


P O S Ł A N N I C T W O

PISMO P O Ś W IE C O N E  ZA G A D N IEN IO M  
»RELICIONYM. SPOŁECZNYM I KULTURALNYM

NR 7/8 . WARSZAWA, LIPIEC/SIERPIEŃ 1955 ROK XXIV

K s .  T A D E U S Z  M A J E W S K I

Zelnik — ap,e$i&tem
J  POŚRÓD grona „celników i grzeszników, z  którym i jadał 

Nauczyciel“, na pierwszy plan wysuwa się gospodarz domu
— Mateusz. Jeszcze dnia poprzedniego widziano go siedzącego 
koło przystani i sprawującego obowiązki swego urzędu, — po
bierał cło od przewożonego przez granicą towaru.

Celnicy byli u Izraelitów w pogardzie. Cóż to bowiem za sy
nowie ojczyzny, którzy dla pieniędzy zaprzedają się obcym, 
wrogim tyranom, — którzy dla pogan zwycięskich ściągali ha
racz z synów Izraela i plamili się obcowaniem z niewiernymi, 
zarzucając rytualne przykazania czystości?

Zajęcie celnika nie tylko, że imię plamiło, ale i kuszeniem  
było dla duszy, — czatowała bowiem na celników pokusa oszu
stwa i w yzysku, gdyż mieli wolność ściągania podatków ponad 
ustaloną normę. A  każdy rozumie, że nie mogli przecież celnicy 
za darmo dla groźnego cezara pracować, — musieli myśleć 
także i o sobie. Celnicy zaś byli przeważnie chciuoi, obca im  
była litość, poczynali sobie zwyczajnie jak zepsuci urzędnicy, 
przyzwyczajeni do łapownictwa.

Mateusz, będąc celnikiem, nie był ,,pobożny“ w rozumieniu 
faryzeuszów i nie bił czołem przed „świątobliwymi" panami, 
którzy nie mieli dlań serca. Przejrzaivszy ich pychę, zaniechał 
składania im  darów w chwilach ważniejszych wydarzeń w ro
dzinie. Na długie modlitwy, przepisane przez kapłanów — nie 
miał czasu, gdyż musiał pracować. Że był celnikiem, to nie 
było najgorsze. Przypuszczamy, że odpędzał pokusę, i może nie 
był nienasyconym łupieżcą. Choć był w niezgodzie z faryzeu
szami, żył jednak w bojaźni Bożej i czekał na odkupienie 
Izraela.

T Ł U M Y  ludzi przesuiuały się codziennie przed bud.ką cel
nika, wielu przechodniów przystawało tu dla rozmowy. 

Nikogo Mateusz nie wypatrywał vj przesuwającym się co dnia 
tłumie z ciekawością tak naprężoną — jak Jezusa z Nazaretu. 
I żadne wiadomości, które m u ludzie znosili, nie przekonywały 
go w takim  stopniu, jak obiegające ziemię świętą wieści o Na- 
zareńczyku.

Widział Mateusz uńelkie sprawy Jezusa Nazareńskiego, w i
dział, jak chore i kaleki uzdrawiał, jak łaknących sprawiedli
wości krzepił słowem życia, widział chwałę nieziemskiego ma
jestatu, bijącą z Jego postaci. A  znacznie większe rzeczy mówili
o Nim, ludzie. Zycie Jego było bez zmazy, słoioo łaski z ust 
Jego było wielkie jak bezbrzeża wieczności, czyny Jego tchnęły 
litością ku ludziom, co się źle mieli, zniżał się do tych, którymi 
wszyscy pogardzili, szukał, co było zbłodzane.

(M U R IL L O )

WITAJ ŚWIĘTA 
WNIEBOWZIĘTA

p  iebłe na wieki wychwalać
będziemy — 

Królowo nieba, Maryjo!
W Twojej opiece niechaj

zostajemy — 
Śliczna bez zmazy, Liii jo!
Wdzięczna Estero, o Panienko

święta — 
tyś przez aniołów jest do nieba

wzięta!
Niepokalanie poczęta!
Na każdy moment, na każdą

godzinę —•
Twojej pomocy żądamy!
Pani Anielska, oczyść naszą winę — 
do Ciebie grzeszni wzdychamy!
O Bramo rajska, Ucieczko

grzeszników-
0  Matko Boska — wyzwól

pokutników!
Niepokalanie poczęta!
Przybądź, o Matko, w  ostatnim

terminie,
Ciebie my — grzeszni — wzywamy 
na pomoc naszą w śmiertelnej

godzinie: 
niechaj przy Tobie skonamy! 
Ubłagaj Syna, niechaj się zmiłuje
1 żywot wieczny po zgonie daruje! 
Niepokalanie poczęta!

(pieśń kościelna)
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Zapatrzony na tłum, w którego mrowiu nie ginęła postać 
Nazareńczyka, ów celnik na wpół przytom ny siedział na cle, 
myślami wybiegał za Jezusem, oczyma pełnymi tęsknoty ścigał 
Jego postać.

A  Jezus często tamtędy przechodził i nie potrzebował, aby 
Mu kto świadectwo wydawał o Mateuszu, sam bowiem w ie
dział, co było w tym  człowieku. Wzrokiem przeniknął go na- 
wskroś: widział wszystko złe, które w  nim  było, widział też, że 
Mateusz jest do służby świętej potrzebny jako kronikarz i pi
sarz świętej historii, wiedział wszystko, co z niego zamierzał 
uczynić, widział w nim nawróconego ucznia, apostoła - w y 
brańca. I rzekł mu: „Pójdź za Mną!“.
D °  wielkiej zaiste chwały powołał go Pan: za Jezusem wolno 

było odtąd chodzić Mateuszowi. Nie potrzebował dopełniać 
obrządku oczyszczenia, ani poddawać się próbie. I powołanie 
było natychmiast skuteczne. „Tedy wstawszy, szedł za Jezu- 
sem“. Nie stawiał żadnych warunków, nie prosił o zwłokę, jak 
inny z uczniów mówiący: „Panie, dopuść mi pierwej odejść 
i pogrzebać ojca mego“, — ani też jak d.rugi, który rzekł: „Do
puść mi pierwej pożegnać się z tym i, którzy są w domu moim“. 
On „tedy wstawszy, szedł za Nim“!

Oto jedyna w swoim rodzaju, nieporównana historia nawró
cenia: krótszej, a wymowniejszej nie możemy sobie wyobrazić. 
Poszedł celnik za Jezusem, poszedł od zysków, poszedł w ubó
stwo, poszedł duszą i ciałem, do służby Jezusowej, przyniósł 
głos i wspaniałe na ówczesne czasy pióro do opowiadania 
Ewangelii, szedł za Nim  zawsze i nigdy nie odstąpił swego nie
zawodnego Przewodnika.

Mówiąc o Mateuszu, nie możemy zapominać o jego towarzy
szach, którzy mieli jednakową z nim opinię, będąc wspólnikami 
doli celniczej. Mateusz nie chce opuścić cła tajemnie, ■— cóżby 
sobie bowiem mogli o nim  pomyśleć i powiedzieć? Niech wie
dzą z kim  poszedł Mateusz, może sami znajdą kiedyś drogę! 
Gdy Chrystus celnika w apostoła przemienia, wszystko musi 
być jawne, jasne, jak dzień biały.

1 oto celnik nawrócony zbiera gości, dziwacznych doprawdy 
współbiesiadników dla siedzącego za stołem Jezusa. Byli to 
ludzie podejrzanej sławy, — ludzie, którzy na gorszą może od 
celników służbę u Rzymian przystali, — goście których ręce 
krzywdą ludzką były zmazane. Ale, gdy celnik Mateusz został 
uczniem Jezusa, to i dla wielu innych celników mają się wrota 
życia otworzyć. „I stało się, gdy Jezus siedział w domu Mateu
sza, że oto wielu celników i grzeszników przyszedłszy, usiedli 
z Jezusem i z  uczniami Jego. I jadł z nim i“.

Nie omylimy się twierdząc, że przy tym  stole z ust siedzą
cych nie padło bluźnierstwo, nie padło żadne bezbożne słowo 
czy też szyderstwo. Po raz pienoszy ujrzano tam prawdziwą 
świętość i szczerą pobożność. Czystości wzroku Jezusa nie mo
gły wytrzym ać ich oczy. Gdy powiew łaski dotknął potępio
nych przez lud — nowa w nich wstępowała otucha. Zaiste, bło
gosławieni celnicy, którzy zamiast pałających gniewem świę
toszków  — po raz pierwszy widzieli prawdziwie świętego, na
tchnionego miłością. Więc miłość i świętość — to jedno? — 
pytali. Więc można być świętym  — i nie uciekać od, maluczkich 
a podłych w narodzie, a raczej się do tych wszystkich wzgar
dzonych zbliżać? I myślą wybiegali ku tym , którzy z ukosa 
rzucali mimowoli surowe spojrzenie d.o izby.

Jerzy Szymanowsski

PANIE
Mistrzu nasz drogi, Tyś 

[swe przykazania 
nie na kamieniu dał do 

[przechowania, 
lecz w żywych serc 
[naszych wyrył je  tablicy 
i tameś je zamknął, jak w 

[świętej skarbnicy.

Tyś nie nauczał zawiłych 
[dogmatów, 

lecz prawo jedno objawiłeś 
[światu,

i boską swą wolą wyraziłeś 
[taką:

„Jeśli miłujesz —
[wypełniłeś Zakon!“

Ani liturgii nie
[ustanowiłeś, 

»W duchu i prawdzie« 
[czcić Ojca zleciłeś, — 

ani świątyni nie wzniosłeś 
[w kamieniu... 

modlić się Bogu w  swym 
[każesz Imieniu.

Ty nie nosiłeś potrójnej 
[korony,

i obce Ci były poddańcze 
[ukłony... 

wszak Twe królestwo, nie 
[jest z tego świata — 

w każdym człowieku' 
[każesz widzieć brata.

Ty osłodziłeś nasze życia 
[znoje,

„Gdzie dwóch się schodzi 
[— prosząc w Imię Twoje,“ 
Ty obiecałeś pozostawać z 

[nimi,
nie zostawiając ich samych 

[na ziemi.
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PRZYJDŹ 
K RÓ LESTW O  
T W O J E !
Lecz spójrz, o Mistrzu, jak 

[w świata zamęcie 
już zapomniano o Twym 

[testamencie: 
jak ów „namiestnik",

[coś go nie naznaczył... 
wszystko w  Kościele Bo

żym przeinaczył,

On w Twym Imieniu i 
[stosy zapala, 

gwałci sumienia, i dusze 
[zniewala, 

i rzuca klątwy złowieszcze 
[nad światem — 

by człowiek nie był
[człowiekowi bratem.

Mamy dogmaty, mamy
[świątyń wiele, 

lecz dla Ciebie !nie stało 
[już miejsca w Kościele: 

„Miłość bliźniego11 — to 
[dziś frazes pusty, — 

na grzech lekarstwem — 
[papieskie odpusty.

Chce królem być ziemi, 
[nieba i podziemia, 

i swoim przepychem —■ 
[Twą postać zaciemnia: 

Ty żyłeś biednie — on zaś 
[komfortowo, 

on wdział koronę — Tyś 
[nosił cierniową.

Usłysz głos skargi, co do 
[Ciebie woła: 

Wypędź kupczących z
[Twojego Kościoła! 

Przed Twe oblicze
[wznosim prośby swoje 

wołając: „Panie, przyjdź 
[królestwo Twoje!"

r£AG N lE W AN I ,,święci“ ze zgorszeniem pytali: „Z grzeszni
kami i celnikami je nauczyciel whsz?“ Słusznie ludzie na

zywali faryzeuszów pospolicie obłudnikami. Byli to obłudnicy! 
Ci „najlepsi, najuczciwsi, pełni poświęcenia Stróże świętości 
Izraela“, dbali o cnotę, chcieli być wzorem pobożności dla zoszy- 
stkich! Od kolebki wpajano w nich zasady surowego Zakonu, 
który nakazywał unikać grzeszników. I oto widzą, że Jezus 
siedzi i nie brzydzi się rozmawiać w gronie celników, — i o ile 
nie m ylą pozory, nawet dobrze się czuje w ich gronie. Nie dziw, 
że zgorszeni pytają : „Czemu z celnikami?11 — Czemu gardzi 
przepisami Zakonu, poniewiera przodków święty obyczaj? Na 
m yśl im  przychodzi zapewne znane przysłowie: „Z kim  kto  
przestaje../1

Faryzeuszom naujet na m yśl nie przyszło, że niejeden ze 
współbiesiadników stać się mógł onej godziny w czymkolwiek  
podobny, do Jezusa, że niejeden z nich właśnie w tedy odczuł 
w swej duszy po raz pierwszy pragnienie: Obym się mógł stać 
człowiekiem według woli tego Jezusa. I że nie jeden w tedy 
właśnie to sercu swoim powziął wielkie postanowienie żyć od
tąd inaczej, a chodzić drogą prawości.

Nieszczęśni faryzeusze! Przecież■ ona uczta była dla celników 
wspaniałym i niesłyszanym kazaniem, wym owniejszym  ponad 
złote słowa! Otóż dla nich żyje jeszcze miłość, która się ku nim  
zniża, ich w iny zmazuje, laską darzy i daje ratunek! Miałyby 
Boże zamysły zbłąkanych synów tej ziemi prowadzić ną potę
pienie? O nie, — „Miłosierdzia chcę, nie ofiary!... Przyszedłem  
szukać to, co było zginęło!“ — oto szczytne hasła Jezusa.

Ale faryzeusze nie znali tego Boga wielkiego miłosierdzia, 
a samolubni w trosce o zbawienie swoje, nic nie potrafili uczy
nić dla grzeszników i słabych, stronili tylko od nich jak od za
razy. Na ofiarach zewnętrznych polegało ich nabożeństwo, lecz 
były to ofiary bez serca, bez miłosierdzia, obliczone na wartość 
srebników, zimnych jak one 30, które z rąk ich Judasz otrzymał 
w zapłacie, a jakie również z faryzeuszowskich pochodziły, ofiar.

Gdy Chrystus przyniósł promienną Ewangelię o królestwie 
niebieskim, bluźnierczo szydzili: „Zbawiciel Izraela — przy
jacielem celników!“: Gdy zaś gromią, ich zaczął: „Rodzie jasz
czurczy!1 — zgotowali Mu krzyż. — Otó tacy byli faryzeu- 
szowie.
C Z Y  wszyscy faryzeusze potępieni? —  Czy może wszyscy

celnicy zbawieni?
O nie, i potem jeszcze byli w Ziemi Świętej celnicy kupczą

cy na cle. A  Nikodem, Józef z Arymatei, Paweł z Tarsu prze
szli w  szeregi uczniów Chrystusowych ze zgromadzenia fary
zeuszów. Chrystus bowiem nie jest Zbawicielem tylko celni
ków, ani sędzią faryzeuszóio, — lecz lekarzem i Odkupicielem  
grzeszników, którzy szukają ratunku, zrozumienia... i serca!

Chociaż od onej biesiady w domu nawróconego celnika up ły
nęło już blisko lat 2000 i wiele rzeczy zmianie podległo na tej 
ziemi, jedna rzecz została niezmieniona: oto Chrystus ukrzy
żowany jest dla wielu zgorszeniem i głupstwem, — oto tak 
było, tak jest obecnie, i tak najprawdopodobniej będzie.

A  oto druga prawda, także już od lat 2000 niezmieniona, ale 
‘ taka, która się ostoi na wieki: Chrystus przyszedł na świat dla 

zbawienia i przemienienia każdego wierzącego, jakiego potrafi 
z celnika przeobrazić w apostoła.
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J. Szymanowski

WALKA O TESTAMENT CHRYSTUSA
Świetlanej pamięci ks. Jana Husa w 540 rocznicę jego męczeńskiej 

śmierci na stosie inkw izycyjnym  — pracę tę poświęcam. Wieczna chwa
ła nieugiętemu bojownikowi o Chrystusową religię Ducha i Prawdy!

SŁOWO WSTĘPNE

Krótkie to studium nie rości sobie pretensji 
do zupełnego wyczerpania zagadnienia związa
nego z rolą Chrześcijaństwa, czy nawet tylko 
poszczególnych jego wyznań. Nie jest też apolo- 
gią prawdy religijnej w  ogóle, a nauki chrześci
jańskiej w szczególności. Zadaniem, jakie sobie 
postawiłem jest naświetlić niektóre decydujące 
momenty w rozwoju naszej religii oraz uwypu
klenie najważniejszych jej momentów przeło
mowych, które decydująco wpłynęły na kształ
towanie się jej dalszych losów.

Najpierw przejdę w krótkim, telegraficznym 
niemal stylu dzieje Kościoła Pierwotnego, po
cząwszy od jego boskiego Założyciela — Chry
stusa. Następnie zobaczymy na przestrzeni wie
ków jego rozwój oraz specyficzną rolę, ja
ką w nim odegrało rzymskie papiestwo, o któ
rym stosunkowo powiem wiele w niniejszej 
pracy. Wyzbywszy się tedy wszelkich uprzedzeń 
i starając) się być najbardziej obiektywnym, 
przejdę po krotce dzieje papiestwa, zaczynając 
od rzekomego pierwszego papieża ,,księcia apo
stołów”, jak Piotra Apostoła chętnie nazywa 
watykańska gałąź Chrześcijaństwa.

Jak  już na wstępie zaznaczyłem,, pracę tę 
pisałem dla wierzących chrześcijan, dla łudzi 
dobrej woli, szukających prawdy i pragnących 
ją poznać, choćby to poznanie miało zachwiać 
w posadach tradycją urobione ich sądy, choćby 
miało doprowadzić do zburzenia dotychczaso
wego ich światopoglądu religijnego.

W dowodzeniu swym będę przytaczał i argu
mentował na. podstawie: Pisma świętego, fak
tów historycznych oraz poglądów pisarzy koś
cielnych pierwszych wieków Chrześcijaństwa. 
I dlatego przeświadczony jestem z góry, że nie 
znajdę , zapewne języka z tymi, którzy powagi 
Pisma św. nie doceniają, lub chcą pozostać śle
pymi na ponad wszelką wątpliwość stwierdzone 
fakty historyczne. Ponieważ rzymskie papie
stwo oraz jego tzw. prym at — jak w dalszym 
ciągu wykażę — nie znajdzie poparcia, zarówno 
w Piśmie świętym, jak i w historii pierwszych 
wieków1 Chrześcijaństwa, a przegląd jego dzie
jów wykaże całe morze grzechów, zbrodni i nie
prawości, chcę dać z siebie najwięcej obiekty
wizmu, — a więc cytaty i fakty będę czerpał 
wyłącznie z super-kato-lickich źródeł, opatrzo
nych w dodatku tzw. kościelną (oczywiście 
rzymsko-katolicką) aprobatą, a nawet wyróż
nionych jako cenne przez Kurię Rzymską:

Sepellt i Loefler: „Dzieje Papieży” — kard. 
Hergenroether: „Historia Powszechna Kościoła 
Katolickiego”. — Mam pozatem przed sobą ła- * 

ciński tekst Pisma św. (tzw. Yulgata), również

A  u t  o r

przez Kościół rzymski aprobowany. Często też. 
powoływać się będę na naukę św. Augustyna,, 
który bez wątpienia cieszy się niemałym i za
służonym autorytetem w Kościele rzymskim, 
choć ten ostatni tak chętnie głębokim milcze
niem pomija niektóre dzieła tego Ojca Kościoła.

Dla uniknięcia niejasności w posługiwaniu 
się terminem „katolicki”, pragnę z góry wy
jaśnić, że greckie to słowo „katholikos” oznacza 
„powszechny”, „ogólny” (kat-holon — tyle co 
po całym świecie rozszerzony). Czynię to dla
tego, ponieważ Kościół watykański rości sobie, 
prawo wyłączności do jedynie katolickiego Koś
cioła, b a .— utożsamia siebie nawet z jedynie 
prawdziwym Chrześcijaństwem. Tymczasem 
równie słusznie nazwa ta przysługuje Kościo
łom wschodnio-katolickim czyli prawosławnym, 
ewangelicko-katolickim i innym bratnim  wy
znaniom chrześcijańskim. Wszystkie bowiem 
Kościoły chrześcijańskie wyznają zgodnie ze 
składem apostolskim*): „Wierzę w święty Koś
ciół powszechny“ czyli chrześcijański. W pracy 
swej staram  się używać stylu prostego, zwięzłe
go, a nawet niekiedy lapidarnego. Staram się 
bowiem prawdy nie owijać w bawełnę próżnych* 
i zaciemniających słów. Może niektórzy Czytel
nicy poczytają mi to za złe. Ja wszakże posta
nowiłem nie handlować rozcieńczonym winem.

Na koniec gorąca prośba: Wyzbądź się, drogi 
Czytelniku, wszelkich uprzedzeń, i z sercem 
otwartym wyjdź na przyjęcie prawdy, mężnym 
bądź ilekroć ona okaże się przykra i bolesna. 
Niech ci owej prawdy nie przesłania dymna 
atmosfera starych przesądów, w których może 
wyrosłeś, które od dziecka w ciebie wpajano, 
i które atawistycznie tkwią zapewne głęboko, 
zakorzenione na dnie twojej duszy. Trzeba je 
wszystkie przezwyciężać, trzeba nauczyć się 
myśleć samodzielnie, nawet wbrew oporom ca
łego twego wstecznego otoczenia, któremu — 
tak jak tobie — wpojono silną wiarę w „nie
omylnego i świętego ojca” ziemskiego, zamiast 
prawdziwej wiary we wszystko ogarniającego 
Boga. — Nie wierz mi, ąż zdołam Cię przeko
nać! Lecz jeśli tę prawdę ujrzysz i poznasz ją 
dostatecznie, stań — jak ja — mężnie w jej 
obronie, niie pozwól odebrać jej sobie już nigdy! 
„Jeśli pozostaniecie w Słowie moim, poznacie 
wszelką prawdę, — a prawda was wyswobo
dzi!” — mówi do nas wszystkich Boski Mistrz.

*) Jak  nam dziś wiadomo ów Skład Apostolski czyli 
wyznanie wiary chrześcijańskiej, przyjętej przez cały 
Kościół Powszechny, nie został wprawdzie ułożony 
przez samych Apostołów, słusznie wszakże zwiemy go 
„apostolskim”, ponieważ zawiera naukę głoszoną przez 
nich, a przynajmniej jej zgodność z nauczaniem pier
wszych uczniów Chrystusa.
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OD KOŚCIOŁA PIERWOTNEGO 
DO WYSTĄPIENIA PAPIESTWA 

W CHRZEŚCIJAŃSTWIE
Kościół Chrześcijański został założony przez 

Jezusa Chrystusa. Po Jego zmartwychwstaniu, 
na skutek Zesłania Ducha świętego' (Dz. Ap. II) 
głosicielami jego byli apostołowie, wśród któ
rych wyróżniali się zrazu Piotr, Jan i Jakub, 
a następnie wszystkich apostolską gorliwością 
przeszedł Paweł z Tarsu.

Chrystus ofiarował światu Królestwo Boże, 
którego ziemskie formy kształtowały się stop
niowo z biegiem wieków. Pierwsi bowiem 
chrześcijanie nie wiele wagi przywiązywali do 
strony zewnętrznej i organizacyjnej z uwagi na 
oczekiwanie rychłego przyjścia Chrystusowego, 
Jedność owczarni Chrystusowej czyli Kościoła 
była wówczas pojmowana raczej w znaczeniu 

. duchowym, a polegała - ona (czy nie słusznie?) 
na jedności wiary i obyczajów (Ef. IV, 4).

Z początku nie istniała w  Kościele żadna 
absolutnie liturgia, przynajmniej określona, and 
nie ustalono obrzędów, pierwsi bowiem, wy
znawcy Chrystusa oddawali część Bogu „w Du
chu i Prawdzie”. Religia Chrystusowa miała 
charakter przede wszystkim etyczno-moralny, 
czym właśnie górowała nad Starym Zakonem, 
gdzie tonęła dosłownie w obrzędach zewnętrz
nych. Tę wyższość Nowego Testamentu pod

kreśla Paweł z Tarsu, gdy twierdzi, że otrzymał 
prawo „nie na tablicach kamiennych, ale na 
tablicach cielesnych serca” (2 Kor. III, 3). U pro
roka natomiast Jeremiasza tak czytamy: „Po
stanowię z wami przymierze nowe i dam Zakon 
mój do wnętrzności ich, a na sercu ich napiszę 
go, a będą wszyscy od Boga uczeni” (Jer. XXI, 
31, 33).

Późniejsze obrzędy religijne polegały wyłącz
nie na zgromadzeniach w prywatnych domach, 
gdzie oddawano się wspólnym modłom i ucze
stnictwu w „łamaniu chieba”, prawdopodobnie 
czytano tam również psalmy i wygłaszano sło
wo Boże. Nowo wstępujących do gminy chrześ
cijańskiej chrzczono w Imię Jezusa Chrystusa. 
Z biegiem czasu rozwinął się dość długi nowi
cjat tzw. katechumenat, który obowiązywał kan
dydatów na wyznawców religii Chrystusowej.

Początkowo zaznacza się dość ścisły związek 
pomiędzy starą synagogą a nowymi gminami 
chrześcijańskimi, co zaznaczało się wspólnymi 
nabożeństwami z Żydami. Chrześcijanom na
wróconym z żydostwa wolno było zachowywać 
prawo Mojżeszowe, stąd apostołowie zastana
wiali się nieraz, czy ma ono obowiązywać rów
nież nawróconych z pogan. Było to przedmio
tem słynnego sporu, jaki zaistniał pomiędzy 
Pawłem a Piotrem, z którego obronną ręką wy
szedł właśnie ten pierwszy. (Gal. II, 11—14).
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Pierwotny antagonizm między chrześcijana
mi żydowskiego i pogańskiego pochodzenia za
cierał się coraz bardziej, zwłaszcza gdy Żydzi 
zostali rozproszeni po świecie (po zburzeniu 
świątyni Jerozolimskiej ok. 70 roku). Ustalił się 
też wtedy zwyczaj świętowania niedzieli za
miast dawnego szabatu, i to na pamiątkę Pań
skiego Zmartwychwstania.

W poszczególnych zborach chrześcijańskich 
powoływano tzw. „starszych” (presbyterów) al
bo biskupów (episcopos), którzy pełnili funkcje 
przełożonych. Powoływano ich na urząd na 
podstawie wyborów a w służbę wprowadzano 
za pomocą wkładania rąk. Ich pomocników na
zywano diakonami.

Spowiedzi usznej, w sensie praktykowanej 
dzisiaj powszechnie w Kościele papieskim — 
chrześcijanie pierwotni nie znali.- Grzechy swo
je gładzili przez żarliwą modlitwę, dobre uczyn
ki i Chrzest, gdyż nie wyobrażano sobie nawet, 
by można było w ogóle jeszcze grzeszyć po 
przyjęciu Chrztu. Moralność też tych chrześci
jan stała nader wysoko, a religia ich zalecała 
przede wszystkim daleko posunięty humanita- _ 
ryzm oraz miłość bliźniego, i jak mówią Dzieje 
Apostolskie —  „wszystko mieli wspólne” (Dz. 
Ap. IV, 32).

W pierwszych wiekach swego istnienia 
Chrześcijaństwo przechodziło okrutne prześla
dowania, które miały przede wszystkim podło
że polityczne. Państwo bowiem rzymskie opie
rało swój byt na religii tzw. państwowej, oczy
wiście pogańskiej **). Największe prześladowa
nia miały miejsce za cezarów Nerona (64 r.), 
za Domicjana (81—96), za Trajana (98-117) oraz 
za Dioklecjana' (304—313).

JAK DOSZŁO DO POWSTANIA PAPIESTWA?"

Cesarz Konstantyn, zwany Wielkim, wydał 
w roku 313 edykt tolerancyjny, określany nie
kiedy Mediolańskim, którym zapewnił religii 
chrześcijańskiej zupełną wolność. Wprawdzie 
raz jeszcze na krótki okres czasu zapanowała 
w tym względzie reakcja za rządów Juliana 
Apostaty, ale już cesarz Teodozjusz Wielki (395) 
ogłasza religię chrześcijańską za jedynie p a ń 
stwową. I dziwne: o ile dawniej państwo rzym
skie starało się o wyniszczenie religii chrześci
jańskiej, tak teraz dąży ono do całkowitego 
uzależnienia jej od siebie, dla wykorzystania jej 
sił dynamicznych w celach świeckich i politycz
nych, — co przyznać trzeba — było nielada 
sprytnym posunięciem i, jak się później okazało, 
stało się skutecznym środkiem panowania ziem
skiego.

Należy tutaj zauważyć, że tzw. chrześcijańscy 
cezarowie, bynajmniej nie z wielkiej gorliwości 
religijnej, ale dla celów nawskroś politycznych
— zaczynają zabierać decydujący głos w spra
wie wiary, mianują biskupów, zwołują Sobory, 
obsadzają placówki kościelne osobami sobie ule

*) Pojęcie „religii państwowej” żywcem zostało prze
niesione na czasy późniejsze, gdy Chrześcijaństwo wła
śnie zajęło jej rolę. W Polsce sanacyjnej, nawet do ro
ku 1939 taką religią państwową była oczywiście religia 
papieska.

głymi. Wywołało to wprawdzie z kolei reakcją 
również ze strony Kościoła, który za-czął dokła
dać wszelkich starań do stworzenia silnej orga
nizacji własnej, ale w gruncie rzeczy przejmo
wać ono poczęło żywcem nawskroś polityczne 
metody działania, co w rezultacie doprowadziło 
do stworzenia tzw. hierarchii.
" Początkowo wszyscy biskupi byli sobie równi 
w  urzędzie. Z biegiem jednak czasu z powodu 
rozwoju Kościoła tworzyły się tzw. metropolie 
(Kościoły macierzyste), które sprawowały pe
wną zwierzchnią władzę nad Kościołami przez 
siebie założonymi (filialnymi). Biskupów stoją
cych na czele metropolii zwano metropolitami, 
arcy-biskupami lub z czasem patriarchami. Ko
ściół przystosował tu  zresztą swoją organizację 
do podziału administracyjnego państwa, doko
nanego przez Konstantyna: Wschód, Egipt, Azja, 
Pont i Trać ja. Powstały więc ar cy biskupstwa W 
Antiochii, Aleksandrii, Efezie, Cezarei, Kon
stantynopolu.

Pierwszeństwo, wśród patriarchów mieli ci 
arcybiskupi, którzy siedziby swe mieli w stolicy 
państwa. Z biegiem la t na czoło patriarchatów 
wysuwa się dumna metropolia rzymska, wyko
rzystując swe centralne położenie państwowe. 
Za większym znaczeniem biskupa Rzymu prze
mawiały następujące argumenty (zaznaczamy 
raz jeszcze: nie natury nadprzyrodzonej, ale 
wyłącznie świeckie i polityczne): a) miasto 
Rzym nauczono się wówczas uważać za stolicę 
świata, metropolia zatem rzymska uchodziła 
poniekąd za spadkobiercę dawnego państwa 
rzymskiego, a biskupa Rzymu za następcę ceza
rów; b) Metropolia rzymska była patriarchatem  
stosunkowo najbogatszym (rozmaite darowizny 
i fundacje), a jak wiadomo pieniądz zawsze miał 
wielkie znaczenie, a do dziś dnia ideologię złota 
dziedziczą niezmiennie duchowni szczególnie 
rzymskiego odłamu chrześcijaństwa. Pózatem 
metropolia rzymska obejmowała aż dziesięć 
prowincji, tak że na Zachodzie była ona właści
wie jedyną, c) Założycielami tej metropolii byli 
apostołowie stosunkowo się wyróżniający, p'onoć 
Piotr i Paweł. Choć historycznie wiadomo nam 
tylko o pobycie tamże św. Pawła z Tarsu, 
pobyt natomiast Piotra w Rzymie o ile nie jest 
po prostu legendą, na pewno jest bardzo proble
matyczny. d) Na stolicy metropolii rzymskiej 
istotnie zasiadali zrazu niektórzy światli bisku
pi, którym  udało się trafnie rozstrzygnąć cały 
szereg sporów natury ogólno-chrześcijańskiej. 
e) Chociaż IV Sobór ekumeniczny' w Chalcedo
nie (451) przyznał patriarsze konstantynopoli
tańskiemu równouprawnienie z biskupem rzym
skim, to jednak przyznać trzeba, że patriarcho
wie w Bizancjum coraz bardziej zaczęli ulegać 
wpływom tamtejszego dworu, podczas gdy bis
kup rzymski, zająwszy niejako pozycję dawne
go cezara, mógł zachować w następnych wie
kach stosunkową niezależność od władzy cesar
skiej, mającej swą siedzibę w Konstantynopolu. 
Rzecz jasna, że Kościoły, nauczone gorzkim do
świadczeniem zależności od władzy świeckiej 
cesarskiej początkowo w Rzymie, teraz raczej 
sprzyjały usamodzielniającemu się biskupowi- 
cesarzowi w Rzymie.
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Na koniec tego rozdziału chciałbym zauwa
żyć, iż według legendy lansowanej chętnie przez 
koła watykańskie, założycielem Kościoła w Rzy
mie miał rzekomo być Piotr, którego późniejsi 
rzymscy papieże zaczęli uważać, a raczej nieza- 
służenie ogłaszać pierwszym papieżem. Godnym 
podkreślenia jest fakt, że pierwszym następcą 
(po rzekomym urzędowaniu Piotra) biskupa 
Rzymu jest Linus, o którym wiemy, że był ucz
niem Pawła z Tarsu, a nie Piotra. W rzeczywi
stości bowiem przy organizowaniu zboru w Rzy
mie, co najmniej tyle zasług położył Paweł, ile 
należy przypisać właśnie Piotrowi, który tyle 
wkładu apostolskiego włożył w organizację Ko
ściołów w Aleksandrii i Antiochii, — przyczem 
w Aleksandrii osadził nawet swego ucznia — 
Marka (późniejszego ewangelistę), a w Antiochii 
sam przez kilka lat z rzędu Kościołem zarzą
dzał.

Przeciw tej przez Rzym wymyślonej legen
dzie' o pobycie Piotra w tym mieście — można 
wysunąć następujące zastrzeżenia: a) Piotr był 
obecny w Jerozolimie na zebraniu (tzw. pierw

szym Soborze) apostolskim w  roku 50 (Dz. Ap. 
XV). — b) Piotr był później w Antiochii (Gal. 
II). — c. W liście swym do Rzymian Paweł Apo
stoł absolutnie o Piotrze nie wspomina, ani nie 
przesyła dlań pozdrowień, co jest nie do pomy- 
ślenfe, gdyby tam przebywał Piotr. Było to w 
roku 58 lub 59 (Rzym. XVI). — d) Brak jakiej
kolwiek wzmianki o .Piotrze w  czasie pobytu 
Pawła w Rzymie (Dz. Ap. XXVIII). — e) Paweł 
pisywał listy pasterskie do Rzymian, a nie czy
nił by tego, ani nie wkraczał w  cudze pole pra
cy, gdyby biskupem tego miasta był Piotr 
(Rzym. XV, 20). — Paweł przybył do Rzymu w 
roku 61, przebywa tamże przez całe dwa lata 
jako więzień, a w roku 64 za czasów Nerona zoT 
staje ścięty.

Wreszcie jeszcze jedna uwaga: biskupa rzym
skiego nazywają dziś powszechnie „pandeżem”. 
podczas gdy do IV — V wieku wszystkich bez 
wyjątku biskupów nazywano papieżami lub oj
cami (papa — ojciec).

(W numerze nast.: (2) „Apoteoza człowieka”).

Mgr F, Ochocki

ARGUMENT PRAWDZIWOŚCI WIARY 
W BLASKU INKWIZYCYJNEGO PŁOMIENIA

CYNIZM — IŚCIE „JEZUICKI”

Członek zakonu jezuitów, 
niejakiś Petro Santa, tak pisał 
przed trzema wiekami w słyn
nej instrukcji, jak należy po
stępować z przeciwnikami pa
pieskiego reżimu:

„Którzy popadli w herezję, 
zostają skazani na śmierć. 
Nie pali się ich jednak żyw 
cem, lecz najpierw dusi, ale 
jedynie w tym  przypadku, 
gdy się przed śmiercią na
wrócą i uznają swój błąd. Za
twardziali zostają bezwarun
kowo żywcem  spaleni. Nie 
dzieje się to jednak ze sro- 
gości, ale dlatego, by zatwar
działość w nich wyplenić 
i wielkością kary zmusić ich 
do uznania prawdziwej wia- 
ry“.

Ogień! Ten potężny, szlachet
ny żywioł, który dawnymi cza
sy odmienił zupełnie życie pier
wotnego człowieka, a z czasem 
stał się dźwignią ludzkiej kul
tury, — ten ogień w ręku pa
pieskiej inkwizycji — stał się 
przyczyną najniższego upadku 
kultury chrześcijańskiej w wy
daniu watykańskim, stał się

okrutnym narzędziem zadawa
nia ludziom męki, szerzenia 
klęski i terroru, — stał się bez
litosnym katem, pożerającym 
na żywo miliony niewinnych 
istnień ludzkich, — i to jakby 
na ironię zdrowemu rozsądko
wi: „w imię prawdziwości wia
ry  i polityki papieskiej!"

Ogień — w  myśl założeń „na
miestnika Chrystusowego" i w 
użyciu „świętej inkwizycji1* — 
miał potrójne zadanie: najpierw 
miał wyplenić z „heretyków” 
zatwardziałość, — następnie 
zmusić ich do uznania wiary 
„prawdziwej", — wreszcie zma
zać haniebną winę ich „odstęp- 
stw a“. Tłumacząc to samo na 
język ludzki i przez wszystkich 
zrozumiały, należy powiedzieć, 
że palenie żywcem człowieka o 
odmiennych — niż watykań
skie — przekonaniach,, miało 
mu udowodnić: że najpierw  nie 
ma on racji, dalej że musi uz
nać stanowisko Watykanu za 
słuszne, w końcu, że nawet po 
„nawróceniu się“ nie ma dlań 
przebaczenia.

Ale nie działo się to bynaj
mniej „ze srogości" — jak nas 
zapewnia wyżej cytowany jezu
ita Santa. Święta zasada, że 
„Ecclesia abhoret a sanguine! — 
Kościół jakoby ma wstręt do 
krwi rozlewu!" — była wszakże 
w pełni „stosowana..." Bo czyż 
nie istotnie? Nie można Waty
kanowi dowieść by przelewał 
krew choćby najbardziej zażar
tych wrogów i heretyków. Boć 
palenie na stosie nie było „krwi
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rozlewem11, ani jedna bowiem
kropelka jego krwi nie spły
nęła w ogień. Skazańca palono 
jako zupełnie zdrowego, całego 
i przytomnego. A jeśli naw et 
winowajca był na tyle zmęczony 
torturami, że wyparł się swych 
przekonań i uznał prawdziwość 
wiary papieskiej, wówczas wy
jątkowo stosowano łagodniej
szy i bardziej „miłosierny „wy
miar, kary, bo przed spaleniem 
ciała łaskawie pozbawiano go 
życia przez zaduszenie. Ale czyż 
takie duszenie jest połączone 
z rozlewem krwi? Bynajmniej!. 
Wprawny kat dusił zupełnie 
bezboleśnie* ‘ — tak przynaj
mniej zapewniał po dokonaniu 
„miłosiernego" uczynku — Ta
ką bowiem była „watykańska 
miłość bliźniego1'!

Zresztą samo spalenie, jak i 
duszenie człowieka — nie było 
nigdy bezpośrednim dziełem 
Watykanu czy jego „jedynie 
prawdziwego" kleru. Zadania 
papieskiej inkwizycji kończyły 
się na wydaniu samego wyroku, 
który przeważnie brzmiał — 
oczywiście po jezuicku — cy
nicznie: „Winowajcę należy

ukarać surowo, lecz bez krwi 
rozlewu!" — Wyprowadzeniem 
więc skazańca z „Casa sancta — 
dosłownie — z świętego domu 
czyli więzienia", ustawieniem 
stosu i jego podpaleniem zaj
mowało się „brachium saecula- 
re — czyli ramię świeckie albo 
państwo".

W atykan wymagał od państ
wa nie tylko ślepego posłuchu 
wobec swych ustaw, ale ponad
to domagał się najgorliwszego 
działania „przeciw heretykom". 
Ówczesna władza świecka chęt
nie stosowała się do żądań pa
pieskich, a nawet prześcigała je 
w swojej gorliwości. Cesarz np. 
Otto IV przyrzekł papieżowi:' 
„użyczymy swej pomocy i 
wsparcia przy tępieniu złości 
heretyckiej!" :— Stąd też urzęd
nicy królewscy z obowiązku 
tropili przeciwników religii pa
pieskiej i wydawali ich sądom 
inkwizytorskim, za co naw et 
otrzymywali nagrody. Przez ca
łe stulecia książęta świeccy peł
nili służbę katów „u namiest
nika Chrystusowego", mordu
jąc w jego imieniu i na jego po
lecenie tysiące niewinnych

chrześcijan. Ciągłym przykła
dem tej wstrząsającej prawdy 
jest cała historia tzw. „świętej 
inkwizycji". Przyczyną tej gor
liwości i powolności władców 
świeckich był również fakt, że 
każdy „heretyk" — podrywając 
władzę papieża — podrywał 
równocześnie władzę doczesną 
wszystkich królów i książąt, 
czyli cały ustrój feudalny.

