymi 
rękami w myśl cynicznej wy
powiedzi byłego przewodniczą
cego komisji w Izbie Reprezen
tantów Kenora, który 13 
kwietnia 1949 roku otwarcie 
oświadczył: „Powinniśmy
uzbroić żołnierzy innych 
państw i niechaj one posyłają 
swą młodzież na stracenie, za
miast tego, byśmy my posyłali 
swoją".

Młodzież innych państw nie 
kwapi się jednak do przelewa
nia krwi w imię horendalnych 
zysków amerykańskich bankie
rów, fabrykantów i handlarzy. 
Doświadczenia wojny w Korei 
wykazały, że Amerykanie byli 
zmuszeni' sami wysłać swoje 
wojska do dalekich od ich gra
nic ziem i bezowocnie przele
wać krew swej młodzieży. Re
akcja młodzieży całego świa
ta — w tym również młodzieży 
zachodnio niemieckiej — na 
próby wcielenia w życie re- 
militaryzacji Niemiec zachod
nich, odrodzenia Wehrmachtu, 
wskazuje również dobitnie, że 
młodzież ta nie ma najmiejszej 
ochoty uczestniczenia w ame
rykańskiej awanturce wojen
nej.

Nie mogą tego nie wziąć pod 
uwagę nawet wybitni przed
stawiciele imperializmu amery
kańskiego. Zaczynają oni w ąt
pić w realność ich wątpliwej 
wartości strategii. Oto, na przy
kład admirał amerykański, Wi- 
mitz, w jednym z wywiadów 
oświadczył: „Jest zupełnie ma
ło prawdopodobne, aby wojna 
była globalną, jeśli pod tym 
terminem zrozumieć, że wezmą 
w niej udział wszystkie państ
wa kuli ziemskiej

Widocznie oficjalne koła rzą
dzące Stanów Zjednoczonych 
również doszły do wniosku, że 
ich teoria „wojny globalnej" 
jest niczym innym, jak zwy
kłym awanturniczym marze
niem, jeśli gorączkowo rozbu
dowują swoje siły zbrojne i wy
powiadają się już, jak na przy

kład prezydent Eisenhower, za 
totalną mobilizację w USA. Ale 
sprzeczności wewnątrz kół mo
nopolistycznych stoją na prze
szkodzie w realizacji również i 
tej nowej teorii. Nie mogą bo
wiem dojść między sobą do po- | 
rozumienia ministrowie rządu j 
Eisenhowera, którzy reprezen
tują różne interesy różnych 
koncernów. Jedni z nich uwa
żają, że należy przede wszyst
kim rozwijać lotnictwo, drudzy 
że pierwszeństwo należy się 
marynarce wojennej, a trzeci 
znów że wojskom lądowym. I 
pogódź tu wszystkich tak, aby 
każdy reprezentowany przez 
ministra monopol miał zapew
nione maksymalne zyski? Istot
nie, trudne do pogodzenia.

Pomimo wyraźnej awantur- 
niczości amerykańskiej strategi 
kraje obozu demokratycznego 
nie mogą nie brać pod uwagę 
grożącego im niebezpieczeńst
wa, wynikającego z intensyw
nych zbrojeń obozu kapitali
stycznego. Narody walczą wy
trwale o pokój o całkowity za
kaz broni atomowej i innych 
środków masowej zagłady, o 
powszechne rozbrojenie. Im 
silniejszy będzie obóz pokoju i 
demokracji, tym skuteczniejsza : 
będzie jego walka o uratowanie j 
pokoju światowego, o zapobie
żenie zniszczeniom i nieszczęś
ciom, które niechybnie byłyby 
wynikiem rozpętanej nowej 
pożogi wojennej. Stąd walka o 
pokój oznacza jednocześnie 
stałe wzmacnianie siły ekono
micznej, politycznej, i m ilitar
nej krajów obozu demokraty
cznego w celu zachowania peł
nej gotowości do obrony swo
ich zdobyczy, swoich ziem, swo
ich narodów.

Polska Ludowa i cały nasz 
bohaterski naród, Który doznał 
tyle nieszczęść w czasie drugiej 
wojny światowej wnosi swój 
właściwy wkład do wspólnego 
wysiłku całego obozu pokoju i 
demokracji, aby w należytej 
mierze zapewnić obronność 
swego kraju, nietykalność na
szych granic i bezpieczeństwo 
obywateli. —

----  KRÓTKIE
W dniu 14 kwietnia w  

wielu zakładach pracy, in 
stytucjach, na wyższych u- 
czelniach i w szkołach roz
poczęła się: akcja składa
nia podpisów pod Apelem 
W iedeńskim ' Biura Świa
towej Rady Pokoju.*

W dniu 13.IV, na konfe
rencji krajów azjatyckich 
w sprawie osłabienia na
pięcia w stosunkach mię
dzynarodowych uchwalono 
szereg rezolucji dotyczą
cych zagadnień (politycz
nych, gospodarczych i kul
turalnych. Rezolucja w 
sprawie problemów poli
tycznych obejmowała pięć 
zasad 1) wzajemne posza
nowanie integralności te
rytorialnej i suwerenności, 
2) nieagresja, 3) wzajem
na nieingerencja .w sprawy 
wewnętrzne, 4) równość i 
wzajemne korzyści, 5) po
kojowe współistnienie.*

15.IV., powróciła z Mos
kwy do Wiednia austriac
ka delegacja rządowa. Po 
powitaniu zabrał głos kan
clerz Raab, który między 
innymi powiedział: „Roko
wania, które toczyły się w 
stolicy Zw. Radzieckiego 
mają wielkie znaczenie nie 
tylko dla Austrii i Zw. Ra
dzieckiego. Są one niewąt
pliwie także cennym wkła
dem do sprawy pokoju na 
całym święcie. Naród aus
triacki pragnie pokoju. 
Chcemy pracować w spo
koju jako naród niezależ
ny dla lepszej przyszłości 
naszego kra ju”. W dniu, 15 
maja nastąpiło we Wiedniu 
ostateczne podpisanie aktu

T E A T R -
Trudne zaiste, i rzeczywiście dra

matyczne były początki naszego 
narodowego teatru w Polsce. Są one 
bowiem ściśle związane ze ściera
niem sie sił postępowych i wstecz
nych dawnej Rzeczypospolitej.

Ostateczna przewaga (tzw. obozu 
reform była jednocześnie okresem 
powodzeń i triumfów naszej sceny 
narodowej, okresem zwycięskiego 
powrotu Posła Niemcewicza oraz 
Krakowiaków i Górali Bogusław
skiego.

Rozwojowi naszej sceny narodowej, 
silniej niż konkurencja sławetne.i o- 
pery włoskiej, groziła niechęć rodzi
mego wstecznictwa i klerykalizmu 
watykańskiego, przerażonego faktem, 
że ze sceny narodowej coraz gęściej 
padają ostre słowa krytyki dawnych 
stosunków oraz głosy przeciwko sta
rej złotej wolności szlacheckiej.

W czasie gdy inne narody, zwłasz
cza na zachodzie Europy, miały już
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WIADOMOŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA J2£
przyznającego Austrii cał
kowitą suwerenność pań
stwową. Akt podpisali min. 
spr. zagr. czterech wiel
kich mocarstw.*

W okresie poprzedzają
cym 10-tą rocznicą podpi
sania układu o przyjaźni, 
pomocy wzajemnej i współ
pracy między Polską a Zw. 
Radzieckim — społeczeń
stwo polskie dokumento
wało swą przyjaźń i  wdzię
czność dla Z.S.R.R. na sze
regu uroczystych zebrań w 
zakładach pracy, celem jak 
najlepszego uczczenia 10- 
tej rocznicy układu.

*
W dniu 17.IV. w  10-tą 

rocznicę wyzwolenia hitle
rowskich obozów koncen
tracyjnych 80 tys. osób zło
żyło hołd pamięci ofiar hi
tlerowskich. Ze wszystkich 
niemal krajów Europy 
przybyły do Oświęcimia 
delegacje. Uroczystość dzie
sięciolecia otworzył red. H. 
Korytyński. Następnie wy
głosił przemówienie Prezes 
Rady Ministrów J. Cyran
kiewicz. Na zakończenie u- 
roczystości zebrani przyjęli 
rezolucję, której końcowe 
słowa zawierają kwinte
sencję treści — „Nigdy wię
cej Oświęcimia”.

