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PRZECIW MARTWEJ LITERZE

Faryzeusze i uczeni w piśmie, którzy nie tylko sami uważali, 
że sq wzorem dla innych, lecz których pobożność i lud doceniał, 
surowo przestrzegali przepisów Zakonu, a m.i. postu, przez sie
bie zresztą ustanowionego. Nie pościli jednak sami, — za ich 
przykładem szło wielu. Post wyrażać miał smutek z powodu 
upadku Izraela, — sm utkiem  i postem chcieli godnie przygoto
wać się na tę radosną chwilę, gdy ukarze się wśród ludu w y 
branego Mesjasz i wybawi ich z niewoli.

Uczniowie Jana Chrzciciela zachowywali również zwyczajer 
ogólnie przyjęte. Kiedy uwięziono ich mistrza — zapragnęli sa
m i urzeczywistnić jego ideał życiowy.

Uczniowie jednak Jezusa wyłamują się z pod ogólnego zw y
czaju, a zachowanie się ich wywołuje nawet oburzenie i gorszy 
uczniów Janowych. «Czemuż to w y nie podzielacie ogólnego 
smutku? Czemuż nie przestrzegacie praw i przepisów Zako- 
nu?» — Takie to pytania nasuwa im  postępowanie uczniów  
Chrystusa.

— «Czemu m y przestrzegamy przepisów, pościmy, a Twoi 
jedzą i piją?» ■— zapytują uczniowie Janowi. Chrystus bierze 
na siebie odpowiedzialność za zachowanie się swych uczniów 
i wyjaśnia ich postępowanie. «Dlaczego mają pościć i w ten spo
sób swój smutek okazywać? Przecież jest z nimi! Przecież nad
szedł czas wielkiego wesela, gdy nadzieje ich ziściły się! Przy
bliżyło się bowiem Królestwo Boże! Minął czas oczekiwania, m i
nął niepokój, — radość nieustająca panować powinna w ich 
sercach!»

Jego uczniowie prosić będą Ojca Niebieskiego: „Przyjdź Kró
lestwo Twoje!“ Jego uczniowie są zupełnie innym i ludźmi!

«Nie uznają oni zewnętrznego umartwienia na pokaz, którego 
tak bacznie Wy przestrzegacie. Pobożność i wiara ich przeja
wia się w inny sposób. Nie posty, żałoby i ściśle określone 
formułki modlitewne są wyrazem ich nowej pobożności, lecz 
głęboka ufność w Bogu, w  łaskę Jego, ożywiającą serca!»

Oto myśl Chrystusowa, która góruje nad faryzejską literą 
prawa.

Nie wszyscy podzielają jednak zdanie Chrystusa, że pogodzić 
niepodobna pobożności starej daty z nową pobożnością — po
bożnością w „duchu i w  prawdzie“. Są jednak i tacy, którzy  
bez szemrania zmieniają swe postępowanie, szczególnie w tedy  
gdy przekonują się, iż dotychczasowy tor ich życia istotnie nie 
daje szczęścia i wewnętrznego pokoju.

Dawne przekonania, że lepsze jest „stare“ — zbyt głęboko są 
zakorzenione w sercu ludzkim. Dlatego też, gdy Jezus wskazał 
ludzkości zupełnie nowe drogi, to wielu znalazło się takich, 
którzy chętnie poszliby za Nim, zachowując jednak dawne zw y
czaje.

? DO T W E J  
D Ą ŻY M  KAPLICY!

Do T w ej dążym  kaplicy, 
co z  brzegu czeka nas, — 

wśród wichrów, nawałnicy, 
w pochm urny, sło tny czas. — 

B yśm y tam  wciąż dążyli 
i n igdy nie zbłądzili...

Maryo! Maryo! O, M aryo świeć!

Jak cudnie w  zm ierzchu cieni 
Tw ój obraz w  sercu lśni, 

wód kryszta ł się rum ieni, 
na n im  T w ój prom ień drży:

O Jutrznio  powstająca,
o Gwiazdo z chm ur św iecąca! 

M aryo! M aryo! O, M aryo świeć!

Gdy sm utne nasze pieśni 
echem rozchodzą w  dal, 

w tórują  im  boleśniej 
serca z poszum em  fal...

Na pieśni sm utne echo 
T y rajską w tórz pociechą! 

Maryo! Maryo! O, M aryo .świeć!
(Pieśń kościelna)
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PRZECIW MARTWEJ LITERZE
(dokończenie)

Jan bezwątpienia wiedział, że nie po to przy
szedł na świat Chrystus, aby ustanawiać jakieś 
nowe przepisy zewnętrznej pobożności, — lecz 
aby serca proste do Boga prowadzić, by w Nim  
znalazły spokój i ukojenie. A  jednak ani Jan, 
ani wielu tych uczniów Mistrza zerwać nie mo
gło z tym, do czego przyw ykli od d,ziecka.

Raczej usiłują pogodzić «stare» z «nowym», 
pragną zu.ch.owac jonny, w których przejawiała 
się stara pobożność Izraela z wskazaniami Mi
strza z Nazaretu.

Zdawać by się mogło, że cóż właściwie w  tym  
złego, jesu Chrystus wiedział o tym ! Ctioć kur
czowe trzymanie się form  zewnętrznych isto
tnie nie mogło byc dlań zgorszeniem, choć w  
początkach, swej działalności publicznej pobła
żliwie patrzał na brak zrozumienia u Ludu, — 
to jednali stopniowo i powoli przyzwyczajał go 
do swych, nowy ca zasad. Może okoliczność ta b y 
ła przyczyną, ze Jan i uczniowie jego, którzy  ia/c 
blisko stan Chrystusa, trzym ań się jea n ik  s.are- 
go zwyczaju, a w szczegó.ności zachowywali 
przepisane posty. Mozę w len sposób pragnęli je 
dnocześnie siuzyć Zakonowi i nowemu Kroie- 
stwa Bożemu'!

Ale z drugiej strony wiemy, że Chrystus sta
nowczo potępu tego rodzaju podejście uczniów 
Jana. i cnoc wie, ze nie korzyść dlań stąd p ły
nie, tęcz raczej mebezpieczenstwo z tego powo
du zagraża Jego sprawie, to jednak nie chce 
dopuscic, oy poiowicznosc do zguby prowadziła 
dzieło Ewungeai. Wszak zginąć może nie tylko  
to, co uyio dobrego w dawnych przepisach, i 
zwyczajach., ate przepadnie zarazem owoc Jego 
nowej apostolskiej pracy.

Starego niepodobna pogodzić z . „nowym", a 
sztucznie połączone — zgubne przynosi następ
stwa.

Dlatego, jeśli miłe ci jest „stare" tak, że nie 
możesz yo upaścic bez żatu, niezdolny jesteś do 
pracy, wskazanej ci przez Chrystusa!

Myśl tę często wypowiadał Mistrz: „Żaden, 
któryby przyłożył rę^ę swoją do pługa i oglądał 
się wstecz, me jest sposobny do Królestwa Bo
żego... isiiechaj umarli grzebią umarłych swoich, 
a ty opowiadaj Kroiestwo Boże! — Stówa te po 
dziś dzień wywołują zdumienie swoją bez
względnością! Chrystus rzeczywiście me znosi 
żaanycn dwuznaczrnków: albo duszą całą oddasz 
się Jemu i pójdziesz za Nim, — cubo musisz po
zostać, gdzie jesteś, zdała od Niego!

Najlepiej, gdy nowy Żywot rozpoczniemy i 
wraz z apostołem zawołamy: „Stare przeminę
ło, oto wszystko nowym się stało".

N ikt jednak nie żąda od nas, abyśmy odrazu 
porzucili wszystko, cośmy (przejęli od pjców 
naszych, co nam drogie i z krwią się naszą zmie
szało! Należy bowiem ułatwić poznanie nowych

zasad tym , którzy jeszcze zdała są od Chrystu
sa, aby następnie z całego serca i z niezłomnym  
przekonaniem „stare“ porzuciwszy — za Nim  
podążali.

Jeśli dziś wielu lekceważy zasady religii 
chrześcijańskiej, jeżeli szydzi się wprost zarzu
tem: «piękne macie zasady, lecz pokażcie, jak 
one wyglądają w waszym życiu!, — jeśli ży je
cie zgodnie z wyznawaną wiarą — gotowi 
jesteśmy i m y uwierzyć, i iść razem z wami!»

Jeżeli Chrześcijaństwo dzisiejsze przestało 
być „solą ziemi i światłością świata“, —- to czyż 
nie nasza martwa litera właśnie i połowiczność 

ł jest tego powodem?
Najwyższy już czas, abyśmy wyraźne zajęli 

stanowisko! Atbo staniemy po stronie Chrystu
sa, a wtedy iść będziemy Jego śladem zawsze. 
Nie tytko wtedy, gdy nam  tak wygodniej! Albo 
też stanąć nam przyjdzie przeciwno Niemu!

Pamiętajmy o przestrodze: „O gdybyś był 
zimny a.oo gorący: A  tak, ponieważ jesteś letni, 
a nie zimny, ant gorący, wyrzucę cię z ust mo
ich'• (Apokal.)

Bezprzecznie, że wygodniej jest utartym  pójść 
szlakiem, antzen iiowe tuiowac sobie a.rogi 
życiowe, — zapewne, tzej jest trzymać się „sta
rego ', tym  buruziej, yay nam z tym  dobrze! 
Lecz również me meya wątpuwości, ze kurczo
we trzy manie się starej luery zmeprawia nas, 
odbierając nam wszeuką moc wewnętrzną, moc 
ducha.

Często słyszym y żale, iż nie ma wśród nas lu
dzi w caiym iego siowa znaczeniu. My twier
dzimy, ze ludzie są, Lecz brak im  tyino hanu  
ducha, brak mocy wewnętrznej! I m e może być 
inaczej, zwłaszcza jeżeli i nadał kierować się 
będą starą zasadą: „jakoś to będzie!“ Jeśli nie 
wyzbędą się martwoty i połowiczności, która 
jest zyuoą ich, zgubią Kościół i całą swą wiarę 
chrześcijańską.