NIEWINNE OFIARY 
RELIGIJNEGO SZAŁU

■Typowym przykładem tego 
powiązania i wzajemnej zależ
ności oraz współpracy między 
papieżami a władcami świecki
mi — była sprawa ks. Jana Hu
sa. Postać tego wielkiego refor
matora jest na ogół znana.*) Za
sadniczo zwalczał on watykań
ską obłudę, zepsucie moralne

*) —- Szczegółowo sprawę 
ks. Husa omówiliśmy 
w  Nr. 12 „Posłannict

wa" z roku 1953. w 
art. pt. „Bohater wiel
kiej sprawy."
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laznego listu“ oraz „szczerość" 
cesarskich przyrzeczeń.

Zebrane na soborze ducho
wieństwo rzymskie nie pozwo
liło Husowi swobodnie przema
wiać, — owszem — obrzuciło 
go ordynarnymi wyzwiskami i 
obelgami, poglądy jego i naukę 
bezwzględnie potępiając. Cesa
rzowi oczywiście „polecono" go 
uwięzić i przykładnie „ukarać 
bez krwi rozlewu11. Cesarz Zyg
munt, będąc wiarołomcą i za
przedańcem papieskim — wy
rok wykonał. W dniu 6 lipca 
1415 roku spłonął bohaterski 
ksiądz Hus na stosie, jako zde
cydowany wróg papiestwa i ce
sarstwa niemieckiego.

Dnia 23 maja 149'8 roku spło
nął również na stosie we Flo
rencji ks. Hieronim Savonarola
— ascetyczny przeor domini
kański. I on zginął nie tylko 
dlatego, ponieważ domagał się 
ustąpienia rozwiązłego papieża
— Aleksandra VI, ale i dlatego, 
że z Florencji zdołał wypędzić 
Medyceusza i wprowadził tam 
ustrój republikański, demokra
tyczny.

Nr 7-8
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kleru papieskiego oraz wiele in
nych nadużyć w  Kościele. Ale 
jednocześnie — jako wierny 
i gorący patriota, syn własnej 
ojczyzny — ksiądz Hus zwal
czał ówczesny ustrój społeczno- 
polityczny. Takie np. jego ha
sło: „Kapłani powinni żyć 
w ubóstwie, przestając na ja ł
mużnie!11 — było niejako bun
tem przeciwko germańskim rzą
dom w Czechach, gdzie bisku
pami, prałatam i i opatami byli 
prawie wyłącznie Niemcy, gor
liwie pilnujący interesów cesar
skich.

Toteż ówczesny cesarz nie
miecki — Zygmunt Luksen- 
burski — gorliwie zajął się 
sprawą, wytoczoną przeciwko 
osobie ks. Jana Husa; i „zapro
sił11- go do Konstancji, na zwo
łany przez siebie sobór (1414 — 
1418). By jednak ks. Hus nie 
obawiał się przygód w drodze, 
cesarz dał mu nawet tzw. „list 
żelazny11, zapewniający mu rze
komo całkowite bezpieczeńst
wo, jak również to, iż Hus bę
dzie mógł zupełnie swobodnie 
soborowi naukę swą wyłożyć.
— Wiemy jaką była moc „że

Ofiarą powiązania interesów 
papiesko-cesarskich stała się też 
znacznie wcześniej Joanna 
d’Arc, którą w roku 1431 rów
nież spalono na stosie jako 
„czarownicę11, a po 500 latach 
uznało ją  to samo papiestwo za 
„świętą11. Po co? Rzecz jasna, — 
by zyskać sobie sympatię rządu 
francuskiego oraz całego wie
rzącego narodu przeciwko 
Frontowi Ludowemu.

Zdaniem historyków pro-wa- 
tykańskich papież Klemens VIII 
okazywał ponoć wielkie zain
teresowanie nauce. Nie jest to 
wszakże słuszne, bo właśnie 
tenże papież rozkazał uwięzić 
wielkiego filozofa i uczonego — 
Giordana Bruno, by po siedmiu 
latach strasznego więzienia i 
okrutnego torturowania — uz
nać go za dojrzałego na stos. 
Polecił więc tenże „ojciec świę
ty" „ukarać Giordana bez krwi 
rozlewu!" W ten sposób w dniu 
17 lutego 1600 roku spłonął tak
że na stosie i ten genialny kon
tynuator teorii Kopernika.

Nawet nas to nie powinno 
bardzo dziwić, gdy uprzytom- 
nimy sobie, że właśnie nauka
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Kopernika obaliła całą, m ister
nie skontruowaną — scho lar 
tyczną teorię o maleńkim świe- 
cie, którego centrum oczywiście 
jest W atykan z papieżem na 
czele. — Dlatego to jeszcze w 
roku 1830, tuż przed odsłonię
ciem pomnika Mikołaja Koper
nika w Warszawie, Niemcewi
czowi — proszącemu kler pa
pieski w Polsce o odprawienie 
nabożeństwa — odpowiedziano 
w ten sposób: „Ponieważ Ko
pernik systematem swoim 
zgrzeszył przeciwko Pismu św. 
i wyklętym został przez papie
ża, uczcić obchód jego mszą św. 
było by świętokradztwem!" — 
nie do wiary, ale autentycz-

Watykan dowiedział się o jego 
nowej teorii,; dlatego „spalono 
na stosie" przynajmniej jego 
zwolennika, mądrego Giordana 
Bruno, który pierwszy odważył 
się teorię kopernikowską przy
jąć i ją  głosić publicznie. — I 
tutaj płomienie stosu miały naj
silniej udowodnić „małej zie
mi papieskiej*1, że jednak stoi 
ona w  miejscu, — a ludziom, 
że tylko Watykan ma rację. Tu
taj nadmienić wypada, że roz
palony stos czekał też na Gali
leusza, — który wszakże zała
mał się, i choć nieszczerze, to 
jednak wolał złożyć przed in
kwizycją „wyznanie", że „na
uka Kopernika jest heretycka i 
filozoficznie głupia".

OGROM! PAPIESKICH ZBRODNI

Przytoczone przykłady pale
nia na stosie przeciwników Wa
tykanu — nawet w drobnej czę
ści nie obrazują nam ogromu 
zbrodni, dokonanych przez pa
pieskie sądy na domniemanych 
„heretykach". Bo z rozkazu pa
pieży palono nie tylko jednost
ki, i nie tylko za „poważniej
sze" przestępstwa „wbrew re- 
ligii", ale ginęły na stosie dzie
siątki, setki i tysiące ludzi — 
chociażby za to, że nie zachowa
li przepisanego postu w piątek, 
lub nie byli u wielkanocnej 
spowiedzi usznej.

Nie ludzkie, lecz zwierzęce 
pastwienie się nad tym i ludź
mi — opisuje cynicznie jeden 
z wielu inkwizytorów z zakonu 
dominikanów — Wilhelm Pe- 
lisso, „działający" między ro
kiem 1220 a 1240 we Francji w 
obwodzie miasta Tuluzy. W 
swoim „Chroniconie" podaje on 
następujące fakty:

„W roku 1234 ogłoszono w  
Tuluzie kanonizacją naszego 
świętego ojca Dominika. Bis
kup  — Rajmund z Miramon- 
tu odprawił mszą św. w  kla
sztorze dominikanów, a gdy 
nabożeństwo uroczyście za
kończono, obmyto sobie ręce 
by spożyć ucztę. Nagle zrzą
dzeniem boskim i dla zasług 
św. Dominika przyszedł ktoś 
z miasta i oznajmił, że kilku  
kacerzy udało się do chorej 
kacęrki. Natychmiast poszli 
tam oni (biskup i dominika
nie — przyp. red). Biskup na
kazał kacerkę zanieść z łóż

kiem, w którym  leżała — na 
stos i natychmiast spalić. Po 
dokonaniu tego, wrócił bis
kup z braćmi na ucztą, gdzie 
jedli, radując się wielce 
i dzięki czyniąc Bogu i św. 
Dominikowi“. — Czyż nie 
przypomina to uczty ludożer
ców!?

Ale posłuchajmy, co tenże 
sam papieski inkwizytor — Pe- 
lisso — pisze w dalszym ciągu 
swego dzieła:

ne! — Ponieważ tedy Kopernik 
„zdołał" umrzeć sam, zanim

F . Lessing

Ks. J. Hus przed sądem inkw izycyjnym  Sobori* w  Konstancji 
broni swych tez (Por. obraz Brożika z Nr 12/53 „Posłannictwa”)
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„W owym czasie odkopano 
zmarłych kacerzy, wleczo 
no przez ulice i spalono. W y
kryło się wówczas, że wielu 
bogatych panów i mieszczan 
popadło przed śmiercią w  he
rezję. Zostali więc zasądzeni, 
odkopani przez braci (domi
nikanów  — Red.) i haniebnie 
wyrzuceni z. cmentarzy. Ich 
kości toleczono przez ulice, 
a trębacz ogłaszał, by całe 
miasto słyszało: Kto postąpi 
podobnie, zginie w  ten sam 
sposób! — Wreszcie zostali 
spaleni na chwałą Boga i Naj
świętszej Panny, Jego Matki 
i św. Dominika, Jego sługi... 
Wielu również spalono żyw 
cem... Ich imiona nie są zapi
sane w księdze żywota, — 
ich ciała są spalone, ich du
sze skazane na męki wiecz
ne w  piekle!“
Gdy papież Innocenty III 

ogłosił wojnę „Krzyżową" prze
ciw Aibingensom i osobiście nią 
dowodził, w Carcasonne spalono 
400 Albingensów w świątyni, 
dokąd się schronili, zaś 50 po
wieszono.

Ale w masowym wyniszcza
niu „heretyków" prześcignął 
wszystkich przeor dominikań
ski — Tomasz Torąuemada, 
mianowany w roku 1483 przez 
papieża Sykstusa IV „wielkim 
inkwizytorem Hiszpanii". Tor
ąuemada wprowadził w Hisz
panii istny terror, masowe pa*- 
lenie „heretyków" nazwano 
jakby na ironię „auto — da — 
fe — co oznacza: akt wiary!" 
Uroczystości palenia odbywały 
się na placu w obecności całego 
dworu królewskiego, arystokra
cji i mieszczan. Gdy prowadzo
no skazanych na miejsce kaźni, 
duchowieństwo rzymskie, prze
ważnie zakonnicy, Wychodziło 
w „uroczystej" procesji, śpie
wając hymny pochwalne. Pod
czas „błogosławionej" działal
ności Torąuemady zginęło na 
stosie „tylko" 8 000 „herety
ków".

Ponieważ Polską również 
„opiekowała się troskliwie" pa

pieska inkwizycja, więc i tu  
wielu naszych rodaków spłonę
ło za swe „nieprawomyślne" 
przekonania. Polaków również 
palono,bądź to pojedynczo, bądź 
też masowo, albo żywcem, albo 
tuż po zadaniu im gwałtownej 
śmierci.

Żeby nie być gołosłowni po
dajemy choć kilka przykładów. 
Około roku 1500 biskup ino
wrocławski — Kurozwian — 
kazał spalić na stosie księdza, 
który podawał wiernym Ko
munię pod dwiema postacia
mi, — a w  roku 1539 krakowski 
biskup — Gamrat — rozkazał

Cela ks. H. Saoonaroli w  klaszto
rze San Marco we Florencji

spalić 80-letnią staruszkę — 
Katarzynę Woyglową — żonę 
krakowskiego radcy miejskiego 
za to, że podobno „miała za
miar przyjąć wiarę żydowską". 
Nawiasem wypada dodać, że 
tenże sam biskup Gamrat zwykł 
był mawiać: „Wierz naw et w 
kozła, byłeś mi dziesięcinę pła
cił!" — W roku 1689 spalono na 
stosie szlachcica Kazimierza 
Łyszczyńskiego, na podstawie 
oskarżenia jego wroga osobi
stego, posła brzeskiego — 
Brzóski, jakoby Łyszczyński 
był „ateistą". Sprawą tą gorli

wie zajęli się jezuici i użyli 
wszystkich-swych wpływów, by 
nasycić się widokiem śmierci 
biednego człowieka. **}.

Argument stosu na „prawdzi
wość papieskiej wiary" — to 
straszne oskarżenie watykań
skiego sposobu propagowania 
religii, oraz metody obrony 
swych doczesnych, m aterial
nych — bo na pewno nie du
chownych — interesów. Kła
dzie się on niezatartą plamą na 
papieskiej gałęzi Kościoła 
chrześcijańskiego — i głosem 
miliona niewinnie spalonych 
ludzi po wiek wieków wołać bę
dzie o pomstę do nieba.

Dla wszystkich ludzi myślą
cych — jest on zarazem argu
mentem, udowadniającym nie
zbicie, że nie było i nie może 
być Boga tam, gdzie trium fują 
tortury  i morderstwa, gdzie pło
nące stosy i śmierć okrutna pil
nują czyichś religijnych prze
konań. Dowodzi to, że Chrystu
sowa idea miłości bliźniego jest 
brutalnie i cynicznie beszczesz- 
czona przez tych, którzy takim 
właśnie posługują się „argu
mentem".

Dla nas zaś, wyznawców pol
skiego katolicyzmu, niechaj 
będzie radością fakt, że nasze
mu Kościołowi nikt nie będzie 
mógł zarzucić zaślepionego fa
natyzmu religijnego, idącego po 
krzywdzie i trupach do swych 
doczesnych celów, — nikt nie 
zarzuci nam nigdy nie tylko 

“ czyjejkolwiek śmierci, ale na
w et krzywego spojrzenia na in
nych ludzi, o odmiennych — niż 
nasze — przekonaniach religij
nych. Nasz Kościół nie splami 
się zbrodnią w  stosunku do in
nego człowieka. Dlatego też w 
pełni jest Kościołem Chrystu
sowym.

**) — Również szczegóły 
śmierci szlachcica Ły- 
szyńskiego podaliśmy 
w „Posłannictwie" Nr.
5 z m aja br. pt. „Z 
dziejów watykańskiej 
inkwizycji w Polsce".

Nie jest dopuszczalne zmuszać do wiary chrześcijańskiej zbrojnie lub • przemocą, ponieważ 
ten sposób jest połączony z krzywdą bliźniego, a nie należy czynić zła dla osiągnięcia dobra. 
Nowe zaś i niesłychane jest owe kaznodziejstwo, które rózgami wymusza wiarę!

Paweł'W łodkowic „De potestate“
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Motto: „A wnet przyszli < ucz
niowie Jego i dziwili
się, że z niewiastą roz
mawia” (J. 4, 27).

Ks. A. BIEL

CHRYSTUS W OBRONIE NIEWIASTY
w Ś w i e t l e  p is m a  Ś w i ę t e g o

NAUKA I PRZYKŁAD

Jezus Chrystus przyrównał kiedyś królestwo 
niebieskie do niewodu, zagarniającego z morza 
wielkie masy ryb. (Mat. 13, 47) Można by po
dobnie Chrystusową naukę, zawartą w Ewan
gelii, przyrównać do sieci przepełnionej „wiel
kim mnóstwem” myśli zdrowych i cennych, 
mnóstwem wskazań, które mają nieśmiertelną 
wartość dla życia moralnego i społecznego.

Te Chrystusowe wskazówki, rady i zalecenia, 
oraz poparte autorytetem Boga — przykazania 
moralne, całą swą wartość czejpią przede 
wszystkim z osobistego przykładu samego Je
zusa. Chrystus bowiem nie tylko uczył słowami, 
lecz na każdym kroku naukę swą potwierdzał 
życiem.

A bogata i wszechstronna to nauka. Można 
w  niej znaleźć odpowiedź na wszystkie, trapiące 
człowieka zagadnienia. Rozwiązywał je Chry
stus na płaszczyźnie miłości i braterstwa całego 
rodzaju ludzkiego. I co jest właśnie ciekawe, to 
fakt, że tak proste napozór podejście do zagad
nień moralnych, czy patriotycznych, czy spo
łecznych, jest (wziąwszy zwłaszcza pod uwagę 
czasy z przed 2 tysięcy lat) — śmiałe i postępo
we.

Weźmy tym  razem pod uwagę stosunek Chry
stusa do kobiet. Dziś, gdy nowy system społecz
ny uczynił z kobiety równego mężczyźnie, 
człowieka, kiedy to równorzędne człowieczeń
stwo zaakcentował, powierzając kobiecie 
wszystkie możliwe stanowiska i zawody, które 
kiedyś były wyłączną domeną mężczyzn, nie 
zdajemy sobie może sprawy, jak piękne, po
stępowe, w  myśl naszych obecnych pojęć, było 
stanowisko Chrystusa z przed 20 wieków.

UPOŚLEDZENIE KOBIETY W STARYM 
TESTAMENCIE

Stary Testament pozornie tylko ujmował się 
za kobietą. Znajdujemy w nim, tu  i ówdzie, 
objawy szacunku dla niej. Szacunek ten wyraża 
choćby 4-te przykazanie: „czcij... matkę swoją”. 
Właściwie jednak St. Test. nie wiele odbiegał 
od ówczesnych poglądów starożytnych, wg. któ
rych kobieta była istotą pośledniejszego gatun
ku. Nie brała udziału w życiu politycznym, 
społecznym, nie zajmowała się żadną inną pracą, 
poza niewolniczym dogadzaniem mężczyźnie. 
Za żonę musiał mężczyzna płacić, kupować ją 
sobie, podobnie jak się dziś nabywa wszelkie 
przedmioty w sklepach czy na rynku — co ją 
przecież stawiało w  rzędzie własności.

Istniało w St. Test. przykazanie: „nie cudzo
łóż” (3 Mojż. 20, 10), przypisujące karę śmierci 
za cudzołóstwo zarówno meżczyźnie jak i ko
biecie, lecz w praktyce stosowane było tylko 
względem kobiety, jako istoty słabszej. Dowo
dem jest choćby to, że naw et wielcy patriarcho
wie, sędziowie, królowie, prorocy (Dawid), po
siadali całe harem y nałożnic, a mimo to cho
dzili w  wielkiej światłości w obliczu Pana. 
Dowodem na to jest zdarzenie z Ewangelii, kie
dy to faryzeusze przyprowadzaja na! sąd do 
Chrystusa niewiastę, złapaną na cudzołóstwie —
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mężczyzny nie przyprowadzają. (J. 8. 1—11). 
Dowodem upośledzenia kobiety w St. Test. jest 
jednostronne ujęcie rozwodów. Nie potrzeba by
ło, tak jak dziś, poważnych na to przyczyn, wy
starczyło, że „kobieta n i e  z n a l a z ł a  
ł a s k  i” w  oczach swego męża, by wręczył jej 
list rozwodny i wypędził z domu na tułaczkę 
i poniewierkę. „Gdyby pojął kto żonę, a stałby 
się jej małżonkiem, a przydałoby się, żeby nie 
znalazła łaski w  oczach jego... tedy jej napisze 
list rozwodny i da w rękę jej, a puśoi ją z domu 
swego” (5 Mojż. 24. 1).

W OBRONIE GODNOŚCI KOBIETY

Taki stosunek do kobiety, zakorzeniony w na
rodzie izraelskim i nie lepszy wśród innych na
rodów, zastaje Chrystus w  chwili swego przyj
ścia na ziemię. Podejmuje z nim walkę przez 
swą naukę, a przede wszystkim przez żywy 
przykład swego postępowania.

Najpierw broni świętości, nierozerwalności 
węzła małżeńskiego. Małżeństwo z jedną tylko 
kobietą — to wg. Chrystusa rzecz święta. „Co 
tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza” 
(Mk. 10. 9) „A powiadam wam: Iż ktokolwiek 
opuściłby żonę swoją, oprócz dla porubstwa 
(z powodu zdrady męża — red.), a pojąłby in
ną, .cudzołoży, a ktoby opuszczoną pojął, cudzo
łoży. (Mt. 19, 9) Jak dobrze zrozumieli to słu
chacze, przyzwyczajeni do innego traktowania 
kobiety, świadczy ich natychmiastowa wypo
wiedź: „Jeśli tak ma się rzecz między człowie
kiem a żoną, niepożyteczno się żenić”. (Mt. 19, 
10).

Tak wielce szanował Chrystus kobietę, że nie 
pozwala skrzywdzić ją  naw et w  myślach, nie 
tylko czynem. Żąda od swych wyznawców, by 
ich spojrzenie na kobietę było czyste i bez skazy 
pożądliwości, gdyż samo pożądanie pięknej ko
biety1 jest już wg,. Chrystusa Cudzołóstwem, 
„A ja wam powiadam, iż wszelki, który patrzy 
na niewiastę, aby jej pożądał, już ją  zeudzoło- 
żył w sercu swoim.” (Mt. 5. 28).

Dlatego też nie ma ani jednego wypadku, by 
Jezus był w stosunku do kobiety niegrzeczny, 
lub arogancki, by kobietom okazał, iż mniej je 
szanuje od mężczyzn, by je postawił niżej spo
łecznie. Przediwnie, gdzie może staje w  ich 
obronie. Tak stanął w obronie jawnogrzesznicy, 
podczas przyjęcia u faryzeusza Szymona (Łk. 
7, 36—49). Podobnie wyrwał ze szponów krwio
żerczych doktorów żydowskich niewiastę, którą 
oni, wg. swych bezdusznych praw -chcieli uka
mienować. Nie patrzał na to, co okrutny pod 
tym względem Mojżesz, napisał w  St. Zakonie. 
(„A w Zakonie Mojżesz przykazał nam takie 
kamienować” — J. 8, 5), lecz wypisał im ich 
grzechy na piasku, co spowodowało, że jeszcze 
szybciej odeszli jak przyszli, a do niewiasty po
wiedział: „Idź, a już więcej nie grzesz”. (J. 8, 
11).

Pewnego razu, w jednej ze swych nor
malnych wędrówek po ziemi palestyńskiej, za
trzymał się Jezus przy studni Jakubowej w  Sa-

CHYSTUS I  M ARIA Z M ARTĄ

marii, uczniowie zaś poszli po żywność do mia
sta, kiedy przyszła po wodę Samarytanka. 
Chrystus rozmawia z nią długo i poważnie, po
rusza nawet dogmatyczne tematy i pozyskuje 
ją całkowicie dla swej nauki, a równocześnie 
powoduje w niej przemianę moralną. Skoro po
wrócili uczniowie „dziwili się, że z niewiastą 
rozmawia” (J. 4, 27), gdyż oni uważali, że ko
bieta nie powinna niczym innym się intereso
wać poza kuchnią i garnkami.

Nie odmówił też Chrystus żadnej prośbie, 
z jaką zwracały się doń niewiasty.

Zapłakane — Maria i Marta — przybiegają 
do Chrystusa, gdyż brat ich Łazarz umarł. Pro
szą, by Jezus przyszedł. Więc udaje się natych
miast do Judei, choć przed chwilą musiał z niej 
uciekać, w  obawie przed ukamieniowaniem. Nie 
pomagają nawet przestrogi ticzniów: „Nauczy
cielu dopiero co chcieli Cię Żydzi ukamienować 
i znowu tam idziesz?” (J. 11, 8).

Matka, Chananejka, błaga Jezusa, by uzdro
wił jej córkę, uczniowie zaś chcieliby się pozbyć 
natrętnej kobiety, która już od dłuższego czasu 
prosić nie ustaje i wprost chcą Jezusowi narzu
cić swą wolę: „Odpraw ją, bo woła za nami” 
(Mt. 15, 23), lecz Chrystus najpierw  spełni proś
bę kobiety, a nawet pochwali ją przytem: 
„O niewiasto! Wielka jest wiara twoja, niechaj 
ci się stanie, jako chcesz. I uzdrowiona jest cór
ka jej od onej godziny.” (Mat. 15, 28).
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(Zimmermann)
Chrystus powołuje rybaków galilejskich na 

swych apostołów

W podobny sposób uzdrowi niewiastę krwo
tok cierpiącą (Mt. 9, 20; Łk. 8, 43), wyrwie 
z objęć śmierci córeczkę Jaira (Mk. 5, 21), uwol
ni od silnej gorączki świekrę (teściową) św. Pio
tra (Łk. 4, 38—39). Nie robi Chrystus różnicy 
między mężczyznami a kobietami. Jednakowo 
jest uprzejmy dla wszystkich, tak samo chętnie 
spieszy z pomocą chorym mężczyznom jak i ko
bietom. Na jednej szali waży ich równe czło
wieczeństwo.

Zdarzają się nawet wypadki, kiedy kobietę 
stawia swym uczniom i apostołom za przykład 
do naśladowania.

Uboga wdowa rzuca swój najdrobniejszy pie
niążek na ofiarę, a Jezus przywołuje uczniów
i poucza ich, iż w oczach Boga ofiara tej kobiety 
ma większą wartość, bo „wszyscy wrzucali z te
go, co im zbywało, ta  zaś z niedostatku swego, 
wszystko, co miała wrzuciła...” (Mk. 12, 41—44).

Nawet królestwo Boże przyrównuje Jezus 
„do kwasu, który wziąwszy n i e w i a s t a ,  

włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko 
zakwasiło.” (Łk. 13, 21). Miłosierdzie Boga, po
szukującego grzesznika jest podobne do owej 
kobiety, poszukującej przy zapalonej świecy 
jednej drachmy. (Łk. 15, 8-10). By zaś poglądo
wo wytłumaczyć apostołom, jak po chwilowym, 
ciężkim doświadczeniu, smutek ich w radość się 
przemieni, powołuje się Jezus na cierpienia 
matki: „Niewiasta, gdy rodzi, smutek ma, iż 
przyszła jej godzina, lecz gdy porodzi dzieciątko, 
już nie pamięta uciśnienia z powodu radości, ze 
człowiek na świat się narodził”. (J. 16, 21).

WDZIĘCZNOŚĆ NIEWIAST

I tak, na każdym prawie kroku w swych wy
powiedziach, w swym postępowaniu — łamie 
Jezus stare, ustalone zasady, poniżające kobie

tę. Podkreśla, iż On — Bóg Człowiek — który 
przyszedł na ziemię, by. ludziom pokazać, jak 
mają żyć, aby mogli zakosztować uczty nie
bieskiej u stołu Jego Ojca, uważa kobietę za 
człowieka godnego szacunku, poważania i mi
łości.

Nic też dziwnego, że kobiety otaczały Chry
stusa serdeczną opieką. Widziały w Nim bowiem 
mądrego obrońcę ich ludzkiej godności, wyba
wiciela z pęt służalczego niewolnictwa.

Dlatego podczas uczty u faryzeusza Szymo
na kobieta, której Jezus grzechy przebaczył 
„stanąwszy z tyłu nóg Jego poczęła łzami zale
wać stopy Jego i wycierać włosami swej głowy. 
I całowała stopy Jego i namaszczała olejkiem”. 
(Łk. 7, 38). Natomiast, tuż przed śmiercią, na 
wieczerzy w Betami, Maria, siostra Łazarza, ca
ły funt najdroższego, wschodniego olejku, wy
lała na głowę Jezusa, co widząc apostołowie 
zgorszyli się tym „marnotrawstwem”, gdyż funt 
takiego olejku kosztował około 400 denarów. 
(J. 12, 1—11; Mk. 14, 3—9; Mt. 26, 6—13).

Wdzięczność niewiast wyrażała się też w  po
mocy udzielanej Jezusowi w Jego pracy apo
stolskiej, w zaopiekowaniu się i trosce o żyw
ność, ubiór, mieszkanie. Ta wdzięczność, jak 
wonny zapach kwiatu, otaczała Chrystusa przez 
cały czas czynnego życia, a zwłaszcza podczas 
najcięższych chwil. Kiedy, w czasie męki, ucie
kli apostołowie, niewiasty towarzyszyły Mu aż 
na Golgotę, głośnym płaczem osładzając chwile 
osamotnienia i bólu. Nawet gdy umarł Jezus, 
przy śmierci „były też i niewiasty patrzące z da
leka, między którymi była Maria Magdalena 
i Maria, matka Jakuba Mniejszego i Józefa 
i Salome, które, gdy był w Galilei, chodziły za 
nim i służyły mu, i wiele innych, które razem 
z nim były przyszły do Jerozolimy”. (Mk. 15, 
40—41).

MIŁOŚĆ CZŁOWIEKA ZAWSZE AKTUALNA

Wiele systemów etycznych, moralnych i filo
zoficznych przebrzmiało już bezpowrotnie. Ma
ją dziś jedynie historyczną wartość, lecz nie 
wpływają aktualnie na życie i nie kształtują go. 
Nie przebrzmiał jednak i nie przebrzmi system 
Chrystusa, system macierzyńskiej wprost mi
łości człowieka. Miłość ta nieskończonym krę
giem objęła całą ludzkość, od najmniejszego ro
baczka do najwyższej, rozumnej istoty na ziemi. 
Miłość ta żrównała wszystkich wobec Boga,, 
zniwelowała różnice społeczne, rasowe i wyzna
niowe. Miłość ta wyniosła również kobietę 
z upośledzenia na piedestał godny jej delikatne
go serca, szlachetnych uczuć i macierzyńskiej 
troskliwości. Stąd też nie tylko kobiety współ
czesne Chrystusowi, ale i dzisiejsze kobiety, 
mogą i powinny wyrazić Jezusowi i Jego Matce, 
która Go na świat wydała, słowa uznania:

„Błogosławione łono, które Cię nosiło
i piersi któreś ssał”. (Łk. 11, 27).
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A P O S T O L S K I  P O Ł Ó W  NA JEZIORZE GENEZABET
i  STAŁO  się, gdy nań lud  

nalegał, aby słuchał słowa Bo
żego, że Jezus stał niedaleko je
ziora Genezaret. I ujrzał dwie 
łodzie stojące podle brzegu, a 
rybacy wyszedłszy z  nich płó- 
kali sieci swe.

Jezus tedy wstąpiwszy w jed
ną z nich, która była Szymona, 
prosił go, aby maluczko odje
chał od brzegu, — a usiadłszy 
uczył on lud z onej łodzi. — A  
gdy przestał mówić, rzekł do 
Szymona: „Zajedź na głębię, a

zapuście sieci wasze ku  łowie- 
niu!“ — A  odpowiadając S zy
mon, rzekł mu: „Panie! przez 
całą noc pracując, niceśmy nie 
ułowili. Wszakże na słowo two
je zapuszczę sieć. A  gdy to 
uczynili, zagarnęli ryb mnóst
wo wielkie, tak że się rwała sieć 
ich. I zawołali towarzyszy 
swych, którzy byli w  drugiej 
łodzi, aby przybyli i ratowali 
ich. I  napełnili obie łodzie, aż 
się zanurzały.

Gdy to widział Szymon, 
przypadł do kolan Jezusowych,

(Rafael)

mówiąc: „Wynijdź ode mnie, 
Panie, — bom jest człowiek 
grzeszny!“ Albowiem go był 
strach ogarnął i wszystkich, 
którzy z  nim  byli z powodu te
go połowu ryb, jakie zagarnęli. 
Także i Jakuba i Jana, synów  
Zebedeuszowych, którzy byli 
towarzyszami Szymona. — I 
rzekł Jezus do Szymona: „Nie 
bój się! Od tego czasu ludzi ło
wić będziesz!“ — A  oni wyciąg
nąwszy łódź na brzeg, wszystko  
opuściwszy — poszli za nim.

NIKOGO DO WIARY NIE WOLNO PRZYMUSZAĆ!
Nie uważa się za posiadacza wiary Chrystusowej tego, który do chrztu chrześcijańkiego 

nie dobrowolnie, lecz siłą został zmuszony przystąpić... Nikogo do wiary nie wolno przymu
szać... Przymusowa służba nie podoba się Bogu, ponieważ dobrego słowa a nie srogości winni 
używać ci, którzy drugich mają nawracać... Albowiem którzykolwiek inaczej czynią, wydaje się, 
że bardziej dążą do osiągnięcia swoich spraw niż Bożych... Gdzie zaś bardziej działa moc niż mi
łość, ci szukają, co jest ich, a nie co jest Chrystusowego i dlatego łatwo mają miejsce odstępstwa 
od prawa Bożego. Paweł Włodkowic „De potestate"
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KTO SIĘ W OPIEKĘ PODDA P A N U
(Steinie)

KTO SIĘ W OPIEKĘ PODDA PANU SWEMU  
A  całym sercem szczerze ufa Jemu,
Śmiele rzec może, — mam obrońcę Boga,
Nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga.

Ciebie On z łowczych obieży wyzuje, j
I w zaraźliwym powietrzu ratuje,
W cieniu Swych skrzydeł zachowa cię

wiecznie, '
Pod Jego pióry uleżysz bezpiecznie.

Stateczność Jego, tarcz i puklerz mocny, 
Za którym  stając, na żaden strach nocny, 
Na żadną trwogę, ani dbaj na strzały. 
Którym i sieje przygoda w dzień biały.

Iżeś rzekł Panu: Tyś nadzieja moja,
Iż Bóg najwyższy jest obrona twoja,
Nie dostąpi cię żadna zła przygoda,
Ani się znajdzie w domu twoim szkoda.

(Jan Kochanowski)

ZA MAŁO ŻĄDA SIĘ OD DUCHOWNYCH!
Zakonnicy mają czelność protestować przeciwko brzękowi monet u stóp ołtarzy”. A z cze

góż oni sami żyją? Za co kupują posiadłości? Ciekawym jak tłumaczą brzęk monet u stóp kla
sztorów... Kiedy patrzę, jak się krzątają, jak się puszą, jak prosperują, dochodzę do wniosku, 
że duch prawdziwego ubóstwa jest gdzie indziej... Za mało żąda się od księży! Dlatego wielu 
z nich gubi się na swojej drodze. Daniel Pezeril „Uliczka Notre Dame“
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R zu c a m y  snop św iatła na drażliw e problem y religijne!!!

... JAK SIĘ RZYMSKI KSIĄDZ ŻENIŁ 
m m  I c o  Z TEGO WYNIKŁO?

Czyli sprawa ks. S Orzechowskiego 

KS. E. CZARNECKI

WYCINKI Z ŻYCIORYSUISKRA I STOS

Gdy stos suchego, łatwopal
nego materiału jest przygoto
wany, wtedy wystarcza mała 
iskierka, by płomień ogarnął 
całość. Gdy na czystym niebie 
pojawią się groźne chmury, 
wtedy w jednym momencie 
może paść groźny piorun. Kie
dy kubek jest pełen wody, wy
starcza mała kropelka, by wo
da się wylała.

Podobnie bywa w życiu jed
nostek i całych społeczeństw. 
Jedno słowo, czy zdanie, może 
wyzwolić srogi gniew długo tłu
miony. Jeden czyn, napozór nic 
nie znaczący, wywołuje powa
żne burze społeczne a nawet 
krwawe wojny. Wystąpienie 
Lutra np., przeciwko papieskim 
tezom o odpustach, potrafiło 
przecież oderwać prawie całą 
Europę zachodnią od rzym. kat. 
Kościoła. Jedno morderstwo 
pociągało za sobą miliony mor
derstw w I-szej wojnie świato
wej. Słowo „filioque“ rozbiło w 
IX wieku Kościół na Wschód i 
Zachód, które to rozbicie utrzy
muje się do dnia dzisiejszego.

Zupełnie analogicznie, niepo
zorny fakt małżeństwa ks. Sta
nisława Orzechowskiego w 
XVI-tym wiieku wstrząsnął ca
łą Rzeczpospolitą szlachecką.

Czyżby więc drobnostki po
siadały w sobie jakąś siłę dyna
mitu, czy atomu? Z pewnością 
nie. Skoro zaś drobnostki wy
wołują groźny pożar, to świad
czy o tym, że suchy stos był od 
dawna przygotowany.. jeżeli 
małżeństwo ks. Orzechowskiego 
wywołało burzę w kraju, t. zn., 
że ciemne chmury niezadowo
lenia gromadziły się przez wie
le lat.

* Artykuł oparty na podstawie 
pracy historyka Ludwika Kubali p. 
t. „Stanisław Orzechowski”, wyd. 
Tow, Naucz. Szkół Wyższych — 
Lwów. Wszystkie cytaty zaczerpnię
te z w/w pracy.

Ks. Stanisław .Orzechowski 
był 6-tym z rzędu synem Stani- 
sfawa Okszy Orzechowskiego, 
sziachcica ziemi przemyskiej. 
Urodził się w Przemyślu w io i  ̂
roku. Rodzice, obarczeni lica 
nym potomstwem, przeznaczają 
Stanisława do stajnu duchow
nego, ojciec wyrabia mu u kro 
±a kanonię przemyską. Po ukoń 
ezeniu szkół w Przemyślu, mło 
dy „kanonik” udaje się na stu 
dia do Wiednia, a następnie dc 
Niemiec, gdzie w Wittember- 
dze zapoznaje się ze słynnym 
reformatorami religijnymi: Lu
trem, Melanchtonem i Zwin- 
glim. Ponieważ był jeszcze zbyt 
młody, przeto z powodzi krzy
żujących się ze sobą sporów do
gmatycznych nie wyniósł skry
stalizowanego światopoglądu. 
Opuścił wkrótce Wittembergę, 
wyjechał do Włoch. Studiowai 
a7 Bolonii, Padwie, Wenecji — 
najdłużej zaś zatrzymał się w 
Rzymie, korzystając z gościny 
kard. Ghinuci. Aczkolwiek 
przepych Kurii rzymskiej, bo
gactwa kleru, ogrom interesów 
Kościoła, wywarły na Orzecho
wskim potężne wrażenie, to je
dnak nie zaciemniły jego by
strego umysłu na tyle, by nie 
widział też również poważnych 
braków, z których najbardziej 
rzucającym się w oczy była ob
łuda i niemoralność kleru. Dla
tego to z Rzymu wywozi Orze
chowski przekonania, że znie
sienie celibatu przyczyni się w 
pierwszym rzędzie do poprawy 
obyczajów zdiemoralizowafnych 
duchownych. Przekonanie swe 
zaczyna głosić piórem,, słowem 
i własnym przykładem wkrótce 
po powrocie do kraju i po otrzy
maniu święceń kapłańskich z 
rąk arcybiskupa Starzechow- 
skiego ii bogatych plebanii w 
Żurawicy i Pobiedniku koło 
Przemyśla.

CELIBATOWE PERYPETIE

Po zapewnieniu sobie m ate
rialnego podłoża, ks. Orzechow
ski rozpoczyna pracę publicys
tyczną. Szła ona w dwóch kie
runkach: politycznym i religij
nym. W dziedzinie religijnej, 
stosowffie do swych przekonań, 
wyniesionych z Rzymu, uderza 
ostrzem niezrównanej satyry w 
zepsucie i opieszałość kleru, pi
smem „Pro Ecclesia Christi... 
1547“, a następną rozprawę — 
,;De lege coelibatus” — skiero
wuje przeciwko przymusowe
mu celibatowi. Broni w niej 
praw każdego kapłana do mał
żeństwa, wykazuje szkodliwość 
celibatu dla Kościoła jako spo
łeczności i dla każdego poszcze
gólnego kapłana: .

„Ci, co bronią celibatu, bro
nią rozpusty, życie ich świad
czy przeciwko nim... Naj
mędrsi i najpoważniejsi lu
dzie uznali małżeństwo, jako 
jedyny sposób poskromienia 

' chuci, utrzymania różnicy 
płci i stworzenia rodziny. To 
prawo (celibatu — red.) ode
brało nam (kapłanom) prawo 
czystego i wstrzemięźliwego 
życia, przez nie żyjemy bez 
domu, bez rodziny, bez jutra, 
obcy wszędzie błądzimy roz-

- prószeni po całej ziemi, żału
jąc w  skrytości serca, że 
związek ten jest tak przyjem
ny Bogu jak czyste i niepoka
lane serce... Wkoło mnie sto
ją najważniejsi świadkowie, 
najwięksi prorocy i potakują 
słowom moim... Oni mieli żo
ny... My nie nosimy innego 
ciała na kościach naszych, ale 
takie jak nasi ojcowie... Scho
wajcie swoje głosy, paragra
fy, dekretalia, jest napisane 
w  umyśle ludzkim, że mał
żeństwo jest świętym”, (s. 
10).

Przygotowawszy w ten spo
sób opinię, nie tylko kleru ale 
całego społeczeństwa, gdyż pi-
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NAWRÓCENIE SZAW ŁA

A  SZAW EŁ, jeszcze dysząc 
groźbą i morderstwem przeciw
ko uczniom Pańskim, przyszedł 
do najwyższego kapłana i prosił 
go o listy do Damaszku do boż
nic, iż jeśliby tam znalazł tą 
drogą idących mążów albo nie

wiasty, aby ich związanych 
przywiódł do Jeruzalem.

A  gdy jechał — stało się, gdy 
się przybliżał do Damaszku, że 
z prędka oświeciła go jasność 
z nieba. A  padłszy na ziemię, 
usłyszał głos do siebie mówią

cy: „Szawle, Szawle, czemu 
mnie prześladujesz?“ — Tedy 
rzekł: „Ktoś jest, Panie?“ — A  
Pan rzekł: „Jam jest Jezus, któ
rego ty  prześladujesz! Trudno 
tobie przeciwko ościeniowi 
wierzgać!“ — A Szaweł drżąc 
i bojąc się, rzekł: „Panie, co 
chcesz, abym uczynił?“ — A  
Pan do niego: „Wstań, a w nijd i 
do miasta, a tam ci powiedzą, 
cobyś miał czynić!“

A mężowie, którzy z  nim by
li w  drodze, stanęli, zdumiaw
szy się, — głos ty lko  słysząc 
ale nikogo nie widząc. — I wstał 
Szaweł z ziemi, a otworzywszy 
oczy swe, nikogo nie widział. 
Tedy ująwszy go za rękę — za
prowadzili d.o miasta. Tam  
przebywał przez trzy dni, nic 
nie widząc, ani nie jedząc i nie 
pijąc.