*

18 kwietnia rozpoczęły 
się w Bandungu obrady 
„konferencji dwu konty
nentów” — Azji i  Afryki. 
W konferencji wzięli udział 
przedstawiciele 29 krajów. 
Konferencja ta została zwo
łana z inicjatywy Indii, In
donezji, Pakistanu, Burmy 
i Cejlonu. Obrady konfe

rencji otworzył prezydent 
Indonezji — Soekarno, mó
wiąc między innymi „Wie
rzę, że ta konferencja 
wskaże ludzkości drogę do 
prawdziwego pokoju. Wie
rzę, że wyrazi ona to, iż 
narodziły się nowa Azja i 
nowa Afryka”. Po przemó
wieniu Soekamo, zebrani 
wybrali przewodniczącym 
konferencji prem iera Indo
nezji Ali Sostroamidżojo. 
Prem ier wygłosił przemó
wienie w  którym podkre
ślił, że „Warunkiem u tr
walenia pokoju jest utrzy
manie stosunków dobrego1, 
sąsiedztwa ze wszystkimi 
państwami niezależnie od 
różnicy ustrojów politycz
nych i społecznych, nieza
leżnie od różnic wyznanio
wych i  ideologicznych, oraz 
oparcie tych stosunków na 
wzajemnym poszanowaniu 
suwerenności narodowej i 
integralności terytofriataej, 
na zasadzie nieagresji i nie- 
ingerowania w wewnętrz
ne sprawy innych' państw, 
na zasadzie poszanowania 
równości i zasadzie wzaje
mnych korzyści”..*

Uchwałą Komitetu Cen
tralnego P.Z.P.R. i Rady 
Ministrów z dnia 22 kwiet
nia b.r. w  dniu 24 kwiet
nia b.r. weszła w  życie 
trzecia obniżka cen arty
kułów przemysłowych i, 
spożywczych w handlu de
talicznym i  niektórych us
ług. * .

22.IV.. rozpoczęła obrady 
w Lipsku konferencja 
przedstawicieli mas pracu
jących Europy. Udział w

iniej wzięło około 1200 
delegatów z 27 krajów 
europejskich. Przemówie
nie zasadnicze wygłosił de
legat z Niemiec Zachodnich. 
Mówca podkreślił, że od je
dności i zwartości klasy ro
botniczej zależy utrzymanie 
pokoju i los narodów euro
pejskich. *

Izba wyższa parlam entu 
Indii uchwaliła jednomyśl
nie ustawę znoszącą podział 
społeczeństwa na kasty.*

W dniu 4.V. odbyło się na 
Kremlu posiedzenie komisji 
spraw  zagranicznych Rady 
Związku i  Rady Narodo
wości Rady Najwyższej 
Z.S.R.R. Na posiedzeniu tym 
komisje spraw zagranicz
nych Rady Związku i Rady 
Narodowości Rady Najwyż
szej Z.S.R.R. zaaprobowa
ły propozycję Rady Minis
trów Z.S.R.R. i  postanowi
ły zalecić Prezydium Rady 
Najwyższej Z.S.R.R. anulo
wanie układu francusko-ra- 
dzieckiego z 1944 r. który 
stracił moc ze względu na 
treść układów paryskich, 
ratyfikowanych przez Fran 
cję. *

W ciągu ostatnich 10 
miesięcy prace polskich 
geologów ujawniły, że rów
nina łęczycka kry je  poważ
ne złoża rudy żelaznej.

*

W 10-tą rocznicę wyzwo
lenia i powrotu ziem za
chodnich do Macierzy, od
były się wielkie uroczy
stości we Wrocławiu. Na 
uroczystości te  przybyli 
1 Sekretarz KC PZPR Bo
lesław Bierut,  ̂wiceprezes

I5.IV -  15.V 1955)

Rady Ministrów, m inister 
Obrony Narodowej M ar
szałek Polski Konstanty 
Rokossowski, wybitni dzia
łacze party jn i i państwowi 
oraz delegacje Frontu Na
rodowego z Czechosłowacji 
i N.R.D. *

9.V. uroczyście obchodzo
no 10-tą rocznicę wyzwole
nia Czechosłowacji.

*

W dniu 11 m aja 195Ł ro
ku rozpoczęła się w War
szawie konferencja państw 
europejskich w  sprawie za
pewnienia pokoju i bezpie
czeństwa w Europie. W 
konferencji brały udział 
delegacje Ludowej Repu
bliki Albanii, Bułgarii, Cze
chosłowacji, Niemiecki,ej 
Rep. Demokrat., Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej, 
Rumuńskiej Republiki Lu
dowej, Węgierskiej Repu
bliki Ludojwej i1 Związku 
Socjalistycznych Republik 
Radzieckich. W konferencji 
brał także udział przedsta
wiciel Chińskiej Republiki 
Ludowej w charakterze ob
serwatora. Konferencję o- 
tworzył Prezes Rady Mini
strów Polskiej Rzeczypos
politej Ludowej — Józef 
Cyrankiewicz. Po zatwier
dzeniu jriegulaminu złożyli 
swe oświadczenia: Prze
wodniczący wszystkich de
legacji. W sobotę d. 14 ma
ja  nastąpiło uroczystę pod
pisanie układu Wiszystkich 
w/w państw  oraz powołano 
Marszałka Związku Ra
dzieckiego — Koniewa na 
ddwódcę zjednoczonych 
sił zbrojnych Krajów bio
rących udział w konferen
cji.

SKUTECZN YM ORĘŻEM W WALCE O PRAWDĘ I POSTĘP
(Na marginesie początków własnego repertuaru sceny narodowej)

na scenie najprzedniejsze sztuki, za
równo tragedie, jak  i komedie myś
my zawsze jeszcze musieli poprze
stawać na szkolnych dialogach. Bo 
tak chciał k ler i magnaci. — Epoka 
Oświecenia, epoka kultu rozumu i 
postępu, nie chciała wszakże nawią
zywać do smutnych tradycji dram a
tu  średniowiecznego, do widowisk 
misteryjnych z życia świętych, ani do 
moralistów, ukazujących ustawiczną 
walkę duszy z ciałem, potępiających 
wszelką naturalną radość życia, oraz 
piękność ziemskiej kultury i śmia
łość ludzkiego umysłu. Wzamian 
głoszących ponurą dewocję i  rezy
gnację potenawczą. Epoka ta  prze
łamała jezuicki monopol wychowa
nia i nauczania młodzieży, zrezy
gnowała z sięgania po wzory do te
a tru  w  kolegiach jezuickich, który 
posługiwał siję wyłącznie łaciną, i 
wpajał jedynie zasady rzymskich 
dogmatów, utrw alając tym samym

egoizm klasowy najciemniejszych 
odłamów naszego ówczesnego spo
łeczeństwa.

Dla sceny narodowej wartości 
twórczej nie posiadały wzory i  tra 
dycje teatru  dworskiego, magnac
kiego czy królewskiego. Scena na
rodowa stanęła więc przed nader 
trudnym  zadaniem, bo żadnych tra 
dycji rewolucyjnych dziedziczyć nie 
mogła. Reprezentowała ona bowiem 
w swoich najbardziej postępowych 
osiągnięciach zawsze jeszcze zbyt 
szeroko pojętą ideologię postępu, 
ściśle zazębiającego o warstwy po
siadające, wyzyskujące, a więc szla- 
cheoko-burżuazyjne.

Fakt jednak, że scena nasza na
rodowa śmiało zmierzała w  kierun
ku  otwarcia sobie nowej drogi, 
naw et wówczas jeszcze przez po
rozumienie z  magnatami pańszczyź
nianymi i  bogatym mieszczaństwem. 
I to zadecydowało o ograniczonej

postępowości teatru  w  epoce pol
skiego Oświecenia.

Franciszek Zabłocki przeprowadził 
na niej surową ocenę ciemnoty cza
sów saskich, Julian Ursyn Nilem- 
oewicz rozprawił się tam  z głupotą 
i egoizmem szlachetczyzny, Wojciech 
Bogusławski, wypowiedział piękną 
pochwałę pod adresem ludu k ra 
kowskiego i górali, Franciszek Bo- 
homolsc — eksjezuita, redaktor, 
ojciec komedii polskiej a przy tym 
pisarz — odra/Jał wiekowe opóźnie
nia polskiej literatury  dramatycz
nej. On to pierwszy zaczął przyswa
jać naszej ,scenie m.i. komedie Plau- 
ta, Moliera, Goldoniego.

Epqka Oświecenia ukazała po raz 
pierwszy w  dziejach naszej litera
tury dramatycznej, jak  skuteczną 
bronią w  walce o postęp i prawdę 
jest scena teatru, a zwłaszcza kome
dia.