Chrystus Pan i garstka Jego uczniów porwali 
za soOą świat właśnie dtatego, że nie ogiądau się 
wstecz, tęcz wytrwale dązyń naprzód ku w y t
kniętemu celowi. Obca im  była zgubna połowi- 
cznosć — i niezdecydowanie. Uto tajemnica ich 
wielkiego powodzenia i ostatecznego zwycięs
twa.

Niechaj oni staną się dla nas żyw ym  przykła
dem. 1 choć wrodzone każdemu lenistwo szep
cze: «lepsze jest „stare"» •—- nie pozwólmy się 
skusić, zrozumiejmy, że jesteśmy po stronie 
Chrystusa, że idziemy Jego śladem! On nas na- 
pewno zaprowadzi do zwycięstwa!

Chrystus przyjm ie odpowiedzialność i za nas, 
za uczniów swoich, którzy nie znamy zewnętrz
nych umartwień, którzy przekreśliliśmy starą, 
martwą literę prawa, a ufność swą położyliśmy 
w Bogu, idąc w nowe jutro śladem Mistrza z 
Nazaretu.
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W WALCE O TESTAMENT CHRYSTUSA

J. SZYMANOWSKI

N A  ILU STRAC JAC H : Rodzaje w y 
dobywania zeznań w  czasie „proce
sów” św ięte j Inkw izyc ji, — co w y 
łożyw szy na ję zyk  bardziej zrozu
m iały oznacza po prostu  — rodzaje 
m ęczenia i torturowania nieszczę
snych ofiar papieskiego reżim u reli

gijnego.

APOTEOZA CZŁOWIEKA

„Ojcze święty! Ojcze sprawiedliwy!"— zwra
ca się do Boga Chrystus w swej arcypasterskiej 
modlitwie. „Ojcze nasz!“ — brzmią słowa mo
dlitwy Pańskiej, jakiej nauczył nas Mistrz z Na
zaretu. „I nie zówcie sobie nikogo ojcem wa
szym na ziemi, albowiem jeden jest Ojciec wasz 
w niebiesiech. Ani mistrzami nie nazywajcie 
siebie, bo jeden jest Mistrz wasz Chrystus!” — 
nauczał Jezus (Mat. 23,9).

A czego naucza Kościół papieski?
Uczy on wiary — nie w Niebieskiego Ojca, 

nie w Boga, lecz w swego ziemskiego papieża. 
Czyni to wbrew Ewangelii i wbrew zdrowemu 
rozsądkowi oddaje bałwochwalczą cześć zwy
czajnemu człowiekowi, każąc nazywać go 
„ojcem świętym“.

Czyż nie sprawdziły się zatem prorocze sło
wa Apostoła Pawła: ,.Niech was nikt nie zwo
dzi żadnym sposobem, albowiem nie przyjdzie 
on dzień, ażby pierwej przyszło odstąpienie 
i byłby objawiony człowiek on grzechu, on syn 
zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi nad 
to wszystko, co się zowie Bogiem, albo co ma 
boską cześć tak, iż w Kościele Bożym jako Bóg 
usiądzie, udawając że jest Bogiem" (Tess. 2).

Żebym jednak nie był gołosłownym, pozwolę 
sobie przytoczyć tutaj kilka znamiennych cy
tatów:

W „Rota Romana" czytamy: „Papieża nie 
wiążą ani nauka apostołów, ani słowa Ewan

gelii, które nie mają prawa mu rozkazywać. On 
robi cokolwiek sam chce, nawet rzeczy ludziom 
niedozwolone, ponieważ jest więcej niż Bóg“.

W encyklopedii presbytera rzymskiego — 
Ferrarisa, wydanej w roku 1899 przez Prasę 
Propagandy w Rzymie, pod tytułem ,,Kościel
na biblioteka'1 w artykule pt. „PAPIEŻ” napi
sano: „Papież ma tak wielkie dostojeństwo 
i jest tak wywyższony, że nie jest już więcej 
człowiekiem,' lecz jakoby by ł Bogiem". I dalej 
czytamy: „Ponadto wyższości i mocy rzymskie
go biskupa pod żadnym względem nie można 
przyrównać do rzeczy niebieskich, czy ziem
skich, czy też podziemnych, giyż jest ona na
wet ponad anioły, od których jest większa. 
Gdyby było możliwe, iżby aniołowie zołądzili 
w wierze, lub myśleli niezgodnie z wiarą, magli 
by być sądzeni i wyklęci przez papieża. Z tego 
powodu papież jest koronowany potrójną koro
ną, jako król nieba, ziemi i podziemia”.

Czyż to nie oburza, czyż nie powinno napa
wać zgrozą nawet najbardziej lojalnego wyzna
wcę rzymskiego Kościoła? — Mało tego, — 
czytamy dalej: „Papież jest jakoby Bogiem na 
ziemi, jedynym władcą wiernych Chrystuso
wych, królem królów, mającym pełnię mocy, 
któremu wszechmocny Bóg powierzył sprawy 
nie tylko ziemskiego, lecz także Niebieskiego 
Królestwa. Papież może odmieniać Boskie pra
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wa, gdyż jego moc nie jest mocą ludzką lecz 
Bożą, bo działa jako namiestnik Boży na zie
mi".

A teraz z kolei posłuchajmy, co pisze papież 
Leon XIII w dniu 20 czerwca 1894 roku w swo
jej encyklice „Na tej ziemi zajmujemy miejsce 
Boga Wszechmogącego11.

W Historii Soborów (tom XIV, kolumna 
208) czytamy, jak to biskup Krzysztof Marceli 
na IV sesji Synodu Laterańskiego zwraca się do 
„ojca świętego”, czyli swojego papieża: „Ty je
steś pasterzem, tyś jest lekarzem, tyś kierowni
kiem, tyś gospodarzem, wreszcie jesteś drugim 
Bogiem na ziemi11. — Widać więc jasno, że 
świątobliwi władcy watykańscy, zowiący się 
obłudnie „sługami sług Bożych1', nie grzeszą 
zbytnią pokorą chrześcijańską!

Sugar, członek „towarzystwa jezusowego” 
tak pisze: „Papież jest Chrystusem na ziemi11 — 
i nieco dalej: „Papieżowi trzeba się więcej kła
niać, niż samemu Bogu. Trudno nie uznać tego 
za szczyt służalczości i za potworne bluźnier- 
stwo.

W słynnej buli swej „Unam sanctam11 papież 
Bonifacy mówi wręcz: „Niezbędne jest do 
osiągnięcia zbawienia, aby wszyscy ludzie pod
legali papieżowi rzymskiemu” (Karol Hergen* 
róther „Hist. Powsz. Kościoła K at.11 t. VII, s 64).

Opat Wibald tak zwraca się do papieża Euge
niusza III: „W Waszej ręce jest manna, w Wa
szej ręce rózga (laska Aaronov£a — Uw. Red.), 
dyspensa kanoniczna, tłumaczenie praw, zła
godzenie reguły, wino i olej...11 — „Ze świata — 
mówi do tego samego papieża Bernard — m u
siałby usunąć -się ten, który by szukać chciał 
tego, co nie podlega Twej pieczy. Wstąpiłeś w 
dziedzictwo apostołów. Ty jesteś dziedzicem 
a dziedzictwem Twym jest krąg świata...’’ (Dzie
ło cyt. pow. t. VII, s 73).

Czyż trzeba jeszcze więcej cytatów z auten
tycznych źródeł rzymsko-katolickich, by do
sadniej wykazać, do jakich paradoksów dopro
wadziło apoteozowanie człowieka, zwanego pa
pieżem?

FAŁSZYWE KORZENIE 
WIELOWIEKOWEGO PNIA PYCHY

„Ty jesteś Piotr,.. Ty jesteś opoka!... A na tej 
opoce zbuduję Kościół mój!1* W oparciu o te 
słowa z Ewangelii Mateusza starają się rzymscy 
teologowie i apologeci papiestwa wtłoczyć do 
głów wierzących chrześcijan sławetny dogmat
o prymacie papieża i jego rzekomej nieomyl
ności. Te ulubione słowa od wielu już la t grzmią

z papieskich ambon kościelnych oraz zapełnia
ją szpalty pro-watykańskich wydawnictw, z je
zuickimi na czele.

I przyznać trzeba, że wielu łatwowiernych 
poddaje się temu argumentowi choć w głębi ich 
duszy czy podświadomości rodzi się napewno 
bliżej nieokreślony bunt przeciwko tej grzesz
nej apotezie zwyczajnego, śmiertelnego i grzesz
nego człowieka. Zjawiają się rozmaite wątpli
wości i zastrzeżenia, tłumione jednakże naj
częściej odruchem wytresowanej woli, zastra
szonej groźbą okrutnych kar piekielnych, które 
ponoć dotkną każdego, ktoby odważył się bun
tować przeciwko zarówno „świątobliwemu11 pa
pieżowi, jak też i „jedynie — zbawiającemu1' 
Kościołowi rzymskiemu.

Ale jakże uwierzyć w to wszystko, nawet pod 
groźbą utraty  zbawienia, kiedy narzucony ,,do
gmat11 stoi w tak rażącej sprzeczności ze zdro
wym rozsądkiem, z Pismem świętym, historią 
Kościoła, kiedy prawie cała natura nasza bun
tuje się przeciw niemu. — Więc papież ma być 
tą opoką i fundamentem Kościoła, w jaki wie
rzymy? Grzeszny człowiek zastępcą Chrystusa? 
Wszak czytamy w księdze Objawienia: „Otoś- 
my wszyscy z prochu wzięci i grzechowi podle
gli, a nie dostaje nam chwały Bożej!“

Jeśli rzekomo jest świętym, dlaczego papies
two popełniło aż tyle niesłychanych zbrodni? 
Dlaczego -— zamiast miłością Chrystusową —- 
rządziło się ono zagorzarłą nienawiścią do wszy
stkich swych krytyków? Dlaczego skazywało 
przez okrutne sądy inkwizycyjne niewinnych 
ludzi na straszne męki i cierpienia? Dlaczego, 
broniąc mieczem, krwią i stosem przykazań 
Chrystusowych, zapomniało o najpierwszym 
przykazaniu Miłości do człowieka? Chrystus po
wiedział przecież wyraźnie: „Kto miłuje — Za
kon wypełnił".