(Dzieje Apost. IX, 1 nn)

smo jego w tysiącach odpisów 
rozeszło się po całej Polsce, ks. 
Orzechowski zaręczył się pu
blicznie z Zofią Straszówną, 
panną ze dworu magnata Pio
tra Kmity. Nie mógł jednak ; 
ożenić się z nią, gdyż biskupi 
użyli całych swych wpływów, 
by Kmita nie zezwolił na to 
małżeństwo.

Zachęceni przykładem zarę
czyn Orzechowskiego, zaczęli 
się żenić inni księża, sąsiedzi 
Pobiednika i Żurawicy a wresz
cie ożenił się ks. Orzechowski 
z inną panną — Magdaleną 
Chełmską, córką szlachcica woj. 
-krakowskiego. Małżeństwo to 
ściągnęło na jego głowę klątwę 
biskupa przemyskiego Dziadus- 
kiego, który uznał Orzechow
skiego za „heretyka”, pozbawił 
go dóbr duchownych i świec
kich i skazał na wygnanie z 
kraju. Kiedy odczytywano klą
twę w  katedrze przemyskiej 
Orzechowski wszedł do kościo
ła, przerwał czytanie i wygłosił 
kazanie o zepsuciu kleru.

Klątwa biskupa czyniła mał
żeństwo ks. Orzechowsigo nie
ważnym, gdyż nie było wów
czas, tak jak dziś, legalizacji 
małżeństwa przez państwo.

Orzechowski postanowił pro
sić papieża Juliusza III o uzna
nie swego ślubu. Wystosował do 
papieża list, w którym domagał 
się zalegalizowania małżeństwa.

- W liście tym  przebija odwaga 
szlachcica polskiego, który nie 
znosi, by krępowano jego wol
ność:

„Nie z Włochem, ale z Po
lakiem masz do czynienia. U 
nas prawo ponad wszystkim. 
Nie powie mi król na twój 
rozkaz: Orzechowski, Juliusz, 
papież chce, abyś szedł na 
wygnanie. Prawja nasze za
braniają mu w  przyzwoitym 
sądzie imać i wywoływać. 
Skaż mnie ty na gardło, spra
wa pójdzie przed sejm”... (s. 
29).
Papież jednak nie zezwolił na 

małżeństwo, a wyrok biskupie
go sądu poparty przez prymasa 
i cały episkopat, został następ
nie zatwierdzony przez króla, 
któremu biskupi zagrozili, iż 
nie dokonają koronacji Barbary 
Radziwiłłówny, jeśli nie po
twierdzi wyroku. Król nakazał 
Kmicie pojmanie ks. Orzechow
skiego i ścięcie, o ile nie uda się 
na wygnanie. Do wykonania 
okrutnego wyroku nie doszło, 
bowiem małżeństwo Orzechow

skiego, skazanie go przez sąd 
biskupi, odbiło się głośnym e- 
chem po całej Rzeczpospolitej 

. i stało się iskrą, która zapaliła 
od dawna przygotowany stos.

REWOLUCJA SZLACHTY PRZE
CIWKO „WSZECHMOCY” KLERU

a) p o d ł o ż e  r e w o l u c j i
Żeby zrozumieć, dlaczego 

sprawa małżeństwa ks. Orze
chowskiego a zwłaszcza skaza
nie go przez sąd biskupi na u- 
tra tę  dóbr i wygnanie z kraju, 
poruszyła cały stan  szlachecki
— należy znać ówczesne sto
sunki. Duchowieństwo rzym.- 
kat. w Polsce w XVI w iekupo- 
siadało bogactwa i władzę. 
Trzecia część ziem Rzeczpo
spolitej była w  ręku „ubogich 
naśladowców Chrystusa”. O- 
prócz tego miało prawo ściąga
nia dziesięciny i najrozmait
szych świadczeń w naturze, a 
zgodnie z zasadą „kto m a—temu 
jeszcze będzie przydane”, zwol
nione było od opłat na rzecz 
skarbu państwa. Kiedy weźmie 
się jeszcze pod uwagę, iż du- 
chownymJ (przysługiwały krze
sła w senacie, w  sejmie, veto 

j stanu, prawo wojny przeciw 
i Moskwie i heretykom, kancler-
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PAWEŁ I BARN ABA W LYSTRZE

A GDY się wzburzyli i poga
nie i Żydami z kisążętami sw y
mi — lżyli ich i chceli ukamie
nować, Zrozumiawszy to Paweł 
i Barnaba %,ciekli do miast li- 
kaońslćich, do Listry i do Der- 
by, i do okolicznych krain. A 
tam kazali Ewangelię.

A  mąż pewien w Lystrze, 
chory na nogi — siedział, bę
dąc chromy od samego urodze
nia i nigdy jeszcze nie chodził. 
Ten słuchał Pawła mówiącego. 
I  pilnie nań patrząc i widząc 
że ma wiarę, Paweł chcidt, by 
był uzdrowiony. Rzekł tedy  
wielkim  głosem: „Wstań prosto 
na nogi swe!“ — A  ten podsko
czył i chodził.

A  lud widząc, co Paweł uczy
nił — podniósł głos swój, mó
wiąc po likaońsku: „Bogowie, 
stawszy się podobni ludziom, 
zstąpili do nas!“ I nazwali Bar
nabę — Jowiszem, a Pawła — 
Merkuriuszem, ponieważ on 
prowadził rzecz.

Tedy kapłan Jowisza, który

był przed, miastem ich, woły z 
wieńcami do wrót przywiódł
szy, chciał ofiary z  ludem spra
wować. Gdy to usłyszeli apo
stołowie Barnaba i Paweł, roz
darłszy szaty swe, wpadli m ię
dzy lud, wołając „Mężowie! Cóż 
to czynicie? Jesteśmy ludźmi, 
takimże samym biedom jak w y

poddani, — którzy wam tylko  
opowiadamy, abyście się od. tych  
marności nawrócili do Boga ży 
wego, który uczynił niebo i zie
mię i morze i wszystko co w  
nich jest! — A to mówiąc, led
wie uspokoili lud, żeby im  nie 
ofiarował.
(Dzieje Apostolskie X IV , 5 nn)

stwo i podkanclerstwo, a zwła
szcza sądownictwo, „pod które 
wszystkie niemal sprawy cy
wilne można było podciągnąć” 
(s. 22) — trzeba stwierdzić, iż 
stan duchowny w  Polsce stano
wił potęgę nie do pokonania.

Najbardziej uciążliwe dla 
szlachty było sądownictwo du
chownych. Wszak wystarczało, 
by szlachcic nie uiścił podatku 
na rzecz swego plebana, nie od
dał dziesięciny, lub pobił orga
nistę czy kantora kościelnego, 
by sąd biskupi skazał go na u- 
tratę mienia, czci, wygnanie i 
śmierć. Sądy te były najczęś
ciej tak krzywdzące, że niektó
rzy bardziej ambitni z pośród 
szlachty, dostawali apopleksji 
na samą wieść o klątwie we wsi 
sąsiedniejH istoryk, Ludwik Ku 
bala, choć sam rzym. katolik, 
musiał obiektywnie stwierdzić: 

„Jest pewną i wypróbowa
ną rzeczą, że żaden ucisk nie 
jest tak dotkliwym i oburza
jącym jak krzywda, hipokry
zja i grubiaństwo ducho
wnych. Nie ma sądu tw ard
szego-, bezwzględniejszego i 
bardziej nieludzkiego, jak  sąd 
duchownych celibatorów, je
śli nadużyje sprawiedliwo
ści”. (s. 22).

Przez wiele lat narastało 
wśród szlachty niezadowolenie 
z przemocy kleru, z pod której 
żadnym sposobem nie mogli się 
uwolnić. Skoro więc spotkała 

. krzywda szlachcica i księdza 
zarazem i kiedy sam ksiądz od
ważył się pierwszy napiętno
wać bezprawie i niemo,ralność i 
sprzeciwić się swej władzy ko
ścielnej — wybuchła wprost re
wolucja w całym kraju przeciw 
„wszechmocy” kleru.

b) S e j m  w P i o t r k o w i e

Gdy szlachta dowiedziała się, 
że król Zygmunt August po
twierdził wyrok biskupi na O- 
rzechowskiego, zawrzały sejmi
ki. Szlachta nie wiedziała, jak 
wyrazić swe oburzenie. W Ma- 
łopolsce np. chciała wyrżnąć 
kler rzym.-kat., a na jego miej
sce sprowadzić pastorów ewan
gelickich. Księża nie mogli się 
nigdzie pokazać w obawie o swe 
życie. Posłowie zebrani na sejm 
w Piotrkowie w r. 1552 nie 
chcieli patrzeć na biskupów, ani 
z nimi rozmawiać.

Hetman Jan  Tarnowski nie 
podał nawet ręki biskupowi 
Dziaduskiemu, a Rafał Lesz

czyński) nakrył głowę podczas 
podniesienia.

Jako pierwszą sprawę na 
sejm, wysunięto konieczność o- 
graniczenia władzy biskupów. 
Marcin Zborowski, wojewoda 
kaliski powiedział otwarcie: 
„Jeśli biskupi zostaną przy swej 
władzy, nie wypadnie nic inne
go, jak opuścić ojczyznę, zabra
wszy życie, żonę, dzieci i cześć 
ze sobą”, (s. 32). Najstarszy zaś 
wiekiem senator, wojewoda po
znański, J. Latalski, czynił go
rzkie wymówki królowi:

„Stanął tu na ostatnim sej
mie Orzechowski z krzywdą 
swoją i zaledwie mówić za
czął, rozkazano mu milczeć. 

• To nie obyczaj polski, M, P., 
to nie sposób, jakim się w 
Polsce króluje. To włoska 
przewrotność, to obca ozięb
łość (podkr. red.). My mamy 
króla na to, aby nas słuchał 
wszystkich i sądził zarówno. 
Za cóż oni m ają być lepszymi 
od nas, panować i narzucać 
nam  rozkazy? Ta| zuchwała 
ich przemoc znosi wszystkie 
związki naszego społeczeń
stwa, Twoja to rzecz N. P. nie 
dopuszczać nikogo do władzy 
m ajestatu” (s. 32).
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(Steinie)

M ARIA NAW IEDZA ELŻBIETĘ

:.f EDY wstawszy Maria w  onych dniach, poszła w górską 
krainę do miasta judzkiego. A wszedłszy w dom Zacharia- 

szowy, pozdrowiła Elżbietą. I stało się, skoro usłyszawszy 
Elżbieta pozdrowienie Maryi, poruszyło się niemowlątko w ży 
wocie je j i napełniona jest Elżbieta Duchem świętym. I zawo
łała głosem wielkim, mówiąc: „Błogosławionaś ty  między nie
wiastami i błogosławiony jest owoc żywota twojego! A  skądże 
mi to, iż przyszła matka Pana mego do mnie? Albowiem oto, 
skoro tylko doszedł głos pozdrowienia twego do uszu moich, 
poruszyło się od rad,ości niemowlątko w żywocie moim! A bło
gosławiona, która uwierzyła: gdyż się wykonają te rzeczy, któ
re ci są opowiedziane od Pana!“

Tedy rzekła Maria: „Uwielbiaj duszo moja Pana! I rozrado
wał się' duch mój w Bogu, Zbawicielu moim! Iż wejrzał na 
uniżenie służebnicy swojej, albowiem odtąd błogosławioną mnie 
zwać będą wszystkie narody. Bo mi uczynił wielkie rzeczy ten, 
który mocen jest, i święte jest imię jego, i którego miłosierdzie 
pozostaje od narodu do narodu nad tym i, co się go lękają. Oka
zał moc ramieniem swoim i rozproszył pysznych, ściągnął mo
carzy ze stolic, a uniżone wywyższył! Łaknących napełnił do
brami, a bogaczów rozpuścił z niczym!,,

(Łuk. I, 39 nn)

Najostrzej przeciwko zdezo
rientowanym biskupom wystą
pił hetman Jan Tarnowski. Mo
wę jego przytaczamy obszerniej 
na innym miejscu w tym  nu
merze. -
c) O d  s e j m u  w P i o t r 
k o w i e  d o  K o ś c i o ł a  
N a r o d o w e g o

Jednomyślna i najzupełniej 
słuszna akcja świeckich posłów 
i najwyższych dostojników 
przeciwko biskupom, nie przy
niosła pożądanych rezultatów, 
gdyż ostatnia decyzja należała 
do króla, a król był opanowany 
przez duchowieństwo, więc za
decydował, by sądy o ,,kaeer- 
stwo” pozostały w  rękach bis
kupów. Z rozgrywek tych sko
rzystał częściowo ks. Orzecho
wski, gdyż zdjęto zeń klątwę, 
otrzymał rozgrzeszenie na je
den rok t. j. do ostatecznego 
rozstrzygnięcia papieża. Posło
wie rozjechali się do domów z 
goryczą w sercu i pogłębioną 
nienawiścią do zachłannego na 
władzę i pieniądze kleru rzym.- 
kat.

Od wielu lat narastające nie
zadowolenie w narodzie, nurtu
jące w duszach milionów ludzi, 
a maskowane z powodu strachu 
przed potęgą biskupów — teraz 
w pełni się ujawniło. Sprawa 
Orzechowskiego stała się tą 
przysłowiową kroplą, która do
prowadziła do rozlania czary 
goryczy, wypełnionej uorzednio 
po brzegi. Społeczeństwo, za
chęcone pierwszym, jawnym 
wystąpieniem posłów przeciw
ko Kościołowi, zaczęło tłumnie 
porzucać rzym. katolicyzm i 
przyjmować wyznanie Lutra i 
Kalwina. „Mało nie cała szlach
ta polska w  przeciągu roku po
rzuciła katolicyzm. W jednym 
roku, od Odry do Dniepru za
częto głosić «Ewangelię», spro
wadzono kaznodziejów i mini
strów z zagranicy, oddano pała
ce na zbory...“ (s. 58).

Ponieważ rozbicie wyznanio
we zaczęło się pogłębiać w na
rodzie i wytwarzało w nim fer
ment i niepokój, przeto, celem 
uregulowania spraw wyznanio
wych, powstała myśl stworze
nia w  Polsce Kościoła Narodo
wego, który scalił by naród pod 
względem wyznaniowym. i po-
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godził zwaśnione odłamy reli
gijne. Wielki sobór narodowy 
miał rozpocząć obrady na sej
mie w Warszawie w r. 1556. 
Ostrożny jednak i bojaźliwy 
król Zygmunt-August wysłał 
najpierw  poselstwo do Rzymu 
z następującym żądaniem od 
narodu polskiego: 1) soboru na
rodowego, 2) mszy św, w języ
ku polskim, 3) zniesienia celi
batu duchownych, 4) komunii 
pod obiema postaciami, 5) znie
sienia sądownictwa biskupiego. 
Naiwny król sądził, iż papież 
zezwoli na stworzenie w  Polsce 
Kościoła Narodowego. Tymcza
sem papież Karaffa, znienawi
dzony przez całe chrześcijań
stwo za swą okrutnośe i krwio- 
żerczość w tępieniu „herety
ków”, o którym Orzechowski 
pisał, że jest „tyranem, święto- 
kradzcą,.. jędzą piekielną, wy
daną na zagładę rodzaju ludz
kiego...” — wysłał do Polski 
równie okrutnego, tępego umy
słu, nuncjusza bp-a Lippomana, 
by uniemożliwił zwołanie sobo
ru  narodowego i stworzenia na
rodowego Kościoła.

Nuncjusz, nie znając polskich 
stosunków, na pierwszej' au
diencji u króla radził ściąć dla 
przykładu 20 możniejszych ró- 
żnowierców.

Chcąc zaś wykazać, że do Pol
ski posyła go nie tylko papież, 
lecz sam Bóg, postanowił uczy
nić cud na swoje przybycie. Oto 
w kościele, podczas nabożeń
stwa, zaczęła krwawić hostia, 
którą następnie Żydzi rzekomo 
ukradli, a rozgniewany nun
cjusz apostolski kazał spalić je
dną niewinną chrześcijankę i 
kilku Żydów w Sochaczewie. 
Wkrótce krwawy nuncjusz zo
stał odwołany do Rzymu, gdyż 
papież przekonał się, że Polacy 
są mądrzejsi od Włochów i nie 
można ujarzmiać ich przele
wem krwi. Nuncjuszowi bo
wiem papieskiemu ubliżano na 
każdym kroku j mało brakowa
ło, by nie stracił swej inkwizy
torskiej głowy o ciasnym móz
gu.

Do soboru narodowego jednak 
nie doszło, a sejm warszawski 
w r. 1556 zaprowadził tylko w 
Polsce wolność, sumienia, co i 
tak było nielada wyczynem na 
ówczesne stosunki religjne. Nie 
została też zrealizowana mądra

A PO sześciu dniach wziął Jezus Piotra, i Jakuba, i Jana, 
brata jego, i wprowadził ich na górę wysoką na odosobnienie. 
I przemieniony jest przed nimi, a rozjaśniło się oblicze jego 
jako słońce, a szaty jego stały się białe jako światłość. A  oto 
ukazali im  się Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z nim.

I odpowiadając Piotr, rzekł do Jezusa: „Panie! dobrze nam  
tu być! Jeśli chcesz, uczynimy tu trzy namioty (ołtarze) — to
bie jeden, i Mojżeszowi jeden, i Eliaszowi jeden.

A  gdy on jeszcze mówił, oto obłok jasny zaćmił ich, i dał się 
słyszeć głos z obłoku, mówiąc: „Ten jest Syn mój miły, któ
rego sobie upodobałem! Jego słuchajcie!“ — To usłyszawszy 
uczniowie, upadli na twarze swe i bali się bardzo. — Tedy 
przystąpiwszy Jezus dotknął się ich i rzekł: „Wstańcie a nie 
bójcie się!“ — A oni podniósłszy oczy swe, nikogo nie toidzieli 
jeno Jezusa samego.

A  gdy zstępowali z góry, przykazał im  Jezus, mówiąc: „Niko
mu nie opoiuiadajcie o tym  widzeniu, aż Syn Człowieczy zmar- 
twychwstanie!“ — I pytali go uczniowie jego: „Cóż tedy uczeni 
w Piśmie powiadają, że Eliasz pierwej przyjdzie i naprawi 
wszystko. „A ja vjam powiad.im, iż Eliasz już przyszedł,a jednak 
nie poznali go, ale uczynili mu cokolwiek chcieli. Tak ci i Syn  
Człowieczy ma cierpieć od. nich.“ — Tedy zrozumieli ucznio
wie, że im o Janie Chrzcicielu mówił.

(Mat. XV II, 1 nn)

(Rafael)
PRZEMIENIENIE PAŃSKIE
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myśl zorganizowania Kościoła 
Narodowego (patrz artykuł F. 
Ochockiego „Wzlot i upadek 
wielkiego planu” — Posłannic
two Nr 10-11/52), choć z odda
niem i talentem propagowali ją 
wybitni przedstawiciele nauki 
polskiej w XVI wieku — Łaski 
i Modrzerwsiki, zaś prymas U- 
chański przygotowywał się na 
pierwszego polskiego papieża.

CZEGO NAS CHCE NAUCZYĆ
TEN FAKT HISTORYCZNY

Historia pozostanie zawsze 
mistrzynią życia. Przedstawia 
bowiem konkretne fakty i  swą 
nawet dawno minioną przeszło
ścią, uczy ludzi, jak m ają po
stępować dziś, w wlarunlkaich 
nowych coprawda, lecz nie oder
wanych na tyle ód czasów da
wnych, by nie można było z 
przeszłości wyciągnąć wnios
ków dla życia współczesnego.

Jakież więc wyciągniemy 
wnioski na dziś z faktów histo
rycznych XVI wieku?

Należy powiedzieć, że wystą
pienie ks. Orzechowskiego prze 
ciwko przymusowemu celibato

wi było najzupełniej słuszne. 
Celibat duchownych jest i po
zostanie sztucznym tworem, 
namiastką tylko. Ma on rzeko
mo podnieść kler wyżej moral
nie, a w  rzeczywistości krzewi 
niemoralność.

Bo wymysł człowieka nie za
stąpi nigdy mądrych, Bożych 
praw natury.

Chciwość bogactw i władzy 
zarzucano zawsze Kościołowi 
rzym. kat. Bogactwa te i 
nieograniczoną władzę, posia
dał Kościół w wieku XVI, lecz
o mało nie doprowadziły go do 
katastrofy. Kościół .więc, jeśli 
pragnie krzewić wśród ludzi za
sady ewangeliczne, musi je  sam 
realizować w życiu. Ubóstwo 
Chrystusowe ma być jego bo
gactwem, a najwyższą władzą — 
miłość, która podbija serca. Te 
zasady niech będą dla nas, pol
skich katolików, prawem gdyż 
Kościół oparty na złoci© i kapi
tałach bankowych, na ucisku 
człowieka i trzymaniu go terro
rem  przy wierze — z pewnoś
cią nie jest Bożą instytucją. Ta 
chciwość bogactw kazała nawet 
poświęcić ideał narodowego

Kościoła — biskupi bowiem, a 
zwłaszcza prymas Uchański, tak 
gorliwy początkowo propagator 
tej idei — odstąpili od niej w 
obawie utraty  swych m ająt
ków.

Fakt przysłania do Polski tę
pego, żądnego krwi, nuncjusza 
Lippomana, świadczy o zgub
nym oddziaływaniu wychowaw
czym Watykanu na nasze wie
rzące społeczeństwo. Naród pol
ski nie jest skłonny do niena
wiści. Obcą mu jest krwawa 
„vendetta„ sycylijskich i ital
skich rodów magnackich. Nie 
łudźmy się — „ryba od głowy 
cuchnie" — niebyłoby przeto 
ińkwizacji i stosów, gdyby gło
wy rzym. kat. Kościoła — pa
pieże — starali się wpajać du
chowieństwo i wiernym Chry
stusowe zasady miłości. Zgubny 
wpływ wychowawczy Watyka
nu przesiąka do dziś w nasze 
społeczeństwo. Dlatego myśl 
stworzenia w  Polsce Kościoła 
Narodowego, tak bliska realiza
cji przez cały naród w  XVI-tym 
wieku, a zrealizowana w części 
w  wieku XX, czeka obecnie 
swego rozkwitu.

> O TOaty.kanie słów kilka
CHĘĆ PANO W ANIA NAD CIEMNYMI 

M ASAM I DEWIZĄ W ATYKANU

— Dlaczego nie korzysta się z  mineral
nych źródeł Civita-Vecchia? Można by 
przyciągnąć cudzoziemców i ożywić w y 
brzeże!

— Tego właśnie nie chcemy! — odpo
wiedział kardynał. Cudzoziemcy zarażają 
naszą wierną trzodę zgubnym  duchem li
beralizmu. Wody o których mówisz, w  
czasach pogańskich leczyły itzymian, lecz 
my, chrześcijanie (chodzi oczywiście o 
rzymskich katolików  — uw. Red.), woli
m y wodę święconą!

A. Winogradom „Trzy barwy czasu”

JA K  BŁOGOSŁAW I W ATYKAN?

Ośmioro błogosławieństw tak z Rzymu 
dziś dzwoni:

— „Błogosławieni krwawej a orężnej dłoni, 
którzy miecza ucisku nie zdejmują z brusa, 
bo tym  dany na piersi będzie znak Chrystusa!
Błogosławieni kupcy, którzy złoto liczą,
bo ci ziemię krw ią świętych zlaną odziedziczą!
Błogosławieni pyszni, skrwawieni mocarze, 
bo w tych świątyniach Pańskich zbudują

ołtarze!
Błogosławieni wszyscy, co podnieśli głowy 
nad nędzę ubogiego i nad słabość wdowy!

Błogosławieni, którzy obalają krzyże, 
którzy kapłanów Pańskich trzym ają w jasyrze!

Błogosławieni, którzy panują nad światem, 
bo tych następca Piotra opowie się bratem! ,
Błogosławieni w iary świętej krzywdziciele, 
bo imiona ich będą wyryte w kościele!

M. Konopnicka —  „Do Ojców Zmartwychwstańców”

214
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„PO OWOCACH ICH 

POZNACIE JE!”

(Mat. VII, 17 nn)

OjLLfr rUadi£ (J)a@ał
czyli O SZKODLIWOŚCI ŚWIECKIEJ POLITYKI PAPIEŻA

Dr. W . L. — Lublin

W długim, sw ym  liście do redakcji zapytuje, 
czym właściwie powodujemy się, dosyć wyraź
nie atakując na łamach naszego pisma, osobę 
papieża, choć tak nie wiele w oątatnich czasach 
słychać o nim Polsce. Tak pisze między in
nymi:

„Przecież nawet księża rzymsko-katoliccy co
raz mniej mówią o swoim papieżu, do tego stop
nia, że jeden ze znajomych m ych kolegów, w  
rozmowie ze mną na ten temat, po prostu za
drwił sobie: „oni sami zaczęli się go wstydzić!“ 
Wydaje mi się, że tak jest w rzeczywistości. 
Najszczęśliwszym, chyba będzie rozwiązaniem.i, 
jeśli m y Polacy zostawimy włoskiego papieża 
w spokoju i przestaniemy się nim  interesować. 
Wszak ostatnio zaprzestał wtrącać się w nasze 
polskie spraitiy“.

Z przykrością stwierdzamy, m yli się pan 
sąd.ząc, że papież przestał wtrącać się w nasze

polskie sprawy, bo niezmiennie w dalszym cią
gu uprawia wrogą w stosunku do nas politykę,
o czym będziemy szczegółowo mówili w dal
szym  ciągu naszej z Czytelnikami rozmowy. Tu
taj chcemy zaznaczyć jedynie, że i nam nie 
sprawia najmniejszej przyjemności, wtrącanie 
się w sprawy włoskiego papieża, bośmy już od 
bardzo dawna przestali wierzyć w jego „auto
rytet religijno-kościelny“ i w tej materii urobi
liśmy już sobie pewny światopogląd. Jeśli więc 
od czasu dp czasu wspominamy na łamach na
szego pisma o papieżu, czynimy to pytani o to 
przez Czytelników, a więc gwoli ich pouczenia
o genezie i roli papiestwa w znaczeniu kościel
nym. Przede wszystkim  jednak — jako szczerzy 
Polacy — występujem y w obronie naszych pań
stwowych i narodowych interesów, w obronie 
idei światowego pokoju i prawdziwego postę
pu, co, niestety, ustawicznie atakuje właśnie 
rzym ski papież. I dlatego jako temat dzisiejszej 
rozmowy z czytelnikami „Posłannictwa“ sta
wiamy pytanie: Quo vadis papa?

NIE ATAKUJEMY OSOBY 
PAPIEŻA

Jakże często spotykamy się z 
zarzutem, że nasze „Posłannic
two” zbyt często i mocno ata
kuje najwyższą świętość w ier
nych rzymsko-katolików — pa
pieża.

Otóż zarzut ten nie jest słu
szny. Nie atakujemy osoby pa
pieża, gdyż papież, jako zwy
czajny człowiek, może być czło- 
wiekem złym, nawet przewrot
nym, lub człowiekiem dobrym, 
sprawiedliwym, miłosiernym, 
oraz wysoce kulturalnym . Jeśli 
zaś personalnie wspominamy 
któregoś z papieży, to, jako nad 
słabym i ułomnym człowiekiem 
ubolewamy, lecz jako nad wy
razicielem pewnego religijno- 
połityeznego kierunku, staramy 
się przeprowadzić uczciwy i ob
iektywny osąd historyczny. Nie

ODPOWIADAMY

obchodzi nas zatem ten czy ów 
papież, lecz polityka papieska, 
polityka watykańska, która za
wsze była raczej wroga dla na
rodów słowiańskich, a szczegól
nie dla naszego, polskiego na
rodu—zawsze natomiast sprzy
jała Europie zachodniej, a naj
bardziej narodom germańskim. 
Ostatnio np., polityka papieska, 
zdąża w kierunku jak najści
ślejszego powiązania z akatolic
kim obozem anglosaskim, a 
to tylko ze względów politycz
nych i strategicznych, czego do
wodem jest dzisiejsze zbliżenie 
Watykanu do kapitalistycznych 
kół U.S.A.

Tę to szkodliwą nam politykę 
papieską usiłujemy piętnować i 
dlatego stanowisko nasze można 
by słusznie, określić, jako wy
stąpienie przeciw Watykanowi

z powodu szkodliwej dla nasze
go narodu „funkcji ideologicz
nej i społecznej “ papistwa.

Niejednokrotnie już, w  opar
ciu o fakty historyczne, wyka
zywaliśmy, jak W atykan szko
dził Polsce swą polityką. Nie 
będziemy co chwila powtarzać 
tych faktów, które każdy Po
lak może znaleźć w obiekty
wnej historii Polski. Przykro 
nam tylko, że wierni Kościoła 
rzym. kat. w  Polsce tak są za
ślepieni rzekomo religijnym  
autorytetem papieża, taki bał
wochwalczy wprost m ają doń 
kult, że im przyćmił . zdrowy 
rozsądek i krytyczną ocenę, że 
przestali już rozróżniać między 
religią, w iarą i Kościołem, a 
nawskroś świeckimi, politycz
nymi intrygami państewka wa
tykańskiego.

REIMICi4=
= = = = =  ROZMAWIA

Z CZYTELNIKAMI
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Inaczej, naturalnie, podcho
dzą do tego samego zagadnienia 
wyznawcy Kościoła polsko-ka- 
tolickiego. Dla nich, bowiem, 
papież jest tylko biskupem Koś
cioła Italii, uprawiającym  po
litykę na korzyść Watykanu. By 
jednak wyznawców naszych i 
sympatyków utwierdzić w słusz
ności ich stanowiska, a innych 
ostudzić w zapale, niezrozumia
łego nam przywiązania do Sto
licy papieża, postaramy _ się 
w  niniejszym artykule wykazać, 
jak W atykan usiłuje szkodzić 
narodowi polskiemu teraz, w 
obecnych czasach. To bowiem, 
co przeminęło inie ma takiej siły 
oddziaływania, mniej jest może 
interesujące od tego, co dziś na 
naszych oczach się spełnia.

GRANICE NA ODRZE I NYSIE

Już 10 lat minęło od chwili, 
kiedy hitlerowskie wojska zo
stały w yparte z historycznych 
granic Polski. Obecna granica 
na Odrze i Nysie Łużyckiej zo
stała określona umową w Jałcie 
i Poczdamie, zaś w dniu 6 lipca 
1950 roku zawarto w Zgorzelcu 
układ między Rzeczypospolitą 
Polską i Niemiecką Republiką 
Demokratyczną o wytyczeniu 
ustalonej i już istniejącej grani
cy polsko-niemieckiej. Układ 
ten przypieczętowano dnia 27 
stycznia 1951 r. we Frankfurcie 
n/Odrą — aktem o wykonaniu 
wytyczenia granicy w terenie. 
Przez ten akt Ziemie Odzyska
ne stały się po wieczne czasy 
ziemiami Polskiej Rzeczypospo
litej Ludowej w  skali między
narodowej ze strony formalno
prawnej.

W ten sposób naród doczekał 
się wyrównania wielowiekowej 
krzywdy, wyrządzanej nam 
przez pruskich i hitlerowskich 
najeźdźców. Fakt sprawiedli
wej przynależności ziem nad 
Odrą i Nysą Łużycką do Polski, 
uznały wszystkie uczciwe i mi
łujące pokój narody. Nie uznał 
jej tylko Watykan, a więc i pa
pież jego przedstawiciel.

MAKABRYCZNA POLITYKA.

Ktoś, kto się nie orientuje w 
sprawach polityki papieskiej, 
może nam zadać pytanie: Co pa
pież, rzekomy namiestnik Chry
stusa, ma do wytyczania granic 

^między narodami tej ziemi. W 
jaki sposób może zakwestiono
wać bezsporne fakty historycz
ne? Na pytania te postaramy się 
odpowiedzieć w  sposób najbar
dziej prosty i zrozumiały.

Z chwilą opuszczenia Ziem 
Odzyskanych przez Niemców, 
całą administrację i gospodarkę 
na tych ziemiach przejęli Pola
cy. Przybywali tu ze wszyst
kich stron Polski, zajmowali 
miasta i wsie, urzędy, biura, 
kościoły. Najliczniejsi wyzna- 

f niowo byli wierni Kościoła 
’ rzymsko-kat. Przybyli tu wraz 

ze swymi kapłanami, którzy w 
opuszczonych kościołach zaczęli 
odprawiać nabożeństwa. Trzeba 
więc było uregulować sprawy 
administracji kościelnej na tych 
ziemiach, tzn. wyznaczyć diece
zje, parafie — mianować bisku
pów i proboszczów. I tu nastąpił 
konflikt, komprom itujący ty l
ko pozornie nadprzyrodzone 
posłannictwo papiestwa. Bisku
pów bowiem mianuje sam pa
pież, a papież nie chciał miano
wać biskupów na te ziemie, 
gdyż przez to uznał by ziemie 
nad Odrą i Nysą za ziemie 
prawno-polskie. Więc papież, 
chcąc podkreślić tymczasowość 
(wg. niego) naszego stanu posia
dania, mianował dla pięciu die
cezji tymczasowych administra
torów apostolskich, którzy mieli 
tylko władzę zastępczą — za
stępowali na swych stolicach bi
skupów niemieckich(!) Podobnie 
wszyscy proboszczowie stali się 
s u b s t y t u t a m i  tj. chwi
lowymi zastępcami proboszczów 
niemieckich.

W ten sposób, tak uwielbiana 
przez wiernych rzym. kat. Sto- 

' lica Apostolska podkreśliła, że 
n i e  u z n a j e  granicy Polski 
na Odrze i Nysie, nie uznaje 
przelanej krw i armii polskiej, 
nie uznaje częściowego bo
daj wyrównania wiekowych 
krzywd, a zwłaszcza’ wielkiej 
krzywdy wyrządzonej nam

przez hitlerowców podczas 
ostatniej wojny; nie uznaje tru 
du i pracy chłopa polskiego, co 
te ziemie zagospodarował; nie 
uznaje wysiłku robotnika pol
skiego, który je rozbudowuje i 
upiększa; nie uznaje niepodleg
łości polskiego narodu!

Żeby bardziej jeszcze pod
kreślić swe stanowisko, papież 
mianuje bp-a Ferche biskupem 
dla uchodźców i wysiedleńców 
niemieckich. Zostali oni wyłą
czeni z pod jurysdykcji bisku
pów diecezjalnych, a poddani 
specjalnemu biskupowi, by 
przez to zaznaczyć, że Niemcy 
zachodnie nie są dla nich stałym 
miejscem zamieszkania, gdyż 
ich właściwe diecezje są za Od
rą i Nysą.

W październiku 1953 roku 
przyjął papież na specjalnej 
audiencji bp-a Doepfnera i u- 
dzielił mu ciekawych upraw
nień: bp. Doepfner ma organizo
wać niemieckich księży „prze
siedleńców”, . przygotowywać 
ich, by natychmiast po „odzy-1 
skaniu” ziem nad Odrą i Nysą 
mogli zająć swe dawne parafie. 
Ma ich przygotowywać do 
„działalności misjonarskiej na 
Wschodzie”. Sam też papież, 
nie tak dawno, mianował ks. 
Polzina wikariuszem kapitul
nym wolnej prałatury w  Pile, 
choć Piła, już 10 lat, dzięki Bo
gu, jest miastem polskim.

Tak więc Watykan jasno i ot
warcie stwierdza, że Ziemie 
Odzyskane nie powinny nale
żeć do Polski!

PODŻEGANIE DO WOJNY — 
OTO SKUTEK PAPIESKIEJ POLI

TYKI.

Nie tak dawno papież wygło
sił przemówienie, w którym wy
powiedział się za pokojem, : 
przeciwko gromadzeniu środ 
ków masowej zagłady: bom) 
atomowych i wodorowych. Bar 
dzo to pięknie, ale cóż, kied; 
polityka watykańska sugeruj 
raczej wojnę, a nie pokój.

Jakim sposobem — ktoś za 
pyta?
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Oto nie uznanie przez Waty
kan granic na Odrze i Nysie za 
praWne granice Polski, jest do
laniem oliwy do ognia rewizjo- 
nizmu, ogarniającego całe 
Niemcy zachodnie.

Rewizjoniści niemieccy mogą 
teraz jeszcze odważniej wołać: 
«My mamy rację, te ziemie 
nam się należą — wszak sam 
papież nawet to potwierdza!

Mamy racją, więc organizuj
my czym prędzej, przy pomocy 
naszych sojuszników — Amery
kanów i przy moralnym popar
ciu Watykanu — Wermacht. 
Niech rośnie coraz silniejsza ar
mia odwetowa, niech się zbroi 
po zęby, niech dowództwo nad 
nią przejmują starzy, doświad
czeni w rzezi generałowie hitle
rowscy, a w stosownym mo
mencie sięgniemy po Wrocław, 
Gdańsk, Stalinogród i Łódź.»

Nie możemy się więc nawet 
dziwić, że jeden z biskupów nie
mieckich wypowiedział się nie
dawno publicznie, że biskupi i 
księża zachodnio-niemieacy, 
winni zaplanować już jak naj
szybciej opiekę duszpasterską 
dla przyszłych ziem, które zdo
będzie nowy Wehrmacht. Jak 
się temu dziwić, skoro sam pa
pież do tego podjudza, a przed
stawiciel Stolicy Apostolskiej 
przy rządzie w Bonn pisze listy 
pasterskie w duchu niemieckich 
księży rewizjonistów i bierze 
czynny udział w rewizjonistycz
nych demonstraicjacjh antypol
skich.

Wroga polityka antypolska w 
Niemczech zach. istnieje od za
kończenia wojny. Niemieccy 
przesiedleńcy z Ziem Odzyska
nych są w  ustawicznej gotowoś
ci, by wrócić do rodzinnych 
stron. Nie starają się nawet so
lidnie zagospodarować w no
wych warunkach, na co też nie 
pozwala im polityka rządu Ade- 
nauera, nie włączają się w  m iej
scową społeczność religijną, bo 
nie pozwalają na to ich księża, 
utwierdzani w  swym postępo
waniu przez Watykan.

Do czego więc ostatecznie 
rewizjonizm ten prowadzi? 
Trzeba otwarcie powiedzieć, że 
prowadzi do wojny i to do no
wej wojny światowej. Wszak 
Polska nie odda krwawo zdoby
tych i sprawiedliwie odebra
nych: Wrocławia, Szczecina, Ko- 
łobrzega, Gdańska, Gorzowa, Pi
ły, Opola. Kiedy zaś Wehrmacht 
zechce sięgnąć po te miasta i 
ziemie — wtedy dojść może do 
nowej, straszniejszej niż po
przednio, zagłady milionów lu
dzi.

Kto więc podsyca rewizjo
nizm niemiecki, ten pragnie 
wojny. Ponieważ Watykan 
przez swe posunięcia, przez nie
uznawanie naszej granicy na 
Odrze i Nysie — podsyca re
wizjonizm antypolski, więc Wa
tykan podżega do wojny!

BRONIMY INTERESÓW 
POLSKICH.

1 Chyba nikt nie zaprzeczy, na
wet spośród rzym. katolików, że 
obecne, dzisiejsze ustosunkowa
nie się Stolicy papieskiej do 
naszych granic na Odrze i Ny
sie, jej stanowisko, wyzwalają
ce i podsycające ogień rewizjo- 
nizmu zachodnio-niemieckiego 
przeciwko Polsce — godzi w in
teresy naszej ojczyzny!

Zwracamy uwagę naszych 
Czytelników na artykuły: „Wa
tykan a Polska w oczach nau
ki” (Nr 5/53-s 42) — „Chrystu
sowy program a nasze życie” 
(Nr 12/53 s 54) — „O ludziach 
Kościoła w dziedzinie polityki 
pozbawionych opieki Ducha 
św.“ (Nr 3/54 — s. 62).

Polityka Watykanu jest 
wprost namacalnie nam wroga. 
Watykan chce, abyśmy byli 
państwem słabym, chce, by nas 
pókonały kapitalistyczne Niem
cy i zagarnęli stare słowiańskie 
ziemie, z.których zostaliśmy on
giś wyparci przez brutalną, 
germańską siłę. Czy więc my, 
Polacy, możemy czuć sympatię 
do papiestwa? Czy mamy chwa
lić papiestwo i bić pokłony 
przed „zastępcą” Chrystusa na 
ziemi? Nie. Każdy mądry i ucz
ciwy obywatel, obojętnie jakie
go wyznania, musi się czuć 
przede wszystkim Polakiem, 
dla którego potęga i siła jego 
ojczyzny jest jedną z najwię
kszych świętości!

Gospodarz, który nie broni 
swego mienia przed złodziejami, 
jest głupim gospodarzem: pa
sterz, który nie broni stada 
przed wilkami drapieżnymi, jest 
złym pasterzem; matka, która 
nie chroni dziecka przed niebez
pieczeństwem, jest wyrodną 
matką. Podobnie Polak, który 
nie broni swej ojczyzny przed 
obcą agresją, przed szkodnika
mi, choćby w mitrach i tiarach
— jest głupim, złym i wyrod
nym Polakiem!