C. Glatzel
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„Satyra prawdą mówi! 
Względów się wyrzeka!”

(1. Krasicki)

«ŻAŁUJ, ŻE 
NIE ŻAŁUJESZ!* 

czgli 
SPOWIEDŹ 

MARYNARZA

Różne są rodzaje śmiechu. Może być śmiech sarkastyczny i drwiący, 
gdy się chce śmiechem dokuczyć komuś. Może być uśmiech krytyczny, 
gdy się chce krytyką poprawić bliźniego. Może być śmiech żywiołowy, 
wybuchający kaskadą dźwięków, gdy jesteśmy zaskoczeni dobrym żar
tem lub anegdotką. Są też z pewnością inne odcienia uśmiechu, lecz naj
m ilszym  chyba uśmiechem jest niewinny i najpogodniejszy uśmiech 
dziecka oraz uśmiech człowieka dorosłego „przez łzy”.

Czytelnicy nasi może już doświadczyli rozmaitych uśmiechów, czyta
jąc nasz „Kącik satyry i  humoru”, chcielibyśmy jednak, żeby i d  tym  
n-rze uśmiechnęli się przez łzy. Dlatego przytaczamy spowiedź m ary
narza z powieści pt. „Ćhwala córy królewskiej” — Bruce MarshąWa. 
Jest to f  ragment głęboko psychologiczny, wykazujący delikatność, dobroć 
i wyrozumiałość kapłana, Ks. Smith'a, przeprowadzającego spowiedź. 
Lecz ze starego marynarza można się uśmiechnąć, choć leży na śmier
telnej pościeli.

(E. B.)

— „Proszę księdza, jakiś sta
ry marynarz umiera u pani 
Flanigan i ona przysyła dziew
czynę, żeby ksiądz zaraz tam 
szedł.

Ksiądz Smith z trudem  stłu
mił niecierpliwe sarknięcie. Był 
głodny i zmęczony, a dość dłu
go był już księdzem na to, by 
żywić urazę wobeę grzeszników 
za ich zwyczaj umierania w 
najdziwniejszych momentach, 
w środku nocy albo kiedy po
dano właśnie jajko na miękko.

Ksiądz natychmiast udaje się 
do marynarza, (przyp. red.).

—- Moje dziecko, przysze
dłem, by wysłuchać twej spo
wiedzi — rzekł.

Stary marynarz otworzył 
dwoje bardzo niebieskich oczu. 
Wydawały się nie od razu poj
mować ceł obecności księdza, 
ale gdy im się to udało, pocie
mniały i stały się złe.

— Dajcie mi spokój, dobrze
— rzekł stary marynarz, uno
sząc się z lekka na poduszkach 
i opadając na nie znowu.

— Mój synu —- rzekł (ksiądz) 
•— jesteś umierający i nikt już 
nie pomyśli o tobie, żeś moro

wy chłop, dlatego, że zapierasz 
się swego Boga. Czas na zdoby
cie sobie zasługi jest krótki. Je 
stem kapłanem Boga i przy
szedłem tu, by wysłuchać twej 
spowiedzi.

Tak jak przypuszczał, słowa 
jego wywarły natychmiastowy 
niemal skutek. Wrogi błysk 
zgasł w oczach starego m aryna
rza, odwrócił głowę od księdza 
i rzekł: '

— To prawda, proszę księdza. 
Robiłem różne świństwa, ale te
raz jest już zapóżno.

— Nigdy nie jest zapóźno, 
dopóki żyjesz — odparł ksiądz 
Smith, — Na tym  właśnie po
lega miłosierdzie Boskie.

Ale czyż było tak  istotnie? 
Czyż nie byłoby miłosierniej ze 
strony Boga, gdyby wyznaczył 
jakąś granicę wieku dla skru
chy, powiedzmy czterdzieści 
pięć lat? Wówczas grzesznicy 
nie mieliby pokusy odkładania 
wszystkiego na ostatnią chwilę, 
a księżom też byłoby znacznie 
łatwiej. Ksiądz Smith uśmiech
nął się przelotnie nad własną 
impertynencją i wyobraził so
bie nieśmiało, że Bóg też uśmie

cha się chyba, po czym zabrał 
się do niewdzięcznego dzieła 
skłonienia tego mało oryginal
nego grzesznika, aby uznał swą 
gnuśność, głupotę i tchórzo
stwo.

Widać było od razu, że ma
rynarz nie praktykował od lat, 
ponieważ sam przyznał się 
otwarcie, iż nie pamięta już kie
dy ostatni raz był na mązy i u 
komunii św., chociaż zawsze 
odmawiał zdrowaśkę przed za
śnięciem, bowiem tam, na 
wschodzie, gość nigdy nie wie
dział, kiedy obudzi się z poder
żniętym gardłem. Potem zaczął 
opowiadać księdzu o wszystkich 
kobietach, które znał w Buenos 
Aires i Hong Kongu, oraz 
oświadczył, że te w Hong Kon
gu podobały mu się najbardziej. 
A le ' ksiądz Smith odrzekł, że 
sądzi, iż lepiej będzie, jeśli po
wtórzą sobie przykazania od po
czątku, żeby zobaczyć, ile z nich 
złamał, bo ostatecznie więk
szym grzechem śmiertelnym 
jest zaniedbanie miłości Boga 
przez całe życie, niż przygody 
z marnymi Jezabelami w  ob
cych portach. Marynarz od
rzekł, że to całkiem proste i że
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i PROMIEŃ SŁOŃCA A RELIGIA

l Chłodna ziemi skorupa — pod. promieńmi słońca
I życie z łona wydaje od wieków tysiąca...
§ zieleni się zbożem, błyszczy barw paletą, —
i nie zaprzeczysz temu, choćbyś był ascetą.

=
| Zimne religijne poglądy na życie —
\ przestarzałe, zatęchłe — nurtują w nas skrycie.
I Zgłębić je, uszlachetnić, przydać blasków wios- 
| n y —
\ to „Posłannictwa“ cel górny i wzniosły!

\ SKOWRONEK I NASZE ZAD ANIA

\ Skowronek zawieszony nad pola zagonem —
= twardą pracą rolnika dźwięcznym koi tonem... 
[ Być natchnieniem i prawdą dla człowieka pra- 
\ cy —
\ to nasze „Posłannictwo", kochani Polacy!

W OLNY KOŚCIÓŁ W WOLNEJ OJCZYŹNIE  {

Uwolniony przez wiosnę z lodowej okowy I
płynie strum yk rwący, bojowy... I:
choć bieg jego wydać się może swawolny — \ 
jest jednak szczęśliwy — bo nareszcie wolny. \

I nasze „Posłannictwo“ — to strum yk po zimie: \ 
zerwał pęta obłudy, których końce w Rzymie... \ 
już biegu nie tamują obce, wrogie kłody — f 
wszak w wolnej Ojczyźnie ■— wolne toczy wody! \

SŁOW IK I ŁACINA \

Śpiewają słowiki językiem  słowików, \
gołębie gruchają także w swojej mowie, — \ 
nie pożycza wróbel słownika królików: I
bo zw ykłym  ćwierkaniem myśl swoją toypowie... \

Obcy język łaciny — w żywą zmienić mowę — \ 
to również „Posłannictwa,, cele piękne, zdrowe! I

IIIMI Illllłtl

wcale nie ma potrzeby powta
rzania przykazań, ponieważ ła
mał wszystkie, ile ich było, aż 
do pożądania osła bliźniego 
swego włącznie; co zaś do ko
biet, to ksiądz Smith myli się 
całkowicie, bo wcale- nie były 
marne, szczególnie te w Chi
nach, które miały paznokcie po
malowane na złoto i nosiły 
czarne jedwabne pantofle na 
wysokich czerwonych obcasach; 
teraz jeszcze,, kiedy o nich my
śli, wcale nie żałuje, że je znał, 
ponieważ były takie piękne i 
chętnie poznałby je znowu, że
by tylko miał po temu sposob
ność.