Toż samo papiestwo zapomniało również
o ubóstwie Chrystusa: „Lisy mają jamy, ptaki 
mają gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma gdzie- 
by głowę złożyć!11 —• ale wzamian otoczyło się 
niesłychanym przepychem! Wszak to papiestwo, 
nie biorąc wcale wzoru z Chrystusowej czy
stości, nurzało się w  rozpuście i nierządzie! 
Wszak to papiestwo, niepomne na słowa Mi
strza: „Królestwo moje nie jest z tego świata11, 
tak często w swych dziejach dobywało krwa
wego oręża, by po trupach ludzkich torować so
bie drogę do świeckiej władzy! Wszak nie gar
dziło ono przy tym podstępem i przekupstwem, 
nawet handlu „odpustami” nie uważając za 
środek godny pogardy.

Jasne więc jest, że uznać „nieomylność11 pa
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pieża — to tyle co uwierzyć że przezeń Chry
stus rządzi Kościołem.

Tylko tu i ówdzie padnie pytanie: Czemu
więc każą nam księża rzymscy patrzeć na Koś
ciół papieski jako na Królestwo Chrystusa, pod
czas gdy w rzeczywistości jest ono tylko ziem
skim królestwem biskupa Rzymu?

Całe jednak szczęście polega na tym, że po
trafimy wykazać oczywisty fałsz rzymskiego 
nauczania. Chodzi tu bowiem tylko o proste że
rowanie na ludzkiej naiwności, a dowodzi nie
stety ciemnoty oraz-złej woli.

Nie powiedział bowiem Chrystus do Szymo
na: „Ty jesteś opoką!" — ale: „Ty jesteś Piotr!” 
Opoką bowiem był i jest zawsze tylko sam 
Chrystus! Prawowierny i przez Watykan uzna
ny tekst Vulgaty*) brzmi: „Et ego dico tibi, 
quia tu  es Petrus, et super hanc petram  aedifi- 
cabo ecclesiam meam, et portae inferi non prae- 
valebunt adversus eam“ (Mat. 16, 18). Popraw
ny przekład tego tekstu na język polski jest ta
ki: „A ja tobie powiadam, że ty jesteś Piotr, 
a na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy 
piekielne nie przemogą go”.

Opoką jest Chrystus, i tę Opokę wyznał Szy
mon (z powodu swego wyznania nazwany tu 
przez Chrystusa Kefas, czyli Piotrem — tyle co

*) V ulgata — łaciński p rzekład P ism a św., dokona
ny z Języka h eb ra jsk ieg o .i greckiego przez bpa H ie
ronim a w  III  w. naszej ery.

opokowy) w słowach: „Tyś jest Chrystus, Syn 
Boga żywego —• Tu es Christus Filius Dei vivi!;‘ 
Nie wolno wszakże zapominać, że co innego 
oznacza PIOTR po łacinie (Petrus), w języku 
greckim (Petros), a co innego OPOKA — po ła
cinie i po grecku PETRA **).

Tak brzmi poprawne polskie tłumaczenie, 
wydane przed tłumaczeniem, dokonanym przez 
jezuitę Wujka, tzn. przekład tzw. Leopolity 
z roku 1577. Tak samo brzmią wszystkie inne 
przekłady zagraniczne, wzorowane oczywiście 
na oryginałach greckich.***). Nie słuchajmy za- 

” tem komentatorów fałszowanych tekstów bi
blijnych, którzy szukają własnych zaszczytów.

Jak zaś wyglądają komentarze do powyższe
go tekstu Pisma św. w pismach Ojców Kościo
ła, najprawdziwszych komentatorów ksiąg na
tchnionych, zobaczymy w dalszej części pracy, 
którą będę kontynuował w  następnym nume
rze „Posłannictwa".

**) Budny,- w yznaw ca B raci Polskich «Arian», tłu m a
czy w yraz PETRUS—PIOTR przez „iSkalny”, „opoczy- 
sty”, a  nie przez „opoka”, za co go ks. W ujek — jezui
ta  w  odnośnym  kom entarzu  do P ism a św. „sprośnym  
heretyk iem ” nazywa.
***) L u te r w  swym tłum aczeniu pozostawia po prostu  
słowo PETRUS (Piotr), „Und ich sage D ir auch, dass 
Du b ist Petrus, und  uber diesem Felsen w erde ich 

-bauen .meine Gefneinde; und-die P fo r te d e r  Holle soli 
sie n ich t uberw altigen” (Mat. 16,18).
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Ks. A. BIEL

„Boga nikt nigdy nie w i
dział, jednorodzony Syn, 
który jest na łonie Ojca, 
on opowiedział“ (Jan, 1, 
18).

COŚMY O EWANGELII WIEDZIEĆ POWINNI!
W IELKIE ZNACZENIE EWAN
GELII W ŻYCIU CHRZEŚCIJA

NINA

Przytoczony na wstępie cy
tat mówi nam o pierwszym, 
podstawowym znaczeniu Ewan
gelii dla nas. Ta mała książecz
ka, tak droga dla każdego wie
rzącego człowieka, u-czy nas 
słowami samego Chrystusa —
o Bogu. Bez jej przewodnictwa 
musielibyśmy się błąkać w roz
maitych dociekaniach, przypu
szczeniach i prawdopodobień
stwach. Bo słusznie mówi św. 
Jan Ap. iż „Boga nikt nigdy nie 
widział”, dlatego żaden z lu
dzi nie mógł by nic pewnego o 
Bogu powiedzieć. I kto wie, -czy 
nie musielibyśmy w dalszym 
ciągu kłaniać się rozmaitym 
wężom, kotom, innym zwierzę
tom, słońcu i burzy, gdyby nie 
Ewangelia, która poucza nas o 
jednym Bogu. I to właśnie jest 
jej pierwszą wartością.

„Tak niechaj świeci świat
łość wasza przed ludźmi, aby 
widzieli uczynki wasze do
bre...” (Mat. 5,16)

Ten drugi cytat wskazuje na 
dalsze znaczenie Ewangelii. 
Jest ona podręcznikiem moral
ności chrześcijańskiej. Poznaw
szy Boga, ma człowiek wierzą
cy poznać z kolei Jego prawa 
moralne, by mógł spełniać do
bre uczynki na ziemi i w ten 
sposób osiągnąć szczęśliwość 
wieczną. Nie trzeba chyba roz
wodzić się długo nad tym, że 
moralność chrześcijańska w 
Ewangeliach, została przez 
Chrystusa wzniesiona wysoko, 
a kto soełni zawarte tam naka
zy braterskiej miłości bliźniego, 
ten spokoinie może oczekiwać 
nagrody od Boga- i- uznania, sza
cunku od ludzi.

Ewangelia ma więc dla nas 
wielkie znaczenie i dlatego każ
dy wierzący chrześcijanin po- 
winiem znać nie tylko treść za
w artą w Piśmie św. N.T., lecz 
nie obce winny mu być i inne, 
zwłaszcza podstawowe wiado
mości o Ewangeliach. W naszym 
więc „Dziale Biblijnym” posta
ramy się, w paru artykułach, 
podać w formie prostej i przy
stępnej te wiadomości, które 
można by nazwać „katechiz
mowymi” dla Ewangelii.

NAZWA

Słowo „ewangelia" jest sło
wem greckim — ewangelion. — 
co oznacza „ew” =  dobrze i 
,,angello“ =  zwiastuję, razem =  
dobrze zwiastuję, przynoszę 
dobrą wiadomość, dobrą no
winę. Zatem nasze słowo: 
ewangelia, oznacza „dobrą no
winę”. Tą dobrą nowiną jest 
życie, czyny, nauka, śmierć i 
zmartwychwstanie Jezusa 
Chrystusa, odkupienie i zba
wienie.

JA K  POW STAŁY EWANGELIE?

Wiadomą jest rzeczą, że 
Chrystus nie pozostawił nam 
ani jednego zdania, jednego sło
wa na piśmie. Nawet nie zale
cał swym Apostołom spisywa
nia głoszonych przez siebie na
uk. Powiedział im tylko: „idąc 
tedy nauczajcie wszystkie na
rody... ucząc je chować wszyst
ko, comkolwiek wam przyka
zał.1' (Mt. 28,19)

Zgodnie z powyższym zalece
niem Chrystusa, wszyscy Apo
stołowie oraz inni misjonarze 
pierwotnego chrześcijaństwa,

głosili ustnie jedną tylko ewan
gelię: dobrą nowinę o zjawieniu 
się na ziemi Jezusa Chrystusa
— Zbawcy i Odkupiciela. Opo
wiadali o Jego cudach, przy
taczali bardziej znamienne po
wiedzenia i przypowieści. Sło
wa zasłyszane od tych, którzy 
byli najbliżej Pana i dostąpili 
zaszczytu towarzyszenia Mu w 
ziemskiej wędrówce, z ust do 
ust były podawane dalej: rodzi
nie, dzieciom, sąsiadom i zna
jomym. W ten  sposób zaczął się 
formować główny trzon nauki 
Chrystusa i czynów Chrystuso
wych. Ustalała się tradycja 
chrześcijańska. Nie jest rów
nież wykluczone, jak to stw ier
dzają bibliści, że już za życia 
Chrystusa, a bardziej jeszcze 
po Jego śmierci, mógł ktoś, 
znający trudną na ogół sztukę 
pisania, zebrać wszystkie, krą
żące wśród wiernych przypo
wieści w jedną osobną całość. 
Podobnie przypuszcza się, że i 
cuda Jezusa, wszelkie dzieła 
Jego zebrano w  osobną całość.