Dlatego my, polscy katolicy, 
walczyliśmy i walczyć będzie
my z wrogą nam polityką pa
pieską, gdyż polityka ta, jak 
wilk drapieżny, wdziera się na 
przestrzeni całej historii nasze
go narodu, w nasze narodowe 
sprawy, usiłując nam szkodzić. 
Dlatego piętnowaliśmy zawsze 
szkodliwe posunięcia papiestwa,' 
a dziś piętnujem y podsycanie 
przez Watykan wrogiej nam re
wizjonistycznej propagandy an
typolskiej. Uważamy, iż speł
niamy przez to obowiązek oby
watelski, czyn patriotyczny. 
Nawet najwyższe moralne, czy 
jakiekolwiek inne powagi świa
ta, nie przesłonią nam miłości i 
przywiązania do swego kraju!

E. B.

Chrystus jest wszędzie, gdzie ktoś jest prześladowany za Prawdę... gdzie jest jakaś nędza, 
której trzeba ulżyć... jakiś błąd, który trzeba sprostować... jakaś reforma d,o przeprowadze
nia... jakieś bezprawie, które trzeba ukrócić!

W. MONOD
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W iktor Gomulicki____

B Ó G  M Ó J
A IE, kiedy grozisz, błyskasz i grzmisz — 

wielkim  Cię widzę, o Panie! 
lecz gdy wśród błogich, kojących cisz 
utwierdzasz, swe panowanie.
Niechaj Cię sławi za wrogów zgon 
rycerska siostra Mojżesza — 
mój hym n pochwalny zabrzmi jak dzwon 
temu, co zbawia i ,wskrzesza!
Tyś źródło bytu, Tyś żywych król — 
jakże więc czcić Cię grobami?
Pieśń i wesele — nie jęk i ból — 
mówią, że czuwasz nad nami.
Piorun na chmurze wypisał: Bóg!
Otchłań to imię wygrzmiewa, — 
lecz piękniej tęczy kreśli je łuk, 
dźwięczniej skowronek je śpiewa.
Wielka to siła, co jako młot, 
z góry padając — uśmierca, — 
większa, co w ciszy śmiertelny grot 
z drżącego wyryw a serca.
Orkanom pęta, o Panie, włóż, 
nad krwią zapanuj i bojem... 
bądź pochwalony jasnością zórz, 
pól niezmąconym spokojem.
Bądź pochwalony czystością snów, 
które ma człowiek cnotliwy, 
i blaskiem sianym przez srebrny nów 
na białe od śniegu niwy.
Bądź pochwalony milczeniem kniej, 
gdzie zwierz przed, łowcem bezpieczny, 
i ciszą ducha, co z klatki swej 
na żywot pośpiesza wieczny...
Sławi Cię ziemia przez znój, przez krzyż, 
przez święte z niebem zamęście, — 
nie kiedy grozisz, błyskasz i grzmisz, 
lecz kiedy ład sprawiasz i szczęście!

Zygm unt Krasiński

Innym już wiekom!
Nie tak, jak dawniej —

w cierniowej koronie, 
nie tak, jak dawniej —

z gwoździami u ręki, 
Pan bólu tylko

i Bóg tylko męki...

Innym  już wiekom
inny Chrystus płonie: 

od ramion krzyża
na zawsze odpięty, 

jak duch świetlany,
wyzwolony, święty!

Zawisł na Ojca
wszechbłękitnym łonie 

i w  światów nowych
wschodzącej jutrzence 

macza wzniesione —
wniebowstępne ręce.

Maria Konopnicka

KTO K R Z Y W D Ę  PŁODZI
K t o  krzywdę płodzi — niech 

[jeszcze ją płodzi, 
a fetory płacze — ten jeszcze 

[niech płacze... 
Noc się przesila i dzień już

[przychodzi:
— Obaczę!

Kto ucisk mnoży — niech
[jeszcze go mnoży, 

a który milczy — niech chowa 
[swą ciszę.

Rychło się błękit nad światem  
[otworzy —

— Usłyszę!

Kto cięży ziemi — niech
[jeszcze je j cięży, 

kto pomsty żąda — niech
[wstrzyma swą żądzę. 

Rychło się szala u wagi natęży:
— Rozsądzę!

2 1 8
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Jan Kasprowicz

TRZEBA N A M  W I A R Y
^ R Z E B A  nam wiary

[ wszechpotężnej, 
i wobec głodu i m ęki — 
złączonym w światłach hufiec

[orężny
pójść trzeba w boje.

Trzeba nam wiary, że m y
[zawiśli

od własnej woli i ręki, 
że przekształcimy w brąze

[swe myśli
i w  laurów zwoje.

Trzeba nam wiary, że na
[rozsądku

i na miłości oparty,
śród wiekowego gmach nasz

[porządku
złotem lśnić będzie.

Trzeba nam wiary, że ten
[gmach słońca 

i chleba w szystkim  otwarty, 
że każdy walczyć winien do

[końca,
aż go posiądzie.

Trzeba nam wiary — wierzmy  
[równieśni! 

O, wierzmy, zwycięstw już
[bliscy! 

O, będziem zawsze jako ci z
[pieśni

rńęże ze stali.

Bo oto idzie czas
[zmartwychwstania, 

i zmartwychwstaną ci wszyscy, 
co tej złocistej chwili zarania 
z wiarą czekali!

Jan Kochanowski

M O D L I T W A
£jOZE, którego dobroć się unosi, 

gdy Cię cnotliwe serce o co prosi: 
wysłuchaj modły, które lud Twój czyni 
w Twojej świątyni.

Niech się na ziemi tej zbrodzień nie rodzi, 
co depcząc prawa szczęściu braci szkodzi: 
zdradą i fałszem żyjąc niespokojny — 
krwi chce i wojny.

Pokój wam da'ję, wyrzekłeś to, Panie, — 
niech głos ten prawem dla świata się stanie: 
by zgoda sprzęgła sąsiedzkie narody, 
ipśród ich swobody.

Kazałeś ziemi, aby nas karmiła, 
deszcz i pogodę Twa ręka przysyła: 
niech więc z je j daru rolnik chleb swój kraje 
i biednym rozdaje.

Tak obdarzeni Twoimi łaskami, 
prosim Cię, Panie, z pokorą i łzami:
Odpuść nam winy, niech nas w d<obrym stanie 
wieczność zastanie.

(M. Anioł)
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ST. SŁAWA

BUDUJEMY JASNĄ PRZYSZŁOŚĆ
(W XI-tą ROCZNICĘ WYZWOLENIA)

PO JEDENASTU LATACH

Mija jedenaście lat od historycznych dni, w 
których żołnierze kraju Rad, walcząc zwycięsko 
z hitlerowskim faszyzmem, wyzwolili pierwsze 
połacie naszej umiłowanej ziemi ojczystej. 
U boku niezwyciężonej Armii Radzieckiej 
dzielnie walczył żołnierz polski, już wówczas 
opromieniony sławą bojową zwycięskich walk 
pod Lenino i Darnicą.

W jedenastym roku Polski Ludowej każdy 
z nas jest całkowicie pochłonięty ofiarną i za
szczytną pracą nad wykonaniem, na swoim od
cinku, gigantycznych planów gospodarczych 
i kulturalnych, jakie niezłomnie realizuje nasz 
bohaterski naród, zjednoczony we Froncie Na
rodowym.

Podsumowując w 11-tą rocznicę powstania 
Polski Ludowej, nasze olbrzymie osiągnięcia 
polityczne, ekonomiczne i kulturalne, wracamy 
myślą wstecz do dni, w których rodziła się wol
ność narodu polskiego i które zapoczątkowały 
nową erę w rozwoju naszego kraju  ojczystego.

CHWAŁA WYZWOLICIELOM

Rozwijająca się ofensywa Armii Radzieckiej 
na Ukrainie i Białorusi zwiastowała bliskie już 
wyzwolenie Polski Szczególne znaczenie miało 
tzw. 5-teł uderzenie, które rozpoczęło się 23 
czerwca 1944 roku na Białorusi. Wojska I Fron
tu Białoruskiego pod dowództwem Marszałka 
Konstantego Rokossowskiego zdobyły ważne 
centra polityczno-gospodarcze Mińsk, Bobrujsk,

Panorama nowej Warszawy

Osiągnięcia naszego narodu w minionych 
11-tiu latach, uzyskane dzidki wyzwoleniu nie
bywałej energii twórczej mas pracujących na 
wszystkich odcinkach ich działalności, są nad
zwyczaj wielkie. Wystarczy wspomnieć, że pro
dukcja przemysłowa na głowę ludności jest 
obecnie 5-kirotnie wyższa od produkcji w 1938 
roku i że pod względem globalnej wielkości 
produkcji przemysłowej Polska znajduje się 
już na 5-tym miejscu w Europie, aby ostatecz
nie zdać sobie sprawę z wielkości naszych osią
gnięć. A przecież trzeba pamiętać, że taik wspa
niałe wyniki ofiarnej pracy uzyskaliśmy w nie
zwykle trudnych warunkach. Gdy pnzed 11-tu 
laty żołnierze radzieccy i polscy przekroczyli 
Bug, Polska była jędrnym z najbardziej znisz
czonych przez wojnę krajów. 20 tysięcy zakła
dów przemysłowych było zniszczonych lub usz
kodzonych. Ogień straw ił kilkaset tysięcy za
gród chłopskich, w gruzach leżała stolica na
szej ojczyzny Warszawa. Ogółem zniszczenia 
wojenne zmniejszyły m ajątek narodowy polski 
w stosunku do 1939 r. o około 38 procent.

Bar ano wice oraz wiele innych i osiągnęły rejon 
Kowla, skąd przygotowano uderzenie w celu 
wyzwolenia znacznego terytorium  Polski aż do 
linii Wisły.

Żołnierze I Armii Wojska Polskiego byli 
wówczas skoncentrowani na Wołyniu w rejonie 
Kiwerc i intensywnie przygotowywali się do 
zaszczytnego udziału w wyzwoleniu pierwszych 
połaci ziemi ojczystej.

18-tego liipca wznowiona została ofensywa 
wojsk radzieckich. W dniu tym zostało wyko
nane silne uderzenie w rejonie Kowla,’ w rezul
tacie którego Armia Radziecka wyzwoliła obszar 
do rzeki Bug..

21 lipca nastąpił najważniejszy dla narodu 
polskiego, dla jego wyzwolenia, d^i.eń. Wojska 
Marszałka Rokossowskiego zwycięsko sforso
wały Bug i wyzwoliły Chełm — pierwsze mia
sto polskie. Następnego dnia wyzwolony został 
Lublin — pierwsze wyzwolone miasto woje
wódzkie. W ciągu następnych kilku dni ofensy
wa radziecka rozwijała się dalej pomyślnie, 
osiągając w wielu miejscach Wisłę, a w rejonie
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Sandomierza, Puław i Magnuszewa przekroczo
no nawet tę rzekę.

W ówczesnych działaniach Armii Radzieckiej 
aktywny udział1, wzięła polska artyleria. Ich 
chlubny wkład, zwycięskie natarcie oddziałów 
radzieckiej piechoty, znalazły pełne uznanie u 
radzieckich dowódców, którzy z podziwem wy
rażali się o bohaterstwie polskich żołnierzy. 
W następnych dniach weszły do walki wszyst
kie oddziały polskie, które, jak wiadomo, ucze
stniczyły w zwycięskim pochodzie na Zachód 
aż do chwili rozgromienia hitlerowskich wojsk 
w Berlinie.

Zwycięska ofensywa radzieckich sił zbrojnych 
i I Armii Wojska Polskiego przyniosła więc 
wyzwolenie pierwszych miast i wsi polskich. 
Ona to umożliwiła przystąpienie naszego naro
du do odbudowy zniszczonego kraju, która dała 
nam tak wspaniałe osiągnięcia. To też naród 
polski zachowuje w swych sercach wdzięczność 
i darzy miłością wyzwolicieli, których szczegól
nie gorąco wspominamy w dniach lipcowych 
każdego roku.

PIERWSZA WŁADZA LUDU

Już 21 lipca — w dniu wyzwolenia Chełma — 
Krajowa Rada Narodowa wydała ustawę, którą 
powoływała do życia pierwszą tymczasową wła
dzę wykonawczą ludu polskiego — Polski Ko
m itet Wyzwolenia Narodowego, P.K.W.N. zo
stał powołany „...dla kierowania walką wyzwo
leńczą narodu, zdobycia niepodległości i odbu
dowy państwowości Polski.” * t

Następnego dnia — 22 lipca 1944 roku — 
opublikowany został historyczny Manifest 
P.K.W.N., który mówił: „w imieniu Krajowej 
Rady Narodowej Polski Komitet Wyzwolenia 
Narodowego obejmuje władzę na wyzwolonych 
terenach Polski”.

Odtąd na zawsze objął władzę w Polsce lud 
pracujący miast i wsi.

Manifest P.K.W.N. wzywał Polaków „...do 
walki o wolność Polski, o powrót do matki — 
ojczyzny, starego polskiego Pomorza i Śląska 
polskiego, o Prusy Wschodnie, o szeroki dostęp 
do morza, o polskie słupy graniczne na Odrze.” 
Do walki tej stanął cały naród. Najlepsi jego 
synowie wstąpili do szeregów Wojska Polskiego 
i walcząc u boku Armii Radzieckiej wydatnie 
przyczynili się do zrealizowania wezwania Ma
nifestu.

Manifest zapowiadał przeprowadzenie szero
kich reform społecznych. Ofiarny trud zjedno
czonego narodu doprowadził już obecnie do gi
gantycznych osiągnięć, które były możliwe dzię
ki unarodowieniu przemysłu i reformy rolnej.

W każdym swym słowie Manifest lipcowy 
P.K.W.N. był odzwierciedleniem wieloletnich 
dążeń najszerszych mas narodu polskiego. I dla
tego został on tak gorąco przyjęty przez naród.

* Z ustawy K. R. N.

CO N A M  DAŁA P O L S K A  LUDOWA?

ZWYCIĘSTW O NAD WROGIEM...

WOLNOŚĆ UCIEMIĘŻONYM...

SIŁĘ I POTĘGĘ MATERIALNĄ...

TWÓRCZĄ RADOŚĆ ŻYCIA!

2 2 1
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WIERNI MANIFESTOWI KU NOWYM 
ZWYCIĘSTWOM

Jedenaście lat kroczymy wiernie drogą wy
znaczoną przez historyczny Manifest Lipcowy. 
Każdego dnia notujemy nowe sukcesy we 
wszystkich dziedzinach życia. Staliśmy się 
zwartym, mocnym państwem ludowym.

W bieżącym roku kończymy wykonanie Pla
nu 6-letniego. Plan ten — można to już dzisiaj 
stwierdzić — zostanie wykonany w pełni, 
a w wielu dziedzinach znacznie przekroczony.

Likwiduje to uprzednie zacofanie. Ale to nie 
wystarczy. Przed nami nowe zadania — zadania 
dalszego rozwoju naszej ojczyzny, stałego pod
noszenia stopy życiowej ludzi pracy, umacnia
nia sił obronn3?ch naszego kraju.

Patriotyczna jedność naszego narodu, jeg'o 
wierność ideom Manifestu Lipcowego — są 
gwarancją nowych zwycięstw, jakie niewątpli
wie osiągnie naród polski w 12-tym i następ
nych latach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

ILUSTRACJE z Wyd. M.O.N. p.t. «Wyzwolenie»

Prof. S. Wilkowicz

DECYZJA WŁASNEGO SUMIENIA PONAD ŚWIECKI 
INTERES WATYKANU

(Na marginesie książki o francuskich księżach-robotnikach)
Jeden z wybitnych dziennika

rzy austriackich — Gunter Si
mon — nadesłał z Paryża do re
dakcji wiedeńskiego dwutygod
nika „Tagebuch” bardzo intere
sujący artykuł pod tytułem 
„Protestanci czy komuniści?”, 
zaopatrzony jeszcze podtytu
łem „O publikacji «Pretres- 
ouvriers»” *). '

Artykuł ten ukazał się na ła
mach Nr 12 „Tagebuch” z dnia 
4 czerwca br., jest więc najnow
szym wyrazem opinii austriac
kiego dziennikarza o drażliwym 
problemie, mocno dziś absorbu
jącym nie tylko społeczeństwo 
francuskie, ale również cały 
świat katolicki.

Zapyta może kto, dlaczego 
problem ten poruszamy w na
szym „Posłannictwie”? — Od
powiemy, że z tej prostej przy
czyny, ponieważ autor wspo
mnianego artykułu w jasny i 
treściwy sposób omawia cieka
we również i dla nas zagadnie
nie prawdziwej pracy francus
kiego księdza katolickiego w 
charakterze zwykłego robotni
ka w wielkich fabrykach, do
kach portowych i kopalniach. 
Niebieskie kombinezony nie \ 
różnią się niczym od ubrań 
ochronnych reszty prawdzi
wych robotników, dla których 
od lat już dziesięciu niektórzy 
księża francuscy stali się naj
lepszymi współtowarzyszami 
pracy, doradcami i orędownika
mi wobec władz przełożonych, 
zakładowych czy związkowych.

*) „Pretres-ouvriers” — po polsku 
„Księża-robotnicy”.

Nagle jednak na polecenie 
W atykanu w styczniu, br. bi
skupi francuscy wezwali swoich 
księży-robotników, by najpóź
niej do dnia 1 marca br. opuści
li dotychczasowe swoje miej
sca pracy i bezwzględnie wrócili 
do swych w y łą c z n ie  k a p ła ń 
skich obowiązków. Rozkazem 
tym Watykan uznał „ekspery
m ent” — jak to sam określił — 
za poroniony a d la  Kościoła raz 
na zawsze zakończony”. ^Roz
kaz ten wszakże nie zamknął 
ust prasie w całej Europie, dostar
czając jej ciekawych m ateria
łów do mniej lub więcej sensa
cyjnych artykułów.

Zastanówmy się jednak, o 
cóż właściwie Watykanowi cho
dziło? Rzecz zupełnie prosta: 
zarzucił on odważnym kapła
nom francuskim (niestety była 
ich zaledwie mała garstka — bo 
około 100), że „nie wypełniali 
swych obowiązków duszpaster
skich, a serca swe otworzyli na 
oścież ideom komunistycznym”. 
Niedługo potem, w zbiorze za
tytułowanym „Documentation 
catholiąue” **) pojawiły się 
oświadczenia francuskich kar
dynałów, biorących oczywiście 
w obronę decyzję papieża. Księ
ża-robotnicy nie zgłosili się jed
nak z odpowiedzią, — nastała 
cisza.

Nagle z początkiem czerwca 
br. milczenie to zostało niespo-

**) Documentation catholiąue — 
po polsku: „Dokumentacja katolic
ka”. '

dziewanie przerwane. Pod ty tu
łem „Les pretres-ouvriers” ***) 
ukazuje się we Francji książka, 
wydana przez kapłanów-robo- 
ciarzy, którzy — nie bacząc na 
grożące im kary kanoniczne — 
pozostali w  swoich dotychczaso
wych zakładach pracy. Książka 
ta czyni najpierw  przegląd hi
storycznego rozwoju tej osobli
wej misji kapłańskiej wśród 
świata robotniczego, następnie 
podaje głosy prasy francuskiej, 
publikuje najważniejsze doku
menty, tyczące tych księży-ro
botników, w tym również w aty
kański zakaz tej misji, dalej za
wiera listy biskupów, podania 
księży, wreszcie ich życiorysy i 
artykuły.

Dzięki tej książce opinia pu
bliczna otrzymuje po raz pierw
szy jasny obraz całego problemu
i charakterystykę miejsc pracy 
autorów. Jasną jest rzeczą, że 
książka ta nie pozostała bez od
powiedzi, a dał ją nie kto inny, 
tylko sam paryski kardynał Fel- 
tin, który wręcz wrogo odniósł 
się do zupełnie obiektywnie na
pisanej książki swoich kapła
nów. Głos jego jednak w niczym 
nie umniejszył wartości doku
mentalnej wspomnianej książki. 
Lektura jej jest również i z te
go powodu bardzo interesująca, 
ponieważ rozstrząsa pozatem 
szereg innych zagadnień pokre
wnych.

***) Les pretres-ouvriers 
polsku: „Księża-robotnicy”.

po
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Wedle orzeczenia Watykanu j 
kap ł a ni -r o bo tni c y „zostali zaka- I 
żeni wirusem sowieckim”, ujaw- j 
nionym przez udział tych księ
ży w strajkach, demonstracjach 
pokojowych i innych podobnych 
akcjach klasy robotniczej.****) 

Wprawdzie większość z po
śród tej garstki francuskich 
księży-robotników odrzuca zde
cydowanie zarzut, jakoby byli 
komunistami, jednak książka 
stwierdza z całym naciskiem 
konieczność walki klasowej, a 
tym  samym akceptuje m arksi
stowską podstawę komunizmu. 
Autorowie książki wyrażają po 
gląd, iż Kościół rzymski nie ma 
dostępu do świata robotniczego, 
ponieważ obecna forma egzy
stencji czyli gminy jest burżu- 
azyjna, a więc tylko brużuazyj- 
ny robotnik może mieć do niej 
dostęp. Kościół natomiast rzym
ski jest związany ściśle z klasa
mi kapitalistycznymi i w koś
cielnych swych pociągnięciach 
stosuje się do reżimów kapita
listycznych, czego typowym 
przykładem jest Hiszpania.' I 
dlatego ksiądz, zanim zdecydu
je się na pełnienie misji wśród 
robotników, musi zrzucić z sie
bie niewątpliwy pokost bur-

****). Miało to m. in. miejsce w 
demonstracji przeciw amerykańskie
mu generałowi Ridgway’owi w m a
ju 1952 r., w której dwuch księży 
zostało czynnie znieważonych przez 
policję francuską.

żuazyjny i stać się zwykłym ro
botnikiem oraz dzielić bez resz
ty  twarde życie robotniczej kla
sy. Nic więc dziwnego, iż w 
książce swojej autorowie upa
tru ją  przyczynę zakazu w aty
kańskiego właśnie w denun
cjacjach pewnych kół kapitali
stycznych w Rzymie.
■ Z całego tego zatargu wynika 

jasno, że proces tej przemiany 
w umysłach i sercach niektó
rych księży francuskich postąpił 
już daleko naprzód. I należy się 
spodziewać, że raczej gotowi są 
zrzec się swych obowiązków 
służenia rzymskiemu Kościoło
wi, aniżeli zdradzić wierną służ
bę dla proletariatu.

Zagadnienie to daje się streś
cić w  jednym zdaniu: «Dwie 
trzecie z pośród wspomnianej 
garstki francuskich kapłanów 
zdecydowało się na nieposłu
szeństwo swemu kościelnemu 
przełożcnemu! I to dowodzi, jak 
uzasadnione były troski Waty
kanu, gdy mówił on nie tylko
o komunistycznych, ale nawet 
protestanckich tendencjach- u 
wspomnianych księży francu
skich. W rzeczywistości jed
nak, — choć sami nie chcą się 
do tego publicznie przyznać, — 
stawiając decyzję własnego su
mienia ponad interes papieskie
go Kościoła, przestali tym  sa
mym być rzymskimi katolika
mi. Żyjącą w  sobie wiarę w 
ewangeliczną pracę wśród pro

letariatu postawili oni wyżej od 
zwyczajnych, kościelnych tylko- 
obowiązków kapłana nie-spo- 
łecznika.

Nic więc dziwnego, że W aty
kan dał na to wyraźną odpo
wiedź, gdyż jasno sprecyzowane 
stanowisko, nie dopuszczające 
jakichkolwiek dyskusji, jest dla 
niego stokroć ważniejsze, ani
żeli; zaufanie francuskich mas 
pracujących.

Nie ulega najmniejszej w ąt
pliwości, że obecna sytuacja 
tych „nieposłusznych” W atyka
nowi francuskich kapłanów — 
podobna jest do położenia żoł
nierzy, którzy osiągnięte przez 
siebie zwycięstwo powinni wy
puścić ze swych rąk li tylko dla
tego, ponieważ nie leżało ono w 
planach dowódcy. W tej niedo-' 
browołnej rebelii jest równo
cześnie wiele tragizmu.

Pewnym jest jednak fakt, że 
wspomniana grupeczka fran- 
cuzkich postępowych kapłanów 
wyświadczyła całemu chrześci
jaństwu nieocenioną przysługę, 
rehabilitując je poniekąd w 
oczach i&gpółczesnego świata. 
Wielu bowiem ludziom, i to nie 
tylko francuzkim robotnikom — 
zwrócili oni pełne zaufanie do 
wiecznie nowego i żywotnego 
posłannictwa św. Ewangelii.

Naszym francuzkim braciom- 
kapłanom życzymy od siebie z 
całego serca: Zupełnego i osta
tecznego zwycięstwa!

ks. prof. dr A. WANTUŁA
$

' Hienamiie Łatwiejsza niż miłość!
Podajemy naszym Czytelnikom charakterystyczny i pouczający w y 

jątek z broszury pt. „Z doliny cienia śmierci” (s. 23 nn). Autor, były 
więzień hitlerowskiej katcnvni eksterminacyjnej w Gusen, był naocznym  
świadkiem wielu wstrząsających do głębi scen barbarzyństwa, dokony
wanego z całą premedytacją przez faszystów na tysiącach więźniów, 
których jedyną winą było, że byli dobrymi Polakami i kochali swoją 
Ojczyznę.

Ty kamieniołomach w Gusen, wśród wielkiej armii polskich niewol
ników znalazł się również pastor oraz niejakiś Szwiertnia, nauczyciel
szkol%i podstawowej we Wiśle, będący jednocześnie organistą tamtejszej i j 5
parafii ewangelickiej. W obliczu zbliżającej się śmierci zamęczonego !
nauczyciela wywiązuje się pomiędzy nim  a pastorem dramatyczna roz- i 
mowa na temat właściwego celu tych wszystkich cierpień i udręczeń,
zarówno fizycznych jak i  moralnych, jakich doświadczały podbite na- \ 
rody ze strony dzikiego faszyzmu, hitlerowskiego.
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«WOLNOSC»  W ROZUMIENIU  
F ASZYZM U  I IMPERIALIZMU

Kamieniołomy w Gusen

Szwiertnię ułożono na drewnianych progach 
kolejowych. Pod głowę położył mu pastor dwie 
deski i polecił odpoczywać bez trwogi. Sam m u
siał już spiesznie udać się do pracy, lecz obie
cał... przyjść w odwiedziny.

Janek pozostał sam. Bezwład poraził wszyst
kie, jego członki. Nie był zdolny do wykonania 
najmniejszego ruchu. Oddychał nawet z tru 
dem. Powietrze, wychodzące z płuc przez ści
śniętą krtań, powodowało charakterystyczny 
dla umierających charkot. Jakby prawem kon
trastu wracała mu jednak świadomość. Mógł 
znowu jasno myśleć.

— Więc leży oto na miejscu codziennej kaźni
i po raz pierwszy wolno mu tu nie pracować. 
Coś się w jego dotychczasowym życiu zmieniło
i zmienia. Czyżby to kres się zbliżał, owa wiel
ka przemiana, która raz dla każdego nadejść 
musi? Przestaje się czuć ciało, traci się władze 
nad nim, nie odczuwa się ni bólu n i przyjemno
ści, pozostaje jedynie władza myśli, świadomość 
samego siebie...

Teren, na którym się znajduje, jest rozległą 
płaszczyzną, zamkniętą z jednej strony kilku
metrowej wysokości ścianą z piaszczystego 
gruntu.

W kamieniołomach w Gusen pracuje armia 
niewolników od rana do nocy, bez względu na 
pogodę. Na szerokiej platformie poruszają się

długie szeregi wiotkich postaci, uzbrojonych w 
łopaty. Przerzucają one piaszczystą ziemię z ku
py na kupę... Tak poruszana ziemia staje się ła
twą igraszką chłodnych, wiejących od Alp wia
trów, które niemiłosiernie sypią pracującym 
piasek w oczy, uszy i usta, wywołując zapalenia
i inne dolegliwości...

Dalej, w głąb, wznoszą się wieże wartownicze
i płot z drutu kolczastego, który otacza cały te
ren. Do płotu tego zbliżają się na ogół więźnio
wie niechętnie, z pewnym lękiem i tylko na we
zwanie. Każdy wie, iż może się tu  stać tarczą, 
do której celuje się ostrymi nabojami. Ma to tę 
dobrą stronę, iż kandydaci na samobójców znaj
dują tu śmierć lekką i pewną...

Tu, w Gusen, leje się też najwięcej .może nie 
potu, ile krwi, polskiej krwi, gdyż 95% nowo
żytnych niewolników tu pracujących rekrutuje 
się z Polaków.

Mają oni wyłącznie obowiązki, — żadnych 
praw. Ograniczone zostało- nawet prawo zała
twiania najbardziej naturalnych potrzeb fizjo
logicznych. Za pracę swoją nie pobierają ża
dnego wynagrodzenia, nawet nie m ają prawa 
do najskromniejszego i najlichszego posiłku. 
Starszy baraku, ba, nawet sztubowy, — nie mó
wiąc już o Esmanach, — może każdej chwili, 
zależnie od humoru i widzimisie, nie wydać' je
dzenia. Może je wylać z kotłów do rowu, może 
je przekazać innemu barakowi, może je uczynić 
niespożywalnym. Nikt się tym nie interesuje, 
nikt go za to nie pociągnie do odpowiedzialno
ści.'

Nie znany jest tu  w ogóle jakiś ograniczony 
wymiar kary. Blokowy może wieczorem, — za 
nic, — wyznaczyć po pracy karne ćwiczenia dla 
całego baraku lub jednostki, może zamęczyć na 
śmierć, zabić, okaleczyć, pozbawić snu, utopić 
przez wrzucenie do dołu z brudną wodą,' przy
trzyma jąc nogą delikwenta pod wodą, lub przez 
zanurzenie go głową w  dół w  beczce napełnio
nej wodą, może go zabić jednym uderzeniem 
ręki, może go zatłuc batogiem, kamieniem, żyłą 
lub gumową pałką... Nikt się tu o zabitego nie 
upomni!

Nade wszystko zaś biada chorym i starym! 
Prześladowani są na każdym kroku, nielubiani, 
niecierpiani... Szwiertnia doświadczył tego na 
własnej skórze, gdy wczoraj, czując upadek sił, 
próbował mimo rad przyjaciół dostać się przed 
lekarza i uzyskać choćby na kilka dni zwolnie
nie od zajęć. Został pobity, skopany, i musiał się 
przez całe popołudnie po obozie ukrywać, jak 
wszyscy, co się od własnego oddziału odłączyli...

Godziny próby

Pastor przyszedł go odwiedzić. Przyniósł ze 
sobą młot i kilkanaście gwoździ, służących do 
przymocowywania szyn na progach kolejowych. 
Uklęknął o krok od Janka i zajął się najpierw 
krzywieniem gwoździ na kamieniu, by w razie 
potrzeby mieć co prostować. Przy pracy nie 
wolno tu bowiem, zwłaszcza gdy kto patrzy, 
odpoczywać...

— Potrafisz, Janku, słuchać?
— Niech ksiądz tylko mówi... Proszę...
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Nawiązuje się rozmowa, prowadzona przewa
żnie przez księdza,, starającego się tchnąć w 
Janka otuchę i wlać weń wolę życia. Schodzi 
ona jednak rychło na tematy delikatne, bolesne.

— Niech mi ksiądz powie, dlaczego ja tu 
cierpię? — zadaje Janek urywanym i zbolałym 
głosem pytanie. Przecież ja nigdy... nigdy... nic 
złego Niemcom nie zrobiłem! Ksiądz wie... U 
mnie dom był, szkoła... praca w Związku Mło
dzieży... kościół... i znowu dom... a tam muzy
ka... Żyłem cicho... nikomu w drogę nie wcho
dziłem... a oni mnie tu... zamęczają!

Pastor spogląda na niego i czuje, że ból za
czyna ściskać mu krtań, i że również w nim 
wzbiera fala wzruszenia. Czy to jeszcze ten sam 
człowiek, którego znał jako swego organistę? 
Przecież to szkielet powleczony skórą i ścięgna
mi, cień, człowiek już nie z tego świata...

— Trudne to pytanie, Janku. Widzisz, przy
szła na nas godzina jakiejś straszliwej próby. 
Nie można powiedzieć, że ją wszyscy ludzie w 
tej formie co my tu  przechodzić muszą. Ale 
zdaje mi się, że każdy 'Człowiek gdzieś już tu na 
tym  świecie zdawać musi egzamin z własnego 
życia i własnej wartości. Dopiero w wyniku 
tego egzaminu i tej próby okazuje się czym 
człowiek jest. Przez drobne próby przechodzi
my niemal codzień i niepostrzeżenie, może na
wet i większych nieraz sobie nie uświadarnia- 
my. Gdy jednak postawieni zostaniemy wobec 
takich, które zdają się przerastać nasze siły, 
stajemy się czujni i myślący...

— Nasza próba, Janku, ma wykazać czym 
my jesteśmy. Czy myślisz, że ci, co nas tu trzy
mają, wierzą temu, iż jesteśmy niebezpieczny
mi bandytami? Napewno nie! Nie można zebrać 
na miejscu odosobnień kwiatu narodu i tw ier
dzić, że to gnój. Oni mają inne cele. Oni gnojo
wiskiem dopiero chcą nas zrobić przez stworze
nie takich warunków życia, w których normal
nym życiem żyć nie można. Pragną to zrobić tu 
z nami, i tam w kraju z naszymi braćmi. Na ta
kim podłożu ma natomiast kwitnąć to, co oni 
swoją „narodową kulturą” nazywają, ma 
wschodzić łan ich narodowego życia. Nas tu  
odosobnili, gdyż widocznie zaliczają nas do 
kwiatów. Wiedząc zaś to o nas, starają się ze
drzeć z nas godność ludzką, zdeptać w nas czło
wieczeństwo i wykazać nam oraz całemu świa
tu, żeśmy istotnie gnojem, jakim nas wprzódy 
ogłosili.

— To jest więcej osobista strona tego boles
nego zagadnienia. Ale jest też i inna, ogólniej
sza. Tu cierpisz za jedyną twoją winę, że cię 
Bóg między polskie kwiaty posadził... My musi
my wykazać wobec nich i siebie samych, że 
więcej warte jest nasze człowieczeństwo, od te
go ich „człowieczeństwa”, opartego na bezboż
nej pysze, gwałcie i zakłamaniu.

— Czy nie widzisz, jak górujemy nad nimi! 
Przecie oni nawet w szczęściu i powodzeniach 
nie potrafią być ludźmi, — gdy my, na samym 
dnie codziennie będąc, staramy się ze wszyst
kich sił nimi pozostać. A przy tym, jacyż oni są 
ślepi! Nie widzą i ani na myśl im nie przyjdzie, 
że poniżając i depcząc godność naszą, poniżają

i depczą godność ludzką w ogóle, — że nie sza
nując nais,, nie szanują siebie samych. I czyż ta 
sponiewierana przez nich ludzkość będzie ich 
kiedyś jeszcze szanować mogła?

Czy nasze cierpienia mają sens?

— Janku!' Twoje, i moje, i tysięcy braci na
szych doświadczenia i próby pozostaną być mo
że bezimiennymi. Zbiorowo jednak mają nape
wno jakiś głęboki sens i znaczenie. My tu dziś 
może nie widzimy dość jasno i wyraźnie tego 
sensu, -wierzę jednak, i jestem i głęboko prze
konany, że nasze cierpienia i próby nie przejdą 
bez śladu, lecz że w  jakiś sposób, którego jesz
cze nie widzimy, będą posiadały znaczenie na 
tym  świecie...

To przecież jaskrawy przykład nie tylko dla 
nas, ale i dla przyszłości, co człowiek potrafi, 
jak nisko upada i do czego jest zdolny... To jest 
wstrząsający przykład słabości człowieka, po
zostawionego sobie samemu, z siebie samego 
tworzącego normy moralne, człowieka zaślepio
nego swoją potęgą. Cierpienia nasze — to prze
stroga dla całego świata, dla wszystkich przy
szłych pokoleń.

— A czy wiesz, skąd mi się takie właśnie na
suwają myśli?

— Zastanawiałem się nieraz nad słowami, ja
kie Chrystus wypowiedział gdy zawisł na krzy

«K U LTU RA»  W W Y D A N IU  
F A S Z Y S T O W S K IM  O RAZ IM PERIALI

S T Y C Z N Y M
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żu: „Ojcze! odpuść im, bo nie wiedzą co czy
nią!”—W słowach tych dostrzegamy zazwyczaj 
jedynie fakt, iż Chrystus za nieprzyjaciół się 
modlił. Jest w nich iednak jeszcze coś innego, 
nad czym powinniśmy się zastanowić.

— Patrz! Chrystusa na krzyżu otacza zgraja 
ludzka. W oczach jej płonie nienawiść, ale i tri
umf. Na to uczucie pozornego trium fu powin
niśmy właśnie zwrócić uwagę. Tym, co Chry
stusa krzyżowali, zdawało się napewno, iż krzyż 
ten — to widoczny symbol ich mocy i wyższości 
nad Nim, znak mocy i potęgi ludzkiej. Człowie
kowi zdaje się bowiem zawsze, że jest mocny, 
gdy może kogoś przybić do krzyża i wykopać 
dlań grób.

— Cóż jednak o tym  myśli Chrystus? — „Oj
cze, odpuść im, bo nie wiedzą co czynią!” — 
Któż tu w tej chwili godzien jest politowania? 
Chrystus sądzi, że ten ludzki tłum, który w  swej 
słabości niesłusznie dopatruje się mocy! — 
Splwać, zdeptać, poniżyć, i zabić — oto co tłum 
ów potrafi. Czyż jednak to ma być miarą praw
dziwej mocy? — Chrystus przez swą modlitwę 
wskazuje, iż m iary tej gdzieindziej szukać na- 
leży;

Nienawiść bowiem łatwiejsza jest, niż mi
łość! Modlitwa trudniejsza, niż przekleństwo!

Zemsta bliższa, niż przebaczenie! — To są prze
ciwległe bieguny, między którym i oscylujemy 
my, ludzie. Jedni z pośród nas w biegunie uje
mnym, a drudzy w dodatnim upatrują szczytów 
potęgi i mocy. Chrystus na krzyżu przekreślił 
bez wątpienia nienawiść, zemstę, przekleństwo,
— a wskazał za to miłość, modlitwę i. przeba
czenie jako probierz mocy.

— Gdy zaś tak się rzeczy mają, czyż pytać 
trzeba, na jakim biegunie hitlerowcy się znaj
dują...

— Wiesz, Janku, jesteśmy na dnie, ale to 
przecież nie musi być koniec.

— Czuję, że tak, księże, — że to,mój koniec. 
I nie lękam się go... Wierzyłem zawsze, żem 
więcej, niż proch ziemi... Miewałem w życiu 
pełną świadomość obecności Boga... Ja  go i tu 
doznałem... Nie boję się śmierci... Jeśli mi przy
kro umierać to dlatego, że z dala od swoich... 
i że tu naw et śmierć została obdarta przez nich 
z m ajestatu i ciszy... Zepchnięto ją wraz z nami 
do rynsztoka...

Wzruszenie nie pozwoliło mu mówić dalej. 
Z pod powiek wypłynęły łzy. Płakali w milcze
niu obaj.

(Ilustracje z  w yd. «Piekło X X  wieku»)

CZYŻBY M E  MOŻAA ZŁEMU ZAPOBIEC?
K IL K A  P R Z Y K R Y C H  SŁ Ó W  N A  TEM AT RO ZW O D Ó W

Listy, listy i jeszcze raz listy...
Nie ma chyba na terenie naszego 

kraju pisma, które by nie prowa
dziło działu listów i interwencji. L i
sty te to samo życie ze wszystkim i 
jego radościami, sm utkam i i troska
mi. Tych ostatnich jest niestety 
więcej.

Różne to troski. Prawdziwe nie
szczęścia ludzkie, prawdziwe łzy 
i ból, dużo urojonych nieszczęść, al
bo takich, które sprowadzają na sie
bie sami autorzy listów. Jedną z naj
częściej poruszanych kwestii jest za
gadnienie konfliktu  małżeńskiego. 
W wielu wypadkach źródłem niepo
rozumień i  zatargów jest wódka, ale 
są i inne przyczyny takiego stanu 
rzeczy.

Snując refleksje na ten temat na
trafiłam na list 20-letniej kobiety, 
która prosi o radę, w jaki sposób 
najszybciej mogłaby uzyskać rozwód. 
Niewiasta ta wyszła rok temu za mąż 
za młodego, pracowitego chłopca, 
który darzy ją szczerym, serdecz
nym  uczuciem. Cóż więc wpłynęło 
na decyzję przeprowadzenia i to w  
szybkim czasie rozwodu?

W odpowiedzi przytoczę słowa li

stu: „mąż mój bardzo mnie kocha, ] 
okazuje mi swoje uczucia na każdym  
kroku i żąda tego samego ode mnie. \ 
Po za tym  chciałby widzieć we mnie 
dobrą gospodynię, a ja nie znoszę 
gospodarstwa, nie znoszę obowiąz
ków domowych. Chciałabym czytać 
ciekawe książki i ładnie się ubierać. 
Znudziło mnie to wszystko. Nie mog
łam dalej żyć z  n im  pod jednym  
dachem. Wyjechałam eto rodziny, a 
on... wyobraźcie sobie! — Zaczął z 
rozpaczy pić. Czyż więc mogę wrócić 
do pijaka?” —- 

Słowa listu nie wymagają chyba 
komentarza. Na tym  jednak nie koń
czy się ten, jakże wym owny list. W 
dalszym ciągu młoda kobieta pisze, 
że chce prędko przeprowadzić roz
wód ponieważ w międzyczasie po
znała innego chłopca, który zainte
resował ją i urzekł pięknym  głosem 
i czarującym uśmiechem. Kto pono
si winę za taki stosunek młodej, 
20-letniej dziewczyny do małżeń
stwa? Czyżby uczciwy i kochający 
ją oraz szanujący dom rodzinny 
mąż? Czy może urzekający śpiew 
i  uśmiech tego drugiego? Wydaje 
się nam, że źródło zła tkw i w w y
chowaniu rodziców. List, o którym

piszę nie należy niestety do w yjąt
ków. Więcej jest młodych kobiet i 
młodych mężczyzn, którzy - do in 
stytucji małżeńskiej podchodzą z nie- 

■ poważnym, a co najważniejsze z nie
etycznym nastawieniem.