Ksiądz Smith powiedział, że 
to bardzo źle ze strony maryna
rza i że Pan Bóg, Najświętsza 
Panienka, św. Józef i wszyscy 
święci byli znacznie piękniejsi 
niż wszystkie chińskie lafiryn- 
dy na wysokich obcasach. Ale 
marynarz odrzekł, że wcale nie 
jest tego tak bardzo pewien i że 
w dalszym ciągu nie żałuje, iż 
znał wszystkie te  kobiety, po
nieważ ich stroje wydawały ta
kie miłe szelesty, a w Ameryce 
Południowej było całkiem po
dobnie i sam generalny guber

nator by ł chyba tego samego 
zdania, bo w każdą sobotę wie
czorem odwiedział starą senorę 
Alvarez. Ksiądz rzekł, że to nie 
jest sposób mówienia do Boga, 
kiedy się umiera, i że stary ma
rynarz lepiej by zrobił, gdyby 
pośpieszył się ze swym żalem za 
grzechy, jeśli nie chce iść do 
piekła i stracić Wszechmocnego 
Boga na zawsze, ale stary ma
rynarz odparł, że żałując, iż tak 
często zaniedbywał Sakramen
ty i nie dość kochał Boga, nie 
może jednak żałować, że znał 
wszystkie te kobiety, ponieważ 
wszystkie one były takie ładne, 
a niektóre z nich były jeszcze 
oprócz tego dobre. Ksiądz 
Smith w rozpaczy zapytał sta
rego marynarza, czy nie żałuje 
on, że nie żałuje, iż znał 
wszystkie te kobiety, ą stary 
marynarz powiedział, że o- 
wszem żałuje, że nie żałuje, i 
ma nadzieję, że Bóg to rozumie
i odpuści staremu marynarzowi 
jego grzechy, zlewając zasługi 
męki Chrystusowej na jego nie
pamięć o Bogu i na te stroje 
sprzed lat, które czyniły tak 
rozkoszne szmery.

Namaszczenie starego mary

narza nie było rzeczą trudną, 
ponieważ leżał spokojnie i zda
wało się, że sprawia m u to 
przyjemność, gdy ksiądź Smith 
smaruje olejem świętym jego 
członki i organy jego zmysłów...

... Potem wydało się, że stary 
m arynarz zapada w nieświado
mość,, chociaż ksiądz Smith 
wiedział, że jeszcze żyję, bo pa
sy jego piżamy podnosiły się i 
opadały. Klęcząc przy łóżku 
‘ksiądz zaczął recytować modli
twy za umierających: „Wy- 
nijdź duszo chrześcijańska z te
go świata w Imię Boga Ojca 
Wszechmogącego, k tóry cię 
stworzył; w imię Jezusa Chry
stusa Syna Boga Ojca żywego, 
który cierpiał za ciebie; ....

Piżama starego marynarza 
przestała się ruszać, a twarz 
zdawała się kurczyć i zapadać, 
jak gdyby próbowała stać się 
z powrotem twarzą dziecka. 
Ksiądz Smith modlił się do 
świętych i do aniołów Pańskich, 
aby zstąpili i zeszli się razem,
i zabrali duszę starego maryna
rza przed oblicze Najwyższego, 
bowiem wiedział, że stary ma
rynarz um arł“.

(s. 24—31).
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K  o  l  u  m  n  a  z ł o t y c h  m y ś l i
PRAW DZIW A WIELKOŚĆ POLEGA NA  

SŁUŻENIU INNYM.

Każda prawdzhoa miłość jest służbą. 
Kto daje jest królem, a kto ty lko  odbie
ra — żebrakiem. W ielkim  jest tylko ten, 
kto może pomóc innym... Prawdziwej 
yńelkości nie mierzy się stanowiskiem, 
społecznym, ziemskimi urzędami i godnoś
ciami — tym  mniej grubością portfelu , — 
ale króleioskim usposobieniem, gotowym  
do wielkodusznych usług, zdolnością oka
zania się „wszystkim dla wszystkich“.

Mały jest ten, kto nie potrafi wychylić 
głowy poza ciasne podwórko własnego JA. 
Mały jest, kto przez całe swe życie ty l
ko brał: egoista! — Do wielkości dochodzi 
człowiek tylko  przez dobroć i przez usłuż
ność. Wielkim jest tylko sługal

(E. Fiedler — „Nowy człowiek”)

POCIESZAĆ CIERPIĄCYCH MOGĄ 
TYLKO  CI, CO SAM I DUŻO PRZESZLI.

K to nie posiada daru pocieszania, zdo
bytego własnym cierpieniem, nie powinien 
nawet dotykać się człowieka cierpiące
go. — Kto natomiast dar ten posiadł, mo
że odważyć się na wszystko, posiada bo
wiem niezawodną i nieomylną siłę. — 
Kto przeżył długie dni, miesiące, lata w  
cierpieniu i rozpaczy, kto zna mękę zwąt- 
nienia i cios zawiedzionej nadziei, kto 
wypłakał samotnie. strumienie łez, kto to 
wszystko przeżył duszą całą i tak w yka
zał, że nie darmo tę duszę otrzymał, — 
ten przeżyte w  cierpieniu doświadczenia 
nosi w sobie jak żyw y sakrament pocie
szenia.

(M. Rękas — „Dar pocieszania”)

CIERPIEĆ TRZEBA UMIEĆ Z K O RZYŚ
CIĄ DLA SIEBIE.

Cierpienie czyni wszystko i wszystkich  
równymi. Lecz jednocześnie dzieli w szyst
kich na dwa rodzaje: na tych co cierpią 
dobrze, i na tych co źle cierpią. Na takich, 
którzy w ten sposób cierpią, iż cierpienie 
w nich swój cel osiąga, i takich, którzy 
ów cel sami udaremniają. Na bohaterów 
cierpienia i tchórzów cierpienia.

Dlaczego właśnie ja? — zadajemy so
bie często pytanie. Jest to egoistyczne py
tanie. Pytaj raczej: Dlaczego ja właśnie 
mam być wolny od. cierpienia? Wszak 
cierpią wszyscy bez wyjątku! — Tak, two
je cierpienie — to cząstka powszechnego 
cierpienia. Czy sam tylko  chcesz mieć dla 
siebie przywilej i być wolnym  od podatku 
cierpienia?

(P. Keppler — „Szkoła cierpienia”)

NIENASYCONYM  JEST GŁÓD MIŁOŚCI
Głód miłości — wieczna żadza naszego 

JA. Może mieć człowiek wszystkie czyn
niki, jakim i świat rozporządza dla zado
wolenia ludzkości, może mieć najwyższą 
władzę, najwyższe bogactwa, ty tu ły, za
szczyty, zaspokojenie nawet zachceń wszel
kich, — jednak gdy czuje koło siebie brak 
miłości — jest najnieszczęśliwszy;

Można być pozbawionym wiedzy i ma
jątku i tytułów, ale gdy się ma to poczu
cie, że się jest kochanym, czuje się czło
w iek szczęśliwym. — Siła żądzy miłości w  
ludzkim  sercu jest tak potężna, że w szyst
ko i wszystkich zaprzęga do pracy, by 
znaleźć zaspokojenie.

(J. Czernecki — „Tylko serce uratuje”)

WIADOMOŚCI DLA ROLNIKOW
CHOROBY ZAKAZNE U ZWIERZĄT

Znanym ogólnie jest 
fak t możliwości zakażenia 
się człowieka od zwierząt. 
Ze względu na charakter i 
teren swej pracy najbai*- 
dziej narażeni na przejęcie 
zarazków chorobowych 
zwierząt są chłopi. Aby- u- 
niknąć momentu zakaże
nia należy przestrzegać jak 
najdalej idącą higienę przy 
pracy. Tak więc po pracy 
należy dokładnie myć ręce, 
zwłaszcza w  porach poprze
dzających posiłki. Zwierzę
ta domowe winny mieć od

dzielne w iadra do picia. 
Jeśli chodzi 0 zabudowa
nia gospodarskie jak  staj
nie, obory czy chlewy mu
szą być one dobrze prze
wietrzane, często bowiem w 
kurzu, który powstaje pod
czas podawania słomy i sia
na mogą kryć się najrozma
itsze zarazki. Do najczęściej 
spotykanych chorób zwie
rzęcych należą — pryszczy
ca, nosacizna i gruźlica. 
Pierwsza ż nich spotykana 
jest u bydła. Charakterys
tyczne jej objawy to pow

stawanie szeregu pęcherzy 
w pysku zwierzęcia. U lu
dzi choroba ta  występuje w 
postaci ostrego zapalenia 
jamy ustnej, przy równo-, 
czesnym gorączkowaniu. 
Nosaciznę poznajemy po 
powiększonych gruczołach 
podszczękowyeh u  konia i 
wycieku ropnym z nosa. U 
człowieka choroba to obja
wia się- wysoką gorączką i 
wysypką w postaci pęche
rzyków. Zakażenie gruźli
cą, wywołane jest najczęś
ciej przez prądki, znajdują

ce się w mleku, ślinie i ka
le chorych krów. Oprócz 
wymienionych tu  chorób i- 
stnieje szereg innych jak  
wąglik, różyca, wścieklizna 
i różnego rodzaju liszaje i 
egzemy.