W ten sposób powstały tzw. 
wzorcowe pouczenia o Chrystu
sie, do których należy zaliczyć 
z b i o r y  m ó w  P a ń s k i c h ,  
a następnie z b i o r y  c z y 
n ó w  P a ń s k i c h ,  tj. wyjątki 
z życiorysu J etzusowego, zwłasz
cza te, które pozwalały lepiej 
zrozumieć charakter misji 
Chrystusa na ziemi. Kto był au
torem tych m ó w  i c z y n ó w ,  
kto pierwszy utrw alił ustną 
tradycję na piśmie — nie wia
domo. W każdym razie, w  obec
nym stanie wiedzy biblijnej 
jest rzeczą pewną, że Ewan
gelie nie są pierwszym pomni
kiem piśmiennictwa chrześci
jańskiego, lecz przed ich napi
saniem istniały już . jakieś, bo
daj luźne fragmenty życiorysu
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(Gobelin Rafaela)C H R YSTU S PO Z M A R T W Y C H W ST A N IU  I APO STO ŁO W IE

Chrystusa, spisane przez nie
znanych autorów, które musia
ły być pierwszym podręczni
kiem głoszenia Ewangelii dla 
tych, którzy nigdy nie widzieli 
Chrystusa.

Chęć utrwalenia na piśmie 
wszystkiego, co Apostołowie 
głosili ustnie, potęgowała się 
coraz bardziej, w miarę upły
wania lat od śmierci Chrystusa. 
Gorliwi wyznawcy Jezusowej 
nauki i sami również Apostoło
wie zdawali sobie sprawę, że 
„verba volant, scripta m anent”
— słowa ulatują, pismo zaś zo
staje. Ustna tradycja, aczkol
wiek bardzo żywa i skrzętna 
mogła z czasem zatracać, gubić 
powoli szczegóły słów i czynów 
Chrystusa. Potrzeba było ko
niecznie spisać wszystko, co 
tkwiło jeszcze w świeżej pamię
ci.

Prócz tego, konieczność pisa
nia spowodował szybki rozwój 
Kościoła, zakładającego swe 
placówki we wszystkich pro
wincjach imperium rzymskie
go. W związku z przybywaniem 
liczby wyznawców, większym 
zainteresowaniem nauką Chry

stusa, rodzi się szereg wątpli
wości a nawet błędów. Aposto
łowie nie mogą wszędzie oso
biście ich prostować, więc za
chodzi konieczność pisania. 
Najpierw piszą więc listy, tłu 
maczące raczej fragmenty nau
ki Jezusa, a wreszcie niektórzy 
z mich, bardziej wykształceni 
dochodzą do słusznego wnios
ku, by naukę i czyny Jezusa 
przedstawić w bardziej syste
matycznym wykładzie, co zo
stało właśnie urzeczywistnione 
w 4-eh Ewangeliach. Choć więc 
Ewangelie są dla nas wierzą
cych księgami natchnienia, 
trzeba powiedzieć, że weszły do 
najwcześniejszej chrzęści j ań- 
skiej literatury, jako pisma 
wywołane zwykłą potrzebą roz
wijającej się społeczności reli
gijnej.

CZAS POW STANIA I AUTORZY
4 EWANGELII.

Długoletnie, wnikliwe i żmud
ne badania biblistów, a zwła
szcza biblistów protestanckich, 
z pośród których wyróżniał się 
nie tak dawno zmarły (1950) 
najwybitniejszy znawca litera

tury  starochrześcijańskiej A. 
H a r n a c k  — ustaliły czas 
powstania Ewangelii na okres 
od ok. 50 r. do 96 r. po Chr.

Nie wszystkie jednak Ewan
gelie powstały w jednym cza
sie. Trzy z nich powstały 
wcześniej, a jedna później. Tu 
musimy najpierw wytłumaczyć 
naszym Czytelnikom dwa wy
rażenia, zaczerpnięte z języka 
greckiego odnoszące się do 
Ewangelii. Słyszy się często i 
czyta słowa: Ewangelie k  a n o- 
n i c z n e  i s y n o p t y c z n e .  
Co znaczą te słowa? Słowo „ka
non” w języku greckim oznacza 
regułę, miarę, wzór. Zatem 4 
Ewangelie nazywają się k a n o- 
n i  c z n  e, bo Kościół tylko te 
4 Ewangelie uznał za natchnio
ne i one jedynie są regułą mo
ralności chrześcijańskiej. O- 
.prócz nich pojawiły się bowiem 
w  czasach wczesno-chrześcijań- 
skich inne, bardzo liczne ewan
gelie, pisane przez nieznanych 
autorów, które się nazywa 
a p o k ry  f a m i, o czym sze
rzej napiszemy w następnych' 
numerach n pisma

(dok. na str. nast.)
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Trzy z pośród 4 Ewangelii 
kanonicznych nazywa się do
datkowo s y n o p t y c z n e  od 
słowa greckiego synopsis = 
zibiór artykułów  na ten sam te
mat, gdyż rozpatrują życie 
Chrystusa, Jego naukę z jedne
go i  tego samego stanowiska, 
czyli są najbardziej do siebie 
podobne, najbardziej zbliżone 
treścią i formą przedstawia
nych zagadnień. Te włam ie 3 
Ewangelie tzw. s y n o p t y c z -  
n e, powstały wcześniej, bo 
przed rokiem 70-tym po Chr., 
4-ta zaś powstała później — ok. 
100 r. po Chr.

Jak doszli bibliści do ustale
nia tej daty?

Otóż wnikliwe badanie treś
ci Ewangelii wykazało, że są w 
nich tak dokładnie opisane 
wewnętrzne stosunki w Pale
stynie przed rokiem 70-tym tj. 
przed zburzeniem Jerozolimy 
przez wodza rzymskiego Tytu
sa, że tylko autorzy, którzy sa
mi żyli wówczas mogli w ten 
sposób pisać. Po roku bowiem 
70-tym, po zburzeniu Jerozoli
my, w Palestynie nastąpiły cał
kowite zmiany polityczne, spo
łeczne i gospodarcze, o czym 3 
Ewangelie synoptyczne wcale 
nie wspominają. Zatem musia
ły być napisane przed rokiem 
70-tym po Chr.

Autorów Ewangelii zna do
kładnie każdy Chrześcijanin. 
Należy tylko przypomnieć, że 
nie wszyscy z nich byli Apo
stołami. Apostołem był M a te- 
u s z  (przedtem poborca celny) 
i J a n .  Natomiast M a r e k  był 
uczniem św. Piotra, zaś Ł u- 
k a s z  posiadający zawód le
karza, towarzyszył przez pe
wien czas św.. Pawłowi w jego 
podróżach misyjnych. Z pośród 
tych 4 ewangelistów najwcześ
niej napisali Ewangelie: Mate
usz, Marek Łukasz (synoptycy)
— najpóźniej zaś napisał swoją, 
odrębną zresztą Ewangelię, Jan 
Apostoł.

JĘZYK EW ANGELII

Przypominam sobie, gdy u- 
czyłem religii w szkole i pew
nego razu zapytałem dzieci, czy 
Pan Jezus był Polakiem, więk
szość była tego zdania, że na- 
pewno był Polakiem i mówił 
po .polsku. Kiedy im wytłum a
czyłem, że niestety ani Pola
kiem nie był, ani też nie znał 
naszego języka, zauważyłem 
posmutniałe minki dzieci z te
go powodu.

Może i my starsi wolelibyś
my, by Chrystus i Apostołowie 
byli Polakami i pisali po pol
sku, wszak najdroższa każdemu 
własna narodowość, ale musi

my się z tym pogodzić, że 
Ewangelie nie zostały napisane 
w naszym języku.

Św. Mateusz napisał swoją 
Ewangelię w języku a r a m e j -  
s k i m (był to wówczas ojczy
sty język Żydów). Później 
Ewangelia ta została przełożo
na na język grecki. Wszystkie 
inne Ewangelie zostały napisa
ne w języku g r e c k i m ,  bo ję
zyk grecki był w  tym  czasie 
językiem literackim zwłaszcza 
na Wschodzie. Oryginałów 
Ewangelii tj. tego co wyszło 
bezpośrednio z pod pióra sa
mych autorów, nie posiadamy. 
Posiadamy natomiast ok. 4.000 
odpisów z oryginału, sporzą
dzonych ok. 4-go wieku. O tym 
jednak napiszemy szerzej w 
przyszłości.

Pragnęlibyśmy by t e , pod
stawowe wprost wiadomości o 
Ewangeliach przyczyniły się 
do lepszego zainteresowania się 
Pismem św. N. T., z którego 
wszak poznajemy bliżej szla
chetną postać takiego Chrystu
sa, jakim był w rzeczywistości
— „potężnym w czynie wobec 
Boga i całego ludu” (Łk. 24,19). 
Poznając zaś bliżej Chrystusa 
nauczymy się „wstępować w 
ślady Jego” — kochać Boga i 
ludzi.

JEZUICKO - ZAKONNA „OŚWIATA"

Dziwna rzecz, jak nie tylko w Polsce, ale na
wet w innych katolickich państwach, nie dano 
na to baczenia, że szkoły zakonne, nie należące 
wcale do żadnej świeckiej krajowej zwierz
chności, były właśnie nasłane od dworu rzym
skiego, żeby wychowały młodzież w samych 
tylko widokach, rzeczonemu dworowi dogo
dnych...

W narodzie wolnym, dozwolenie tak daleko 
zakonnym zgromadzeniom opanować wychowa
nie młodzieży, bez najmniejszego rządowego ba
czenia na ich cele, na ich kłótnie między sobą 
i na tę podległość, którą winni byli obcemu rzą
dowi, miało byc skutkiem zaślepionej ufności 
w rzeczonych zakonnikach i w Rzymie, skut

kiem anarchii i nieczułości na przyszły los na
rodu...