Są to alarmujące sygnały, na któ
re społeczeństwo nasze winno ener
gicznie zareagować. W pierwszym  
rzędzie odnosi się to do rodziców, 
którzy opieki i wychowania dzień  
nie mogą sprowadzać jedynie do na
leżytego spełniania takich obowiąz
ków jak kwestia wyżywienia czy 
ubrania. 1

Matka — dobra obywatelka i  do
bra chrześcijanka musi wychowań 
dziecko tak, aby rozumiało ono obo
wiązki jakie nakłada na nie instytu
cja małżeńska, aby miało właściwy, 
szczery i serdeczny stosunek do bliź
nich, aby tmedziało wreszcie, że nie 
wolno jest pod żadnym pozorem 
krzywdzić nikogo dla własnego „wi
dzi m i się” i własnej, jakże często 
wątpliwej przyjemności. I abyśmy 
nie odpowiadali więcej na takie li
sty jak ten, którego słowa tu  przy
toczyłam.

M. RAJSK A
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a l u m n a  z ł o t y c h  m y ś l i

PR A W D Z IW Y C H  CHRZEŚCIJAN JEST  
NIEWIELE  — M A S Y  S Ą  OPORTUNI-  

STYCZNE

W p e w n y m  sensie można zaryzykow ać  
tw ierdzenie , że przecię tny, mało uducho
w iony człowiek  — a przecież z  takich skła
da się masa  — zaw sze  będzie  obcy chrze
ścijaństwu. -— Ono bow iem  w ym a g a  od 
człowieka niemałej ofiary, czyni go odpo
w iedz ia lnym  za najdrobniejsze czyny , za 
graża jego elem entarnym  instyk tom , nie
sie nakaz surowego życia, w ym aga  pośw ię
ceń i — p o w ied zm y w p ro s t  — wnosi bo
lesne rozdwojenie w  życ ie  ludzkie...

Dlatego też  ludzi praw dziw ie  relig ij
nych m am y mało! Masa w yzn a je  chrześci
jaństw o  — albo z  oportunizmu, albo ze  
zw ycza ju , albo czysto  rytualis tycznie, p o 
wierzchownie. Religia je s t  dla niej rzad
kim  p rzeżyc iem  z  okazji uroczystości, w  
dniach wielkich radości, lub w ielk ich  cier
pień. Na codzień taki człowiek je s t  areli- 
gijny.

(J. Pastuszka „Kultura i  cywilizacja'’)

PRAW DZIW IE CHRZEŚCIJAŃSKIE  
M ETODY A P O S T O Ł O W A N IA

Biblia by ło  dlęi T rudy czym ś zupełnie  
nowym . Przeszła przez  szkołę bez  religii  
i n igdy nie odczuwała je j  potrzeby. Bóg  
nie b y ł  dla niej ża d n ym  pojęciem, chyba  
ty lk o  s łowem  w  zwrotach: „O m ój Bo
że!"...

Również teraz, gdy  z  Ewangelii M ateu
sza dowiedziała się o życ iu  Chrystusa, p o 
wiedziała  pastorowi, że pojęcie „syn b o ży“ 
nic je j  nie m ówi. A le pastor Lorenz  
uśmiechnął się łagodnie i odpowiedział,  
że  to  nic nie szkodzi. Niech ty lk o  zwróci  
uwagę na to, jak  Jezus Chrystus ż y ł  na 
ziemi, jak  kochał ludzi, n aw et swoich w ro 
gów. ,,Cuda“ m oże pojm ować, jak  chce, 
n aw et jako ładne bajeczki, ale niechaj 
wie, że  ż y ł  na t y m  świecie  ktoś, po  k im  
ślad prom ieniuje niezmiernie od niemal 
dwuch ty s ięcy  lat, jako wieczne odbicie  
tego, że  miłość je s t  silniejsza od n ienaw i
ści.

Truda Hergesell, k tóra potrafiła równie  
mocno nienawidzieć, jak kochać, z  począ t
ku opierała się takiej nauce. W ydaw ała  się 
je j  bow iem  za miękka. Nie Jezus Chrystus  
uczynił je j  serce przys tępn ie jszym , ale pa 
stor Friedrich Lorenz! — O bserwowała t e 
go człowieka, k tórego ciężkiej choroby  
nikt nie m ógł przeo'czyć, g d y  dzielił je j  
troski tak, ja k b y  to b y ły  jego własne cier
pienia, n igdy  nie myśląc o sobie...

(H. Fallada „Człowiek umiera w samotności”)

ZADAN IEM  P R A W D ZIW EJ SZTU K I
JEST  — D A W A Ć  RAD O SC ŻYCIA!

Schiller powiada: „W szelka sztuka jes t  
radości poświęcona, i nie m a  w yższego , nie 
ma ona pow ażniejszego zadania nad 
uszczęśliwianie ludzi. P raw dziw ą  jes t  t y l 
ko ta sztuka, która n a jw yższą  roszkosz da
je. N a jw yższą  zaś rozkoszą je s t  swoboda  
um ysłu  w  ż y w e j  grze w szys tk ich  jego
:Slł.“...

Wskazując jako  ''cel radowanie się i 
uszczęśliwianie, naturalnie Schiller nie 
m yśla ł zakresu sztuki ograniczać do sło
necznej s trony życ ia  i szczęścia, ani od
bierać je j  pow ażnych  i tragicznych tem a 
tów. Żądać ty lko  należy, ażeby  sztuka, na
w e t  k iedy  się ku nocnej stronie życia  
zwraca, n aw e t gdy  m a coś poważnego do 
powiedzenia, albo strasznego do odmalo
wania, n aw e t  gdy  nawskroś szaro a nawet  
krw ią  maluje, b y  nie skąpiła jednak roz- 
jaśniejącego promienia, w yzw ala jącego  
słowa zbaw cze j  id.ei, k tóre b y  czyte lnika  
i w idza  osw obodziły  i o żyw iły ,  wzbogaciły  
i uszczęśliwiły.

Sztuka, która nie ma tego poczucia i żą 
danie takie  — jako  niegodne siebie — od
rzuca, n igdy nie będzie błogosławień
s tw em  dla ludzkości, i n igdy  nie znajdzie  
drogi do ludu. Na izo lacy jn ym  ćwieku  
sw oje j  bezcelowości —- oderwie się od t ę t 
na życiowego, cherlać będzie i w  dekaden
t y z m  popadnie.

(P. K epp ler  „W ięcej radości!“)
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ekumenicznej
GENEWA

Następny sobór ekumeniczny 
przewidziany jest na rok 1960. 
Biuro Światowej Rady Ekume
nicznej w  Genewie otrzymało 
już trzy zaproszenia na swój so
bór: Kościół i rząd grecki pro
ponują wyspę Rodos, Kościoły 
japońskie zapraszają do Japonii, 
a Kościoły niemieckie — do 
Niemiec. Decyzja jeszcze nie za
padła.

HOLANDIA

Pewne sfery kościelne poru
szyły projekt wysyłania Biblii 
za „żelazną kurtynę” balonika
mi. Projekt wywołał powszech
ny, energiczny protest. Sprze
daż Biblii w Polsce i Czechosło
wacji nie podlega żadnym 
utrudnieniom i byłoby sprofa
nowaniem biblii przyrównanie 
jej do propagandowych napa
stliwych ulotek.

IZRAEL

W państwie Izrael małżeń
stwa mieszane żydowsko- 
ehrześeijańskie są zabronione ze 
względu na niebezpieczeństwo 
asymilacji rasowej i religijnej. 
Pewien żydowski artysta-m a- 
larz zagroził głodowym straj
kiem, jeżeli nie otrzyma zezwo
lenia na małżeństwo z chrześci
janką jugosłowiańskiego pocho
dzenia.

CZECHOSŁOWACJA

W 'czasie wizyty kościelnych 
działaczy Kościoła Ewangelic
kiego w Niemczech uchwalono 
utworzyć stałą czesko-niemiec
ką komisję kościelną, celem sta
łego zacieśnienia współpracy 
kościelno-religijnej na wzór po
dobnych organizacji niemiecko- 
francuskiej i niemiecko-skan- 
dynawskiej.

NIEMCY ZACHODNIE

Prasa kościelna katolicka za
jęła wybitne negatywne stano
wisko wobec wizyty arcyb. Mi
kołaja z Moskwy w  Niemczech i 
zacieśniającej się współpracy 
sfer kościelnych Niemiec Za- 
chodnich i Związku Radziec
kiego, uważając to za „zdradę” 
sprawy chrześcijańskiej.

W. S. — Gdynia

W S Z Y S T K O  D L A  POLSKI! W S Z Y S T K O  D L A  POKOJU!

Od roku czytani „Posłannictwo“ i coraz bardziej in tryguje  
mnie jego proste i odważne stawianie drażliw ych  napozór za
gadnień religijnych i społecznych. Ze sw ej  strony chciałbym  
dziś poruszyć pew ien  problem  zazębiający  o jedne i o drugie 
zagadnienia. Chodzi m i mianowicie o to, czy duchowny chrześ
ci jań sk i— poza obowiązkami sw ym i kościelnym i powinien ró w 
nież szeroko udzielać się w  życiu  i pracy społecznej, przede  
w szys tk im  na odcinku Frontu Narodowego oraz w  walce
0 utrwalenie pokoju.

Uważam , że zupełnie słusznie postąpiło Wasze pismo, ogła
szając na swoich łamach szereg ciekawych i śmiałych a r tyk u 
łów, dotyczących  życ ia  i działalności księży  n a p r a w d ę  p o 
s t ę p o w y c h  i s z c z e r z e  p a t r i o t y c z n y c h .  Należy  
w ięc  z  całą pewnością spodziewać się, że na tak w ażk i  dziś  
tem at w yp o w ie  się szerokie grono duchownych i św ieckich dzia
łaczy  polsko-katolickich.

Nie wiadomo, jak to  należy sobie tłumaczyć! Bo albo dzia
łał tu ta j brak cyw iln e j  odwagi, w y n ik ły  z  ciążącej n ieste ty  
jeszcze ciągle nad t y m  k lerem  zależności od „nieom ylnego“ 
m otoru m yślow ego  „przyjaznego dla Polski“ R zym u,  — albo 
płynące stam tąd  poufne zalecenia, — a m oże także i w ygodn ic 
tw o  życiow e, ostro kontrastujące z  obowiązkam i działacza spo
łecznego, — lub też  w reszcie  ta diametralna przepaść, jaka  
dzieli ks ięży  „starej d a ty“ od księży  tzw . „postępow ych“.

' A  szkoda wielka,, że tak  pożyteczna ankieta na tem a t „księ
dza postępowego społecznie'1, przem inęła  bez  silniejszego, a nade 
w szys tk o  skutecznego echa.

Dlaczego jednak tę  sprawę poruszam  w  liście do Redakcji  
„Posłannictwa“ postaram się zaraz wyjaśnić.

Nie ulega wątpliwości, że społeczeństwo polskie, zwłaszcza  lu
dzie w ierzący, pragną z  głębi serca, by  również ka żd y  obyw atel  
polski noszący na sobie kapłańską sutannę, w prząg ł się w raz  
z  ca łym  Narodem do bu dow y nowego dlań życia, b y  nie stał 
z dala od tych  w szys tk ich  w ielk ich  przem ian społecznych, ja 
kie dziś dokonują się u nas i na ca łym  świecie. Chce ono, b y
1 ksiądz czynnie w p ły w a ł  na te  p r zem ia n y ,ib y  w iązał z  sobą  
sprzeczne na pozór zapatrywania, b y  łagodził w yn ik łe  niepo
rozumienia m iędzy  członkami jednego narodu, m ów iącym i ty m  
sam ym  językiem ,  -— b y  ludzi obojętnych dla dzisiejszej r zec zy
w istości przekon yw ał o słuszności te j  w ielk ie j  batalii o nowe  
życie, a o błędzie s tanowiska tych, ,co stoją na uboczu, b y  w cią 
gał w szys tk ich  ze swego otoczenia do wspólnej, tw órcze j  pracy  
dla Narodu, Państwa i całego obozu postępu i pokoju.
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W iem y w szy scy  dobrze, jak  w  w ie lu  pow ażnych  sprawach,  
czy to natury  ku lturalno-oświatowej , czy  też  gospodarczej, oczy  
ludzi w ierzących  — zwłaszcza pracujących na roli — kierują  
się ku gospodarzowi plebanii, ku duchownemu prawiącemu  
z  am bony kościelnej niedzielne kazania, lub udzielającemu  
w iern ym  św iętych Sakramentów. I dlatego uważam, że  każdy  
szczerze polski duchowny chrześcijański, za jm ujący w e  w s z y s t 
kich tych  przypadkach  stanowisko neutralne, lub — co nieste ty  
często się jeszcze zdarza  —- w ręcz  wrogie, szkodzi nie ty lk o  
sobie, sw em u au tory te tow i kapłańskiemu, gdyż  przeraźliw ie  
szybko  osłabia swą pozyc ję  w śród  partio tycznego społeczeń
stwa, ale jednocześnie nie pracuje uczciwie nad pow iększe
niem  m ajątku narodowego sw oje j O jc zy zn y , k tórej powinien  
być  przecie  —- nie m arnotraw nym  — ale r ze c zy w is tym  synem.

Z da jem y sobie w szyscy  z tego sprawę, jak  w ie le  jeszcze sta
rych  w ad  i b łędów je s t  do odrobienia nie ty lko  po miastach, ale 
w  większym, jeszcze stopniu na polskiej wsi. W iem y  pozatem,  
że  pracują i tu  i tam  R ady Narodowe, gromadzkie, pow ia tow e  
i miejskie , że  w achlarz ich działalności je s t  i  bardzo obszerny  
i różnorodny, i że choćby ty lko  z  tego pow odu potrzeba  im  
otw artych  i m ądrych  głów do rządzenia, jak  i do rady. Gdzież  
w ięc tych  głów m a m y szukać? Chyba i w śród  księży zdarzają  
się m ądrzy  ludzie, o tzw . o tw artych  głowach!

Dlaczego praw ie  nie w id z i  się duchownych na posiedzeniach  
K o m ite tó w  B lokowych, a jeś li  się p rzyp a d k iem  znajdzie  jakiś  
śmiałek, to  dlaczego milczy? Ileż dobrych  i realnych rad mogli
by  udzielić postępow i księża uczestnikom  takich posiedzeń czy  
zebrań! Jakie w ielk ie  znaczenie dla dalszej pracy tych  K o m ite 
tów  m og łyby  mieć wnioski czy  p ro jek ty  n iektórych  duchow
nych! — To pewne, że nasze n a jw yższe  czynniki państw ow e  
przyw iązu ją  n iew ątp liw e  znaczenie d.o czynnego udziału ludzi  
nieparty jnych  i w ierzących  w  naszym  życ iu  społecznym. Stąd  
też  w y p ły w a  n iezachwiany wniosek, że  w  żadn ym  przypadku  
ludziom tym , a duchow nym  w  szczególności — nie w olno stać 
z dala od poryw istego  nurtu życia  społecznego i państwowego.

Im gorliwszy  i powszechnie jszy  będzie udział naszego du
chowieństwa w  pracach całego społeczeństwa, tym ; w yd a jn ie j 
szą będzie przew aga dobra nad złem, t y m  piękniejsze i szla
chetniejsze będą owoce w spólnej pracy całego Narodu nad 
umocnieniem siły  politycznej, ku lturalnej i gospodarczej naszej 
L udow ej O jczyzny .

Hasło: „W szystko  dla Polski! W szys tko  dla, pokoju!“ — 
niech stanie się dew izą  działania w szys tk ich  ludzi w ierzących  
w  Polsce, w szys tk ich  polskich chrześcjan, a polskiego ducho
w ieństw a  w  szczególniejszy sposób.

Red. odpow.:

Zagadnienie przez Was poruszone omawialiśmy już niejednokrotnie 
w poprzednich numerach naszego pisma. Nie mniej jednak problem 
uważamy za otwarty, gdyż jako Polacy nie tylko z nazwy, ale nade 
wszystko z głębokiego przekonania — sądzimy, że wiele trzeba będzie 
jeszcze przeorać w atawistycznej psychice pewnej części duchowieństwa 
w Polsce, by zrozumiało, czego właściwie żąda od niego religia chrześ
cijańska oraz tą  religią podyktowany patriotyzm w stosunku do własnej 
ziemskiej Ojczyzny.

«Co z literatury 

polskiej czytają 

w ZSRR?»

Literatura polska idzie zaraz 
po tzw. wielkich literatu
rach światowych w nakładzie 
9.530.000 egzemplarzy w 25 ję
zykach narodów Z.S.R.R. Za 
polską literaturą idzie duńska 
(9 milionów), chińska (8 milio
nów), czeska (7 milionów), wę
gierska (6 milionów) i bułgarska 
(4 miliony).

A jakich pisarzy polskich czy
tano w Z.S.R.R. najwięcej?

Na pierwszym miejscu idzie 
'zdecydowanie Sienkiewicz 
(2.187.000 w 17 językach). Po
tem Prus (988.000). Następnie 
kolejno: Orzeszkowa (680.000), 
Mickiewicz (646.000), Reymont
(599.000), Konopnicka (510.000), 
i jako pierwszy z pisarzy współ
czesnych — Julian Tuwim
(502.000), w  4 językach. — 
Wielka popularność Tuwima w 
ZSRR jest znana, a wysoką cy
frę nakładu zawdzięcza zapew
ne wydaniu) jego utworów w 
masowym nakładzie w popular
nej bibliotece tygodnika ,,Ogo- 
niok”. Ustąpić musiał temu poe
cie nawet klasyk Żeromski
(312.000). Potem dopiero idzie 
też bardzo popularny w  ZSRR 
Broniewski (166.000), potem 
Słowacki (tylko 61.000 — brak 
dobrych przekładów). I wresz
cie piisaSrze rśajwspółcześniejsi: 
Kruczkowski (50.000) oraz P u
tram ent (43.000).

W statystyce uderza więc 
powszechna w ZSRR skłonność 
do klasyków. Sprawie popula
ryzacji polskiej literatury  -w 
ZSRR poświęcił swe wystąpie
nie na II Zjeździe Pisarzy Ra
dzieckich — Jarosław Iwaszkie
wicz, — a zawierało ono zarów
no słowa uznania jak i porady 
krytyczne co do wyboru i ja
kości przekładów.

(„Przekrój” Nr 510 z  d.
16/1/55)
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»Ile ludności mają 

poszczególne państwa 

na świecie«

Oto dwadzieścia najliczniej
szych ludnościowo państw 
świata:

1. Chiny — 600 milionów 
mieszkańców, — 2. Indie — 363 
milionów, — 3. Związek Ra
dziecki — 210 milionów, — 4. 
Stany Zjednoczone A. P. — 16$ 
milionów, -—• 5. Japonia — 85 
milionów, — 6. Indonezja — 80 
milionów, — 7. Pakistan — 76 
milionów, — 8 Brazylia — 54% 
milionów, — 9. i 10. Niemiecka 
Republika Federalna i Anglia 
czyli Wielka Brytania — po 50 
milionów, — 11. Włochy — 47 
milionów, — 12. Francja — 43 
milionów, — 13. Hiszpania — 28 
milionów, — 14. i 15. Polska i 
Meksyk po 26 milionów, — 16. 
Nigeria (kolonia angielska w 
Afryce Zachodniej) -—- 24 mi
lionów, — 17. Turcja — 22 mi
lionów, — 18. Egipt — 21 mi
lionów, — 19. 20. 21. i 22. — 
Filipiny, Korea Południowa, 
Iran i Niemiecka Republika De
mokratyczna — po 20 milionów 
ludności.

(„Przekrój” — Nr 531 z d.
12/YI/55)

»Gorliwość religijna «

Z tysiąca wybryków kleru wa
tykańskiego za czasów sanacji

Kontynuując wspomnienia z 
czasów martyrologii Kościoła 
Narodowego w Polsce za rządów 
sanacji, podajemy dziś przedruk 
artykułu z «Dziennika Poranne
go® (z dnia 12 maja 1937 roku), 
gdzie jest mowa o niesłychanym 
wybryku, dokonanym w Lubli
nie przez rzymsko-katolickiego 
księdza „dr. Pawła Dziubińskie
go” w kaplicy naszego Kościoła 
w Lublinie. Wprawdzie tego 
rodzaju metody walki z nami 
nie mają już dziś miejsca, nie
mniej jednak • warto przypo
mnieć sobie, co działo się do nie
dawna w  jednym z wojewódz
kich miast Polski międzywojen
nej, pod patronatem władz pań
stwowych:

W. A. — W łocławek

JESTEŚM Y M AŁŻE Ń STW E M , C Z Y  TEŻ K O N K U B IN A T E M

Jestem  C zyte ln ik iem  „Posłannictwa“ prawie od p ierwszego  
powojennego numeru, a w kró tce  sta łem  się zdecydow anym  w y 
znawcą Kościoła Narodowego. Poniew aż na łamach tego osob
liwego pisma w ypow iada ją  się również C zy te ln icy  w  swoich  
sprawach, (co zdaniem  m oim  pod.nosi bardzo jego poczytność),  
i ja  chcę dzisiaj wysunąć pew ien  draż l iw y  problem  religijny,  
a mianowicie zapytać, jak  to  w łaściwie jes t  z  ty m i  ślubam i koś
cielnymi? i

P rzed  dw om a la ty  ożeniłem się z  w yzn aw czyn ią  Kościoła  
rzym skiego. Ślub nasz kościelny odbył się oczywiście w  parafii 
narodowej w  Łodzi p rzy  ul. Limanowskiego, g d yż  pod  ty m  
w zg lęd em  męłżonka poszła m i chętnie na rękę. M ałżeństwo na
sze, jak  dotychczas jes t  nienaganne, szczęśliwe bardzo się ko
cham y i m am y już  roczne dziecko. Ponieważ jednak małżonka  
m oja jes t  praktyku jącą  katoliczką, księża rzym scy  — wiedząc
0 tym , starają się za w szelką  cenę zn iszczyć nasze szczęśliwe  
pożycie, w m aw ia jąc  w  nieuświadomioną jeszcze w  tych  r ze 
czach małżonkę, że  ślub nasz jes t  n iew ażny a m ałżeństw o kon
kubinatem, mało tego  — dziecko rzekom o je s t  „nielegalnego  
łoża“, — w szys tk o  li ty lko  dlatego, że nie zaw arliśm y m ałżeń
s tw a  w  r zym sk im  kościele. Miało to  m iejsce m nie jw ięce j przed  
rokiem, gdy ksiądz rzym sk i  w  czasie spow iedzi odm ów ił m a ł
żonce rozgrzeszenia i zapowiedział, że  nie o trzym a go tak d łu
go, aż mnie porzuci, lub w  najgorszym  w yp a d k u  nie „zlegali- 
zu je“ naszego zw iązku  w  kościele papieskim . Zapewniał poza-  
tem, że w  ogóle w spó łżyc ie  z  „h ere tyk iem “ ściąga na nią p o 
w a żn y  grzech.

Biedna m ałżonka przez  długi czas będąc teroryzow ana m o 
ralnie „naukami e tyc zn ym i“ tego w atykańskiego  klechy  — 
w iele  cierpiała i stała się nerwową. A czko lw iek  je s t  osobą sto
sunkowo wykszta łconą i inteligentną, a n aw et skłania się m oc
no za mną ku Kościołowi Narodowemu, nie m oże jednak w y 
zb yć  się — jak  w yczu w a m  — pew n ych  głęboko zakorzenio
nych przesądów w yznaniow ych , w  których  ją  w ych o w yw a n o  
przez  długie lata.

N iedaw no zwróciła  się znowu do znajomego sobie probosz
cza rzym sk ie j  parafii, prosząc go szczerze o udzielenie w y ja ś 
nień i w skazów ek, licząc oczywiście  na to, że  „św ia tły  ów te-  
olog“ postąpi rozsądniej, spraw ied liw iej  i bardziej po  ludzku.  
N ieste ty ,  — i on zaopiniował, że ślub nasz jes t  n ieważny! W y 
jaśniał przy. t y m  ten  średniowieczny erudyta, że ślub m ógłby  
być  w a żn y  ty lk o  w  t y m  przypadku , g d y b y  obie strony b y ły  
w ychow ane w  „nieświadomości i dobrej w ie r ze“ w  Kościele  
Narodowym . W ted y  nie trzeba  b y  go powtarzać. P ow oływ a ł  
się p r zy  t y m  na Prawo Kanoniczne — o ile małżonka zdołała  
sobie zapamiętać  — na kanon 1094.

Po raz trzeci została m ałżonka mocno zaatakowana za swój  
rzekom y „konkubinat“ w  czasie tegorocznej kolendy po św ię 
tach Bożego Narodzenia. K siądz w  bru ta lny sposób i w  ostrej  
form ie w y ty k a ł  je j  „b łędy“. Na ten  m om ent w róciłem  po  p ra 
cy do domu i w  oburzeniu na jego postępowanie w yprosiłem  
w pros t  za drzwi. Nie omieszkał się ów  „sługa C hrys tu sow y“ 
zemścić, szkalując nas wobec sąsiadów. To by ło  by  w szystko .

Teraz chciałbym poprosić Redakcję, b y  by ła  łaskawa po kro t
ce w yjaśn ić  m ojej małżonce, (i zdaje  się nie ty lk o  jej...), jak  
właśc iw ie  przedstaw ia  się to  zagadnienie z  punktu  w idzenia  
p ra w d ziw e j  teologii chrześcijańskiej. Mnie osobiście nie trzeba  
w  te j  m aterii  przekonywać, g d yż  dostatecznie poznałem  obłudę
1 zakłamanie kleru watykańskiego, k tó ry  „naukowo“ sam uzna
je  ważność Sakramentów, udzielanych w  Kościele staro-kato-  
lickim  czy prawosławnym . I ty lk o  w  interesie sw ej zam knię
te j  kasty  otumania ustawicznie sw e  „owieczki“, b y  móc j e  
s trzyć  niemiłosiernie — materialnie i duchowo.
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Red. odpow.:

Chcąc możliwie najkrócej odpowiedzieć na wątpliwości małżonki Wa
szej musielibyśmy po prosta powtórzyć ostatnie dwa zdania nadesła
nego do nas lista. A le dodajmy ju u ew  e ń  ad  rirfcig. —

Na poruszone praes Was zagadani ak n ń n  prinrt dba z f— 
widzenia obowiązujący A w całym frririrli d u K Ś o ja M m , (a trięc - . 
i katolickim), dogmatyki, o a d  winy i  —mfiwiiri, — albo też mną t a  j 

podejść bardziej po h rid ą  z pwnkta witania prawdziwej kidtary i e j-  [ 
wiłizaeji X X  wieku. j

Aczkolwiek coraz m niej zdarza się wątpliwości w  tym względzie, to 
jednak przyznajemy, że od czasu do czasu odzywa się jeszcze ponure 
średniowiecze inkwizycji wraz z wyszukanymi sposobami zadawania 
tortur moralnych tym, którzy nie potrafią otrząść się z pewnych prze
sądów religijnych, lansowanych przede wszystkim przez Kościół w a
tykański. — Prawdziwa bowiem dogmatyka chrześcijańska głosi, że 
małżeństwo jest przede wszystkim umową dwojga łudzi odmiennej płci, 
zdolnych do współżycia ze sobą i zobowiązujących się do zachowania 
wzajemnej wierności. Dla uniknięcia wielu nieporozumień i nadużyć, 
w e wszystkich kulturalnych społeczeństwach zaprowadzono pewnie za
sady prawne, regulujące zawieranie wspomnianych umów małżeńskich. 
Chodzi tu  mianowicie o tzw. Urzędy Stanu Cywilnego,, prowadzące akty 
cywilne obywateli danego państwa. Chrześcijanie natomiast, poza do
pełnieniem obowiązku rejestracji swej umowy małżeńskiej w Urzędzie 
Stanu Cywilnego, mogą i powinni skorzystać z praw a im przysługu
jącego, czy raczej przywileju płynącego z przesłanek ich wiary, a  mia
nowicie — proszenia swój Kościół o pobłogosławienie tej umowy, swych 
wzajemnych ślubów, co w rezultacie podnosi cywilną umowę małżeń

ską (już w sobie ważną i obowiązującą w  sumieniu) do godności Sakra
mentu. Ten obrzęd kościelny jednak nie zmienia w sobie istoty 
poprzednio zawartego ślubu małżeńskiego czyli umowy małżeńskiej cy
wilnej, ale ją tylko z punktu widzenia wiary uszlachetnia, wynosi do 
czegoś świętego. To pobłogosławienie kościelne, zawartego już poprze

dnio małżeństwa cywilnego, nie jest nowym aktem ślubu, ałe jedynie 
i wyłącznie z punktu widzenia wiary udziela nowych nadzwyczajnych 
łask nadprzyrodzonych do w ytrwania w dobrym i gorliwego' wypeł
nienia wszelkich obowiązków, wypływających ze zgody na wspólne 
pożycie obojga małżonków. —

Zatem po krotce: Do ważności małżeństwa w zakresie wyłącznie su
mienia — wystarczy tzw. ślub naturalnyy zawarty między dwojgiem 
ludzi dojrzałych bez form zewnętrznych i bez świadków. Tę prywatną 
niejako umowę małżeńską zawiera wyłącznie tych dwoje, i nikogo innego 
to nie obchodzi. — W zakresie jednak zewnętrznym, prawnym —- w 
społeczeństwie — to naturalne małżeństwo należy zawrzeć formalnie, 
czyli wobec świadków i przy zachowaniu przepisów, przewidzianych 
prawem cywilnym. To jest małżeństwo nie tylko ważne i obowiązujące 
w1 sumieniu, ale już pozatem w  zakresie zewnętrznym, prawnym — 
kwestionować niewątpliwą ważność i godziwość tak zawartego małżeń
stwa mogą tylko nieuki i religijni ignoranci.

—Jeśli jednak ci ważni z całą pewnością małżonkowie są ludźmi wie
rzącymi, (obojętnie do jakiej należą denominacji wyznaniowej w  łonie 
jednego Kościoła chrześcijańskiego), mogą — i jak  już powiedziałem — 
powinni skorzystać (choć nie muszą, bo niema takiego absolutnego nakazu, 
jak nie może być nakazu korzystania z jakiegokolwiek innego dobrodziej
stwa) — z przysługującego im przywileju (dobrodziejstwa), i prosić 

swój Kościół, jakikolwiek by on był, o pobłogosławienie ich, zawartego 
już poprzednio i bez najmniejszej wątpliwości ważnego, małżeństwa,
— które to pobłogosławienie podniesie je tylko do godności Sakramen
tu. Ale należy zauważyć, iż jest to rzeczą zupełnie dobrowolną, jak  ko
rzystanie z dobrodziejstw innych Sakramentów tzw. żywych, jak np. 
Komunii ś\y„ bez przyjęcia której również można się zbawić. Do zba-

«GORSZĄCE ZAJŚCIE 
W KOŚCIELE 

STAROKATOLICKIM*

Przed kilku dniami otworzo
na została w  Lublinie przy ul. 
Zamojskiego 21 kaplica Kościo
ł a  Starokatolickiego, będąca 
prarwdziwą sensacją dla ludnoś
ci l^ i l  ii 11>im Codziennie ścią
g a ją  bowiem do nowej świątyni 
l ic z n e  grupy wyznawców i cie
kawych, słuchając nabożeństw 
odprawianych przez ks. Alek
sandra Zakrzewskiego.

W ubiegły czwartek kaplica 
ta stała się widownią gorszące
go i niekulturalnego zajścia, al
bo raczej karygodnego wybry
ku, wywołanego przez probosz
cza rzymskiej parafii dr. Pa
wła Dziubińskiego. Ksiądz ten 
ubrany w komżę i stułę w targ
nął do kaplicy i zaczął się tam 
awanturować, oświadczał ąc 
księdzu Zakrzewskiemu i wy
znawcom, że nie wyjdzie z ka
plicy ' dopóki „nie nawróci” 
znajdujących się tam ludzi”.

Następnie lis. Dziubiński zbli
żył się do ołtarza i szarpnął 
obrus, zrzucaiąc na ziemie krzvż 
i lichtarze. Poza tym  uszkodził 
fotel i wybił szyby w  oknach.

Wobec takiego zachowania 
się służba kościelna wezwała 
pomocy policji i zażądała usu
nięcia awanturującego się księ
dza rzymskiego. Ten opierał się 
przez czas dłuższy i dopiero po 
rozebraniu go z komży i wyle
gitymowaniu — opuścił kaplicę 
starokatolików.

Zajście to wywołało głębokie 
oburzenie wśród licznie zgro
madzonych świadków, którzy 
niefortunny występ ks. Dziu
bińskiego szeroko komentowali. 
Była to bowiem oczywista pro
fanacja nie tylko ołtarza, po
święconego służbie Bożej w 
kościele Starokatolickim, ale 
także profanacja szat liturgicz
nych, w  które przybrał się 
rzymski ksiądz Dziubiński.. — 
Epilog tego sensacyjnego wyda
rzenia rozegra.się niewątpliwie 
przed sądem w sprawie „o naj
ście i uszkodzenie rzeczy w  ob
cym kościele”.

Niestety do procesu nie do
szło. Postarały się o to „miaro- 

.dajne czynniki państwowe”, 
które — jak wiadomo — szły
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ręka w rękę z papieskim kle
rem, nie licząc się absolutnie z 
praworządnością, kulturą i 
sprawiedliwością w stosunku do 
swych lojalnych obywateli o 
anty-watykańskim światopoglą
dzie. Cóż, kiedy ówczesne wła
dze państwowe zaprzedały swe 
sumienie i wolność obcemu i 
wrogiemu Watykanowi!

(„Dziennik Poranny” — 
12/Y/1937)

IJZa H  e p  ie n i

(Na marginesie prześladowania Koś
cioła Narodowego przez kler papieski 
za czasów Polski sanacyjnej).

Przytaczamy naszym Czytel
nikom jeszcze jedna notatkę, 
tym razem z „Polski Odrodzo
nej”, która mówi o tym, do jak 
wielkiego stopnia zaślepić może 
fanatyzm religijny. Zdrow o' 
myślącemu człowiekowi wyda 
się to może aż nieprawdopodob
nym, lecz niestety niżej opisa
ne zdarzenie jest tylko jedną z 
bardzo wielu jej podobnych szy
kan, wyrządzanych bezkarnie 
przez opętanych niewolników 
obcego reżimu religijnego. 
Wspominamy dziś o tym z bó
lem i oburzeniem jednocześnie, 
gdyż niepodobna by na widok 
takiego bluźnierstwa nie wzdry- 
gał się każdy uczciwy człowiek. 
Profanacja krzyża Chrystuso
wego, symbolu Chrześcijaństwa, 
jest tym bardziej wymownym 
dowodem na to, że mało z tym 
Chrześcijaństwem wspólnego 
ma Kościół, wychowujący po
dobnych zbrodniarzy.

Przy wznowieniu pamięci o 
tym strasznym wypadku, jaki 
miał miejsce w nowopowstałej 
parafijcej naszej pod Grudzią
dzem w dniu 23 czerwca 1929 ro
ku, pragniemy zauważyć, że nie
którzy apologeci papiescy w 
Polsce, usiłowali zatrzeć ślady 
po sobie, całą winę przypisując 
tym którzy w rzeczywistości 
stali się bezbronnymi ofiarami 
ohydnego napadu. Tak np. nie- 
jakiiś ks. S tefan Grelewski w  
pracy swej „Wyznania protes-

wienia bowiem potrzebny jest stan laski nadprzyrodzonej, który przy
jęcie Komunii św. tylko pomnaża. Jest to jakoby zapaleniem drugiej 
świecy na ołtarzu: będzie nieco jaśniej, ale i bez niej wszystko widać.

Wreszcie na zakończenie muszę stwierdzić, - -  że podobnie jak stro
nami zawierającymi umowę małżeńską w czasie aktu cywilnego byli 
małżonkowie, tak samo tutaj — w czasie obrzędu kościelnego, sza
farzami, czyli udzielającymi sobie Sakramentu Małżeństwa — są właśnie 
ci sami małżonkowie, a nie bynajmniej ksiądz wiążący obrzędowo ich 
ręce stułą, jak to się myinie wielu naiwnym wydaje. Tego samego 
zresztą naucza dogmatyka papieska, — nie tylko teologia chrześci
jańska.

Z wszystkiego co powiedziałem wynika, że zarzuty księdza z Wło
cławka, stawiane Waszej małżonce, — są bezduszne, fałszywe i pozba
wione najmniejszego sensu, — go najwyżej obliczone na niewiedzę 
i naiwność. Ponieważ jednak zagadnienie uważamy za niezmiernie w a
żne w życiu ludzi wierzących, sądzimy iż wymaga ono bardziej wszech
stronnego naświetlenia. Zapowiadamy zatem już teraz, że do problemu 
tego jeszcze powrócimy i  omówimy go wszechstronnie i obiektywnie 
w dziale rzeczy drażliwych w religii chrześcijańskiej.

S. J. — Włociaw ek

G O R SZĄ CYC H  SIĘ DEW O TEK I ŚW IĘTO SZK Ó W  N A M  NIE
POTRZEBA

P rzesy łam  pod adresem, Szanownej Redakcji moc najser
deczniejszych życzeń  dalszej owocnej pracy nad ciągłym  do
skonaleniem zarówno treści, jak i sza ty  zew nętrznej „Posłan- 
nic tw a“. Podziw iam  Waszą szczerość i odwagę w  wygłaszaniu  
praw dy, tak skrzętnie dotąd u kryw anej przez  kler, zw łaszcza  
katolicki. Bo niepod.obna, by  p ra w d y  te j  nie znał w  ogóle! Tą 
'swoją postawa, zjednacie sobie w ielu  p raw dz iw ych  w yzn aw ców ,  
a różnych „gorszących się św ię toszków  i d ew o tek “ nam  nie 
potrzeba. K to  bow iem  szuka blichtru zew nętrznego i ty lko  
pozorów świętości, kto m a w  dodatku głowę w yja łow ioną  
z  w szelk ie j  samodzielnej m yśli,  ten  niechaj rzeczyw iśc ie  po 
zostaje tam, gdzie trw a ł dotąd, w  sw oim  papieskim  Kościele? 
K to  natomiast nie boi się p ra w d y  i chce śmiało spojrzeć je j  
w  oczy, k to  pragnie czcić Boga w  duchu i praw dzie ,  k to  w r e 
szcie chce m yśleć  samodzielnie i zbawić się na praw dę, ten  
niechaj powiększa nasze grono, ten  w  naszym  Kościele na 
pew no zazna pokoju ducha i jasno w y tk n ię tą  późna drogę 
życiową.

Red. odpow.:

Z przyjemnością stwierdzamy, iż stanowisko Wasze nie jest bynaj
mniej odosobnione wśród stale powiększającej się rzeszy naszych Czy
telników. Istotnie wcale nie zależy nam na większej ilości tzw. m etry
kalnych wyznawców, a już w ogóle nie chcielibyśmy zasilać swych sze
regów elementem ludzi najm niej wartościowych, do jakich zaliczamy 
tehórzów i obłudników. Nikomu się nie narzucamy, a jesteśmy tylko po 
to, by służyć bez reszty tym, którzy nas potrzebują. Wszelka fałszywa 
dewocja i świętoszkostwo jest zaprzeczeniem i przeciwieństwem całej 
naszej publicystycznej działalności, którą pragniemy traktować poważ
niej i mądrzej, niż czynił to swego czasu „Rycerz Niepokalanej”, „Mały 
Dziennik” i inne „Orędowniczki”.
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M. W. — W łocławek

C H CIAŁABYM  UW IERZYĆ WE W S Z Y S T K O  CO GŁOSI 
KOŚCIÓŁ, ALE NIE MOGĘ!