Oczywiście staranne 
przestrzeganie zasad higie
ny zmiejsza do minimum 
możliwości zakażenia, dla 
tego też nie należy ich ba
gatelizować, a  w  w ypad
kach podejrzanych należy 
jak najszybciej zasięgać ra 
dy lekarza.
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L.G. — Warszawa * M.S. — K ra
ków

W swoisty sposób zaniepokojeni 
jesteście wizerunkiem na okładce 
kwietniowego num eru «Posłannic
twa*, który ponoć przedstawia „o- 
bnażonego” mężczyznę.

Dziwi mas, iż mimo opisania po
wyższej ilustracji jako wspaniałego 
fresku, wykonanego przez znakomi
tego artystę o sławie światowej — 
Michała Anioła, macie do nas żal o 
szeraemie „pornografii”. Przede 
wszystkim ni© jest to żaden „goły 
mężczyzna”, ale rysunek wyobraża
jący proroka Jonasza. Dla ciągłości 
ozdabiania szaty zewnętrznej nasze
go czasopisma -— w tym roku posta
nowiliśmy dać, Czytelnikom wspa
niałą serię wszystkich proroków sta- 
rotestamentowych, by w  roku przy
szłym, jako jubileuszowym dla na
szego wydawnictwa (25-leeie), 
przejść na serię naszych proroków 
narodowych, co zaproponował zresz
tą  jeden z naszych starych wyznaw
ców z Warszawy.

Niezależnie od powyższego, gdyby 
w podobny sposób podchodzić do 
prawdziwej sztuki, obawiamy się, że 
musielibyśmy w  końcu dojść do pa
radoksu okrywania szatą każdego 
krucyfiksu, nie mówiąc już o wielu 
innych wspaniałych okazach religij
nej sztuki plastycznej. Cała tajem ni
ca zagadnienia polega na rzeczy 
nader prostej, a mianowicie z jakie
go punktu widzenia będziemy pa
trzyli na świat i życie: czy jako lu 
dzie rozumni, zachwycający się pię
knem prawdziwej sztuki i znajdu
jący w  niej swoiste, wyższe upodo
banie oraz wewnętrzne zadowolenie, 
—i czy też — wybaczcie nam  nasizą 
szczerość — sami będąc pełni prze
wrotności i obłudy obnażać będzie

my w  myśli w  brutalny sposób 
wszystko', coi w  sobie piękne i szla
chetne, zaspakajając zmysły obraza
mi brudnej d przyziemnej fantazji.

Doi patrzenia na  dzieła sztuki pię
knej trzeba niestety również dojrzeć, 
tak  samo zresztą, jak  do śmiałego 
spojrzenia na  wiele innych tajników 
życia ludzkiego, a  także na  dziedzi
nę naszego życia religijnego. Tylko 
nagie i przyziemne umysły szukają 
wokół isiebie życiowej golizny, —• 
tylko1 prostackie dusze w  okazach 
sztuki pięknej dopatrują się przed
miotu „zgorszenia”, nie wiedząc o 
tym, że sami sobie najsmutniejsze 
wystawiają świadectwo.

A teraz n a  koniec coś wesołego 
na powyższy temat. Otóż wymienie
ni na wstępie „zgorszeni” przyzna
ją  się, że dumni są, iż podobne „por
nograficzne rzeczy” nie m ają miejsca 
w  ich „rzymskim” Kościele. Otóż z 
przykrością zmuszeni jesteśmy im 
wyjaśnić, że wszystkie wspomniane 
„gołe” freski zdobią kaplicę, w  któ
rej odprawia mszę sam papież, któ
rem u wcale -nie przeszkadzają one 
do modlitewnego skupienia. W tym
że samym; W atykanie znajduje się 
cała galeria trochę bardziej „obna
żonych” okazów sztuki, co wcale nie 
gorszy ani „jego świętobliwości”, ani 
licznych gości zwiedzających zabyt
ki sztuki w  siedzibie papieskiej. 
Zapewniamy, że i my faktem  tym 
bynajmniej się nie gorszymy, bo 
gdyby tylko tak ie  mieć pretensje do 
papiestwa, to właściwie nie było1 by 
za co potępiać „mecenasów sztuk 
pięknych”.
S.Ch. — Warszawa .

Serdecznie dziękujemy za nadesła
ne nam  korespondencje, które chęt
nie wykorzystamy na łamach na
szego pisma. Ponieważ nosimy się z

zamiarem utrzymania nadal kolumny 
wiadomości z innych Kościołów na 
święcie bardzo będziemy zobowią
zani za stałe zasilanie tego działu 
coraz nowymi korespondencjami. 
Wywdzięczymy się za przysługę w 
swoim czasie, gdyż na razie nie je
steśmy sytuowani m aterialnie na ty
le by móc opłacać normalne hono
raria  autorskie.

S.B — Warszawa

Uwagi Wasze krytyczne co do 
wielkości pewnych winiet stałych w 
naszym czasopiśmie uznaliśmy za 
słuszne. Toteż nie omieszkaliśmy z 
mejsca wprowadzić ulepszenia, które 
napewno sami zauważacie już w 
dwuch ostatnich numerach. Po 
saczegółowsze wiadomości i dane z 
Kościoła starokatolickiego Mariawi
tów, radzimy się zwrócić bezpośred
nio do klasztoru centralnego tego* 
Zakonu w Płocku przy ul. Dobrzyń
skiej 24, gdzie spewnością otrzyma
cie żądane materiały. Za życzenia 
dla wydawnictwa bardzo jesteśmy 
zobowiązani. Prosimy o szerzenie 
naszego pisma wśród najbliższego 
otoczenia i zjednywanie nam  nowych 
stałych Czytelników.

K.K. — Brześć Kujawski
Z wielkim zadowoleniem czytacie 

nasze pismo i w  wielu sprawach 
całkowicie podzielacie nasze zdanie. 
Twierdzicie, że w  wolnych od pracy 
chwilach czytacie Pismo św. i ni
gdzie nie znajdujecie potwierdzania 
na słuszność papieskiej nauki o Koś
ciele i „nieomylności”. — Daleka 
przed Wami przekonali się o tym 
ludzie światli i dobrzy, jak  np. ks. 
bp. Jerzy Strossmayer, rzymski 
biskup, który tak  jawnie zaprotesto
wał na Soborze Watykańskim prze
ciwko nowemu dogmatowi o „nie
omylności” papieża. Piszemy o tym 
w  numerze listopadowym z ub. ro
ku.

Słusznie uważacie, że nie potrze
bny nam jest obcy Kościół, jeśli mo- 

(dok. na str. nasi.)

W 20 ROCZNICĘ ŚMIERCI I. MICZURINA
Iwan Miczurin, zwany 

często poetycznym imie
niem „czarodzieja sadów”, 
od najmłodszych la t intere
sował się wszelkimi prze
jawami życia przyrody. Po 
ukończeniu gimnazjum w 
Riazaniu pracował jako 
biuralista w  Kozłowie. Cię
żkie warunki materialne nie 
pozwalały wielkiemu miło
śnikowi przyrody i nauki 
n a  prowadzenie prac doś
wiadczalnych w  takich roz
miarach, jakby tego prag
nął. Nie mniej każdą wolną 
chwilę poświęcał swej ulu
bionej dziedzinie wiedzy 
przyrodniczej — sadowni
ctwu.

W carskiej Rosji nauka 
i praca Miczurina nie znaj
dowały należytego zrozu
mienia, dopiero Władza Ra
dziecka umożliwiła wiel
kiemu uczonemu prowa
dzenie prac badawczych 
zarówno pod względem ma
terialnym  jak  i moralnym. 
Znanym faktem jest wiel
kie zainteresowanie Lenina 
nauką i osiągnięciami Mi
czurina. Pracy i doświad
czeniom Miczurina Ural i 
północne okręgi Związku 
Radzieckiego zawdzięczają 
mrozoodpome odmiany 
drzewek owocowych. Wiel
ki uczony Radziecki wpro
wadził ponad 300 odmian

gatunków roślin, krzewów 
i drzew owocowych nie dar
mo więc z imieniem Jego 
wiąże się określenie Czaro
dzieja Sadów. W dniu 7

czerwca b.r. minęło 20 lat 
od śmierci Miczurina, nau
ka Jego jednak żyje i świę
ci nowe triumfy, ku szczę
ściu i pożytkowi ludzkości.