Uwaga ta ściąga się do tych celów politycz
nych (Watykanu — Uw. Red.) gdy się wspólnie 
łączył z wielu dworami Europy, poświęcając 
interes jednych dla drugich, względem czego 
Polska stawała się ofiarą przez sprężyny, 
którymi Rzym poruszał... Któż nadto zapomni 
tych okrucieństw i niesprawiedliwości, na które 
narażał nas fanatyzm: wszystko to brało począ
tek z naszych szkół zakonnych, które nas wpro
wadzały w podobny sposób myślenia, zasłania
jąc przed nami zbyt długo to światło nauk, w 
których nas inne wyprzedziły kraje!

(ks. Hugo Kołłątaj „Stan oświecenia")
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J. WŁOCŁAWSKI

MĘCZENNIK ZA PRAWDĘ RELIGIJNĄ 
I WOLNOŚĆ NARODU

(Pamięci ks.

j e d n a  z M i l i o n a  p a p i e s k i c h  
OFIAR

Mija 540 lat od chwili, gdy 
na podstawie wyroku soboru 
rnk wizycy jnego w Konstancji 
żywcem spłonął na stosie ks. 
Jan Hus, męczennik za prawdę 
Chrystusową i nieśmiertelny 
bohater narodu czeskiego. 
Rzecz jasna, iż tym samym 
rzymskie papiestwo wzbogaci
ło rejestr swych zbrodni i imię 
swe okryło nową hańbą. Z roz
kazu bowiem „nieomylnego” 
Rzymu płonęły już tysiące in
nych stosów, tysiące innych 
niewinnych ludzi męczono, 
poddawając ich najwymyślniej
szym torturom. Znamiennym 
jest to, iż niejeden z potwor
nych członków „świętej inkwi
zycji”, słusznie zwanej dziś pa
pieskim Gestapo, został „bea
tyfikowany i kanonizowany” *).

„Chrystusowi namiestnicy" 
gorliwi byli w czuwaniu nad 
„czystością wiary”, a  jeszcze 
bardziej troszczyli się o zapew
nienie sobie świeckiej władzy 
nad światem oraz pełnej szka
tuły. Jakby na ironię działo się 
to wszysko ponoć „dla większej 
chwały Bożej” i w imieniu 
Chrystusa, z którego uczyniono 
sobie wygodny szyld dla niec
nych poczynań. Wykonanie sa
mego wyroku śmierci powie
rzano władzy świeckiej, prosząc 
obłudnie, by karę wymierzano 
„iucunde, sine sanguinis effu- 
sione — łagodnie i bez krwi 
rozlewu”, co w opinii „świąto
bliwych” inkwizytorów miało 
oznacza śmierć na stosie.

Ks. Jan Hus był tylko jedną 
z miliona papieskich ofiar, jed
nakże jego . święta postać, bez
graniczne umiłowanie prawdy 
i wolności, jego wzniosła nau
ka, której dał świadectwo he-

*) By nie być gołosownym, przy
toczę choćby nazw iska takiego P io
tra  de Arbues, którego „kanonizo
w ano” na „świętego” za to, że z ca
łą prem edytacją spalił n a  stosie 
ponad 2000 „heretyków ”.

Jana Husa)

roiczną śmiercią — uczyniły go 
postacią historyczną i owiały 
nieśmiertelną sławą „Bożego 
bojownika”. I dlatego pragnie
my pamięci jego poświęcić ni
niejszy artykuł.

NA CZYM POLEGAŁA «HEREZJA” 
KS. J. HUSA?

Zapyta napew.no każdy, 
czymże to ks. Hus aż tak bardzo 
naraził się swemu „świętemu 
ojcu”? Jakież to były „strasz
ne herezje”, którymi zasłużył 
sobie na śmierć męczeńską?

Otóż nauczał ks. Jan  Hus, że 
nikomu nie wolno używać mie
cza do szerzenia wiary, że do 
zbawienia nikomu nie jest po
trzebna wiara w rzymskiego 
biskupa,., że do odpuszczenia 
grzechów potrzebny jest szcze
ry żal i skrucha, a  nic nie po
mogą tu papieskie odpusty,., 
występował też przeciw zepsu
ciu 'kleru, przeciw rozpuście i 
domagał się zniesienia celibatu, 
jako nakazu ludzkiego niezgod
nego z Ewangelią,., potępiał 
ostro świętokupstwo i naduży
cia materialne duchownych,., 
wreszcie za wzorem Chrystusa 
zalecał przyjmowanie Komu
nii św. pod obiema postaciami 
w myśl poleceń Mistrza: „Pij
cie z tego wszyscy!”

Żeby jednak lepiej zrozumieć 
do czego zmierzał ks. Hus, o co 
walczył, jaką jest jego zasługa 
dla czeskiego narodu i religii 
chrześcijańskiej w ogólności, — 
warto się zastanowić, na jakim 
podłożu historycznym i w ja
kich warunkach zewnętrznych 
rodziły się piękne idee tego 
wielkiego bohatera.

Otóż w Kościele watykań
skim. po okresie wzrostu za 
Grzegorza VII, Innocentego III 
i Bonifacego VIII, kiedy to pa
piestwo stanęło u szczytu swej 
władzy świeckiej i materialnej 
potęgi, nastał znowu ponury 
okres moralnego upadku i we
wnętrznego rozkładu w Koście
le. Okres od XIV do końca

XVI wieku — to czasy ciężkie
go przesilenia wewnętrznego w 
rzymskiej gałęzi Chrześcijań
stwa. Triumfowały bowiem 
wtedy: upadek moralny kleru 
papieskiego, jego pycha, chci
wość, rozwiązłość i ciemnota, — 
kupczono świętościami kościel
nymi jak na jarmarku, — sło
wem cała rzymska hierarchia 
stoczyła się na dno moralnego 
upadku.

Ta niejako zaraza toczyła, ca
ły organizm kościelny, począw
szy od góry, a skończywszy na 
biskupach oraz zwyczajnych 
duchownych świeckich i zakon
nych. A to siłą rzeczy musiało 
udzielać się również wiernym; 
W tymże XV wieku bywało po 
dwóch, a nawet po trzech pa
pieży jednocześnie, wszyscy 
oczywiście byli „nieomylni”, 
wszyscy „jedynie prawdziwi”, 
choć wyklinali się nawzajem i 
strącali z papieskiego fotela.

A gdy w dodatku zabrakło 
pieniędzy i złota w  papieskiej 
szkatule, gdy nie stało docho
dów na walki bratobójcze i pro
wadzenie rozwiązłego życia, 
zaczęto wysyłać posłańców na 
krańce świata, by zia drogie pie
niądze oferowali naiwnym lu
dziom papieskie odpusty.

KS. HUS HEROLDEM PRAWDY 
I WOLNOŚCI

To kalanie Kościoła oraz na
uki Chrystusowej zaczęło wy
woływać oburzenie wśród wie
lu porządnych duchownych i 
uczonych. We Włoszech wystą
pili w tym  czasie Jan  i Marceli 
z Padwy, we Francji oderwały 
się od papiestwa Waldensi i Al- 
bingensi, w Anglii zaczął nau
czać Jan Wiklif, będący profe
sorem Akademii w  Oxfordzie. 
Wtedy to w Czechach na wi
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i Ks. Jan Hus przed sądem  in kw izycy jn ym  na tzw . Soborze w  Konstancji. Z praw ej w  rogu delegacja poi- j 
j tka —  Paweł z Włodkowie i inni, ujmująca się gorąco :a prześladowanym . Obraz znakomitego malarza cze

skiego  — Brożika, \

downi dziejowej wystąpił rów
nież ks. Jan Hus.

Urodził się on w Husińcu pod 
Szumawą w dniu 6 czerwca 
13d9 r. jako syn prostych wieś
niaków. W latach młodzień
czych odbył głębokie Siusia w 
Akademii Praskiej, słynnej na 
cały świat uczelni. W roku 1400 
otrzymuje święcenia kapłań
skie, Posiadał gruntowną wie
dzę teologiczną, niezwykły dar 
wymowy, głęboką wiarę, a po- 
zatem gorąco ukochał swój kraj 
rodzinny i własny naród czeski.

Owe to cechy jego wzniosłe
go charakteru od wczesnych 
lat kapłańskich skłaniały go do 
zdecydowanej walki ze złem w 
Kościele. Jak gorąco umiłował 
prawdę świadczą słynne jego 
powiedzenia: „Szukaj prawdy! 
Słuchaj prawdy! Ucz się praw
dy! Miłuj prawdę! Broń praw
dę! Broń jej aż do śmierci!” 
Oto jego niewzruszona zasada.

Do nieśmiertelnych zasług 
ks. Husa należy i to, że potrafił 
wzbudzić sumienia ludzkie, 
przekonać umysły swego naro
du, porwać swych ziomków do 
walki o wolność sumienia i na
rodową niepodległość. Potrafił 
uderzyć taranem swej świętej

wymowy w butę rzymskiego 
biskupa i skruszyć bezwzględ
ną władzę papieża nad duszami 
ludzkimi. Nie poddał się bo
wiem ks. Hus ani potędze pa
pieża, ani orzeczeniom konstan- 
ckiego soboru. Odważył się na 
postawienie przeciw autoryte

towi papieża — nowej zupełnie 
zasady: zdrowego rozumu i oso
bistego przeświadczenia, opar
tego na sumieniu.

Ks. Hus nie odwołał żadnej 
z głoszonych przez się tez, do
magał się tylko by na podsta
wie zdrowego rozsądku i Pisma 
św. wykazano m u błędy. Nie 
musimy tu dodawać, że tego 
obrońcy „papieskiej prawowier- 
nośoi” d okazać nie potrafili. 
Toteż mimo wyklęcia z Kościo
ła Hus nadal nauczał z ambony 
swego kościoła, twierdząc, że 
więcej należy słuchać Boga, 
niż ludzi.