K toś bardzo bliski w ręczy ł  m i kilka ostatnich num erów  «Po- 
słannictwa», Czyta łam  je  w szys tk ie  dokładnie, a obecnie ku 
puję je  sobie w  kiosku „Ruchu“ w e  W łocławku. Nie jes tem  do 
te j  pory w yzn a w czyą ią  Kościoła polsko-katolickiego, ale stałą 
czytelniczką Waszego pisma. Chciałabym  jednak jak  najw ięcej  
w iedzieć również o W aszym  Kościele, bo bardzo podoba się 
szczerość i prostota, jaką dostrzegam  na łamach «Posłannict- 
wa». I to m i imponuje, że  podchodzicie do ludzi z  p raw dziw ie  
Chrystusową miłością. O ile się orientuję  — należycie do gru
p y  Kaściołów staro-katolickich, a m am  pew n e wątpliwości, czy  
Kościół ten  posiada w ażnych  b iskupów i kapłanów. Bo m i wciąż  
niektórzy w m awiają , żeście u tw o rzy l i  zupełnie n o w y  Kościół. 
Bardzo b y  mnie interesowało, czy  macie ważną sukcesję apo
stolską, bo m i się Wasze stanowisko podoba, a chodzi jedynie
0 to, czy macie ważne święcenia. — P yta łam  raz o to  swego  
rzym skiego proboszcza, ale ten  niezmiernie się na m nie roz
gniewał i oświadczył, że jes tem  „za ciemna żeb y  o t y m  mtyś- 
leć“, (od siebie w yjaśn iam  że m am  maturę). P y ta ł  „skąd dow ie
działam się o Kościele N arodow ym '1, (czysta  inkwizycja!). Jego  
zdaniem ty lko  rzym sk i  Kościół pochodzi od Chrystusa, Kościół 
Narodowy nie m a wcale kapłanów, kto nie w ie r zy  w iernie w  
papieża nie może się zbawić i w ie le  podobnych rzeczy . Naka
zał m i iść do spowiedzi i czyni* surową pokutę za to, że  sobie 
podobnym i rzeczami zaprzątam  g łow ę“.

Ja m u jednak  — przyznam  się szczerze  — nie w ierzę, a p r z y 
najmniej w  100%, bo m i w łaściwie nic nie w y tłu m aczy ł,  a t y l 
ko brutalnie zw ym yśla ł .  A le od Was spodziew am  się szczerej  
odpowiedzi na m oje wątpliwości, i choć Was bliżej nie znam,  
to jednak tak m ów i m i m oje sumienie. Dlatego proszę o odpo
w iedź  publiczną, by i inni mogli przeczytać,  — sądzę bow iem ,  
że nie ty lko  ja  m am  podobne zapytania.

Jeszcze o coś ważnego chcę Was zapytać, bo rzecz ta  mnie  
trapi. Od dość dawna w iele  rozm yśla łam  o religii i Kościele  
chrześcijańskim,, i w yzn a m  szczerze, że w ierzę  mocno w  w ie 
kuistego Boga i w  Chrystusa. S taram  się też  żyć  w edług  p r z y 
kazań Bożych oraz kierować się miłością bliźniego. Nie w ierzę  
natomiast w  cudo.i, w  tzw . św iętych , w  odpusty, w  relikwie,  
posty, ani w  ogniste wieczne piekło. A le w ierzę  w  cuda C hrystu 
sowe, ty lko  nie mogę pojąć, b y  teraz jeszcze się takow e działy. 
Ani nie w ierzę  b y  „odnawiały się“ obrazy religijne, jak  u nas 
powiadają, że M atka Boska na obrazach płacze, że biskup S ta 
nisław pozrastał się z  kaw ałeczków  i w ie le  innych. Nie w ierzę  
by mogli być „święci“ ludzie, bo m y  o sądach Bożych nic. nie 
w ie m y  i nie m ożem y o niczyich zasługach w yrokować. Wszak  
pozory często m ylą , a cuda przew ażn ie  są fa łszyw e lub w y 
m yślone przez  ludzi ciemnych albo sprytnych . Uważam, że nie 
należy czcić relikwii, bo w te d y  czcim y i uw ie lb iam y m art-  
toych trupów. Może to w y d a  się m akabryczne, ale czy  tak  nie 
je s t? Nie w ierzę  w  odpusty  udzielane za pieniądze przez  K oś
ciół, bo przecież głupotą je s t  mniemać, że Pana Boga można  
z ło tem  przekupić, — ani nie uznaję tzw . postów, bo co może  
m ieć żołądek do życia duchownego i zbawienia duszy? A  zresz
tą  Bogu podobają się przede w szy s tk im  nasze czyste  serca.
1 wreszcie  nie w ierzę, żeb y  Bóg ustanowił w ieczys te  piekło  
i tam  m ęczy ł  całym i w iekam i dusze ludzkie, które w  dobroci 
sw ojej powołał do bytu ,  — to b y ło b y  przec iw  mądrości i spra
wiedliwości Bożej.

Chciałabym uw ierzyć  w e  w szys tko ,  czego mnie naucza mój  
katolicki Kościół, (m am  na m yś li  „rzym ski“ z  papieżem  na 
czele), ale n ieste ty  — nie mogę! K siądz  m i już  kilkakrotnie  
odm ówił rozgrzeszenia i nie w iem  co m am  ze  sobą zrobić.

tanckie...“ całą winę za zajście 
rzuca na duchownego Kościoła 
Narodowego. Najbardziej cha- 

•rakterystycznym jednak jest 
fakt, iż ów „ksiądz doktor11 w 
twierdzeniu swym opierał się na 
„Prawdzie Katolickiej" — jak 
się sam przyznaję — piśmie 
antysekciarskim, wydawanym 
w Radomiu i Sandomierzu od r. 
1929.

Ale posłuchajmy, jak. wyglą
da rzecz w prostym zwierciadle 
prawdy historycznej, którą bez
skutecznie usiłowała zamazać 
sławetna „Prawda antysekciar- 
ska” :

G r u d z i ą d z ,  w Lipcu 1929 r. 
«Z POLA WALKI I CIERPIEŃ»

Kościół rzymski, widząc pię
kny rozwój naszej pracy w kie
runku krzewienia zasad czystej 
Ewangelii w Grudziądzu i okoli
cy, postanowił nas ostatecznie 
zlikwidować i zniszczyć. Posłu
guje się przy tym  własnymi bo
jówkami, pałkarzami i swym po
tężnym wpływem na miejscowe, 
usłużne mu — władze, które 
niestety zapominają, że Konsty
tucja poręcza wolność sumienia 
wszystkim obywatelom w Pol
sce.

Tutejszy kler rzymski, pod 
komendą ks. Bleryka, rozzu
chwalony swą bezkarnością, (w 
kwietniu bowiem na naszą wy
cieczkę na dworcu kolejowym 
w Toruniu zorganizowano zbroj
ny napad, przy czym sprawców, 
granatowa policja... nie odkry
ła!) — zorganizował tutaj po
dobną bojówkę. Bojówka ta na
padła na naszą szkółkę i w bar
barzyński sposób włamawszy 
się do środka, zdemolowała całe 
urządzenie oraz powybijała szy
by. Działo się to nazajutrz po 
„pomorskim kongresie euchary
stycznym”, czyli dnia 31 maja. 
I znowu policja tutejsza spraw
ców zajścia... nie odkryła!

W niedzielę dnia 23 czerwca 
miało się odbyć pierwsze pol
skie nabożeństwo w miejscowo
ści Nowa Wieś pod Grudzią
dzem, gdzie założyliśmy nie
dawno filię naszej parafii. Jed
nakże na dwie godzinv przed 
zapowiedzianym nabożeństwem 
wpadła do naszego lokalu banda 
„bojowników”, która wyznaw
ców naszych, przygotowujących 
salkę na nabożeństwo — pobiła 
pałkami, ołtarz natomiast ohyd-
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nie sprofanowała, o czym świad
czy załączone zdjęcie dokumen
talne, wykonane tuż po zajściu, 
(przy czym ludzie pozbierali na 
jedno miejsce porozrzucane po 
całej salce sprzęty liturgiczne). 
Charakterystycznym jest i to, 
że bandytom pośpieszyli z po
mocą członkowie miejscowej 
Straży Pożarnej, którzy topora
mi porozbijali krzyż na ołtarzu, 
lichtarze i w  ogóle wszystikie 
urządzenia przygotowane do 
Służby Bożej. Dwuch członków 
Rady Parafialnej naszego Koś
cioła (ob. Ortłewski i ob. Ra
szewski) zostali n;łwet ciężko 
poranieni i odwiezieni do szpi
tala.

Krzyż sprofanowany przez 
działaczy „A kcji Katolickiej”

Granatowa policja sanacyjne
go reżimu przypatrywała się 
zajściu zupełnie biernie, a po 
całkowitym zniszczeniu lokalu
— opieczętowała go, uniemożli
wiając nasze nabożeństwo. 
Sprawcy, o których zdziczeniu 
na punkcie fanatyzmu religijne
go świadczy rozbity toporem 
krzyż, pozwolili sobie na bluź- 
nierstwo, umieszczając na nim 
urągliwy napis, jak na to wska
zuje zdjęcie. I sprawcy tego czy
nu... znowu są dotąd nieznani!

Duchowny Kościoła Narodo
wego,, oburzony do najwyższego 
na taMe postępowanie policji, 
miał się rzekomo wyrazić, iż są

A  przecież nie mogę m u kłamać dla uzyskania rozgrzeszenia, 
boby m i Chrystus i tak nie błogosławił. Ż y ję  od pew n ego  cza
su w  s ta łym  niepokoju, a sumienie m i m ów i „czasami, że  chyba  
nie je s tem  już  tak im  najgorszym  człowiekiem  dlatego tylko, że  
m ój rozum i serce m ów ią  m i co innego, niż księża w  Kościele. 
I dlatego zapy tu ję  Was, czy jeśli żałuję najszczerzej za w s z y s t 
ko c zym  Boga obraziła_— i  g d y b y m  tak umarła bez rozgrze
szenia  — czy naprawdę Bóg mnie potępi? A  m oże taki serdecz
ny żal za grzechy wystarcza?  — No, jeśli już ty le ,  to m oże j e 
szcze jedno pytanie: C zy  w yda jec ie  ty lk o  to  jedno pism o pt,  
„Posłannictwo11, czy też  macie już  sw oje  kościoły gdzie odpra
w ia  się nabożeństwa? C zy w  Piśm ie św ię tym  jes t  napisane, że  
kto  nie u w ierzy  w  papieża nie będzie zbauńony? C zy  apostoło
w ie  udzielali też  odpustów? C zy  u Was te ż  księża odmawiają  
rozgrzeszenia?  —

W ybaczcie  m i aż ty le  pytań , ale to  w szys tk o  mnie niepokoi, 
chcę w iedzieć prawdę.

Ked. odpow.:

List Wasz każdy z Czytelników musi uznać za wzruszający i niewy
mownie szczery. A zatem uznaliśmy, że istotnie kwalifikuje się do 

przedruku w naszym piśmie i zasługuje na niemniej szczerą odpowiedź 
Redakcji.

O tym, że Kościół nasz polsko - katolicki, zwany popularnie z powodu 
swych założeń programowych i poła działania «Kościołem Narodowym,® 
istotnie ideologicznie należy da grupy Kościołów staro-katolickich w 
łonie jednego Kościoła Powszechnego —  Chrześcijańskiego, już nieje
dnokrotnie mówiliśmy na łamach naszego pisma. Dlatego odsyłamy 
.chociażby do N r 1 z roku br. (styczniowego str. 16-19), gdzie wy
czerpująco odpowiadamy na zadane nam pytanie. Kównież zagadnie
nie posiadanej przez Kościół Narodowy ważnej sukcesji apostolskiej 
omawialiśmy szeroko i szczegółowo, z wymienieniem wszelkich dat i na
zwisk w  Nr 10/11 z roku 1952 (pażdzlernik-listopad str. 149-147).

Jeśli chodzi o niezwykłą i arogancką reakcję rzymskiego księdza, za
pytanego o te rzeczy, nie ma się właściwie czemu dziwie, gdyż tak go 
wychowano, wpojono w niego taki nieludzki stossmek do wszystkich 
i wszystkiego, co nie trąci papieskim kadzidłem. Od tych ludzi rzeczy
wiście nie należy się niczego innego spodziewać. Szeroko; mówiliśmy 
na ten tem at w  N r 3 br, (marzec str. 75-79) oraz w Nr 4 (kwiecień str. 
106-109)., Posługując się małą dygresją w tej sprawie, bynajm niej 
bez złośliwości — chcemy zauważyć, iż na wypadek przyjęcia zasady 
Kościoła watykańskiego o konieczności wiary w papieża, trzeba by 
przypuścić, że nie tylko 9/10 świata chrześcijańskiego, ale nawet %U tzw. 
rzymskich katolików nie dostąpi zbawienia, boć naprawdę nieliczni są 
jeszcze mohikanie w tym obozie, którzy z pobudek religijnych i bez 
zastrzeżeń wierzą w papieża i jego „nadprzyrodzone posłannictwo”.

Zatem niech się Obywatelka nie m artw i i pocieszy tym, że będzie nas 
w tym papieskim piekle prawie cała ludzkość, a wśród niej naprawdę 
wielu porządnych, mądrych i świętych łudzi. Może w  sam raz dzięki 
temu to „nasze piekło” przemieni się w  niebo z powodu braku w ' nim 
papieży i jego fanatycznych adherentów, — a ich „niebo i zbawienie” — 
będzie chyba problematycznym miejscem prawdziwego szczęścia i wie
cznej radości. Bo że ciekawym nie będzie towarzystwo „zbawionych 
przez W atykan”, nie ulega najmniejszej wątpliwości. W tym naszym 
niewinnym żarciku należy się jednak dopatrzyć pewnej niezbitej p ra
wdy, że wszelacy „jedyni i wyłączni” — gdy ńa nich popatrzeć z bliska 
i przez szkło powiększające — są zwyczajnymi, śmiesznymi błaznami, 
którzy o rzeczach kompletnie niewiadomych orzekają z dziecięco na

iwną apodyktyką. I  w tym  względzie operowania pojęciami eschatologi
cznymi jako straszakiem dla „nieposłusznych wyznawców i heretyków”



POSŁANNICTWO

^  im  i i i  właśnie wystrzępiony wiatrami i deszczem strach na
arvifcb% którego z czasem przestają się obawiać nawet płochliwe - pta- 
S^I*.

2 k  niezwykle wymowną uważamy całą galerię ..papieskich prawd re
ligijnych”, w  które Obywatelka ,.nie wierzy bo nic może!” — I znowu 
na pociechę wyjaśniamy, że nie jest w  tym względzie bynajmniej od
osobniona, bo wiciu jest takich, wśród wiernych skąd inąd poddanych 
papieskiego Kościoła. Moglibyśmy wyliczać tu setki nazwisk nawet 
papieskich księży, którzy od wiary w  te rzeczy wprost się odżegnują. 
Może nie koniecznie na ambonie, gdzie obowiązuje katechizmowa or
todoksja, ale w  życiu prywatnym i towarzyskim napewno. Mamy tego 
niezliczone dowody. Niechaj więc te wątpliwości nie zadręczają su
mienia Obywatelki, gdyż są one udziałem wielu porządnych i mądrych 
ludzi z  tego sameg» obozu kościelnego, który na szczęście z obowiązku 
redakcyjnego znamy doskonale i w  detalach. A z drugiej strony pra
gniemy zauważyć, że nie wszystko, co ten Kościół papieski ogłasza, i  nie 
wszystko, w  co wierzyć nakazuje — jest prawdą wiary chrześcijań
skiej, religii Chrystusowej. Dużo powprowadzano tam śmiesznych zw y
czajów i wierzeń, które z wiarą nadprzyrodzoną i  nauką ewangeliczną 
nie mają dosłownie nic wspólnego.

Jeśli chodzi o żal za grzechy, to przykro nam, że nie usiłowała Oby
watelka zaspokoić swego sumienia zwyczajną Spowiedzią św. w  jakim
kolwiek kościele polsko-katolickim, gdzie z całą pewnością ważny ka
płan katolicki napewno udzieliłby Jej ważnego rozgrzeszenia.. Ale z dru
giej strony wyjaśniamy, że z teologicznego punktu patrzenia — w  o- 
ezach Boga wystarczy istotnie tzw. szczery i doskonały żal za popełnione 
winy. Tam, gdzie człowiek ograniczony i grzeszny odmawia przysługi, 
napewno należy liczyć na mądrość i miłość nieskończonego Boga, który 
w  dziwnych wyrokach swej Opatrzności jednak dopuszcza do tego, 

by podobne istoty zasiadające w  konfesjonale i wyśpiewujące przed 
ołtarzami Pańskimi: „I odpuść nam nasz winy jako i my odpuszczamy 
naszym winowajcom!’̂  — albo „Chwała na wysokości Bogu!” albo 
„Wierzę w  jednego Boga!” — zwano sługami Chrystusa, apostołami 
prawdy, sprawiedliwości, miłości i  pokoju! Dziwne to zaiste w  oczach 
prostego człowieka, al© widocznie Bóg ma w  tym swoje niezbadane 
cele...

Wreszcie ikilka słów  na ostatnie pytania^ f— Naraz!’e rze
czywiście wydajemy »Posłannictwo«, ale to już od 24 lat. 
Oczywiście od 80 lat mamy już swoje parafie i kościoły. W Polscej 
już od 35 lat rozwija się Kościół Narodowy, stale poszerzając swe szeregi, 
zarówno wiernych jak i kapłanów. Biskupów w  chwili obecnej mamy 
trzech, dwuch w  Warszawie i  jednego w  Łodzi. Klerycy studiują filo
zofię i teologię na sekcji teol. starokatolickiej Wydziału teologii chrześ
cijańskiej w  Chrześcijańskiej Akademi Teologicznej w  Warszawie, która 
jest państwową uczelnią wyższą. — W Piśmie świętym  nie ma ani słowa
o tym, że Chrystus ustanawiał papiestwo a tymbardziej że wiara w  pa
pieża warunkuje nasze wieczne, zbawienie. A le o tym mówił obszernie 
biskup rzymski ks. dr. Strossmayer na tzw. Soborze Watykańskim w  r. 
1870 (patrz Nr 4, «Posłannictwa» z r. 1954). — Wreszcie zapewniamy, 
w sumieniu, że nikomu z uczciwych teologów nie wiadomo o tym, by 
apostołowie mieli choć zielone pojęcie o tzw. „odpustach”, o których > 
tak szeroko rozprawia Kościół watykański, i którymi tak drogo kupczy 
po swoich placówkach, nakładając je naiwnie na różne przedmioty i m iej
sca, jakoby Bóg wszechmocny musiał się liczyć z ludzką głupotą i ogra
niczeniem. Obawy Obywatelki jakobyśmy mogli się bać opublikowania 
Jej listu i żenować dawaniem odpowiedzi na drażliwe pytania — są 
zgoła nieuzasadnione, czegośmy chyba dowiedli w  naszej długiej sto
sunkowo odpowiedzi na ów wzruszający list z Włocławka. Bać się mają 
tylko powody klamey i złodzieje. W wielu rzeczach my możemy się mylić, 
to jest rzeczą ludzką, ale tchórzami nie będziemy nigdy;

„fornalami papieża”, za co ska
zano go oczywiście z miejsca na 
kilka miesięcy więzienia. Tutaj 
zaraz znaleźli się wiarogodni 
świadkowie „obrazy policyjnego 
m ajestatu”, (chociaż podobno 
ksiądz nasz nie bardzo się czynu 
zapierał).

Na marginesie tego zajścia 
w Grudziądzu w tymże sa
mym numerze „Polski Odro
dzonej” pisze jeden z naszych 
księży (ks. Adam Waliche- 
wicz) mały felieton na po
wyższy tem at pt. „UMĘCZO
NY KRUCYFIKS”, z którego 
przytaczamy niektóre uryw 
ki:
Skutki rzymsko-katolickiej 

„akcji” na Pomorzu — zaczęły 
się w  tym  roku napadem toruń
skim na nasze dzieci, a teraz 
wandalizm rozpasanych fanaty
ków dokonał pod Grudziądzem 
osobliwego „najazdu” na naszą 
skromną kapliczkę. Czy będzie 
na tym  koniec? Trudno przewi
dzieć! Przygotowani jesteśmy 
na nowe eksperymenty, na no
we ekscesy ciemnych tych nie
wolników, co świadczy wymow
nie o poziomie etycznym ich re
ligii oraz motywach stosowa
nych metod. Że dokonywano 
tam czynów niegodziwych z ca
łą premedytacją i nienawiścią
— mówi o tym krzyż, symbol 
całego chrześcijaństwa — znak 
męki i ofiary, znak zwycięstwa
— zbeszczeszczony. Złamana 
ręka figury Chrystusa podtrzy
muje, włożoną tam  dłonią 
obrońcy papizmu — kartkę z 
napisem: „Do ustępu”. In ter
pretację autentycznej fotografii 
i całego zajścia opisanego w  ko
respondencji — pozostawiamy 
całkowicie tym wszystkim, któ
rzy czytać będą cierpliwie ten 
numer... Niedawno w  Niem
czech był proces malarza, który 
przenośnie odzwierciedlił duszę 
militaryzmu niemieckiego. W 
Polsce „niepodległej” — żywa 
ręka rzymskich katolików — 
figurę Chrystusa strąciła z krzy
ża, pisząc bluźnierstwa Temu, 
który powiedział: „Wszystko 
przeminie ale słowa moje nie 
przeminą!”, a gdy konał na po
dobnym drzewie^ w obliczu 
swych nieprzyjaciół westchnął: 
„Ojcze, odpuść im, bo nie wie
dzą co czynią!”
(„Polska Odrodzona” Nr 14, R.

VII, s. 7 nn)
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j  ihloryczita

MOWA JANA TARNOWSKIEGO 
HETMANA W. K., wygłoszona na 
sejmie w Piotrkowie w roku 1552, 
przeciwko biskupom rzym. kat. Koś
cioła, którzy w ówczesnym' czasie 
posiadali w Polsce największe m a
jątki i rozległe przywileje oraz p ra
wo sądownictwa w rzeczach doty
czących religii, podciągając pod re- 
ligię wszelkie sprawy cywilne. 
Wystąpienie hetmana Tarnowskiego 
jest tym wymowniejsze, że był on 
jednym z najżarliwszych katolików.

P rzyw łaszczyliście  sobie pra
w a  m ajestatu  na m ocy jakichś  
dekretaliów^ które nic nie zna
czą u nas, a tern mniej u króla, 
co na nasze przysięgał praw a i 
przez  nie siedzi na tronie, a nie 
z w oli papieża i dekretaliów. 
Rzucajcie sobie■ k lą tw y  tam,  
gdzie się was boją! Mówicie, że  
nam  ,się dziś spodobało .otwo
rzyć  swobod.ną drogę do kró
les tw a  herezjom; mnie się to 
wcale nie spodobało, ale to, i ż 
b y  się w szys tk o  działo w ed le  
praw  Rzeczypospolitej,  to m i  
się gw ałtow nie podoba. Wasza  
rzecz starać się o to, aby herezji 
nie było, a jeśli h ere tycy  za na
pom nieniem  w a s z y m  do zdro 
w ia  powrócić nie zechcą, n ie
chaj ponoszą praw em  przepisa
ną karę — ale sądem kró lew 
skim, nie biskupim sądem. Tak 
nasze praw a rozkazują.

Nie będzie król tr zym a ł m ie 
cza iv ręku na wasze zachcenia, 
ani m y  nie oddam y głów  na
szych pod prawa, k tórym i okru
tne sk ryb y  i nędzni faryzeusze  
św ię te  Pismo splamili, G dy  nad
to w  bieżącym  roku do okru
cieństwa p ra w  w aszych  doda
liście nienawiść, a k tó żb y  was  
dłużej znosił? Pytacie , co zro
bicie z  w a szym i dekretaliami, 
jeśli nic znaczyć nie będą? M y  
w as p y ta m y ,  co się stanie z na
szym i prawami, jeśli w asze  de- 
kretalia  ,eoś j znaczyć będą? 
Gardzą już  nimi w szys tk ie  na
rody nie dlatego, iżb y  się poboż
ność na świecie zmniejszy ła ,  
ale dlatego, że sobie życie  ludz
kie, ojczyznę, część i mienie na
sze mało ważą, że podejrzenie  
robi u was heretyków , że do-

K. B. — Warszawa

* TROSZECZKĘ O WIELU RZECZACH

Jako jeden  z  najstarszych czy te ln ików  „Posłannictwa“, zachę
cony d.o tego przez  Redakcję, pragnę dziś napisać troszeczkę
o w szystk im ...  Ponieważ w zyw acie ,  b y śm y  pisali o tym , czego 
sobie ży c zy m y ,  korzys tam  z  tego zezwolenia.

Przede w szy s tk im  jes tem  gorącym  zwolennikem , b y  zupełnie  
spolszczono nasze pismo,, nawet ci obcy prorocy na okładce 
trochę mnie rażą, bo ja  w o la łbym  np. w idzieć  tam  naszego 
Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Konopnicką, Bełzę, K a r 
pińskiego, Tetm ajera, Sienkiewicza, Żeromskiego, Prusa, R ey 
m onta i  w ie lu  innych w ielk ich  rodaków. Przyznaję, że  tamci — 
to  prorocy, ale czy ż  i ci nie są poniekąd dla nas prorokami 
narodowymi? Być m oże się m ylę , że co innego prorok, a co in 
nego poeta czy  myśliciel. Zdaje m i się wszakże, że  podobnie  
jak tamci by l i  natchnieniem dla Ż ydów , tak ci nasi w ie lcy  ludzie  
prowadzili  w  przyszłość świetlaną sw ój w łasny Naród, Polski, 
choć głuchą była  jeszcze noc niewoli. W t y m  ty lko  dopatruję  
się różnicy, że tamci s tarotestam entowi prorocy zalecali sw y m  
ziom kom  cierpliwe znoszenie k r zyw d y ,  cierpień i n iewolni
ctwa, — tak ci nasi buntowali poniekąd swój naród do zrzuce
nia kajdan niewoli i dźwigania ducha naszego zawsze w zw y ż .

Ostatnie num ery „Posłannictwa“ u życzam  do czytania sw y m  
znajom ym. Pewien  bardzo in te ligenty człowiek powiedział mi, 
że czy ta ł  je  od deski do deski, że  znalazł tam  sporo artyku łów  
naprawdę m ądrych i pięknych, ale za mało tam... nie u w ie rzy 
cie — fanatyzmu! Boć rzekom o każde wyznanie  religijne rriusi 
obowiązkowo zasadzać się na fanatyzm ie. I dlatego wszelkiego  
rodzaju postęp  w  religii, w  znaczeniu m iędzyw yzn an iow ej to le
rancji — je s t  na dłuższą m etę  nie do pomyślenia. Im bardziej 
poszczególne gałęzie Chrześcijaństwa będą się kłócić ze sobą, 
t y m  bardziej będą się rozw ija ły! (tak dosłownie!) I dlatego  
w ekumenię Kościoła chrześcijańskiego absolutnie nie wierzy...  
Osobnik ten  udawał przede mną proroka, ale nie bardzo mu  
było z  t y m  do tw arzy ,  bo z b y t  m ąciły mu się pojęcia, z b y t  ra
żące w ypow iada ł  niedorzeczności. Osobiście zaw sze  skłaniałem  
się do dobrze rozumianej ekumenii chrześcijańskich Kościołów,  
przynajm niej u nas w  Polsce. I w  t y m  przypadku  najbardziej  
obojętne b y ły  m i ceremonie kościelne i obrządki,

Właśnie dlatego przed  trzydz ies tu  la ty  zniechęciłem się zu
pełnie do Kościoła papieskiego, że tam  ucza, k łam liw ie sw ych  
wiernych, iż  poza R zym em  nie ma ponoć zbawienia, iż  w sze l
kie inne wyznania  chrześcijańskie to ty lk o  sek ty  i herezje, in
ne kościoły — to szopy i stajnie! A  mnie od dziecka uczono, że  
Chrystus urodził się właśnie w  ubogiej stajence w śród prostych  
pasterzy, i że  z  p ro s tych  ludzi uczynił sw ych  p ierw szych  apo
stołów, choć miał poddosta tk iem  uczonych rabinów i spry tnych  
faryzeuszów  (ówczesnych jezu itów ).

W  ciągu sw ych  długich lat życ ia  przekonałem  się, że  w  K o ś
ciele papieskim  nie chodzi absolutnie o Chrystusa, ani o to cze
go On nauczał. Tam ośrodkiem całej ich religii je s t  papież, 
obdarzony podobno boskimi przydm io tam i „nieomylności“ 
i „św iętości“. O boję tn ym  je s t  dla tych  zaślepionych ludzi, że  
ci inni chrześcijanie, nie uznający w ła d zy  papieża nadifsobą, 
nauczają te j  samej Ewangelii św. i takichże samych udzielają  
Sakramentów, T ylko  dlatego, że nie w ierzą  w  papieża  — nie 
mogą się zabawić, ty lk o  dlatego należy nimi pogardzać i bez  
litości zwalczać.

Osobiście bardzo żałuję, ż e  tak się fatalnie złożyło, iż naród  
nasz dopuścił do tego, że mu w yd a r to  religię chrześcijańską  
w  w ydan iu  słowiańskim. Trzeba nam było  iść niezachwianie
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śladami C yry la  i Metodego, a narody nasze słowiańskie w y g lą 
dały b y  dzisiaj inaczej i m ogły b y  się skutecznie przec iw staw ić  
naporowi rzym sko-germ ańskiem u. — N iekiedy zastanawiam się 
nad tym , że narody słowiańskie m ia ły  w  s w y m  charakterze du
żo sen tym entu  i wrodzonego humanitaryzmu. N aw et ich bogo
w ie byli  jacyś inni, to nie germańskie W otany ani w ilk i  w ych o 
wane przez  rzym ską  w ilczycę. Może nie zna libyśm y takich  
„świętych", k tórzy  na w idok  męczarni cieszyli  się i modlili do 
Wszechmogącego, iż stają się p rzyczyn ą  zbawienia  biednych  
heretyków. Cóż, że m ęki zadawano ty m  ludziom w  Imię C h ry
stusa!? A ż dziwne, iż jawnego tego szyderstw a, cynizmu, a na
w e t  b luźnierstwa nie dostrzegają do dziś m iliony poczciwych  
ludzi wierzących.

&
Red. odpow.:

Już na innym miejscu wspomnieliśmy, że istotnie w przyszłym, jubi
leuszowym dla naszego wydawnictwa roku — zamierzamy okładkę n a 
szego pisma zdobić podobiznami naszych wielkich narodowych proro
ków. Rozpoczynamy od staro- i nowo-testamentowych, gdyż uważamy 
iż mimo wszystko byli to wielcy ludzie, zwłaszcza w pojęciu wierzących,
— a pozatem nigdy nie kierowaliśmy się względami nacjonalistycznymi, 
czy tzw. szowinizmem. Staramy się nie tylko szanować wszystko co na
sze i swojskie ale nie pomijamy również szerokich horyzontów religij
nych i społecznych z poza naszego podwórka. I tak należy nas rozu
mieć, ilekroć obcym poświęcamy miejsce w naszym czasopiśmie.

Znajomy Wasz istotnie wykazuje niezrozumienie poważnych zagad
nień i do pojęcia zdrowej ekumenii rzeczywiście nie dojrzał. Wszelka 
religia przyszłości, o ile będzie chciała przetrwać nieuniknione burze 
życiowe i szalony postęp ludzkiej myśli w dziedzinie ekonomiczno-hu
manistycznej będzie musiała koniecznie wyzwolić się z wszelkiego fa 
natyzmu i sekciarskiej ciasnoty. My rozpoczynamy oczywiście od w ła
snego podwórka, które niemiłosiernie, oczyszczamy z wszelkiego rodzaju 
przejawów zasklepienia i ciasnoty.

To, że Kościół rzymski absolutnie nie dba o Chrystusa i Jego wspa
niale nakazy życiowe — nie jest bynajmniej dla nas nowością. Fakt ten 
jest zasadniczą przyczyną wszelkich reform w Kościele starym, fakt ten 
będzie niebawem atutem  ostatecznego rozkładu wewnętrznego i zguby 
tej gałęzi chrześcijańskiego Kościoła, która zasklepiwszy się w sobie nie 
dopuszcza do siebie ani odrobiny świeżego powietrza, ani kropli młodej 
krwi.

Błędy naszych przodków, że nie wpnowadzili Chrześcijaństwa 
w Polsce w wydaniu słowiańskim i rodzimym, możemy w każdej chwili 
naprawić my, ludzie współcześni. Wystarczy rzecz dobrze zrozumieć i 
przyłożyć zarówno rękę jak i serce do tego zbożnego dzieła. W niew ąt
pliwe zwycięstwo Narodowego Kościoła wierzymy z taką siłą, z jaką 
jesteśmy przekonani, że wiosną przyszłego roku zazielenią się znowu na
sze pola i łąki.

ioodzicie w in y  oszczerstwam i i 
szpiegami, że gw ałtem  w ym u -  
szasie wyznanie. Czy W.K.M. 
chcesz ich użyć  na nas i czy m y  
ich znosić będziemy?  To jes t  
pytanie. W edług praw  naszych  
możecie sądzić herezję w  sena
cie, wspólnie z  nami, na w ido
ku całej Polski, nie w  p iw n i
cach biskupich, polskimi, nie 
rzym sk im i praw am i  — aby nikt 
z w innych nie czuł się uciśnio- 

\ n y  gw ałtem  albo strachem, 
ale szedł w  prawo swoje wobec  

| króla, aby mógł py tać  głośno i 
j głośno zbijać zarzuty. Jeśli no

sicie pokój w  piersiach i chce
cie w  spólnej o jczyźnie żyć  w  
spokoju i zgodzie z nami, nie 
sądźcie nas o cześć bez  króla i 

\ senatu. Nie ma nikogo w  Polsce, 
coby nie czuł, że  na ty m  sejmie  
chodzi o w szys tko ,  co posiada. 
Jeśli ci, k tórych tu widzicie, o- 
dniosą do braci, że  w y  na se j
mie ty m  zostaliście panami ż y 
cia i śmierci swoich w spó łoby
wateli,  p y ta m  się, jak  w y t r z y 
macie nienawiść?... Nie zniosą 
ludzie najw iększe j  wolności, a- 
byście ich bezkarnie grabić i z  
kraju w ypędzać  mogli. Mówię,  
co m ów ię na to, abym  was u j
rzał w olnych  od niebezpieczeń-  

; stw. Nie podejrzew ajcie  mnie o 
i herezję ani o sprzyjanie herezji.  

W szystko, w  com w ie rzy ł  dziec
kiem, w ierzę  i dziś na starość i, 
jak  sam p rzy  w ierze  m ojej  po 
zostać pragnę, tak  nie chciał
bym , aby się inni od niej w y 
łączyli. A le tu nie o wiarę, tu o 
wolność sprawa, którąście są
dem  w a szym  zgwałcili...

i
L. K ubala  „Stanisław  

Orzechowski“ s. 33.

-> „Patriotyczna” działalność jezuitów  ud Polsce

i

 Muszę tu dodać, że inny jeszcze najazd był 
złowieszczy dla świata i wzlotu geniuszu Pol
ski. Był to najazd jezuitów, którzy przez długi 

: czas kierowali sumieniem naszych monarchów 
|  i wychowaniem ich poddanych. Wprowadzony 
|  przez nich pedantyzm scholastyczny wywołał 
|  uwiąd wszystkich kwiatów, k tóre mogły wyróść 
i na niwie polskiej.
♦

Chciwi władzy i wielkości — zawładnęli wy- i 
chowaniem w całej Polsce. Łacina ich, pełna |  
barbaryzmów i obrazowych wyrażeń, stała się |  
powszechnym językiem mieszkańców. W trąca- |  
no, co prawda, dużo polszczyzny, lacz mieszani- |  
na ta popsuła jeno język jeden i drugi. Skut- I 
kiem tego było, że tak rzekę, znikezemnienie |  
naszej literatury i skażenie mowj' naszej.. f

(Z. Krasiński „O stanie obecnym literatury polskiej”)-
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„Satyra prawdą mówi! 
Względów się wyrzeka!”

(I. Krasicki)

Modlitwa jest rzeczą świętą. Dobra modlitwa ■— to przepiękna roz
mowa stworzenia ze Stwórcą, człowieka z  Bogiem. Daje ona człowiekowi, 
zadowolenie duchowe, często oczyszcza z grzechów, prowadzi do poprawy 
życia, uszlachetnia modlącego się, podsyca jego duchową energię do 
pracy, do przezwyciężania trudności — i  z psychologicznego nawet punk
tu widzenia, jest poważnym środkiem wychowawczym dla ludzi głęboko 
wierzących.

Jakże często jednak uważają ludzie modlitwę za rodzaj p a ł e c z k i  
m a g i c z n e j ,  wystarczającej na. yjszystkie czysto materialne po
trzeby i kłopoty, uśmierzającej burze, sprowadzającej deszcze, leczącej 
choroby żołądka czy płuc, słoitem  modlitwa, ma zastąpić pracę i  ro
zumne działanie człowieka.

By ludzi bardziej utwierdzić w ich błędnym mniemaniu, Kościół rzym 
ski powołuje cale falangi świętych, powierzając im  specjalne zadania: ga
szenia pożaru, łączenie tpar małżeńskich, nawadnianie suchych miejsc 

( i t. p. W ten  sposób święci przestają być wzorami do naśladowania 
w życiu moralnym, a otrzymują misję popierania lenistwa człowieka.

Rzym, dla swoich awyznawców, wprowadził jeszcze inną historię: kult 
relikwii. Zbiera więc stare kości zmarłych, rąbie na małe kawałeczki 
i rozsyła (za drogie pieniądze) do krajów katolickich, by naiwni wierni 

| całowali je przez szybkę, uważając za amulet przeciw wszelkim  dole- 
| gliwościom. Te religijne przesądy ośmieszają tylko  religię i wiarę x dają 
t atut ludziom niewierzącym do utwierdzania się w swej niewierze.
! Po tym, dość obszernym stosunkowo wstępie, przytaczamy słowa 
i. wielkiego pisarza francuskiego, Romain Rolland’d,* które wkłada autor 
' w usta księdza Chamaille. Jest to może zbyt ostra krytyka, ale niestety, 
\ dużo w niej słuszności, no i sporo humoru.

Romain Rolland „Colas Breugnon”.

PATR 

WS Z Y S T K I C H
POTRZEB

— Nazwaliście mnie waria
tem! — zawołał ocierając zro
szone potem czoło (ks. Chamail
le — red.). Więc jakże miałem 
zachować spokój, gdy oni (para
fianie — red.) znieważają przez 
cały dzień mnie i Pana Jezusa. 
Pana Jezusa i mnie, żądają, by
śmy się przychylili do ich wa
riackich żądań. Słuchajcież! 
...Ci poganie, niedowiarki, któ
rzy nie myją swych dusz ani

nóg i nie mają wyobrażenia o 
życiu wiekuistym, żądają od 
swego proboszcza, by sprowa
dzał deszcz i pogodę stosownie 
do ich woli. Muszę wydawać po
lecenia słońcu i księżycowi: 
„Troszkę ciepła, troszkę wody, 
dosyć już, ojoj, za dużo! Teraz 
promyk słońca, ale łagodny, 
słodki, poprzez mgłę, teraz tro
chę wiaterku; nie chcemy sły
szeć o mrozie! Jeszcze trochę

polej Panie Jezusie... Tu, tu, na 
moją winniczkę! ...A teraz zno
wu ciepła”... To niesłychane! 
Czyż Pan Bóg ...nie ma nic in
nego do roboty, jak znosić to 
wieczne batożenie za pomocą 
modłów i żebrań? A w dodatku, 
(i to jest najlepsze) nie wszyscy 
godzą się na jedno! Ten chce 
deszczu, a tam ten słońca! Każ
dy rzuca się na innego świętego. 
Jest tam w niebie trzydziestu
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siedmiu specjalistów od spraw 
atmosferycznych. Na czele kro
czy ...Medard (od deszczu — 
red.). Przeciwdziała mu Raj
mund, rozpraszacz chmur. Spie
szą mu z pomocą Błażej tłumi- 
wiatr, Krzysztof mrozopęd, Wa
lerian burzołyk, Aurelian 
grzmotobójca i Klarencjusz au
tor pogody. ...Sam Pan Bóg nie 
wie do którego świętego się 
zwracać, a cóż dopiero ja, mi
zerny proboszcz. Zresztą to nie 
moja sprawa. Mam tylko przed
kładać prośby, wykonanie zawi
sło od samego patrona. Dlatego 
nic bym nie miał przeciw temu 
...tylko po co oni mieszają moją 
osobę do tych sporów niebie
skich? Chcą używać mnie i 
krzyża jako talizmanu przeciw 
rozmaitemu robactwu, które ni
szczy ich pola. ...Czyż ja mam 
odpoczwarczać ich pola i od- 
chrabąszczać ich winnice? Niech 
się sami wezmą do roboty, a 
Pan Jezus pomoże. Bardzo ła
two założyć ręce i rozkazywać 
proboszczowi: „Proboszczu, zrób 
to czy tamto!” Nie ma głupich. 
Będę robił to, co się spodoba 
Panu Jezusowi i mnie... (s. 44, 
45). *

Rozgniewany na swych para
fian ks. Chamaille, porusza jesz
cze jedną sprawę, która go gnę
bi, a mianowicie: od wielu już 
la t pracuje nad wykorzenieniem 
z dusz swych parafian wiary w 
gusła i zabobony. Parafianie bo
wiem „wierzą w wilkołaki, w 
białe konie bez głowy, w  czar
nego koguta, w węże-ludzie, w 
krasnoludki i koszałki, czaro
dziejskiego gęsiora...” (s. 47).

Na to, przyjaciel ks. Chamail
le, człowiek świecki, zarzuca 
księdzu, iż on sam, walcząc ze 
starym i przesądami, boginkami 
i bożkami, równocześnie wpro
wadza do kościoła cały szereg 
nowych bożków w postaci dzi
wacznych, nieestetycznych fi
gur rzekomych świętych, a co 
najgorsze uczy ludzi wiary w  
skuteczność najrozmaitszych 
kosteczek-relikwii. . Ks. Cha
maille odpowiada, że najwięcej 
relikwii posiadają zakonnicy, 
lecz te relikwie nie są skutecz
ne, natomiast relikwie, które 
sam posiada są niezawodne.