O DOSTAWACH MLEKA

Przy odstawianiu mleka 
do zlewni i mleczami na
leży pamiętać, że najwyż
sze ceny otrzymuje się za 
mleko świeże, pełnotłuste i 
czyste. Częstą przyczyną 
zalegania w obowiązko
wych dostawach mleka jest 
trudność codziennego dos
tarczania małych ilości 
mleka do punktu odbior
czego. W związku z tym Ko_

ła Gospodyń Wiejskich win
ny zająć się zorganizowa
niem zespołowej odstawy 
mleka w gromadzie. Pamię
tajmy, że Komitet Dostaw
ców Mleka kontroluje p ra
ce zlewni, bierze' udział w 
określaniu zawartości tłusz
czu w  mleku, a także pilnu
je terminowych wypłat i 
rozdziału mleka chudego i 
serwatki na paszę.
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żemy bez szkody dla wiary i zbawie
nia posiiadać własny Kościół polski.

Wysuwacie szjereg wątpliwości; i  
niejasności, które Wam należycie 
rozświetli systematyczne czytanie 
naszego „Posłannictwa”, gdyż wy
czerpująco odpowiada ono na wszy
stkie postawione nam pytania, na ja 
kie nie chcemy po kilkakroć odpo
wiadać. Powiadacie, że zakonnik 
rzymski, zapytany przez Was w  tych 
sprawach nakazał Wam „nie myśleć
0 tych rzeczach i tylko słuchać 
nauczania papieskiego, które jest ta 
kie same, jakby Bóg przemawiał'’. 
Możliwe, że są jeszcze ludzie aź tak 
naiwni, by w baśnie takie uwierzyć, 
ale Wam radzilibyśmy dobrze nad 
sprawami tymi się zastanowić, by 
móc — jak twierdzicie — „z czys
tym sercem i sumieniem przystać 
do Kościoła Narodowego”. Wreszcie
1 w  tym względzie przyznajemy 
Wam słuszność, że cechą charakte
rystyczną rzymskiego Kościoła jest 
pycha i obłuda! Nie można było kró
cej i  dosadniej powiedzieć całej o 
tym  prawdy. Jesteśmy przekonani, 
że Chrystus — gdyby dziś zjawił się 
wśród nas — na pewno powiedziałby 
jeszcze surowiej, aniżeli mówił do 
do współczesnych Mu faryzeuszów i 
uczonych w Zakonie.

C.G. — Legnica
Z nadesłanych w  ostatnich czasach 

materiałów redakcyjnych skorzysta
my w najbliższych, numerach nasze
go pisma. Prosilibyśmy zaintereso
wać się raczej działem biblijnym 
oraz tzw. «rzeczy ciekawych*. Inne 
działy są należycie obsłużone i ma
my materiałów pod dostatkiem na 
kilka miesięcy naprzód.. Również 
niemożliwym jest odpowiedzieć na 
wszystkie korespondencje do Redak
cji, przynajmniej w  naszych skrom 
nych warunkach. Dlatego w  dziale 
odpowiedzi ograniczamy się do rze
czy najważniejszych, które by w do
datku mogły zainteresować swą treś
cią również innych Czytelników na
szego pisma.
Na ściśle prywatne oraz bardziej in
tymne pytania odpowiadamy wy

łącznie drogą listowną. Nie należy 
mieć do nas żalu, jeśli na  odpowiedź 
każemy czekać zbyt długo. Kilkaset 
poważnych pytań każdego miesiąca 
mówi za siebie, toteż na niektóre od
powiadamy naw et dopiero po upły
wie kilku miesięcy.

P.K. — Warszawa

Wszystkie Wasze korespondencje 
do Redakcji zbieramy, segregujemy 
fakty i zamierzamy w  przyszłości z 
tego korzystać, jako pewnego rodza
ju wspomnieniem z najciemniejszych 
la t prześladowań naszego Kościoła 
za czasów Polski sanacyjnej i pa
stwienia się nad nami kieru papies
kiego, na którego usługach stała 
przedwojenna! granatowa policja. 
Prosimy uzupełnić swe wspomnienia 
oraz zmaleść w swoich zbiorach ja
kieś odpowiednie do treści pam iąt
kowe fotografie, listy i  inne doku
menty naświetlające zagadnienie. 
Wszystko to w  swoim czasie wyko
rzystamy ma łamach naszego pisma. 
Za życzenia dziękujemy i nawzajem 
przesyłamy szczere pozdrowienia,

ks. bp. A. J. — Łódź

Za zwróconą nami uwagę serdecz
nie dziękujemy. Postaramy się w 
przyszłości ze wskazówek skorzy
stać. Również odpowiednie blankiety 
na wpłaty przez PKO będą nieba
wem dostarczone wszystkim Czytel
nikom. Z miłą chęciom prostujemy 
nieścisłości w  notatce o parafii na
szej w  Stodołach, której założycielem 
jest ks. biskup Jurgielewicz, ówczes
ny proboszcz parafii w  Tarłowie. 
Miało to miejsce w  29 kwietnia 1930 
roku. Ks. Tomasz Zadębski nato
miast, w  czasie tym  był jeszcze kle
rykiem. Pierwsza Msza św. została 
odprawiona pod wiatrakiem na pla
cu otoczonym plutonem granatowej 
policji z bagnetami, na karabinach. 
Przytaczamy Waszą ciekawą notatkę 
z owych czasów:

„Gdy powracałem z Sandomierza 
z oib. Jakubczakiem i ob. Stępniem od 
ks. Zadębskiego, droga przed Stodo

łami była zagrodzona drutem  kol
czastym i  przygotowano na nas na
pad bandycki, który sprowokowała 
miejscowa szlachta. Zamiast mnie, 
przez pomyłkę zamordowano topo
rem strażackim Józefa Jarosza, któ
ry osierocił żonę, będącą wówczas w 
ciąży. Ocalałem tylko dzięki dobroci 
miejscowych ludzi, którzy o zamie
rzonym- napadzie mnie uprzedzili. 
Policja granatowa nie zadawała so
bie trudu w poszukiwaniu mordercy, 
dochodzenia robiono tylko odnie- 
cheenia. W czas jakiś osobiście od
kryłem zbrodniarza, na którego 
płaszczu nawet pozostała jeszcze 
krew. Przy analizie tej krwi, „fa
chowcy” z obozu watykańskiego 
przekręcili fakty, i uznali krew za 
„świńską”. A więc w nowiutkim im
pregnowanym płaszczu morderca za
bijał „świnię” ! — Za ciekawą notat
kę bardzo dziękujemy, gdyż rzuca 
ona m alutki snop światła na jedno i 
to samo zagadnienie: niesłychanego 
prześladowania polskiego Kościoła 
za polskie serca i polską Mszę św. 
F.P. — Kraków * J.K. — Wroeiaw 

W.K. — Żarska Wieś * S.W. — Go
ścieradów * B.W. — Warszawa
A.Ż. — Poznań * L.R. — Łódź 
J.M. — Włocławek * A.P. — Wę
grów Podlaski * S.H. — Łętownia 
Wszystkie Wasze prośby zostały u-

względnione i załatwione pozytyw
nie. Prosimy o zjednywanie nam no
wych stałych Czytelników, co jest 
moralnym obowiązkiem każdego, kto 
poznał prawdę religijną.

dr» M.Ch. — Lubraniec * M.W. — 
Włocławek * R.D. — Włocławek
B.K. — Warszawa * S.B. — Zalewo 
A.W. — Włocławek
Na wszystkie pytania zawarte w 

Waszych listach odpowiemy szczegó
łowo w  najbliższych numerach na
szego pisma, gdyż w obecnym nie 
starczyło, miejsca. Prosimy o cierpli
we odczekanie swej kolejki w nieda
lekiej przyszłości. Niezależnie od te
go bardzo prosimy o zjednywanie 
wydawnictwu' coraz nowych przy
jaciół i stałych odbiorców. Liczymy 
na głębokie zrozumienie dla naszej 
wspólnej, w ielkiej*-i historycznej 
Sprawy.

WIADOMOŚCI Z KOŚCIOŁA 
POLSKO-ICATOLICK1EGO

Parafia nasza powstała w  ro
ku 1935, Założycielem jej jest 
obecny ks. bp. Julian Pękała, 
który równocześnie był pierw
szym proboszczem tej parafii, 
pracując wśród nas przez 3 lata 
w najtrudniejszym, organiza
cyjnym okresie.

Powodem powstania naszej 
parafii było^to, że ks. Wendo- 
łowski, prob. rzym.-kat. w Tar- 
chominie Kościelnym (obecny

WARSZAWA-HENRYKÓW

prob. i kanonik parafii św. Trój
cy w Warszawie (Solec) nie 
traktował po ludzku swych pa
rafian. Gdy parafianie zwrócili 
nu na to uwagę, ks. Wendołow- 
ski krzyczał z ambony: „komu
niści na Wschód!" Parę dni po 
tym  zajściu, granatowa policja 
aresztowała 10 osób.