ZWOŁANIE INKW IZYCYJNEGO
SOBORU

Po rzuceniu nań słynnej kląt
wy, cały naród czeski mocno 
zareagował i wystąpił ze swą 
słynną apelacją, odwołującą się 
do Boga Wszechmogącego.

W tym czasie wyznaczono na 
listopad 1414 r. sobór do Kon
stancji w celu usunięcia nieza
dowolenia w Kościele i wystą
pienia przeciw nadużyciom pa
pieża Jana XXIII, oskarżonego
o kradzieże, rabunki, morder
stwa, podpalanie, rozwiązłość i 
inne występki. Chciano prze-
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prowadzić reformę w Kościele, 
stłumić naukę Wiklefa i Husa, 
podrywającą zasady hierarchii 
watykańskiej.

Ks. Hus, po otrzymaniu „li
stu żelaznego” od cesarza Zyg
munta, **) wybrał się na Sobór 
dobrowolnie. Gdyby tego sam 
nie chciał, naród czeski nigdy 
nie wydał by swego ulubieńca 
w ręce rzymskich oprawców. 
Zabrał tedy Hus ze sobą po
świadczenie głównego inkwizy
tora w Czechach, w którym 
tenże stwierdza, że „żadnej w 
ks. Husie nie znajduje winy i 
kacerstwa nie dostrzega!"

Mimo przyrzeczeń cesarza 
oraT papieża Jana XXIII — 
rychło po przybyciu do Kon
stancji zostaic- ks. Hus osadzo
ny w smrodliwym lochu wie- j 
ziennvm, morzony tam głodem 
i poddawany okrutnym tortu- i 
rom. Potem, by go jednak 
utrzymać przy życiu i odegrać 
parodię sadu, przeniesiono go 
do łagodniejszego wiezienia.
Po trzykroć bvł „przesłuchi
wany". Stał jednak niewzru
szenie przy swoiei niewinności, 
żądajac bv przekonywano go 
„nie knutem, ale dowodami z 
Pisma św.”

W czasie inkwizycyjnego po
siedzenia soboru na sali zerwa
ły się sprowokowane okrzyki 
uczestników: „Scalcie tego sza
tana! Spalcie potwora, którego 
piekło wydało! Spalcie naj
większego wroga chrześcijań
stwa i arcvkacerza! Przeklęta 
niech bedzie matka, która go 
rodziła, i piersi które go karmi
ły, i ręce które go piastowały!

**) Lis'; gw arancyjny, m ający rze
komo zapewnić ks. Husowi bezpie
czeństwo w drodze na sobór w Kon
stancji, swobodne przem aw ianie na 
nim, oraz pow rót do domu.

( Objaśnienia do ilustracji: OD GÓ- 
j R Y  — 1. S tarożytny kościół ks, J.
| Husa w  mieście Tabor, kaplicą be- 
j tleem ską zw any, — 2. W nętrze tego
S kościoła zm ienione dziś na m uzeum  
\ ks. J. Husa, — 3. Am bona z której 

najczęściej przem aw iał w ielk i boha- 
| ter religijny i narodow y  — ks. Jan  

Hus.— Na następnej stronie: 4. Herb 
\ m iasta Tabor, przedstaw iający m ę- 
j czeństw o ks. Husa na stosie, —- 5. 
i Jeszcze jeden fragm ent z m uzeum  
| ks Husa. Na str. 261 — krata z w ię- 
) zienia ks. Husa w  Konstancji, a — 
! obok ty tu łu , w kole — głowa ks. H u- 
f sa z obrazu B roż:ka pt. Hus przed  

sądem.

265
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Przeklęci niech będą nauczycie
le, którzy go uczyli, — przyja
ciele, z którymi obcował, — 
uszy, które go słuchały! Prze
klęta niech będzie ziemia, na 
której żył i pielgrzymował!”

OSTATNIE CHW ILE BOHATERA

Na ostatnim przesłuchaniu 
przed sędziami soboru nastąpi
ło słynne głosowanie oraz za

padł wyrok. ***) Na 88 upraw 
nionych do głosowania — 45 
jłosów padło za spaleniem go 
-ia stosie. Gdy po raz ostatni 
wezwano go do odwołania 
,swych herezji” — zawołał ks. 
Hus donośnym głosem: „Nie 
.nogę odstąpić od tej nauki i 
nary  w Ewangelię Jezusa 
Chrystusa!. Z pomocą Bożą po- 
lostaje we mnie siła Jego, do
póki nie przekonacie mnie sło
wami Pisma św.l”

Następnie upadł na kolana i 
zaczął się modlić żarliwie. Po 
:hwili znów odezwał się do 
swych okrutnych sędziów: 
,,Zwróciłem się do Boga z proś
bą, aby mnie oświecił i posilił 
w tej męce oraz utrapieniu 
moim. I nie zmieniłem mego 
postanowienia, abym mógł od
wołać choć jeden ustęp z tego, 
com dotąd napisał, kazał lub 
wyznawał. Toteż odrzucam 

i oskarżenie świadków fałszy
wych. Świadectwa ich i przy
sięgi są nieprawdziwe, są wpły
wem ciasnej mocy zła, co wie 
sam Bóg!”

Wówczas przeciwko ks. Hu
sowi wystąpił sam cesarz Zyg

***) Na soborze w K onstancji b ra 
ło udział również poselstwo z Pol
ski, w ysłane przez króla W ładysła
wa Jag iełłą  i A kadem ią K rakow 
ską. Dodać należy, że z pośród nich 
dzielnie bronił H usa — Paw eł Włod
kowic, a za niewinnością jego gło
sował arcybiskup gnieźnieński Mi
kołaj T rąba, oraz słynny rycerz Za
wisza Czarny.

munt. Napróżno wołał do niego 
przyjaciel i obrońca ks. Husa — 
hrabia z Chlumu „Cesarzu, nie 
podpisujcie! Zhańbicie imię 
swoje i swego narodu! W imię 
Trójcy Najświętszej zaklinam i 
proszę was, nie czyńcie tego!”

Był to bowiem sąd i wyrok 
na wzór sądu i wyroku nad 
Chrystusem!

W nocy przed straceniem 
przyjaciele ks. Husa chcieli 
ułatwić mu ucieczkę, lecz wiel
ki bohater temu się stanowczo 
sprzeciwił, oświadczając, że 
zhańbił by swoje imię i potępił 
świętą Sprawę, której służył 
przez całe swe życie.

Rankiem w dniu 6 lipca, tuż 
przed wykonaniem strasznego 
wyroku, raz jeszcze wezwano 
ks. Husa, by „herezje” swoje 
odwołał. Lecz i wtedy w obli
czu okrutnej śmierci oświad
czył: „Stoję przed obliczem 
Pana, i sumienie nie dozwala 
rai tego uczynić!” — Wówczas 
zdarto z niego szaty kapłańskie 
i nałożono kapelusz z szyder
czym napisem: „Herezjarcha”, 
poczem wydano go władzom 
świeckim na stracenie.

Ks. Hus przed samą swą 
śmiercią modlił się następują
cymi słowy: „O Panie Jezu 
Chryste, w ręce Twoje oddaję 
ducha mojego. Ojcze niebieski, 
nie poczytaj tego za grzech nie
przyjaciołom moim, czego do
puszczają się na mnie, i pozwól, 
aby oczy moje ujrzały icn u Cie
bie w łasce wiecznej, gdy dusze 
ich po ciężkiej godzinie śmierci 
unosić się będą do tronu Two
jego. Ojcze Mój, oświeć serca 
zbłąkane, aby prawda świętej 
Ewangelii otworzyła im oczy, a 
chwała Twoja głoszona była na 
wieki!”

Gdy zapalono już stos wypo
wiedział ks. Hus głośno: „Jezu 
Chryste, Synu Boga żywego, 
zmiłuj się nade mną!” Te słowa 
powtarzał tak długo, dopóki 
dym i płomienie nie zagłuszyły 
jego głosu.

Tak oto umierał wielki refor
mator Kościoła chrześcijańskie
go, o którego bohaterskiej 
śmierci niepodobna mówić bez 
wzruszenia. Wyrok soboru kon- 
stanckiego był pogwałceniem 
praw Boskich i ludzkich. Był to 
właściwie nie sąd, lecz zwyczaj
ne zabójstwo, -T- nie kara za 
winę, ale o pomstę do nieba wo
łające morderstwo.
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Ks. E. CZARNECKI

R z u c a m y  sn op  św ia łła  n a d raż liw e p rob lem y  re!>giftielll

CO STANOWI ISTOTĘ MAŁŻEŃSTWA?
Cz. I

(O sprzeciwnościach w nauczaniu kościelnym na temat Sakramentu małżeństwa).

I CZŁOWIEK PODDANY JE ST  PRAWOM NATURY

Cała prawie przyroda jest „małżeństwem”. 
Może to dziwne twierdzenie, lecz prawdziwe. 
Łany zbóż muszą mieć „żeńskie" i „męskie" 
cechy. Dobroczynny wiatr, pośrednik miłości, 
niesie drobniutki pyłek często całe dziesiątki 
kilometrów, by przez połączenie dwóch „płci" 
powstał kłos brzemienny ziarnem, by z prze
pięknego kwiatu jabłoni utworzył się soczysty 
owoc. Najmniejsze nawet źdźbła trawy, poza 
nielicznymi wyjątkami, nie rozwiną się na łą
ce, nie utworzą barwnego kobierca zielem, jeśli 
nie nastąpi „zapylenie11, jeśli nie dojdzie do mi
łosnego uścisku pyłków pod pogodnym niebem 
wiosennej czy letniej nocy. Podobnie jest 
w świecie ptaków, ryb, skorupiaków, zwierząt 
i wszelkich istot żyjących.

To „małżeństwo" w przyrodzie następuje 
pod wpływem mądrych praw natury nieświa
domie , przypadkowo— jako wynik potężnego 
instynktu życia i rozmnażania się. Jest ono za
razem życiem przyrody. Gdzie brak jest odmia
ny płci, tam naogół następuje nieuchronna 
śmierć i martwota.