„Mam kość biodrową.. Dioni- 
zji, która ...czyści naskórek lu
dzi pokrytych liszajem, mam

kawałek obojczyka ...Eutapiu- 
sza, który wypędza demony z 
brzucha owiec... Co? Śmiejesz 
się niedowiarku? Więc nie wie
rzysz w  nic? Zaślepiony czło
wieku! Posiadam dowody, do
kumenty (ślepy by uwierzył! 
zaraz je przyniosę!), pergaminy 
opatrzone pieczęciami! Wszyst
ko to są rzeczy autentyczne... 
czekaj, pokażę ci zaraz!

— Nie wstawaj, nie wstawaj, 
przyjacielu! Nie potrzebuję 
twych dokumentów. ...Jakakol
wiek by to była kość, zawsze 
jest kością, a człowiek, który ją 
ubóstwia, jest bałwochwalcą. 
Wszystko ma swoje miejsce, a 
zmarli powinni leżeć spokojnie 
na cmentarzu.” (s. 48)

*

Nie ulega wątpliwości, iż nie mo
żemy podzielić wszystkich poglą
dów autora, zawartych w cytowanej 
książce, jednak uważamy, że wyszu
kiwanie dla wszystkich naszych po
trzeb doczesnych specjalnego patro
na w niebie i wystawianie kości 
zmarłych na ołtarzach, wydaje się 
nam swego rodzaju bałwochwal
stwem, no i rzeczą śmieszną.

................. ■....... — ■> TROCHĘ

CZY POWÓD DO ROZWODU?

Przyszedł chłop do biskupa, chcąc rozwieść się
z żoną.—

Pytają go: „Czemuż tak w oczu twych
mierzioną?” *) 

„Atolim jej nie zastał dziewicą, ksze miły!”
A biskup mu zaś powie: „O błaźnie opiły! 
Przychodzi to na króla i wysokie stany, 
a nie.przynoszą takich plotek przed kapłany!
I ty, chłopie, jeślić się tak dziewic chciało, 
mogłeś do Kolna **) jechać, tam ich jest

niemało!”
(J. Kochanowski — „Fraszki”)

*) mierzić — tyle co obrzydzać, wzbudzać wstręt.

HUMORU < .............................. .

PIĘKNYM ZA NADOBNE

Przy wyjściu z kawiarni, na brzegu Oglio, 
chłop bił upartego osła. Jakiś przechodzień prze
konywał go, że nie należy znęcać się nad zwie
rzęciem. Właściciel osła odpowiedział:

— Nie wiedziałem, że mój , osioł ma krew
nych!

Miłosierny przechodzień odciął się:
— Nie lubię, gdy jeden osioł bije drugiego!

(Winogradow — „Trzy barw y czasu’)

**) według legendy w  Kolonii nad Renera znajdowały 
się kości 11 tysięcy dziewic. Przeczytano błędnie na
pis XI M(artyres) Virgnes — jako Milia Virgines.
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JC ̂  a ttik a Ły,e i a
T. KONWICKI «WŁADZA»

M. RAJSKA

>-

Dla jednych źródło 
władzy spoczywa w 
rękach Opatrzności, 
dla innych źródłem 
tym  jest pieniądz, i 
wyzysk, jeszcze inni 
sami w sobie widzą 
potęgę władzy. Są 
jednak i tacy, dla 
których władza jest 
symbplem sprawie
dliwości społecznej, 
są tacy dla których 
jedyne powołane do 
sprawowania władzy 
to ręce społeczeń
stwa, którego istnie
nie i wszelkie poczy
nania oparte są na 
sprawiedliwości, ucz
ciwości i miłości b ra
terskiej.

Po czyjej stronie 
leży prawda? Czy 
kwestia sprawowania 
władzy to sprawa ro
zumu, sprawa serca, 
czy może sprawa am
bicji, a może to ty l
ko zagadnienie ko
rzyści osobistych?

Czytając pierwszy 
tom powieści Tadeu
sza Konwickiego 
„Władza”, przenosi
my się do pierwszego 
okresu powojennego, 
okresu, w którym 
prawda społeczna nie 
zawsze i nie wszędzie 
postawiona była jas
no, zrozumiale i pro
sto.'W ielu ludzi do
brej woli przez brak 
odpowiedniego przy
gotowania i odpowie
dniego kierunku nie
świadomie schodziło 
na boczne drogi, obce 
prawdziwej idei so
cjalizmu. Wiele 
chwiejnych charak
terów łamało się i

przystępowało do o- 
bozu wroga. Wielu 
wykorzystywało swój 
dawny autorytet i 
błyskotliwą erudycję 
dla celów osobistych. 
Wielu wreszcie popa
dało w chaos wewnę
trznych konfliktów i 
zewnętrznego niezro
zumienia.

Za to nie wielu, 
specjalnie na terenie 
wsi i miasteczek, by
ło takich, którzy bez 
względu na okolicz
ności, bez względu ha 
takie czy inne niejas
ności i sprzeciwy ze
wnętrzne stali mocno 
na straży idei prole
tariackiej broniąc jej 
słowem i czynem.

Ciekawy i trudny 
okres, ciekawy i tru 
dny teren, ciekawą 
wreszcie i trudną te
matykę wybrał Kon
wicki do napisania 
swej „Władzy”. Wy
szedł z tego jednak 
obronną ręką. Po
wieść napisana jest z 
dużym rozmachem i 
co w  tym wypadku 
jest bardzo ważne z 
dużą dozą obiektywi
zmu. Bohaterowie 
„Władzy” to żywi, 
prawdziwi ludzie, do 
których autor nie na
stawia nas tak, ani 
inaczej. Maluje nam 
'rzeczywiste postacie 
ze wszystkimi ich 
słabostkami, przy
zwyczajeniami, uczu
ciami, odczuciami i 
rozumowaniem. Czy
telnik wybiera sam i 
zdecydowanie staje 
po stronie tych, przy 
których jest prawda

i racja społeczna.
Ciekawym momen

tem dla czytelników 
naszego pisma jest 
wprowadzenie do po
wieści postaci księ
dza. I na tym  odcin
ku Konwicki pozo
stawia czytelnikowi 
wolną rękę, operując 
mówiącymi za siebie 
faktami. Proboszcz w 
Świątnikach jest ka
płanem z t. zw. po
wołania. Kocha lud 
i postępuje w  myśl 
zasad religii, co nie 
przeszkadza mu 
przyjmować, ba! na
w et przechowywać 
na plebanii zdrajców 

I narodu, których ręce 
mocno zbroczone są 
krwią niewinnych, 
ale lojalnych para" 
fian.

Umiłowanie czło
wieka i misja dusz
pasterska na ziemi 
nakazują mu konspi
racyjną jazdę z wia
tykiem do lasu, gdzie" 
z powagą spowiada 
członków bandyckiej 
grupy „Derkacza”. 
Ale to samo umiło
wanie człowieka po
zwala mu z całym 
spokojem patrzeć 
przez szparę w  firan
ce na maltretowanie 
i bicie młodej dziew
czyny, która przyje
chała po to, aby na 
przykładzie kościoła 
w Świątnikach po
znać z bliska zagad
nienie architektury.

Jakżesz właściwie 
ksiądz proboszcz 
mógł wyciągnąć po
mocną rękę do ucie
kającej na plebanię

studentki, kiedy sam 
przyczynił się do wy
tworzenia wśród pa
rafian atmosfery jak 
najbardziej odpowie
dniej do zbrojnego 
Wystąpienia nie
uświadomionych chło 
pów przeciw grupie 
Bogu ducha winnych 
studentów architek
tury.

Nie, ksiądz pro
boszcz ze Świątnik 
nie podburzał nikogo 
do wywołania krwa
wej bijatyki, ale ani 
słowem nie starał się 
wytłumaczyć skoło
wanym przez wrogie 
podszepty parafia
nom, że wycieczka 
młodzieży nie ma na 
celu zbeszczeszczenia 
kościoła, ani prze
kształcenia go w  te
atr czy świetlicę, źe 
prawdziwym jej ce
lem jest nauka, wie
dza dla zdobycia któ
rej tyle młodzieży ze 
Świątnik wyj achało 
do miasta.

Żywa i interesują
ca akcja powieści to
czy się szybko, za
garniając bez reszty 
uwagę czytelnika.

■ Ładny język i prosty 
styl uzupełniają ca
łość. Książka Kon
wickiego zmusza do 
myślenia, do analizo
wania i zastanawia 
się nad całym szere
giem faktów, nad 
pierwszym okresem 
budowy socjalizmu w 
naszym kraju. Szko
da tylko, że powieść 
ta  nie została od razu 
wydana w  całości.
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R. CLAIRE «UROK SZATAN A»
M. RAJSKA

Faust i Małgorza
ta, Gerard Philipe i 
Nicole Besuard... Sza
tan i miłość,..

Wydawałoby się, 
że film ten jest baś
niową historią na
miętnej miłości i sza
tańskich zamysłów. 
Sentymentalną his
torią w  barwnej sza
cie niesamowitości o 
pikantnym posmaku 
sensacji.

Tymczasem „Urok 
Szatana” to film o 
głębokim podłożu 
społecznym i polity
cznym. „Urok szata
na” to walka dobrego 
ze złem, walka serca 
z nienawiścią i  pod
łością.

Akcję filmu prze
niósł Rcne Claire <ło 
19 wieku na teren 
bliżej nieokreślonego 
księstwa. Treść filmu 
oparta na 
Goetowskiego Fausta 
otworzyła przed re 
żyserem olbrzymie 
możliwości wykorzy
stania elementów ba
śniowych, na tle któ
rych rozwija się głę
boka idea pokojowe
go istnienia narodów.

Z kłębów dymu i 
pary wyrasta Mefi
sto — Mefisto w po
staci pięknego, zgra
bnego młodzieńca. 
Profesor Faust, wiel
ki badacz i uczony w 
dniu swego jubileu
szu spotyka się z nim 
twarzą w  twarz. Sza

tan, czyhający od lat 
na duszę profesora, 
wykorzystuje mo
ment psychicznego 
załamania. Chcąc na
kłonić Fausta do zło
żenia podpisu pod 
cyrografem zamienia 
go w  postać czarują
cego młodzieńca, sam 
zaś przybiera dawną 
postać profesora. Od
młodzony Faust peł
nymi haustami czer
pie radości życia, 
waha się jednak 
przed złożeniem pod
pisu. Mefisto nie' re 
zygnuje. Przy jego 
pomocy uczony rea
lizuje doświadczenie 
całego swego życia, 
znajduje receptę na 
produkcję złota. Zo
staje ulubieńcem 
księcia, w  całym księ
stw ie powstają fa
bryki złotych monet,

1 jego rozkoszami. Me
fisto zdobywa wresz
cie upragniony pod
pis — ciemną plamą 
krwi kładzie się  naz
wisko uczonego na 
diabelskim cyrogra
fie. Młodzieniec na
wiązuje romans z pię 
kną księżną, zapomi
na o przeszłości, za
pomina o swej praw
dziwej miłości—mło
dziutkiej cygance 
Małgorzacie. Zawio
dła jednak szatańska 
sztuka, nie spełniły 
się szalone plany

Mefista, mające na 
celu zburzenie szczę
ścia i pokoju, znisz
czenie miast i osiedli
— stworzenie pań
stwa zgliszcz i popio
łów. Na żądanie Fau
sta ukazuje mu dia
beł obrazy przyszło
ści. W olbrzymim pa
łacowym zwierciadle 
wyrasta młody Faust
— władca państwa, 
które na jego rozkaz 
i przy pomocy jego 
wynalazków zamie
nia się w krainę 
zgliszcz, ruin i krzy
wdy ludzkiej. Zaga
lopował się krwio
żerczy szatan, Faust 
zrozumiał zgubę do 
jakiej prowadził go 
krok szatana. Zrywa 
z dotychczasowym 
życiem, z bogactwem, 
zbytkiem, przywile
jami, burzy własną, 
pracownię — zaczą
tek powstawania ma
szyn piekielnych. 
Wraca między zwy
kłych, prostych lu
dzi, do prawdziwego 
szczęścia i prawdzi
wej miłości. Dobro 
zwycięża. Czy spra
wiła to jedynie mo
dlitwa niewinnej 
Małgorzaty? Czy mo
że raczej siła serca 
człowieka i jego wal
ka ze złem?

Pojedynek z szata
nem zostaje wygra
ny. W niwecz obra
cają się zdradzieckie 
plany piekieł. Zamy

sły szatańskie Mefi
sta obracają się w 
pył. Zostaje po nich 
czarna, posępna
chmura dymu, roz- 
pływająca się w prze- I 
stworzach. Za chwilę | 
i ona zniknie — zosta
ną ludzie i świat —  j 

wolni od grozy sza- j 

tańskich planów za- j 
glady. ;

Wspaniały film Re- i 
ne Claire’a utw ier
dza w nas wiarę w 
•człowieka, w  jego 
szczery i jasny stosu- j 
nek do zagadnienia t 
zbrodni i zła. Wyka- j  

żuje nam, że dobro i i 
ogólno-ludzkie szczę
ście może i musi zwy- 

' ciężyć, chociażby j  

walka o nie miała 
być długa i ciężka.

Nie trudno w  „U- 
roku Szatana” dopa- 
trzyć się aktualnych i 
zagadnień polilycz- 
nych. Z zaklętego i 
czartowską mocą J 
zwierciadła wyziera ) 
ku nam widmo bom- j 

by atomowej i cała j 

groza pożogi wojen- < 
nej. Ale beztroskie, j 

radosne postacie Fa- ! 
usta i Małgorzaty, j 

idących w  dal wiej- ; 
ską drogą w  pełni le
tniego, słonecznego 
poranka opromienia
ją nas zwycięstwem 
wielkiej, niezwycię
żonej idei szczęścia, 
idei pokoju i miłości

- braterskiej.

historii j Młody Faust używa 
i życia ze  wszystkimi
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KRÓTKIE WIADOMOŚCI Z KRAJU...
Dnia 14 m aja 1955 r.

o godzinie 10 w gmachu 
Rady Państwa Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludo
wej odbyło się podpisa
nie Układu o przyjaźni, 
współpracy i pomocy 
wzajemnej między Lu
dową Republiką A lba
nii, Ludową Republiką 
Bułgarii, Węgierską Re
publiką Ludową, Nie
miecką Republiką De
mokratyczną, Polską 
Rzeczypospolitą Ludo
wą, Rumuńską Republi
ką Ludową, Związkiem 
Socjalistycznych Repu
blik Radzieckich i Re
publiką Czechosłowac
ką.

Zgodnie z Układem 
państwa — strony U- 
kładu powzięły uchwałę 
w  sprawie utworzenia 
Zjednoczonego Dowódz
twa Sił Zbrojnych.

Dowódcą Naczelnym 
Zjednoczonych Sił
Zbrojnych wydzielonych 
przez • państwa, które 
podpisały układ, miano
wany zpstał Marszałek 
Związku Radzieckiego I. 
S. Koniew.

Dnia 15 maja o godzi
nie 11,30 czasu środko- 
wo-europejskiego,. od
było się w  Wiedniu w 
Sali Marmurowej Pała
cu Belvedere uroczyste 
podpisanie przez przed
stawicieli] ZSRR, USA, 
Anglii i Francji oraz 
przed stawiciejla Repu
bliki Austriackiej, au
striackiego trak tatu  
-państwowego, przywra
cającego Austrii prawa 
państwa niezawisłego i 
demokratycznego.

17' m aja b.r. nastąpiło 
zakończenie VIII Mię
dzynarodowego, Kolar
skiego Wyścigu Pokoju. 
Praga — Berlin — War
szawa.

Pierwsze trzy miejsca 
zajęły drużyny: C.S.R.,

N.R.D. i Bułgarii, indy
widualnym zwycięscą 
wyścigu został Schur 
roprezentat N.R.D.. 
Drużyna polska zajęła 
szóste miejsce, a indy
w idualnie z . Polaków 
najlepszym był Królak, 
który zajął 5 miejsce.

Jak  donosił PAP 26.V. 
minister spraw  zagra
nicznych ZSRR W. M. 
Mołotow przyjął amba
sadora Wielkiej B ryta
nii, charge d’affaires 
Stanów Zjednoczonych i 
Francji i  wręczył im no
tę rządu radzieckiego w 
sprawie Konferencji 
szefów rządów czterech 
mocarstw. Rząd radzie
cki wyradzał zgodę na 
propozycję rządów 
Francji, USA i Wielkiej 
B rytanii dotyczącą od
bycia spotkania szefów 
rządów czterech mo- 

! carstw  z udziałem mini- 
j strów spraw  zagranicz- 
I nych.
i Jak  podał P.A.P. S t  
j Zjednoczone, W. Bry- 
j tania i Francja mają za

miar zaproponować Zw. 
Radzieckiemu odbycie 
konferencji szefów rzą-

• dów czterech mocarstw 
w Genewie począwszy 
od dnia 18 lipca.

W dniu 26.V. przyby
ła do Belgradu delega
cja rządowa Z.S.R.R., w 
skład delegacji wchodzi
li m.łn. N. S. Chrusz
czów, przewodmiczący 
Rady Ministrów ZSRR 
N.A. Bułganin. Delega
cja złożyła wizytę pre
zydentowi Federalnej 
Ludowej Republiki Ju - 
gosławi Broz Tito.

W dniu 2.VI. b.r. pod
pisana została w  Belgra
dzie deklaracja rządów 
Z.S.R.R. i Federacyjnej 
Ludowej Republiki Ju 
gosławii. Zasadniczym 
momentem prowadzo- 

1 nych rozmów było prag

nienie obu rządów, aby 
w interesie pokojowego 
rozwiązania zagadnień 
międzynarodowych i za
cienienia współpracy 
między narodami i pań
stwami stosowano me
todę rokowań.

Dr. Peters dostawca 
gazu trującego do obo
zów koncentracyjnych 
w  Oświęcimiu i Ora- 
nienburgu został unie
winniony przez sąd 
przysięgłych ponieważ 
brak było... „dostatecz
nych dowodów”.

Jak  podawał P.A.P. — 
bezpośrednio po zwy
cięstwie konserwatystów 
w  wyborach do Izby 
Gmin rozpoczął się 
wielki s tra jk  kolejarzy 
brytyjskich. S trajk  ko
lejarzy zbiegł się ze 
strajkiem  około 20 tys. 
dokerów i ładowaczy 
portowych. Sytuacja ta 
jest najpoważniejszym ‘ 
kryzysem od czasu 
strajku powszechnego w 
1926 roku.

W związku ze stra j
kiem kolejarzy w  dniu 
31.V. po podpisaniu de
kre tu  przez Królową El
żbietę rżąd brytyjski 
wprowadził w  całym  

ś k ra ju  stan wyjątkowy.

Sekretariat Światowej 
Rady Pokoju ogłosił ko- 
munikaii, ;że| jSwiilatowe 
Zgromadzanie Przedsta
wicieli Sił Pokoju bę
dzie obradowało w  Hel
sinkach w  dniach 22 do 
29 czerca b.r. w  obra
dach udział weizmą 
przedstawiciele kół po
litycznych], £(połaeznych 
i religijnych z zachodu 
i wschodu.

W dniu 5.VI. b.r. w 
i sali Kolumnowej Mini

sterstwa Zdrowia w 
Warszawie odbyły isię 
obrady Krajowej Nara
dy Matek, zwołane z i- 
nicjatywy Z.G. Ligi Ko
biet. Celem obrad było 
podsumowanie osiągnięć 
Polski Ludowej w  dzie
dzinie opieki nad matką 
i dzieckiem oraz zainte
resowanie całego społe
czeństwa sprawami,
,k tóre składają się na 
polepszenie życia na
szych dzieci.

W dniu 6. VI zakoń
czyły się obrady K ra
jowej Narady Matek, 
uchwalono tam  jedno
myślnie tekst apelu da 
społeczeństwa i teksty 
listów d o . Komitetu 
Centralnego P.Z.P.R., do 
Antyfaszystowskiego 
Komitetu Kobiet Ra
dzieckich i  do kobiet 
francuskich. Podjęto 
tpż' wiele wnioskowi, 
które zmierzają do pod
niesienia poziomu (wy
chowania dzieci i mło
dzieży, polepszenia opie
ki zdrowotnej nad m at
ką i dzieckiem i szereg 
innych. W czasie N ara
dy wybrano^ delegację 
jkiobiefi potLsbśfch na 
światowy Kongres Ma
tek.

Jak  donosił P.A.P. 
Rząd Federalny w dniu 
8.VI. ogłosił oficjalne o- 
świadczenie w  związku 
z notą Z.S.R.R. — 
„Rząd Federalny wita z 
zadowoleniem propozy
cję zaw artą w  nocie 
Z.S.R.R. nawiązania sto
sunków dyplomatycz
nych, handlowych i 
kulturalnych między 
Związkiem Radzieckim, 
a Niemiecką Republiką 
Federalną.!, Nota wysu
wa problemy, które wy
magają wstępnego prze
studiowania do czego 
już przystąpiono. Mol-j* 
żna irojBeć- nadzieję, (że 
doprowadzi to  do tego 
że rozmowy między 
kanclerzem federalnym,
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I ZE ŚWIATA (15 M A J  -  30 CZERWIEC)
a mężami stanu związku 
okażą się celowe”.

Szeroko komentowała 
prasa całego świata no
tę Z.S.R.R. do Rządu 
Niemieckiej Republfisa 
Federalnej. Cała prasa 
wskazała na doniosłe 
znaczenie propozycji za
w artych w tej nocie dla 
dalszego rozwoju sytu
acji międzynarodowej.

W dniu 8.VI. przewo- 
niczący Rady Mini
strów Z.S.R.R. N. A. 
Bułganin przyjął pre
miera Republiki Indyj
skiej J. Nehru.

W dniu 8.VI. w  Z. G. 
T.P.P.R. w  Warszawie 
odbyła się konferencja 
z udziałem przedstawi
cieli organizacji społecz
nych i  instytucji kultu
ralnych i  oświatowych, 
podczas której powołano 
Centralną Komisję Wy
konawczą Miesiąca Po
głębienia Przyjaźń# 
Polsko-Radzieckiej, 
który trwać będate od 
dnia 9 września do 9 
października bj*.

W dniu 2.VI 5.000.000 
mieszkańców Wietnam
skiej Repubjliki Demo
kratycznej podpisało 
Wiedeński Apel Św ia
towej Rady "Pokoju w  
sprawie zakazu broni a- 
tomowej.

Na odbytym w  W ar
szawie posiedzeniu Pol
skiego Komitetu Obroń
ców Pokoju omówiono 
przebieg przygotowań do 
Światowego Zgromadze
nia Sił Pokoju w  Helsin
kach. Uchwalono jedno
myślnie tekst rezolucji 
stawiający jasno stano
wisko polskiego ruchu 
obrońców pokoju wobec

aktualnych wydarzeń 
międzynarodowych. 
Wybrano też delegację 
polskich.! obrońców po
koju (na ZgWwadzenie 
w Helsinkach.

Nadburmistrz Wiel
kiego Berlina Ebert za
proponował przewodni
czącemu Senatu zachod
niego Berlina podjęcie 
rozmów w  sprawie po
łożenia kresu podziało
wi Berlina.

Na posiedzeniu Sej
mowej Komisji Rol
nictwa omówiono dekret 
Rady Państwa o uwłasz
czeniu i  uregulowaniu 
innych spraw związa
nych z reform ą rolną i 
osadnictwem oraz dekret
o prawie łowieckim.

W dniu 6.VI nadeszły 
noty rządów Francji, 
USA i Wielkiej Brytanii 
w sprawie Konferencji 
mocarstw. Rząd Radziec
k i w  odpowiedzi na no
ty  wyraził zgodę aby 
h u fatencja czterech od
była się 18 lipca w  G e
newie.

14.VI. na zaproszenie
patriarchy Moskwy i  
Wszech Rusi Aleksego 
przybyła do Moskwy 
grupa duchownych an
gielskich z pastorem 
Kościoła Anglikańskiego 
S. Wansem na czele.

Królowa belgijska El
żbieta przesłała na ręce 
przewodniczącego Świa
towej Rady Pokoju F. 
Joliot-Curie życzenia aby 
Zgromadzenie Sił Pokoju 
w Helesinkach osiągnę
ło swe cele i wniosło 
wkład do dzieła wzajem
nego porozumienia Jriię-

dzy narodami i do dzieła 
pokoju.

W dniu 18.VI. obcho
dzono uroczyście w O- 1 
polu rocznicę powrotu 
Ziem Śląskich do Ma
cierzy. Na uroczytości 
przybył Przewodniczący 
Rady Państwa Aleksan
der Zawadzki, który wy
głosił przyjęte z entuz
jazmem przemówienie.

W dniu 22.VI. podpisa
na została w  Moskwie 
wspólna deklaracja Prze
wodniczącego Rady Mi
nistrów Z.S.R.R. N. A. 
Bułganina i  Premiera 
Indii J. Nehru w  imię 
pokoju i przyjaznej 
współpracy.

W dniu 23.VI. w go
dzinach przedpołudnio
wych przybył do Polski 
na zaproszenie Rządu 
Polskiej Rzeczypospoli
tej Ludowej Prem ier i 
Minister Spraw Zagra- 
nicnych Republiki Indii 
Jaw aharlal Nehru w to
warzystwie córki — In- 
dira Gandhi, sekretarza 
generalnego M.SZ. N.R. 
Pillai. ambasadora Indii 
K.P.S. Menon oraz dy
rektora Departamentu 
Europejskiego M.S.Z. A. 
Hussain.

23.VŁ przewodniczący 
I delegacji polskiej, m ini- 
: ster Stanisław Skrze- 
: szewski wygłosił prze

m ówienie na jubileuszo
wej sesji Organizacji 
Narodów Zjednoczo
nych.

*

W dniu 25.VI. Rada 
Narodowa m. st. W ar
szawy na nadzwyczaj
nej sesji uchwaliła w 
uznaniu wybitnych za
sług dla sprawy utrw a
lenia pokoju na swiecie
i przyjaznego współży
cia między narodami,

nadania Jego Ekseleneji 
Premierowi i Ministrowi 
Spraw Zagranicznych 
Republiki Indii Panu 
Jawaharlalowi Nehru 
Honorowego Obywatela 
miasta Warszawy.

W czasie pobytu P re
miera Indii Nehru w 
Polsce wygłoszone zosta
ły: przemówienie Pre
zesa Rady Ministrów 
Józefa Cyrankiewicza o- 
raz Prem iera Nehru, któ
rych myślą przewodnią, 
była idea wolności i po
koju łącząca i  zbliżają
ca oba narody.

W dniu 26.VI. odbyło 
się uroczyste zamknięcie 
jubileuszowej sesji ONZ 
zwołanej z okazji 10 ro
cznicy podpisania Karty 
ONZ.

W dniu 25.VI. Prezes 
Rady M inistrów P.R.L. 
J. Cyrankiewicz i P re
mier Republiki Indii J a 
waharlal Nehru podpisali 
oświadczenie, które 
stwierdza, że Obaj Pre- 

j mierzy będą się kiero- 
wali Pięcioma Zasadami 

j  które zostały już przyję
te przez szereg krajów w 
regulowaniu swych wza
jemnych stosunków. Pięć 
zasad to: 1) wzajemne 
poszanowanie terytor- 
rialnej integralności i 
suwerenności. 2) nieagre
sja 3) nieingrencja w 
wewnętrzne sprawy z 
jakichkolwiek względów
o charakterze gospodar
czym, polityczny ideo
logicznym 4) rowność i 
wzajemne korzyści 5) 
pokojowe współistnienie.

W dniu 30.VI. Rząd
Niemieckiej Republiki 
Federalnej w odpowiedzi 
na notę rządu radziec
kiego przyjął propozycję 
unormowania stosunków 
między tymi państwami. 
Jesienią br. uda się w 

| tej sprawie do Moskwy 
' delegacja rządu N.R.F.
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S. U. — Włocławek

Za ciekawy list szczerze dzięku
jemy. Stawiacie nam  szereg poważ
nych pytań na które częściowo da
liśmy już wyczerpującą odpowiedź 
na łamach naszego pisma. Jednakże 
do rzeczy istotnych powrócimy, bodaj 
czy nie w numerze następnym, tzn. 
wrześniowym br. Prosimy o cierpli
wość, ponieważ zapytań podobnych 
mamy bardzo wiele, a nie leży w 
naszej intencji zlekceważenie kogo
kolwiek z naszych Czytelników.

S. 0 .  — Włocławek

Wasizą. wypowiedź opublikujemy 
w następnym numerze w  dziale 
„Nasi Czytelnicy piszą...” Uwagi u- 
znaliśmy za słuszne i  nie omieszka
my z nich skorzystać. Resztę ma
teriału redakcyjnego z nadesłanej 
broszury, której jesteście autorem, 
wykorzystamy w swoim czasie. Za 
stałą z nam i współpracę serdecznie 
dziękujemy. Liczymy na dalsze r o z 

powszechnianie naszego pisma wśród 
znajomych i otoczenia. Jest to spra
wa godna nawet poświęceń ze strony 
tych, którzy o potrzebie szerzenia 
prawdy Chrystusowej i miłowania 
własnej Ojczyzny głęboko są prze
konani.

M. CH. — Lubraniec

Na wszystkie pytania Wasze od
powiemy w ^następnym numerze. 
Prosimy się zaopatrzyć w komplety 
roczników poprzednich, a przynaj
mniej z roku ubiegłego), gdzieśmy 
już sporo rzucili światła na porusza
ne w  liście zagadnienia, które Was 
interesują. Prosimy o zjednywanie 
nam nowych stałych odbiorców i 
sympatyków. Za życzenia szczerze 
dziękujemy.

G. C. — Poznań

Ostatnie Wasze korespondencje 
oraz materiały redakcyjne — nieste
ty — uznaliśmy za nie nadające się 
do naszego pisma. Oczywiście z po
wodu treści, może ni«x> za naiwnej, 
a może — i to raczej jest bardziej 
prawdopodobne — przestarzałej. 
Myśmy z tymi kategoriami myślenia 
zerwali bezpowrotnie już przed wielu 
laty! Uważamy, że szkoda papieru i 
farby drukarskiej na mdło-słodkawe

i pseudo-religijne rozważania, nada
jące się {raczej do „Rycerza’? czy 

„Rycerzyka Niepokalanej” lub czegoś 
w  tym rodzaju. Liczymy jednak na 
to, że nie zgorszycie się naszymi 
słowami gorzkiej prawdy i będziecie 
pracowali dalej nad wyczuciem tego, 
czego domaga się od nas olbrzymia 
większość współczesnych Czytelni
ków. Twierdzimy stanowczo, że są 
to ludzie na ogół postępowi i mądrzy, 
a więc nie zadowolą się już suchym 
powtarzaniem katechizmowych za
sad lub odnawieniem baśni z „Ży
wotów świętych Pańskich”. Nawet 
kler watykański powoli zarzuca te 
go rodzaju historyjki.

S. D. — Lublin

Bardzo się cieszymy, żeście tak 
energicznie zareagowali na nasz 
apel w  sprawie szerzenia „Posłan
nictwa” wśród krewnych, znajomych
i przyjaciół. Za nadesłane nowe ad
resy jesteśmy zobowiązani. Świad
czy to  o tym, że rozumiecie wielką 
rolę religijno-społeczną, jaką odegrać 
powinniśmy w najbliższym czasie. 
Twierdzenie wasze, że „wielu poczci
wych a porządnych ludzi wierzących 
coraz większe okazuje przywiązanie 
do tej gazety” — bardzo nas pod
nosi na duchu i zachęca do dalszej, 
uciążliwej pracy, by wielkiemu za
daniu sprostać.

ks. bp. A. J. — Łódź

Za życzliwość i  stałą z nami 
współpracę serdecznie dziękujemy i 
liczymy na coraz now e materiały 
redakcyjne, zwłaszcza na wspom nie
nia z  dawnych lat okrutnej walki o 
prawo do bytu dla Kościoła Narodo
wego w  czasach sanacyjnych. Za „W 
górę serca!” również dziękujemy, 
Zachęta jest dla nas poważnym bodź
cem do trudnej pracy, bo osładza ją 
w dużym stopniu słowo ciepłe, słowo 
uznania. Ale w  dalszym ciągu pod
trzymujemy, jako obowiązującą, sta
rą  i wypróbowaną zasadę, żeby u- 
cząc się na błędach przeszłości —  
unikać ich na przyszłość! I dlatego 
żadnym słowem rzeczowej krytyki 
nie moana nas zrazić. Wręcz przeciw
nie — bardzo jesteśmy za to wdzięcz
ni i zobowiązani! Wszak cennych rad 
udzielają tylko przyjaciele, krytyku
ją uczciwie tylko szczerze życzliwi. 
Obojętni, malkontenci, zarozumialcy
i wrogowie milczą głucho!

Ks. 3. O. — Wrocław

Za nadesłaną korespondencję i 
wycinki z gazet przedwojennych 
bardzo dziękujemy. Jedno umieszcza
my w dziale „Wiadomości Kościoła” 
drugie w „Kolumnie rzeczy cieka
wych”. Podobnych rzeczy przydało 
by się nam  więcej. Również notatkę 
oraz zdjęcia pamiątkowe z uroczy
stości parafialnych w  Świdnicy 
umieszczamy w  tym  numerze na in
nym miejscu. Prosimy o zasilenie 
naszego Funduszu Prasowego jakąś 
dobrowolną ofiarą, oraz o zainicjowa
nie łańcucha ofiar na cele wydawni
cze w ramach „Posłannictwa”, przy
najmniej na Waszym terenie dolno
śląskim.

S. Z. — Hrubieszów

Na Wasze dwa ostatnie listy udzie
limy odpowiedzi w następnym nu
merze. Pewne zagadnienia przez Was 
poruszone kwalifikują się do szer
szego; omówienia. Raczej umieścimy 
to w  dziale „Nasi Czytelnicy piszą...” 
Czy w ciągu ostatnich miesięcy zje
dnaliście dla wydawnictwa nowych 
Czytelników? Czekamy na dalsze ko
respondencje do działu rolniczego, 
najbardziej interesują nas isiprawy 
żywe i z dnia codziennego, zwłasz
cza, jeśli zazębiają o naszą problema
tykę religijno-społeczną.

X. Y. — Łódź

Wprawdzie z zasady odpowiadamy 
tylko na listy podpisane pełnym i- 
mieniem i nazwiskiem z podaniem 
adresu, niemniej- jednak w Waszym 
przypadku odstępujemy od reguły i 
odpowiadamy: Pytanie „czy istnie
ją  w  Polsce klasztory, lub coś w tym 
rodzaju?” — jest dla nas dwuznacz
ne. Wszak wystarczy rozejrzeć się 
nawet w takiej Lodzi, a znajdzie się 
tam sporo klasztorów, cóż dopiero 
gdy mowa o całej Polsce! Ale domy
ślamy się, czego nie uwidoczniono 
w liście, że chodzi zapewne o klasz
tor polsko-katolicki. Otóż na razie 
nie widzimy potrzeby zakładania 
klasztorów ani męskich, ani żeń
skich. Uważam3T, że życie, naszego 
wieku dyktuje nam  raczej bardziej 
nowoczesne formy życia ascetycz
nego, aniżeli zamyka,nie się za mu- 
ram i klasztornymi. Jesteśmy za to 
zwolennikami pracy czynnej, i ży
wego apostołowania wśród ludzi za
mieszkujących nasze miasta i wsie, 
żyjących życiem normalnym i czują
cych odrazę do wszystkiego co tchnie 
ponurym średniowieczem. Może for
my życia klasztornego niektórym lu
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dziom odpowiadają, i my tego bynaj
mniej nie kwestionujemy, ale nara- 
zie -nie chcemy popełnić na nowo 
starych i udowodnionych wszech
stronnie błędów. —
Pytanie drugie pokrywa się właści
wie z pierwszym, a zatem nie wyma
ga osobnej odpowiedzi. Ale pole p ra
cy jest u  nas tak  szerokie i mieupra- 
wione, że przy dobrej woli — nawet 
bez klasztoru — można zostać świę
tym!

K. H. — Kraków

Na Wasze ostatnie listy odpowie
dzieliśmy dość obszernie drogą ko
respondencyjną. Tutaj pragniemy raz 
jeszcze podkreślić, że nie wątpimy, iż 
w  stosunkach między Obywatelką a 
nami zachodzi jakieś wielkie niepo
rozumienie, niepotrzebnie podsycane 
przez osoby trzecie. Obiektywnie 
rzecz oceniając — nie możemy za
przeczyć, że powodujecie się rów
nież „po swojemu rozumianym” do
brem naszej wspólnej sprawy. Ale 
pomyślcie, gdyby tak wszyscy chcie
li „przekonywać” jak Wy, gdyby tak 
wszyscy chcieli „nawracać” — czym- 
byśmy się różnili od średniowiecz
nych inkwizytorów? My jesteśmy 
czymś innym, i metody naszego apo
stołowania nie mogą w żadnym przy
padku być ekskluzywne, sekeiarskie. 
My się od tego wszystkiego jawnie 
odżegnujemy! Potrafimy docenić za
sługi położone dla świętej sprawy 
przez poszczególne osoby z naszego 
środowiska, a le  nie chcielibyśmy też 
wznawiać, oszkalowanych przez Was 
samych, procesów kanonizacyjnych. 
Niechże historia oceni i fakty i ludzi,
— my bądźmy tylko dzielnymi ro
botnikami przy budowie Narodowego 
Kościoła, mniej myśląc o sobie, a 
więcej o Sprawie. Wierzymy jednak 
mocno, że do porozumienia dojdzie 
prędzej, czy później, byle by okazać 
trochę dobrej woli, byle by spuścić 
nieco z tonu, -— choćby z uwagi na 
to- „umiłowane dobro publiczne”.

R. M. — Kraków

Za ostatnie listy oraz materiały 
redakcyjne szczerze dziękujemy. 
Wspomnienie pośmiertne oraz nade
słaną fotografię umieściliśmy -— jak 
wiadomo — w  poprzednim numerze. 
Bardzo się cieszymy, że chociaż O- 
bywatelka pamiętała o oddaniu osta
tniej .przysługi Osobie tak zasłużonej 
dla dobra Waszej krakowskiej para
fii. Przykro nam, że o tym nie p a 
miętała Rada Parafialna ani tam tej
szy ks. -proboszcz. Może było to ma
łe przeoczenie, ale na przyszłość pro
simy 'pamiętać!

P. A. — Węgrów Podlaski

W -sprawie listu musiało zajść ja 
kieś nieporozumienie, bo żaden na 
Was anonim do nas przynajmniej 
nie wpłynął. A zresztą, — gdyby na
wet, — nie liczymy się z żadnymi 
anonimami' których autorami są za
zwyczaj skończeni łajdacy i tchórze. 
Człowiek uczciwy — jeśli ma coś 
mądrego do powiedzenia — zwykł 
mówić prosto w oczy! Anonim to 
skrytobójcze i podłe narzędzie walki 
z przeciwnikiem. Bądźcie spokojni i 
pracujcie nadal wytrwale!

S, S, — Prabuty

Numer majowy istotnie był mocno 
opóźniony i  tym tylko należy tłum a
czyć wynikłe nieporozumienie. Na 
swoje (usprawiedliwiłam© musimy do 
dać, że każde opóźnienie wynika nie 
z przyczyny Redakcji czy Admini
stracji naszego pisma, ale jedynie i 
wyłącznie z tzw. „przyczyn technicz
nych”, co wykładając na język lu 
dzki i dla wszystkich zrozumiały o- 
Kna-cza: przeciążenie /drukam i i... 
skandalicznie wykonywana korekta 
przez korektorów drukarnianyeh. 
Tzw. „szczotki drukarskie” kilkakro
tnie, wbrew wskazaniom harmono
gramów, muszą wracać do popra
wek, co przedłuża term in ukazania 
się num eru o kilka dni, a  niekiedy
o całe tygodnie, gdy np. przy skory
gowaniu jednego starego błędu — 
jakimś niezrozumiałym dla nas .spo
sobem — rosną nowe —- dawniej nie 
byłe. Proszę nam  wybaczyć trochę 
wylanej tutaj żółci, ale niestety w o
t a  tych faktów  jesteśm y |pra\wie 
bezsilni! Niechaj to  nas wytłumaczy 
wobec wszystkich Czytelników, któ
rzy to czytać będą i  ustawicznie uża
lają się do nas na nieregularne o- 
trzymywanie' poszczególnych nume
rów „Posłannictwa”.

J, K, —- Kraków

Z zapewnień Obywatelki o powro
cie do zdro-wia bardzo się cieszymy. 
Za „pobożne” życzenia również je
steśmy bardzo zobowiązani. Radzimy 
na przyszłość wystrzegać się takich 
okoliczności, w  których łatwo na no
wo zapaść na zdrowiu. Szczerze po
zdrawiamy i życzymy od siebie wszy
stkiego najlepszego.

D. T. — South Bend

Faktu, że nie otrzymaliście nume
rów „Posłannictwa” z roku poprzed
niego, mimo opłacenia prenum eraty -

i zamówienia, nie możemy sobie wy
tłumaczyć inaczej niż tym, że po pro
stu zostaje ono konfiskowane przez 
tamtejsze władze pocztowe. Oby tyl
ko nasza działalność oświatowo-mi- 

s- syjna w jakimbądź stopniu poskut
kowała i zainteresowanych naszym 
„Posłannictwem’'  urzędników ame
rykańskiej poczty nawróciła na do
bre drogi! Wysyłamy regularnie co 
miesiąca po-szczegółne num ery tym 
wsizystkim zagranicą,* którzy sobie 
tego życzą i tęsknią za polskim sło
wem oraz prawdą w dziedzinie reli- 
gijno-społecznej z terenu Polski Lu
dowej.