Po tym zajściu postępowi ka
tolicy postanowili zerwać z Ko
ściołem rzym. kat. i zorganizo

wać wolny Kościół ludu pol
skiego — Kościół polsko-kato- 
licki (Narodowy). W tym  też 
celu, w roku 1936, parafianie 
kupili działkę i wybudowali 
skromny, drewniany kościołek, 
który został spalony w roku 
1944 przez cofającą się armię 
faszystowską. Po odzyskaniu 
niepodległości odprawiano na
bożeństwa w domu prywatnym, 
w którym urządzono kaplicę.

190
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W roku 1949 parafianie pobu
dowali nowy kościółek muro
wany i skromną plebanię. Przy 
budowie kościoła wiele pracy 
włożyli znani z ofiarności para
fianie: prezes Rady Parafialnej
— Kutra Szczepan, gospodarz 
Rady — Borzyn Bronisław oraz 
inni wyznawcy, a w szczególno
ści Jan  Pielak, Kazimierz Ka
lisz, Ignacy Kuciński, Michali
na i Walery Bańkowscy, rodzi
na Kreczmerów, Bolesław Ma
ciejewski, śp. Franciszek Soł- 
daj.

W dniu 24 kwietnia br. para
fia nasza obchodziła uroczystość 
parafialną Dobrego Pasterza i

Jako sekretarka Rady Para
fialnej w Chełmie Lubelskim, 
postanowiłam napisać do Re
dakcji o życiu naszej parafii.

Otóż z przyjemnością muszę 
powiedzieć, że rozwój naszej 
pafii z miesiąca na miesiąc po
stępuje naprzód. Przede wszyst
kim zaznacza się większy na
pływ młodzieży do kościoła. 
Zorganizowano Koło Ministran
tów, które liczy już 14 chłop
ców. Wielu też dawnych sym
patyków, którzy od paru la t 
przestali z nami się modlić, 
przychodzi obecnie na nabożeń
stwa.

W ostatnich miesiącach prze-, 
prowadziliśmy drobne prace re
montowe w kościele i na pleba
nii a obecnie przystępujemy do 
poważniejszego remontu. W re
kolekcjach Wielkopostnych bra
ło udział znacznie więcej ludzi 
niż dawniej, a w Palmową Nie
dzielę, parafianie nie mogli

20 marca b. r. parafia nasza 
obchodziła 25-lecie powstania. 
Uroczystość powyższą poprze
dziły 3-dniowe rekolekcje, w 
których brali udział księża z 
sąsiednich parafii, a wierni licz
nie- wypełniali świątynię.

Parafia w Kosarzewie, w cią
gu 25 lat, miała swoje okresy 
silnego rozwoju jako też i pew
nego zahamowania, zastoju. 
Najbardziej intensywnie roz
wijała się w początkach swej 
organizacji. Wprost- sponta-

20~lecie swego istnienia. Na 
uroczystość tą zaprosili parafia
nie Najprzew. Ks. Bp-a Juliana 
Pękalę i okolicznych księży. 
Chociaż pogoda w  tym dniu nie 
dopisała, to jednak przybyli do 
kościoła prawie wszyscy para
fianie henrykowscy. Przed su
mą wprowadzono procesjonal- 
nie ks. Biskupa do kościoła 
gdzie w assyście księży celebro
wał Sumę. Po skończeniu Su
my, Els. Biskup przemówił do 
wiernych, przypominając jak 
to 20 łat tem u razem z parafia
nami organizował parafię w 
Henrykowie, jakie trzeba było 
pokonać trudności, jak walczyć

CHEŁM-LUBELSKI

ukryć zadowolenia i radości, że 
kościół jest pełen wiernych. 
Przy Grobie Pańskim modlili 
się na zmianę Siostry z Towa
rzystwa Niewiast i pięknie wy
strojeni w komeżki i pelerynki
— ministranci. Na Rezurekcję 
przybyło o wiele więcej ludzi 
aniżeli w  latach ubiegłych.

Staraniem Ks. Proboszcza zo
stała sprowadzona dobra fishar
monia do kościoła, gdyż stara

• nie nadawała się już do użytku. 
Dużo tu  zawdzięczamy parafii 
krakowskiej, która fisharmonię 
tę nam ofiarowała, za co skła
damy wszyscy parafii w K ra
kowie serdeczne „Bóg zapłać". 
Należy też podkreślić, że jedna 
z naszych sióstr wyhaftowała 
piękny złoto-biały ornat, po
święcony w  dniu Zmartwych
wstania Pańskiego. Wyznawcy 
widząc coraz lepsze postępy 
pracy w parafii stali się ofiar
niejsi i już znów zebrano pie- ,

KOSARZEW-GÓRNY

niczny zryw chłopów, zarówno 
z naszej wsi jak i wsi okolicz
nych za Kościołem Narodo
wym, w którym widzieli za
spokojenie swych uczuć oraz 
uwolnienie się z pod przemoż
nych wpływów kleru rzym.- 
kat., który niemiłosiernie zdzie
rał za posługi religijne — do
prowadził do powstania w na
szej wsi silnej parafii poi. kat. 
Kościoła.

Pomimo szykan i prześlado
wań ze strony sanacyjnych
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z wybuchającym co chwila fa
natyzmem i nienawiścią, pod
burzanych przez swych księży 
wyznawców rzym. kat.

Pięknym swym kazaniem, 
ks. Biskup podniósł wszystkich 
na duchu i utrw alił w  ideologii 
polskiego katolicyzmu, życząc 
parafianom dalszej owocnej 
pracy dla chwały Bożej, dobra 
Ojczyzny i pokoju na całym 
świecie. Po kazaniu Ks. Biskup 
podziękował ks. prob. Rygusi- 
kowi za jego cichą i ofiarną 
5-letnią już pracę w Henryko
wie,

W. B — Korespondent

niądze na uzupełnienie innych 
szat liturgicznych.

2' razy w tygodniu odbywa się 
nauka religii dla dzieci i mło
dzieży, a obecnie ks. Proboszcz 
przygotowuje też małe dzieci do 
spowiedzi i pierwszej Komu
nii św.

Wziąwszy to wszystko pod 
uwagę muszę szczerze napisać, 
że zadowoleni jesteśmy z roz
woju parafii w Chełmie i dzię
kujemy Kurii Biskupiej za to, 
że po zabraniu nam ks. Edwar
da Jakubasa, długoletniego na
szego proboszcza, przysłała nam 
nie mniej gorliwego, oddanego 
pracy kapłana, ks. Teodora Ele- 
rowskiego, który, podobnie jak 
poprzedni ks. proboszcz, prowa
dzi naszą parafię do rozkwitu
i dzielnie spełnia swe kapłań
skie obowiązki.

Aniela Szadziuk

władz administracyjnych i pań
stwowych — wierni w krót
kim czasie pobudowali drew
niany kościółek, przy którym 
skupiło się życie religijne. Nie 
pomogły klątwy rzucane na 
chłopów z sąsiednich parafii 
oraz usiłowania przekupienia 
nas przez księży dziekanów i- 
kanoników rzym. kat. Kościo
ła. Chłopi, prawie wszyscy, 
pozostali wierni ideologii pol
skiego Kościoła, którą ukochali 
głęboko.
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Parafia początkowo nie mia
ła swego własnego cmentarza 
grzebalnego, dlatego też zmar
łych wyznawców naszego Ko
ścioła musieliśmy chować na 
rzym. kat. cmentarzu, co po
wodowało cały szereg szykan 
ze strony rzym. kat. kleru, jak 
wyznaczanie nam miejsc nie- 
poświęconych lub przeznaczo
nych dla samobójców. Mści
wość więc i nienawiść do na
szych wyznawców nie ograni
czała się do żywych ludzi, lecz 
sięgała poza grób — do zmar
łych, by i im nie dać wieczne
go spokoju, nie szanując nawet 
majestatu śmierci. Były i ta 
kie wypadki, że groby naszych 
wyznawców były deptane, a 
krzyże z nagrobków usuwano. 
Te i inne wypadki otworzyły 
wreszcie chłopom oczy do cze
go prowadzi nienawiść wyzna
niowa podsycana przez w aty
kańskich księży. Brak miłości 
chrześcijańskiej, którą przecież 
tak gorliwie propagowano z 
ambon kościelnych, w  naucza
niu katechizmu, a która nie i 
miała żadnego zastosowania w 
życiu praktycznym, otworzył 
oczy wyznawcom Kościoła na
szego tak, iż od tej pory żaden 
z nich nie miał wątpliwości, iż 
dobrze zrobił, że odszedł od 
rzym. kat. Kościoła.