I to właśnie życie przyrody, jej rozwój, roz
kwit, jest równocześnie jej najwyższą warto
ścią. Bo życie zawsze jest wartością, a śmierć 
jako niebyt, zaprzeczenie życia, jest równo
cześnie brakiem jakiejkolwiek wartości. Po
dobnie więc i to, co tworzy życie, co jest bez
pośrednią jego przyczynia — małżeństwo—  
jest wartością najbardziej podstawową i ważną.

Człowiek jest również cząstką przyro
dy. Z niej wyszedł—„z mułu ziemi powstał'1— 
i jej prawom podlega. On również otrzymuje 
i przekazuje następnym pokoleniom życie. 
Przekazuje to życie nie przypadkiem, nie pod 
wpływem instynktu, lecz według praw, które 
Stwórca położył u podstaw bytu ludzkości, 
a które ludzkość własnym rozumem poznaje. 
Stąd też ślepe „małżeństwo'1 przyrody docho
dzi w człowieku do stanu najwyższej doskona
łości, wyzwala się z instynktowności i przypad
ku, a staje się rozumnym połączeniem dwojga 
ludzi: mężczyzny i niewiasty, tworzących 
jedną z podstawowych wartości na ziemi — r o 
d z i n ę .  Rodzina ta daje życie innym jednost
kom ludzkim, te z kolei następnym i w ten 
sposób pali się nieustannie święty znicz rodu 
ludzkiego, z pokolenia w pokolenie przecho
dzi radosna sztafeta życia.

Ponieważ w obecnym stanie kultury ludz
kiej do powstania rodziny konieczne jest mał
żeństwo, czyli prawny związek dwojga ludzi,

dlatego małżeństwo jest bardzo ważnym aktem 
i niewątpliwie podstawowym. Dzięki małżeń
stwu ludzkość rozwija się i rośnie. Gdyby za
brakło małżeństwa zaginął by ród ludzki, a na 
pełnej życia ziemi, śmierć rozciągnęła by swe 
czarne skrzydła.

NIEKONSEKW ENCJE PRZESTARZAŁEJ ASCEZY

Wielkie cele przekazywania życia, stawiają
ce małżeństwo w rzędzie największych i naj
potężniejszych instytucji świata, zostały nada
ne małżeństwu ludzi, tak jak i całej przyrodzie, 
przez samego Boga. Wydaje się to takie prosta 
i tak zrozumiałe, że nie powinno tu być żad
nych wątpliwości, żadnego,, ale“. Każdy czło
wiek myślący musi przyznać małżeństwu na
leżną mu wartość i pierwszeństwo w hierar
chii instytucji tej ziemi. A jeśli kto ma tę w ar
tość przyznać, to w pierwszym rzędzie ludzie 
wierzący, dla których sam Bóg jest najwyż
szym Życiem i twórcą wszelkiego życia na 
ziemi.

Tymczasem właśnie ludzie wierzący, religie, 
asceza religijna podważała i do dziś podważa, 
często może nieświadomie, samą podstawę ży
cia małżeńskiego. Naiwyższa asceza religijna 
wyrzeka się małżeństwa, jako przeszkody, 
bariery, zagradzającej drogę do świętości. „Kto 
smakuje w żonie, ten smakuje w grzechu... Dla 
człowieka, w którym zafermentowała świętość, 
istnieje tylko pustelnia życia bezżennego. mał
żeństwo jest winą wobec świętości... Jakżesz 
będzie ci smakować w;no nadziemskie, skoro 
smakuje ci wino ziemskie"?

Te i tym podobne wyrażenia można napot
kać w wielu książkach ascetycznych, w pod
ręcznikach rozmyślań dla zakonnic i zakonni
ków, które nie sami tylko zakonnicy czytają, 
lecz rozpowszechniają je spowiednicy, poleca
jąc setkom i tysiącom swych penitentek i peni
tentów, siejąc przez to w ich sercach pogardę 
tego świata i wszystkich jego spraw. Dla tych 
ludzi dziewictwo, ucieczka od małżeństwa, jest 
synonimem świętości. Małżeństwa ' nigdy nie 
uważali za drogę najprostszą do Boga. Dla nich 
tylko odcięcie od świata, zamknięcie za gruby
mi murami, opancerzenie przeciw „pokusom" 
tej ziemi, dla której mają najwyżej pobłażliwy 
uśmiech, jest najpewniejszym znakiem „wy- 

’ braństwa” Bożego. Tylko takie „dziewicze" ży
cie, zapewnia pierwsze miejsca w stallach Bo
żego prezbiterium.

W związku'z tym, nie tylko wśród większoś
ci duchownych, ale i wśród wielu ludzi świec-
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kich, pąkutuje do dziś całkowicie mylny po
gląd na małżeństwo. Prawie powszechnie uwa
ża się małżeństwo za „remedium concupiscen- 
tiae“ — lekarstwo przeciw pożądliwości, prze
ciw tej gorszej,' powstałej na skutek grzechu 
skłonności w człowieku. Uważa się je za środek 
do zaspokojenia niższych, „bagiennych11 instyk- 
tów ludzkich. Takie podejście do małżeństwa 
opiera się zazwyczaj na znanym powiedzeniu 
Ap. Pawła: „Melius est nubere, ąuarn u ri” — 
lepiej się ożenić aniżeli gorzeć. Powiedzenie to 
nie pozbawione zresztą akcentów manicheizmu, 
naprowadza rozumowanie, że tylko ten powi
nien się żenić, kto czuje, iż nie potrafi poko
nać w sobie, zmysłowości, czyli ten kto ma sła
bą wolę i charakter — a więc gorszy, najniższy 
rodzaj ludzi. Nie pamięta się^naogół, że wyra
żenie św. Pawła nie należy brać pojedyńczo, 
•bez porównania z innymi jego słowami o mał
żeństwie, a zwłaszcza z listem do Efezów, w 
którym pięknie o małżeństwie pisze.

MAŁŻEŃSTWO W IELKIM  SAKRAMENTEM

Tu właśnie, po powyższym rozważaniach, do
chodzimy do jednej z poważnych sprzeczności 
w religii, zwłaszcza w religii w  wydaniu pa- j 
pieskim.

Małżeństwo bowiem jest Sakramentem, 
a więc znakiem widzialnym udzielającym 
współmałżonkom łaski niewidzialnej. Apostoł 
Paweł porównuje małżeństwo do związku 
Chrystusa z Kościołem, czyli, jak Chrystus 
jest życiem Kościoła i bez wiary w  
Chrystusa, bez Jego łaski nie byłoby Kościo
ła — tak samo małżeństwo ma być życiem 
chrześcijan, bo bez niego nie byłoby żadnej 
społeczności, a tym samym i społeczności 
chrześcijańskiej. Ap. Paweł powiada dalej, iż 
małżeństwo jest „wielkim Sakramentem0 (Ef. 
5.32), a więc jednym z najważniejszych, pod
stawowych Sakramentów. O żadnym z 7-miu 
Sakr. nie mówi Pismo św. tak, jak o Sakramen
cie małżeństwa. I trzeba przyznać, że to stawia
nie małżeństwa na najwyższym szczeblu jest 
zupełnie słuszne i zrozumiałe, gdyż sam Bóg 
postawił je na pierwszym miejscu w swych 
mądrych prawach natury, jak to wykazaliśmy 
we wstępie.

Dlaczegóż więc praktyka Kościoła rzym. kat. 
odbiega od teorii głoszonej przez tenże sam 
Kościół?

Trudno na to odpowiedzieć. Istnieje tu 
najwidoczniejszy brak konsekwencji, jawna 
sprzeczność między dogmatyką a jej zastosowa
niem w życiu. Wypaczona religijność i tępa de
wocja zawsze chodzi bocznymi drogami, ceni 
kręte ścieżki, woli je od szerokich, bitych goś
cińców, woli komórki i zatęchłe cele, gdzie pa
nuje nieustanny półmrok i gdzie z trudnością^ 
łapie się oddech, aniżeli jasne mieszkanie, peł
ne słońca, w którym żyje się radośnie, oddycha 
lekko.

Nie mogę powstrzymać się tu od zacytowania 
przepięknych słów jednej ze współczesnych

publicystek*, bolejącej nad sprzecznościami 
i licznymi niekonsekwencjami rzymskiego ka
tolicyzmu, głoszącego z jednej strony wielkość 
Sakr. małżeństwa, a stawiającego z drugiej wy
rzeczenie się świata, pogardę dla jego ziem
skich spraw, bezżeństwo — na najwyższym pie
destale moralności chrześcijańskiej.

„Czujemy instynktownie, że jesteśmy tu 
wplątani w jakąś tragiczną pomyłkę, w jakieś 
nieporozumienie. W sprzeczność... I nawet wie
my, jak się nazywa to grzęzawisko, w którym 
więzną nam nogi, gdy uważamy, że żyjąc 
w Sakramencie małżeństwa musimy żyć „w 
chronicznym uczuciu grzechu".... Wiemy, że ten 
labirynt bez wyjścia, stawiający do walki ze so
bą przez Boga stworzone bytv, przez Boga 
udzielone nam łaski i dary, rozpoczął się w mro
kach manicheizmu, który tęoiony przez św. 
Augustyna i tyiu innych, ciągle jak przysłowio
wy smok, podnosi odrośniętą głowę i mówi ze 
złością lub rozpaczą: zły świat stworzvł Bóg, 
stworzył go na pokusę człowieka, stworzył go 
na to, by był przedmiotem odrzucenia, stworzył 
go na to, by był wypluty jak zgryzione słonecz
nikowe ziarno, aby był zmiażdżony, potępiony, 
znienawidzony’1.