S. W. — Bażanówka

Nadesłaną z Waszej parafii kores
pondencję umieszczamy wraz ze 
zdjęciem kościółka w tym numerze. 
Cieszymy się, że praca idzie utartym  
torem, i -choć kłopotów Wam nie brak
— nie poddajecie się trudnościom, 
ale pracujecie w ytrwale około pię
knej sprawy Narodowego Kościoła. 
Prosimy wzmóc akcję lepszego kol
portażu naszego pisma na Waszym 
terenie. Uważamy, że ilość wysy
łanych do Was numerów nie może 
pokrywać się z istotnym zapotrzebo
waniem na „Posłannictwo-”, zwłasz
cza, że należycie do bodaj -czy nie 
najstarezych placówek naszego Koś
cioła w Polsce. Radzimy spróbować 
werbowania nowych stałych odbior
ców. Również korespondent z Wasze
go dekanatu przydałby się bardzo, 
ijjoże zorganizujecie -coś w  rodzaju 
łańcucha ofiar na Pundusz Prasowy 
naszych wydawnictw?

B. K.  — Warszawa * E. C. — Świ
dnica * B. S. — Zalewo * S W. — 
Gdynia * J. Sz. — 'Włocławek * 
A. W. — Warszawa * W. A. — 
Włocławek * M. W. — Włocławek

W yjątki z Waszych listów opubli
kowaliśmy w dziale „Nasi Czytelni
cy piszą...”, dając jednocześnie naszą 
odpowiedź na poruszone zagadnienia. 
Pragnąc uniknąć wszelkich niedomó
wień w  tym względzie, prosimy o 
podtrzymanie z nami stałej łączno
ści w  celu wymiany zdań i poglą
dów. Liczymy na zwerbowanie nam 
wielu nowych stałych Czytelników i 
sympatyków.

S. K. — Zawiść * A. K. — Star
gard Szcz. * K. K. — Dąbków

Prośby Wasze staraliśm y się u- 
względnić. Prosimy o dalszą pamięć
i zjednywanie nowych Czytelników 
dla „Posłannictwa”.
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WIADOMOŚCI Z KOŚCIOŁA 
POLSKO-K^TOLICKTEGO

Z CYKLU: POROZMAWIAJMY O NASZYM KOŚCIELE (2)

JAKIE SĄ OGOLNE DZIEJE KOŚCIOŁA 
POLSKO-KATOL1CKIEGO CZYLI NARODOWEGO?

Ciekawą powinna być odpowiedź na pytanie: 
Gdzie i kiedy powstał Kościół polsko-katolicki? 
Kto go założył?

Każdy dobry historyk kościelny — początków 
Kościoła polsko-katolickiego, jako katolickiego 
Kościoła dla Polaków, będzie szukał u źródeł 
wszystkich innych katolickich Kościołów naro
dowych, tzn. w  Ewangelii św. Fundamenty bo
wiem tego Kościoła znajdują się tam, gdzie 
Chrystus mówi o głoszeniu Swej Ewangelii 
wszystkim narodom świata, — a więc i Naro
dowi Polskiemu. Korzeniami swymi Kościół 
polsko-katolicki tkwi w  Wieczerniku, gdzie 
Duch św. zstąpił na Apostołów, dając im nie 
tylko znajomość rozmaitych obcych języków, 
ale i ducha poszczególnych narodów.

•Który jednak z Apostołów zrealizował ten na
kaz Chrystusowy i natchnienie Ducha św. 
w stosunku do naszego Polskiego Narodu?

Apostołami Chrystusowymi, niosącymi Ewan
gelię narodom słowiańskim — a więc i nam 
Polakom, — byli Apostołowie Słowian — świę
ci Cyryl i Metody. Działali oni na ziemiach 
słowiańskich już w  połowie IX wieku. Cyryl 
i Metody trzymali się wiernie zasady Kościoła 
Pierwotnego, który nakazywał swym misjona
rzom, by głosili Ewangelię w  językach zrozu
miałych dla narodów, wśród których apostołu
ją. Toteż nie tylko w  narodowych językach 
Słowian nauczali, ale też w tychże językach 
sprawowali wszystkie święte obrzędy.

Wiadomym wszakże z historii jest, że święci 
ci mieli dużo przeciwników, zwłaszcza ze stro
ny biskupów watykańskich. Może mieli słuszne 
zastrzeżenia co do apostołowania Cyryla i Me
todego?

Owszem, niemało mieli oni przeciwników. Ale 
przypatrzmy się, kim byli ci przeciwnicy na
szych narodowych Apostołów? — Okazuje się, 
że byli to wyłącznie polityczni wrogowie Sło
wian, zwłaszcza wrogowie Narodu Polskiego. 
Byli to więc nie przeciwnicy religijny, ale tyl
ko polityczni. Nie zarzucono bowiem Aposto
łom słowiańskim odstępstwa od prawdziwej wia
ry. Jeśli ich prześladowano, to wyłącznie za ich 
narodowy sposób apostołowania, tak bardzo nie
wygodny dla polityki papieskiej i niemieckiej. 
Ten to bowiem swojski i narodowy sposób apo
stołowania uniezależniał narody słowiańskie od

obcych misjonarzy niemieckich. To znowu nie 
leżało w interesie niemieckich cesarzy, którzy 
wraz z szerzonym przez siebie chrześcijań
stwem, rozprzestrzeniali w Europie środkowej 
swe wpływy polityczne.

Jak  więc konkretnie przedstawiają się po
czątki Kościoła polsko-katolickiego?

W Kościele tym, jak w większości katolickich 
Kościołów narodowych, należy rozróżnić kilka 
faz rozwoju. W Kościele polsko-katolickim by
ły trzy takie okresy rozwojowe. — Pomijamy 
fakt, sam przez się zrozumiały, że pod wzglę
dem idei oraz zasad wiary chrześcijańskiej Koś
ciół polsko-katolicki sięga czasów Wieczernika.
— Odnośnie jednak uprzystępniania tej wiary 
bezpośrednio Narodowi Polskiemu, Kościół pol
sko-katolicki zazębia o narodowe apostołowanie 
Cyryla i Metodego w IX wieku, kiedy to kształ
tował się Naród Polski. — Pod względem nato
miast ustrojowym organizował się wprawdzie 
już w  wieku XVI, zwłaszcza w  czasie Sejmu 
Piotrowskiego (1552 r.) — pełną jednakże swą 
realizację znalazł dopiero w XX wieku.

Zapyta może ktoś: Dlaczego Kościół polsko- 
katolicki pełną swą realizację znalazł dopiero 
tak późno? Dlaczego przez długie wieki katoli
kami w  Polsce kierował obcy i wrogi nam Wa
tykan?

Wiele się na to nieszczęście złożyło przyczyn. 
Dwa jednak powody tego smutnego faktu są 
najważniejsze. — I tak najpierw kler papieski 
miał do niedawna u nas w  Polsce silne popar
cie władzy świeckiej oraz bezmierne bogactwa 
materialne. Mieć zaś władzę i pieniądze — to 
mieć wszystko! Kler papieski w  Polsce popie
rali zarówno książęta i królowie, jak i cała ma- 
gnateria oraz szlachta, a do niedawna nawet 
tzw. rządy sanacyjne.

Mógłby ktoś zapytać, dlaczego magnateria i 
bogacze tak bardzo popierali kler papieski?

Dla historyka i socjologa — nic w tym dziw
nego, wszak interesy jednych i drugich zawsze 
się zazębiały i doskonale uzupełniały. Mógł więc 
kler łatwo nadużywać swego autorytetu religij
nego do wysługiwania się w interesie świeckich 
możnowładców w Polsce i zagranicą — oczywi
ście w myśl zasady: ręka rękę myje, noga nogę 
wspiera. Wysługiwał się niestety kler papieski 
bogaczom wbrew moralnym interesom swych
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wiernych, wbrew najżywotnieszym interesom ' 
własnego Narodu i Ojczyzny.

Naciągane twierdzenia dogmatyczne również 
niemało przyczyniały się .do trzymania w ry 
zach sumień katolików w Polsce. Nakazywano 
im bowiem naiwnie wierzyć, że Watykan i wła
dza papieska jest pochodzenia Bożego. Dziś — 
chwała Bogu — coraz mniej jest takich zupeł
nie nieuświadomionych religijnie katolików. 
Wielu Polakom już wiadomo, że papież jest 
zwyczajnym człowiekiem, niezwykle sprytnym  
politykiem, a w Kościele katolickim powinien 
zajmować jedynie stanowisko biskupa diecezji 
rzymskiej, co najwyżej prymasa Italii.

A jakie są najnowsze dzieje Kościoła polsko- 
katolickiego?

W ostatnich czasach Kościół ten rozwija się 
coraz pomyślniej. Przypisać to należy — z jed
nej strony upowszechnieniu oświaty w  Polsce 
Ludowej, — z drugie coraz większemu uświa
domieniu religijnemu wśród katolików w Pol
sce, którzy sprawami tymi coraz bardziej za
czynają się interesować. Pozatem rozdział Koś
cioła od Państwa jest również jedną z przy
czyn swobodniejszego rozwoju Kościoła polsko- 
katolickiego. Rozdział ten między innymi unie
możliwią też swawole pewnej części reakcyj
nego kleru watykańskiego w  Polsce, który do 
niedawna w najbardziej nieetyczny sposób 
zwalczał jawnie inne wyznania „niepapieskie" 
oraz wszelką wolność sumienia.

Aż przykro byłoby tutaj wspominać szczegó
łowo, ile  to nacierpiał się Kościół polsko-kato- 
lieki, będąc za czasów sanacji nieustannie prze
śladowany przez kia: watykański, który w Koś
ciele narodowym zawsze dopatrywał się naj
groźniejszego dla siebie rywala i współkonku- 
renta w  dziedzinie kościelno-religijnej. Dziś mi
nął bezpowrotnie koszmarny ten. okres fana
tycznych prześladowań i szykan zarówno ze 
strony episkopatu oraz pewnego odłamu kleru 
papieskiego w Polsce, jak i sanacyjnego rządu. 
Polska Ludowa zniosła wszelkie dyskrymina
cyjne przepisy wyznaniowe i ogłaszając dekret
o wolności sumienia, równouprawniła w szyst
kie Kościoły, słusznie nie dopuszczając do roz
bicia Narodu na tle różnic wyznaniowych.

Czy ostatni Synod Powszechny Kościoła pol- 
sko-katolickiego z grudnia 1952 roku zaważył 
na losach Kościoła?

W SPÓŁCZESNE

Papież, przechodzący w  białej sutannie, czer
wonym kapeluszu i czerwonych pantoflach! Pil
nują go draby z karabinami, na których połys
kują doskonale toczone bagnety. To jest sługa 
Chrystusa, Baranka Bożego, otoczony policją...

Jeszcze się nie mogę otrząsnąć z obrzydzenia 
na wspomnienie zhańbienia' przez klechów św.

Owszem, nawet bardzo. Był on, poniekąd 
szczęśliwym uwieńczeniem wielowiekowych 
wysiłków organizacyjnych Kościoła polsko-ka- 
tolickiego, jako katolickiego Kościoła narodowe
go dla Polaków.

Cały dosłownie Kościół był reprezentowany 
na Synodzie: brali w  nim żywy udział zarówno 
duchowni, jak i liczni delegaci wiernych ze 
wszystkich placówek kościelnych z terenu ca
łego kraju. — Ustalono najważniejsze sprawy 
wewnętrzno-organizacyjne, ujęte w  kanonach 
znowelizowanego Praw a Kościelnego. Synod 
ten wytknął też Kościołowi polsko-katolickie- 
mu jasną drogę na przyszłość opartą na wyraź
nej linii religijnej i społecznej. Udowodnił w re
szcie, jak przy dobrej woli kleru katolickiego 
i wiernych — pięknie i harmonijnie można po
godzić wyznawaną wiarę katolicką z głębokim 
i szczerym przywiązaniem do własnej Ojczyz
ny.

Tak mniejwięcej w  najogólniejszym zarysie 
przedstawiają się dzieje Kościoła polsko-kato- 
lickiego. Wszystkich zainteresowanych szczegó
łami dziejowego rozwoju myśli o polskim kato- 
licyźmie odsyłamy do wydawnictw Kościoła, 
zwłaszcza do specjalnej publikacji, mówiącej
o historii Kościoła w Polsce.

Jak  widać z dotychczasowych rozważań o 
Kościele polsko-katolickim, — nie jest to bynaj
mniej Kościół nowy wczorajszy, jakby sobie te
go życzyli przeciwnicy polskiego Kościoła, któ
rzy zwykli jeździć na koniku starych i  rzekomo 
chlubnych tradycji Kościoła watykańskiego w 
Polsce. Kościół narodowy istniał już na ziemiach 
polskich przed długimi wiekami, daleko przed 
Kościołem papieskim. Posługując się językiem 
współczesnym, jego wielowiekowe istnienie 
można by określić „siedzeniem w  podziemiu1' w 
cierpliwym wyczekiwaniu momentu prawdzi
wej wolności ducha, wolności sumienia.

I aczkolwiek zewnętrznie, organizacyjnie 
działa napozór niedawno, — choć sposób poda
wania zasad wiary jest najbardziej nowoczesny,
—  to jednak wewnętrzna jego treść religijna 
jest tak stara, jak starym  jest Chrześcijaństwo. 
Każdy natomiast nieuprzedzony historyk wie-, 
ze myśl o niezależnym od Watykanu katolickim 
Kościele dla Polaków, jak złota nić snuje się 
poprzez wieki istnienia Polskiego Narodu.

Praksedy. Przecież najcudowniejszy brzeg mo- 
zajkowy zastąpili oleodrukowym portretem  
Piusa IX i jakiegoś kardynała, i mozajkowego 
Chrystusa barokowym ołtarzykiem. To samo 
jest tu w Lateranie. Papiestwo współczesne jest 
barbarzyństwem!

(S. Żeromski — „Dziennik z podróży”).
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KOŚCIÓŁ POLSKO-KATOLICKI W “ŚW IDNICY

PARAFIA W ŚWIDNICY
Świdnica, to niezbyt duże, ale 

czyste i schludne miasto, poło
żone między Wrocławiem a 
Wałbrzychem na Dolnym Ślą
sku. Podobnie jak większość 
miast w tych stronach, odróżnia 
się od miasteczek centralnej 
Polski tym, że tomie całe w  zie
leni, co na wiosnę zwłaszcza, 
nadaje miastu wygląd dużego 
ogrodu.

Wśród zieleni parku znajduje 
się również zabytkowy zamek 
wraz ze starożytnym kościołem, 
przy którym skupiło się życie 
nowopowstającej parafii nasze
go Kościoła w Świdnicy.

W dniu 22 maja br. parafia ta 
miała zaszczyt gościć u siebie po 
raz pierwszy Najprzew. Ks. Bi
skupa z Warszawy. Trzeba przy

znać, że wszechstronnie przygo
towała się na jego przyjęcie. 
Przede wszystkim wymalowany 
został kościół, odnowiony głów
ny ołtarz, wymalowano wew
nątrz plebanię i doprowadzono 
ją do porządku. A pracy było 
dużo, gdyż zarówno kościół jak
i plebania, mieszcząca się w mu- 
rach, przylegającego do kościo
ła starego zamczyska, od czasu 
zakończenia wojny pozostawały 
bez opieki. Pracę tę podjął ener
giczny i łubiany przez parafian 
ks. prob. Eryk Cetlawa. Należy 
bezwzględnie wyrazić mu uzna
nie. Najpierw bowiem potrafił 
w krótkim czasie skupić przy 
kościele sporą garstkę wyznaw
ców, potrafił zainteresować tych 
ludzi ide;'ą polskiego katolicyz

mu i przywiązać ich do niej. Na
stępnie pokazał im, że polsko- 
katolicki ksiądz nie wstydzi się 
żadnej pracy i sam osobiście, 
wraz z kilkoma wyznawcami, 
nie tylko malował kościół, wspi
nając się po wysokich, chwieją
cych się drabinach, nie tylko 
wymalował, prawie własnoręcz
nie plebanię, lecz nawet nazew- 
nąt.rz potrafił, ubrany w m urar
ski fartuch, uzupełniać ogrodze
nie z cegły przy kościele, czym 
pozyskał sobie serca świdnic
kich ludzi pracy.

Nic też dziwnego, że przyby
li licznie na uroczystość konse
kracji głównego ołtarza i przy
witanie ks. Biskupa. Cała ta 
uroczystość wypadła, imponują
co. Procesjonalnie przyprowa-
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dzono ks. Biskupa z plebanii do 
kościoła. U drzwi kościoła pre
zes parafii, staropolskim zwy
czajem podał chleb i sól i wy
głosił krótką przemowę, zazna
czając, iż jest to pierwszy wy
padek w Świdnicy, że przyby
wa do niej polski, nie rzymski 
biskup. Następnie, od ołtarza, 
przemówił sam ks. Proboszcz i 
opowiedział po krotce o począt
kach i trudnościach organiza
cyjnych tej nowej placówki. 
Nastąpiła później konsekracja 
ołtarza, po niej uroczysta Suma 
z wystawieniem N. S., odpra
wiona przez ks. Biskupa w asy
ście księży dekanatu śląskiego, 
którzy przybyli, by tę pierwszą 
uroczystość w Świdnicy uświet
nić. Po nabożeństwie przemówił 
ks. . Biskup, zachęcając, ludzi do 
wytrwałej pracy około krzewie
nia idei prawdziwego, chrystia- 
nizmu oraz przywiązania i umi
łowania drogiej nam wszystkim, 
wspólnej Ludowej Ojczyzny.

Po skończonej uroczystości 
kościelnej odbyło się w salce 
parafialnej skromne przyjęcie, 
w czasie którego przedstawicie
le Rady Parafialnej, organizacji 
przykościelnych i dzieci witali 
zarówno ks. Biskupa, przyby
łych księży sąsiednich parafii 
oraz swojego własnego probosz
cza, który w dniu tym obchodził 
swe imieniny.

W czasie popołudniowego na
bożeństwa majowego udzielił 
ks. Biskup Sakramentu Bierz
mowania, poczem żegnany przez 
proboszcza i księży udał się w 
podróż powrotną do Warszawy.

R. B.
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Wszystko w par. świdnickiej.
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PARAFIA W

Od dłuższego czaśu nie było 
wzmianki w „Posłannictwie” o 
naszej parafii, dlatego też po
stanowiliśmy nawiązać bliższy 
kontakt z Redakcją naszego w y
dawnictwa i chociaż w krótko
ści opisać podzątki rozwoju i 
obecne życie oraz pracą tut. pa
rafii.

Parafia nasza w Bażanówce, 
jako jedna z najstarszych w 
Polsce, powstała w 1922 roku
i w tym czasie, wiosną, pierw
sze nabożeństwo w  języku pol
skim odprawił w prowizorycz
nej kaplicy, urządzonej w do
mu ludowym, dnia 15.11.1922 r., 
ks. Grittenas. Mimo ogromnych 
przeszkód ze strony rzymskiego 
kleru i ówczesnych władz sana
cyjnych, nowopowstająca para
fia podjęła się budowy skrom
nego, drewnianego kościoła. Po

BAŻANÓWCE

wykupieniu parceli i materiału 
budowlanego, przystąpiono nie
zwłocznie do budowy, której to 
podjął sfę miejscowy m ajster 
ciesielski, gorliwy wyznawca 
naszej idei ś.p. Wronkowicz Jan. 
Ogromny zapał i ofiarność, któ
ra cechowała wszystkich para
fian sprawiły, że kościół stanął, 
mimo ogromnych przeszkód ze 
strony policji granatowej i 
władz cywilnych, w  przeciągu 
niedługiego czasu i pierwsza 
msza św. w  nowowybudowa- 
nym kościele odprawiona zosta
ła w  Palmową niedzielę roku 
1925. W niedługim czasie od
wiedził naszą parafię ś.p. ks, bp. 
Hodur, który dokonał poświęce
nia kościoła pod wezwaniem 
„Serca Jezusowego”.

W zorganizowaniu parafii w 
Bażanówce najbardziej czynni

byli: ś.p. Bury Maciej, Żebrac
ki Maciej, Wronkowicz Jan, Że
bracki Jakub, Bury Błażej i wie
lu innych, którzy dołożyli wie
le trudu i starań oraz ponieśli 
niemało prześladowań w dziele 
ugruntowania polskiego katoli
cyzmu w naszej parafii, dlatego 

. też tą  drogą chcemy uczcić ich 
pamięć i oddać hołd ich ofiar
nej pracy na niwie religijnej, a 
obecnemu pokoleniu przypom
nieć o inicjatorach i założycie
lach polskiego Kościoła.

Pierwszym proboszczem tut. 
parafii był ks. Apolinary Filar- 
ski. Przy urządzeniu wnętrza 
kościoła najwięcej pracy włoży
li synowie budowniczego kościo
ła, a to: ś.p. Wronkowicz Michał
i Wronkowicz Andrzej.

Mimo, że jesteśmy jak gdyby 
wyspą na morzu, gdyż we 
wschodniej Małopolsce jest ma
ło naszych parafii, idea naszego 
Kościoła polsko - katolickiego 
krzepnie i rozwija się pomyśl
nie.

W przeciągu 10-lecia Polski 
Ludowej, dzięki wydatnej po
mocy parafian i ofiarnej pracy 
tut. Rady Parafialnej w r. 1946 
wybudowaliśmy plebanię, w ro
ku 1949 została wzniesiona oka
zała wieża kościelna, wydatnie 
przyczyniając się do wzmocnie
nia konstrukcji i upiększenia 
zewnętrznego wyglądu kościoła.

Dzięki Kurii Biskupiej nasze
go Kościoła, w r. 1952 sprowa
dziliśmy 9-głosowy, nowoczesny 
organ oraz w r. 1953 duży, 400 
kg. dzwon. W roku 1954 poważ
nym nakładem środków finan
sowych — przeprowadziliśmy 
wewnętrzny remont kościoła i 
malowanie, co uczyniło świąty
nię naszą czystym i miłym, choć 
nie przesadnie bogatym przy
bytkiem Bożym.

Ostatnio, po dłuższej przer
wie, zostały wznowione syste-



"Nr 7-8 POSŁANNICTWO

matyczne występy 3-głosowego 
•mieszanego chóru parafialnego, 
którego kierownikiem, jest miej
scowy organista Stanisław War
choł.

Obchodząc w roku bieżącym 
30-lecie istnienia naszej parafii, 
podkreślić należy duży dorobek
i wzmożoną inicjatywę człon
ków  Rady Parafialnej z Ks. 
dziekanem, Franciszkiem Ru
mińskim na czele w ostatniem 
10-leciu, jak również to, że mło
dzież nasza i wszyscy parafianie 
.są ofiarni i szczerze oddani na
szej sprawie, oraz stoją wiernie 
p rzy  sztandarze raz. wybranej 
ideologii, wierząc tym samym, 
że budują świetlaną przyszłość 
polskiego Kościoła i że „Pracą, 
Prawdą, Walką” zwyciężą.

sekr. Rady Paraf.
Warchoł Stanisław

ODPOWIADAMY 
NA LIST

Rozczulającym jest Wasz obszer
n y  list. z którego przytoczyliśmy na 
lamach naszego pisma zaledwie nie
które wyjątki. W prostych słowach 
mówicie o tym, eo nas wszystkich  
gnębi, co nas wszystkich boli. Trud
no, nic na to nie poradzimy: — z 
jednej strony na ludzki upór i cias
notę, z drugiej zapominać nie wolno 
nam  o tym, co Chrystus zapowie
dział o przyszłych losach swych 
prawdziwych uczniów, którzy nie 
mogą być przecież ponad swego Mi
strza. Jeśli Jego prześladowali i za
męczyli na drzewie krzyża, o ile 
hardziej los podobny czeka wszyst
kich tych, którzy Go szczerze naś
ladują. Rzecz najbardziej charakte
rystyczna polega na tym, że podob
nie jak wtedy, przed dwudziestu 
wiekami, tak samo teraz oprawca
m i są niestety „słudzy świątyni”.

Do Redakcji miesięcznika „Posłannictwo” 

W a r s z a w a  

ul. Wilcza Nr 31

Rada Parafialna przy parafii p. w. Imienia Jezus w Grudziądzu, 
zwraca się z uprzejmą prośbą, o zamieszczenie na łamach «Po- 
słannictwa» następującego ogłoszenia:

Parafia p. w. Imienia Jezus w Grudziądzu obchodzić bę
dzie dnia 14 sierpnia br. 30-rocznice swego powstania. Na tę 
doniosłą uroczystość serdecznie zapraszamy Najprzewieleb- 
niejszego Księdza Biskupa, Przewielebnego Księdza dziekana 
Rom.ana Powąskę, Przew. Ks. Ks. E. Jakubasa, J. Obarę, 
St. Cyrana, L. Hejnowicza, K. Dudka, byłego proboszcza 
w Grudziądzu Ks. E. Gajkosia, jak również parafie: Gdań
ską, Bydgoską, Poznańską, Elbląską i, z Tolkmicka. Na uro
czystości będzie dokonane poświęcenie Ołtarza Serca Jezuso
wego i M atki Bożej. Na „Chrzestnych” Ołtarzy prosimy 
parafie sąsiednie z Gdańska i Elbląga, oraz Poznania i Byd
goszczy. —

Grudziądz, d. 6 czerwca 1955 r.
- Za Radę Parafialną 

(—) Ks. Tadeusz Powąska 
adm. par.

B. S. — Morąg

J A K  SIEROTA DO M A T K I —  T A K  M Y  TĘ SK N IM Y  
ZA P O L S K Ą  M SZĄ  ŚWIĘTĄ!

Pragnę przede w szy s tk im  serdecznie podziękować Redakcji  
za nadsyłane nam „Posłannictwo". A ż dziwnie to brzmi, ale 
tak jest, że m y  Polacy i w  Polsce mieszkający, jak  sieroty do 
m atki tęskn im y za ,polską Mszą świętą, za polskim  nabożeń
stwem , za  naszym  polsk im  kapłanem, k tóry  nas jedyn ie  zro 
zumieć potrafi. Od dzieciństwa aż po dzis dzień, gdziekolw iek  
mnie los zaganiał za kaw ałk iem  chleba, dla mnie i dla całej 
m ojej rodziny, choćby nie w iadom o jak  dobrze nam było, bez  
naszego polskiego Kościoła czu jem y się sm utni i osamotnieni, 
jak sieroty  bez ojca i matki.

Ilekroć przypom inam  sobie swój udział na polskich nabożeń
stwach, to  aż płakać się chce człowiekoioi. B yłem  w  Polsce j e 
dn ym  z  p ierw szych  zw olenników  Narodowego Kościoła, naj
p ierw  w  Tarnogórze, a  po tem  w raz z  księżm i zakładałem pa
rafię w  Gorzkowie...

Za Polski sanacyjnej musiałem szukać chleba na obczyźnie.  
Tam w śród rodaków znalazłem  ukochany sw ój Kościół. W szę
dzie gdzieśm y zakładali polskie parafie — w łóczy ła  się za na
m i tzw . „misja katolicka“, wrzeszczano z ambon, rzucano osz
czerstwa i przekleństwa, szykanowano na każdym  kroku. Już  
przed  50 la ty  zapowiadali ci r zym scy  prorocy, że za lat kilka  
śladu nie zostanie z  Narodowego Kościoła, tak  bardzo nas nie
nawidzili. A le jakoś m ija  już ponad 80 lat od założenia p ie rw 
szych polskich parafii, a Kościół istnieje nadal — i zawsze się 
rozwija, zawsze przychodzą nowi i coraz lepsi ludzie. PlaKaliś- 
m y nieraz gorzko i p y ta l i  w  duchu, co m y  im  zawinili, że tak  
nas krzyw dzą?

W iem y, że w ielu  słabych się załamało, w ie lu  księży  naw et  
nas zdradziło, w iele  napluto na nasz św ię ty  Kościół, a jednak  
Chrystus jes t  z  nami na naszej Golgocie. Zawsze są wśród nas 
księża i dzielni biskupi i w ierzym y  mocno, że nic nie potrafi  
zgnieść tego, gdzie Chrystus przebyw a. O by w n e t  przejrzeli  
w szyscy  nasi bracia rodacy, oby przestali  nas prześladować  
kłam liwą propagandą, oby sami w ra z  z  nami zb liży li  się do 
Chrystusa i Jego św iętego Kościoła: Dla nas Polaków Kościołem  
t y m  je s t  nasz Kościół Narodowy.
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Członkowie Rady Parafialnej 
w Świdnicy witają Ks. Biskupa 
Chlebem i solą przed Kościołem

W okresie wielkopostnym w 
dekanacie śląskim odbyły się 
rekolekcje i spowiedź wielka
nocna. Rekolekcje odbyły się w 
następującym porządku: w 
dniach od 11 -do 13 marca w 
Świdnicy, od 18 do 20 marca w 
Cieplicach, od 20 do 22 marca 
w Wałbrzychu, od 25 do 27 m ar
ca w Boguszowie i od 1—3 kwie
tnia we Wrocławiu.

Przeprowadzono również spo
wiedź wielkanocną w dniu 20 
marca w Lesznie, filii parafii 
wrocławskiej. W nabożeństwach 
rekolekcyjnych brał osobiście 
udział ks. dziekan J. J. Osmól- 
ski, zachęcając duchownych jak

i świeckich naszych braci do 
gorliwego i rzetelnego zrewido
wania swego stosunku do spraw 
Bożych, Kościoła i Ojczyzny, 
bowiem okres wielkopostny,, 
nacechowany wartością cierpie
nia i pracy, poświęcenia i ofia
ry, daje ku temu wyjątkową 
sposobność.

W rekolekcjach wzięli udział 
księża tut. dekanatu: ks. Eryk 
Cetlawa, ks. Józef Kostosz, ks. 
Józef Gabrysz, ks. Józef Kwo- 
lek, ks. Edmund Wasilewski. 
Podczas nabożeństw rekolekcyj
nych we Wrocławiu, na ich za
kończenie, ks. dziekan Osmól- 
ski złożył serdeczne podzięko
wanie wszystkim księżom za ich 
współudział w przeprowadzo
nych nabożeństwach. Wyjątko
wo serdeczne podziękowanie 
wyraził ks. Erykowi Cetlawie za. 
jego gorliwość w głoszeniu na
uk rekolekcyjnych we wszyst
kich parafiach z naprawdę bło
gosławionym skutkiem. Ks. E - 
ryk Cetlawa jest nowym współ
pracownikiem tut. dekanatu,, 
dlatego też objazd wszystkich 
parafii oraz bezpośredni kon
takt z naszymi wyznawcami, 
którzy z takim zapałem słuchali 
słów kaznodziei, dodały mu nie
wątpliwie wiele zapału do dal
szej owocnej pracy dla dobra 
naszego Kościoła w Świdnicy.

Uroczystości rezurekcyjne od
były się w podniosłym nastro
ju we wszystkich parafiach, w  
jednych, jak we Wrocławiu, 
wieczorem w Wielką Sobotę, w 
innych zaś o świcie w Wielką 
Niedzielę.

S. P.

Do ilustracji:

Dwa pamiątkowe zdjęcia z I Komu
nii św. w parafii stołecznej. Ks. T.- 
Majewski w gronie rodzin i dzieci, 
które w czerwcu br. obchodziły swe: 

piękne święto.

Z DEKANATU ŚLĄSKIEGO
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Ks. TADEUSZ B A L L A

ILE CHRYSTUSOWEJ MIŁOŚCI BLIŹNIEGO K R Y J E  SIĘ 
POD MNISIM K A P T U R E M

P  RZEŁOŻENl moi polecili j 
mi udać się na rekolekcje do 
parafii w  Grudkach. Szybko  
w ięc przygo tow ałem  się do po
dróży. Przed północą znalazłem  
się na dworcu i w  ostatniej 
chwili zdołałem  w yku p ić  bilet 
do Lublina. W padłem  jeszcze  
do przepełnionej poczekalni, by  
nabyć najnowsze gazety. Za 
chwilę staję na peronie W ar
szawy-W schodniej i w  za m yś
leniu oczekuję nadejście mego  
pociągu.

Wreszcie megafon oznajmia  
odjazd. Ś w is t  lokom otyw y , i 

ruszamy. Nad ranem  w ys ia 
dam w  Lublinie i pieszo p rze 
b yw a m  drogę do stacji autobu
sowej. Idę sam ym  śródm ieś
ciem.

W siadam wreszcie  do auto
busu, jadącego w  kierunku  
Krasnegostawu. D z iw n ym  zb ie 
giem okoliczności miejsce m o 
je  w yp a d a  obok kilku zakon
ników. Zdaje m i się — bernar
dyni... a może i kapucyni.

— Prosimy, książę dobro
dzieju! Prosim y do nas... Ra
zem  będzie nam przyjem niej.. .  
weselej!  «

Jako ksiądz Kościoła polsko-  
katolickiego nie bardzo byłem  
przygo tow any na tak szczere  
zaproszenie. A le zn iewolony  
n iezw yk łą  serdecznością owych  
zakonników, podziękow ałem  z 
uśmiechem i p rzy łączy łem  się 
do rozm ow y „św ią tobliw ego“ 
grona.

Okazało się, iż w szyscy  oni 
jadą na tzw . m isje  czy rekolek
cje w ielkopostne, wobec tego  
rozm owa nasza potoczyła się 
właśnie na tem at głoszonych  
kazań i nauk rekolekcyjnych.  
Zaintrygowany odw ażyłem  się 
zapytać o program ich misji.

— Tylko  o Bogu, o naszym  
Ojcu Niebieskim... proszę księ
dza dobrodzieja! Ale też  i o m i
łości bliźniego... Tak bardzo  
tego dziś po trzeba i Ludzie za 
pominają o Bogu i o t y m  naj- 
p ierw szym  Jego przykazaniu!
O miłości, księże dobrodzieju,
— o miłości! N igdy tego nie bę
dzie za dużo! To nasz n a jw ięk 
szy obowiązek!

Mile b y łem  rozczarow any. 
Wobec tego nie w szyscy  oni 
jednakowi! Nie ma wobec tego  
reguły bez w yją tku! Ucieszy
łem się w ięc serdecznie, sądząc, 
iż m am  przyjem ność z  gorli
w ym i naprawdę apostołami, 
głosicielami p ra w d y  Bożej. A  
p rzy  ty m  — niczego sobie — 
zupełnie normalni ludzie!

Na serdecznej rozm owie  
szybko m ija ł nam czas podróży.  
W Gorzkowie dosiadł jeszcze  
jeden księżulek. K ró tk ie  uchy
lenie kapelusza i zdaw kowe:  
«Pochwalony». M y w szyscy:  
«Na wieki». I sprawa za ła tw io
na, ju ż  jes teśm y  — jak  bracia, 
jakbyśm y się znali od w ielu  
lat.

W yglądam  przez  okno. Tu 
gdzieś również jes t  parafia na
rodowa.

— Na co ksiądz dobrodziej 
tak się patrzy? O, ten  na górce
— to  je s t  nasz kościół... a ta m 
ten w  d.olinie — narodowy! 
Głosiłem tu m isje  od tygodnia, 
dostało się heretykom , oj do
stało niejedno! — I uśmiechnął 
się znacząco ku szczerej aproba
cie w szys tk ich  moich to w a rzy 
szy podróży. Trochę się zm ie
szałem, ostyg łem  w  sw ych  do
brych przypuszczeniach, ale 
postanowiłem nadal zachować  
sw e incognito. A  nuż, może do
wiem się jeszcze czegoś cieka
wego?

R ozm ow a jednak automa
tycznie przeszła na daw ny t e 
mat, o Bogu i o miłości bliźnie
go. Od czasu do czasu ty lko  po
trącano o k w o ty  ofiar, zebra
nych na misjach, p rzy  czym  
niejednemu proboszczowi do
stał się n iem iły  epite t  „skąp- 
ca“ lub „dusigrosza“. W szak  
oni, zakonnicy, żadnej nie p r z y 
kładają wagi do pieniądza, do 
dóbr doczesnych! — To w s z y s t 
ko dla nich marność nad. m ar
nościami! ' Grunt — to dusze 
nieśmiertelne... ich wieczne  
zbawienie!

Tak dojechaliśmy do Turo
bina. W ysied liśm y w szyscy . Na 
misjonarzy czekała garstka cie

kawych dewotek, z  zaintereso
waniem potrącając się w  boki: 
„O patrz, ten  jes t  taki, tam ten  
owaki a ten wcale przysto jny!  
Ciekayje jak będzie m ówił?“

W yciągam  rękę na pożegna
nie. Tamci ściskają mnie ser
decznie i na odchodnym  zadają  
ostatnie pytanie:

— A  ksiądz dobrodziej nie do 
nas? To może do Gilowa?

— Nie! — odparłem spokoj
nie — Ja do Grudek.

— Jakto do Grudek? — Nie 
rozumiem... C zyżb y  w ięc ksiądz  
był narodowcem?  — I w yłup ili  
na mnie oczy tak  przerażone, że  
aż musiałem się uśmiechnąć.

— Tak, ja jes tem  księdzem  
Kościoła polsko-katolickiego. A  
cóż w  ty m  dziwnego? Czego się 
ojcowie tak przestraszyli?

Dopiero teraz oczy o tw orzy ły  
mi się na w szystko . Zrozumia
łem... I nie czekałem już  dobrej 
odpowiedzi na m oje naiwne p y 
tanie. — Pobożni, „ojcowie ka
pucyni“ dosłownie struchleli. 
Zrazu pobledli z  przerażenia, — 
a po tem  nagle z św iętego obu
rzenia poczerwieniały im  tw a 
rze jak  u kogutów grzebienie. 
Opamiętali się po chwili, rzucili 

. tylko na mnie pełne nienawiści 
spojrzenie... i odalili się s z y b 
kim krokiem. Usłyszałem  ty lko  
urywane jeszcze słowa:

— Chodźmy, ojcze Serafi
nie.. uciekajm y co rychlej! A  
tośmy się urządzili... wpadunek  
na całego! Ś w ię ty  Boże, cośmy  
narobili.. Co za grzech rozm a
wiać z takim...

N iedosłyszałem  resz ty  w y r a 
zów, nacechowanych pełnią 
„miłości b l i ź n i e g o t e j  miłości, 
„której ich zdaniem  tak bardzo  
brak w śród  ludzi!“ D om yślam  
się ty lko, o czym  m ów ili  m ię 
dzy sobą: «Jak to? Rozm aw ia
liśmy z  nim normalnie... jak  z 
człowiekiem... jak  ze s w y m  bra
tem... okazaliśmy mu ty le  sza
cunku, szczerości, życzliwości... 
A 'tymczasem okazało się, że  to 
ksiądz narodowy! Boże odpuść 
nam ten  w ie lk i grzech!»
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Trochę zdenerw ow ał mnie ta 
ki epilog naszej znajomości, ale 
bogaty w  nowe doświadczenie  
ruszy łem  w  ' ostani etap m ej  
podróży  — do Grudek. Po dro
dze spotykałem  ludzi, pracują
cych p r z y  orce wiosennej i po
zdraw ia łem  ' ich staropolskim:  
«Szczęść Bożel»

N atarczyw ie  s tawał m i j e d 
nak przed  oczym a w idok  ta m 
tych trzech uciekających p rze 
de mną zakonników  — «krze-  
wicieli  , miłości bliźniego». 
Wszak tak  serdeczną prow adzi
liśm y ze sobą rozm ow ę w  auto

busie... W ydaw ać b y  się mogło
— ludzie w ykszta łceni,  urobie
ni duchowo, kulturalni, słowem
— normalni ludzie!

A  tymczasem... Widać — od  
czasów Średniowiecza nic się u 
nich nie zmieniło... nadal tchną  
nienawiścią do w szystk ich , k tó 
rzy m yślą  trochę inaczej, niż  
oni. K tó rzy  ponad rachityczną  
godność nad-ludzi przekładają  
proste, uczciwe człowieczeń
stwo.

Na dnie duszy  spontanicznie  
rodzi się pytanie: Gdzie zapo

działo się u tych  ludzi C hry
stusowe kapłaństwo? C zy to  ci 
sami, k tó rzy  przed godziną tak  
serdecznie zapraszali mnie  —■ 
kapłana polsko-katolickiego  —
i m iłą naprawdę ze mną pro w a 
dzili rozmowę? Przecież tak  
wiele m ów il i  o chrześcijańskiej  
miłości bliźniego! K to  za tem  
jes t  b liźnim w  pojęciu tych  lu
dzi?

Nie w iedzia łem  ty lko  o je d 
nym, że jakaś w ielka  — niezro
zumiała dla mnie skromnego  
księdza  — tajem nica k ry je  się 
pod m nisim  kapturem.

PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW

DO S TANU D U C H O W N E G O
Zgłoszenia należy kierować na adres:

Rekłorai Seminarium Duchownego
Kościoła polsko-katolickiego

Warszawa, Wilcza 31 

*

Warunki wymagane od kandydatów na duchownych Kościoła polsko- 
katolickiego:

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

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

3. Złożenia podania o przyjęcie do Seminarium Duchownego wraz 
z szczegółowym życiorysem i dołączeniem 4 najnowszych 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. Uczelnia ta  jest państwową szkołą wyższą z prawem 
nadawania stopni naukowych,

*

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.
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