Dodać jeszcze należy, że 
nienawiść wyznaniowa nie koń
czyła się tylko na starszych, 
czy zmarłych, ale poprzez ka
techetów szkolnych sięgała do

Bogu ducha winnych dzieci, 
które zmuszano do uczęszcza
nia na lekcje religii rzym. kat., 
do chodzenia do rzym. kat. ko
ściołów, gdyż w przeciwnym 
razie otrzymywały z religii sto
pień niedostateczny, a świade
ctwo takie zamykało drogę do 
dalszej nauki.

Parafia w Kosarzewie rozwi
jała się dobrze do chwili wy
buchu wojny w 1939 r. Oku
pacja oraz aresztowanie probo
szcza parafii — ś. p. Ks. Hen
ryka Przastka, a przez to po
zbawienie nas stałego duszpa
sterza, wpłynęło hamująco na 
rozwój parafii. Ks. H. Przastek 
zmarł w obozie w Dachau, dzie
ląc los wielu polskich męczen
ników, zamordowanych przez 
hitlerowskiego najeźdźcę.

Po oswobodzeniu weszliśmy 
w nowe, lepsze warunki życia 
tak społecznego jak i religijne
go. Władze Polski Ludowej, w 
początkach swej działalności za
gwarantowały wszystkim oby
watelom wolność sumienia i 
przekonań religijnych. Z tą 
chwilą skończyło .się jawne 
prześladowanie zarówno star
szych wyznawców, jak też ich 
dzieci oraz zmarłych na cmen
tarzu. Urzędy Stanu Cywilne
go położyły kres t. zw. m etry
kom „ważnym" i „nieważnym". 
Nasze, jako „nieważne" nie 
miały przed wojną charakteru 
prawnego i wobec władz sana
cyjnych zawarte śluby ucho
dziły za niebyłe, urodzone dzie

ci nie istniały na świecie, a 
zmarli żyli nadal w papierach 
ewidencji gminnej.

Dziś parafia nasza skupia w 
swych szeregach postępowe 
chłopskie rodziny, a życie re
ligijne rozwija się w całej peł
ni. Pobudowany został nowy, 
murowany kościół, wyposażo
ny wewnątrz w piękny głów
ny ołtarz oraz ołtarze boczne, 
w wygodne ławki, a na ze
wnątrz pobudowano dzwonni
cę, na której umieszczone są 
dwa piękne spiżowe dzwony. 
Wszystkie te prace i inwesty
cje dokonane zostały w ostat
nich latach dzięki energicznej 
Radzie Parafialnej, przy dużej 
ofiarności wiernych i przy 
dzielnej pracy naszego Ks. Pro
boszcza Tadeusza Balickiego. 
W roku ubiegłym postawiono 
też budynek gospodarczy, a na 
ten rok planujemy pokrycie 
kościoła eternitem, gdyż dotąd 
był pokryty papą, a w dalszej 
przyszłości zamierzamy wybu
dować nową plebanię.

Uroczystość parafialną za
szczycił swą obecnością Naj- 
przew. Ks. Bp Pękala, odpra
wiając uroczystą sumę w in 
tencji wiernych. W słowie Bo
żym zachęcił nas do dalszej 
owocnej pracy. Po nieszporach 
natomiast Ks. Biskup udzielił 
Sakramentu Bierzmowania. Hy
mnem naszego Kościoła „Tyle 
la t my Ci o Panie" zakończona 
została podniosła uroczystość.

W. D. — koresp.

25-LECIE K AP ŁA Ń STW A KS. M ARCINA TYM CZAKA

Dnia 8 maja br, ks. Marcin Tymczak obchodził 25-lecie swe
go kapłaństwa.

Urodził $ię 18 września 1908 r. w  miejscowości R o k u s  
w Czechosłowacji. Szkołę średnią typu klasycznego ukończył 
w Pawlikowicach, poczem wstąpił na studia filozoficzno-teolo
giczne. W roku 1930 otrzym uje święcenia kapłańskie.

W  ciągu 19-letniej pracy duszpaszterskiej w Gorzkowie, 
ks. Tym czak spełniał gorliwie swe duszpasterskie obowiązki.

Dzięki jego zapobiegliwości oraz ofiarności i pomocy para
fian, pięknie wykończono murowany kościół, który został nie 
ty lko  wzorowo ogrodzony lecz przede w szystkim  artystycznie 
wewnątrz wymalowany, wyposażony w kościelne ławki, fishar
monię i dzwon. Pobudowano też skromną ale wygodną ple
banię i w  dalszym ciągu wprowadzane są ulepszenia i upięk
szenia zarówno kościoła jak i nabożeństw kościelnych tak, że 
praca nie ustaje i parafia ustawicznie się rozwija.

Równocześnie składamy Mu tą drogą szczere życzenia dłu
gich lat życia i błogosławieństwa Bożego w dalszej pracy dusz
pasterskiej.



25—lecie parafii ir Horodle
Dnia 29 maja br. parafia na

sza obchodziła ćwierćwiecze 
swego istnienia. Przed 25 — la
ty  parafię w Horodle n/Bugiem 
zorganizował ks. St. Klepka. 
Pierwsze nabożeństwo odpra
wione było pod „gołym nie
bem". Następnie wszczęto sta
rania o przydział placu pod bu
dowę kościoła. Plac przydzielo
no w najgorszym miejscu jakie 
było w naszej osadzie (bagno). 
Wyznawcy z miejsca zabrali się 
do pracy. Zwożono setkami fur

manek piasek i ziemię i najgor
szy plac w osadzie stał się jed
nym z najpiękniejszych miejsc 
w Horodle. Plac ten zalesiono a 
wśród drzew pobudowano pięk
ny drewniany kościół.

Pracę poprzednich księży pol- 
sko-katolickiich w Horodle kon
tynuuje Ks. Józef S o b a 1 a, 
obecny duszpasterz parafii. On 
to wykończył szalowanie koś
cioła wewnątrz, sprowadził 
ławki kościelne oraz ambonę, a 
w najbliższym czasie zostanie

położona nowa podłoga. Nieza
leżnie od prac w kościele, dale
ko posunięte są prace przebu
dowy budynku plebanijnego. 
Na uroczystość 25-lecia parafii 
przybył najprzew. Ks. Biskup 
Julian Pękala, odprawił uro
czystą sumę w intencji wszyst
kich parafian, a w kazaniu za
chęcił do wiernej służby dla 
Boga, Kościoła i Ojczyzny.

Po sumie Najprzew. Ks, Bis
kup udzielił Sakramentu Bierz
mowania. S. Cz.

Wspomnienie pośmiertne
W dniu 12 maja br. zmarła w  Krakowie po długiej

i ciężkiej chorobie — wielce dla Kościoła Narodowego 
zasłużona śp. Maria z Dziubów Smolarżowa, przeżywszy 
lat 78. Zmarła cieszyła się wyjątkową sympatią wśród 
wiernych parafii krakowskiej, gdzie dzięki swej wyjątko
wej ofiarności zarówno na cele kościelne, jak i w  dziedzi
nie dobroczynności w stosunku do osób potrzebujących 
pomocy, zasłużyła sobie na trwały pomnik wdzięcznej pa
mięci. Do Kościoła Narodowego należała od przeszło 25 lat, 
a młode matki darzyły ją wyjątkowym zaufaniem do te
go stopnia, że proszono ją ponad sto razy, na matkę 
chrzestną. Wielu z Jej chrześniaków w  dniu pogrzebu 
złożyło na grobie wiązanki kwiatów. Charakterystycznym 
w Jej życiu było i to, że dzięki swym wyjątkowym zdol
nościom homeopatycznym od szeregu lat udzielała potrze
bującym porad w leczeniu ziołami, przy czym popularną 
była nie tylko na terenie miasta Krakowa, ale zasięgali 
również Jej cennej rady ludzie z całej niemal Polski. Ja 
ko dobra i praktykująca chrześcijanka nigdy nie odmó
wiła jeszcze pomocy tym, którzy Ją  o nią prosili. — Cześć 
Jej pamięci!

Drugi z kolei artykuł z cyklu «Porozma- 
wiajmy o naszym Kościele polsko-katolic- 
kim« pt. „Jakie są dzieje polskiego kato
licyzmu?" — z powodu braku miejsca w 
tym numerze, umieścimy w następnym 
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