Wystarczy bodaj Drzez krótką chwile zasta
nowić się nad sprawami religii. by z łatwością 
wyłowić cały szereg sprzeczności oodobnych do 
powyższej. A przecież nie są one potrzebne 
i można je bardzo łatwo zlikwidować. W da
nym wypadku wystarczy zmienić tvlko mylne, 
niesłuszne podejście do małżeństwa i nowie- 
dzić otwarcie wszystkim wierzącym. że sam 
Bóg chciał i do tej pory nie zmienił sw°i decy
zji, żeby właśnie żvcie rodzinne bvło dla czło
wieka tą najbardziej prosta dro?a podróży 
ziemskiej, maiaca w rezu1taci° zaoewnić wiecz
ne zbawienie. Trzeba nodkreślió. zwłaszcza lu
dziom skłonnym do egoistycznego żveia samot
nego, że małżeństwo jest droga trudna i wyma
gającą najwięcej wyrzeczenia. noświeceń 
i oracy. Oni bowiem sadza zuoełnie odwrotnie. 
Uważają małżeństwo za drogę zbvt łatwa i dla
tego szukają innych, trudniejszych według nich 
dróg. W ten sposób, w miejsce wyznaczonych 
przez Boga sposobów osiągnięcia doskonałości, 
stawiają swoje własne, nędzne często i naiwne 
ludzkie pomysły, które im się zdają mądrzejsze 
i lepsze od Bożych postanowień.

CYWILNA UMOWA MAŁŻEŃSKA WIĄŻE 
W SUMIENIU

Istnieje jeszcze jedna drażliwa kwestia 
w małżeństwie, wymagająca równie jak po
przednia jasnego i otwartego rozwiązania, choć
by było ono naw et swego rodzaju rewelacją 
i zaskoczeniem.

Przypominam sobie, kiedy 1 stycznia 1946 ro
ku został przez państwo wprowadzony obowią
zek ślubów cywilnych, wyznawcy rzym. kat. 
Kościoła, podjudzani przez swych duszpa

*) Zofia S taro w iejska — M orstinowa „Radość”, T. P. 
34/50
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sterzy, przyjęli to mądre zarządzenie z oburze
niem. Do tej bowiem pory, tylko u nas w Pol
sce, Kościół był jedynym szafarzem małżeństwa 
tak ze strony religijnej jak i cywilnej. Nie 
zwracano uwagi na to, że oddanie Kościołowi 
spraw małżeńskich, wprowadzało niesamowite 
zamieszanie w tej dziedzinie. Przed wojną bo
wiem, jedynie kilka zalegalizowanych wyznań 
miało prawo udzielania tzw. ślubów cywilnych 
i spisywania cywilnej umowy małżeńskiej. Inne 
wyznania, między innymi i nasz Kościół naro
dowy, nie'posiadał tego prawa. Dlatego małżeń
stwa zawarte w tych Kościołach, nie były uzna
wane przez państwo. Kto zaś z naszych wy
znawców chciał wziąć ślub w Kościele rzym. 
kat., u księdza będącego zarazem urzednikiem 
Stanu Cywilnego, narażał się na cały szereg 
szykan, musiał przeiść nrzez rozmaitego rodza
ju egzorcyzmy i wśród kadzideł o nie zawsze 
przyjemnej woni, wśród jarzących się świec — 
wyprzeć się swego wyznania i przyjąć wszech
władną rzymską wiarę. Dlatego wielu, przywią
zanych do swych wyznań wiernych, wolało 
uchodzić w oczach naństwa za ,.konkubinariu- 
szy”, aniżeli zrezygnować z wolności w wyzna
waniu wiary, co naturalnie sprowadzało na -nich 
przykre konsekwencje społecznie i prawne.

Kiedy więc została przez Władzę Ludową ta 
anomalia uporządkowana, tylko kler watykań
ski w Polsce nie chciał przyznać słuszności pań
stwu, uważając iż spotyka go krzywda wielka, 
bo wydarto mu część władzy, przynoszącej 
w dodatku poważne dochody materialne. Koś
ciół ten rozwinął więc wśród swych wiernych 
wrogą propagandę przeciw ślubom cywilnym. 
Rozgłosił, że śluby te nie m ają żadnej wartości, 
wykpił je i wyśmiał!

Jako skutek takiej propagandy było to, że 
wyznawcy zawierali śluby tylko w Kościele, 
a po kilka nawet lat wstrzymywali się od sank
cjonowania ich prawnego w Urzędach Stanu 
Cywilnego. Jeszcze do dzisiejszego dnia wielu 
sądzi, że ślubv cywilne nie mai a żadnego zna
czenia, natomiast ważny jest tylko ślub kościel
ny, mało tego, tylko rzym. kat.

Parę tygodni temu np. spotkałem się w po
ciągu z zapytaniem, czy ślub cywilny jest waż
ny czy nie? Czy to jest ślub prawdziwy? Kiedy 
odpowiedziałem, że jest to ślub ważny nie tylko 
w zakresie zewnętrznym i prawnym, ale 
wiąże ludzi wierzących pozatem w sumieniu, 
prawie cały przedział siedzących aż się po
derwał z ławek, gdyż tak jeszcze „żaden ksiądz 
im nie mówił’*.

Bardzo to przykre, że „żaden ksiądz tak nie 
mówił1*, bo właśnie zgodnie ze swym sumie
niem i wykształceniem teologicznym, powinien 
był powiedzieć!

Tu oto widzimy drugą poważną sprzeczność 
w podejściu do małżeństwa i drażliwy nadzwy
czaj problem. Co innego znowu mówi oficjalna 
dogmatyka kościelna, a co innego naucza kler 
w życiu codziennym. Wszak istotą Sakramentu 
małżeństwa jest sama umowa małżeńska. Ko
deks prawa kanonicznego rzym. kat. Kościoła 
podaje:

„ I s t o t ę  S a k r a m e n t u  m a ł ż e ń 
s t w a  s t a n o w i  u m o w a  ( k o n t r a k t )  
m ę ż c z y z n y  i k o b i e t y ,  w y r a ż o n a  
s ł o w y  l u b  o d p o w i e d n i m i  z n a k a 
mi ,  k t ó r ą  t o  u m o w ą  o b i e  s t r o n y  
d a j ą  i p r z y j m u j ą  p r a w o  d o  c i a 
ł a  w c e l u  a k t u  m a ł ż e ń s k i e g # .  
C h r y s t u s  P a n  p o d n i ó s ł  d o  g o d 
n o ś c i  S a k r a m e n t u  s a m ą  u m o w ę  
m a ł ż e ń s k ą ,  z a w a r t ą  m i ę d z y  
o c h r z c z o n y m i ,  d l a t e g o  m i ę d z y  
o c h r z c z o n y m i  n i e  m o ż e  i s t n i e ć  
w a ż n y  k o n t r a k t  m a ł ż e ń s k i  ż e 
b y  t y m  s a m y m  n i e  b y ł  S a k r a 
m e n te m '' .  C.I.Ć. 1012, 1081)'.

A więc umowa małżeńska spisana wobec 
świadków jest już ważnym małżeństwem, obo
jętnie gdzie umowę małżonkowie zawierają, 
czy w Urzędzie Stanu Cywilnego czy w koście
le. Umowa taka jest zaraz°m Sakramentem, 
gdyż wviatkowo przy małżeństwie „szafarzami 
i podmiotami Sakramentu małżeństwa są za
wierający kontrakt małżeński" (Ks. Sieni atyc- 
ki ,.Dogmatyka’* t. IV. s. 380). Sami więc mło
dzi udzielana sobie Sakramentu małżeństwa,
o ile naturalnie są ochrzczeni i nie ma między 
nimi przeszkód rozrywających małżeństwo. 
Wszyscy inni: kanłan czv urzędnik świecki mo
gą być tylko świadkami ślubu, przy czym ksiądz 
pełni rolę błogosławiącego ów związek w imie
niu Kościoła.

Według dogmatyki rzym. kat.. Kościoła — 
nawet „w małżeństwie niewiernych gdy obie 
strony przyjm ują chrzest związek małżeński 
staje się tym samym Sakramentem, bez odna
wiania zgody na małżeństwo*’ (Ks. Sieniatycki- 
Dogmatyka — s. 381) Zawarta zatem uprzednio 
umowa małżeńska przez ludzi nieochrzczo- 
nych staje się dla nich natychmiast Sakramen
tem po przejęciu chrztu św.

Jak więc przedstawia się sprawa o ile chodzi
o śluby cywilne zawierane obecnie w Urzędach 
Stanu Cywilnego? Czy śluby te wiążą chrześci
jan w sumieniu?

Należy otwarcie powiedzieć, że zgodnie 
z tym, co głosi o małżeństwie dogmatyka i pra
wo kanoniczne Kościoła rzym. kat., umowa 
małżeńska zawarta w Urzędzie Stanu Cywilne
go wobec świeckich przedstawicieli państwa, 
jest ważną i wiążącą w sumieniu, więcej — 
dla osób ochrzczonych jest zarazem Sakramen- 
ten”(!) Oczywiście, jeśli umowa ta zawarta jest 
najpierw w kościele, wobec kapłana, wtedy bę
dzie ślub kościelny dla małżonków Sakramen
tem, jeśli zaś najpierw w Urzędzie Stanu Cy
wilnego, to tam najpierw  dokonuje się Sakra
ment małżeństwa.

DLACZEGO KSIĘŻA NIK MÓWIĄ PRAWDY
O MAŁŻEŃSTWIE?

Dlaczegóż więc księża na ambonach, w kon
fesjonałach, przy każdej sposobności głoszą, że 
śluby cywilne nie są nic warte, że są tylko zwy
kłą rejestracją? Dlaczego nie U7naiy >cn wią
żące w sumieniu i nie mówią prawdy swym wy
znawcom?
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Po,pro,stu dlatego, że są niekonsekwentni 
i obłudni. Nie chcą śmiało wyciągnąć słusznych 
wniosków ze swych od wieków głoszonych za
sad dogmatycznych. Tu bowiem istnieją tylko 
dwie drogi wyjścia: albo wytłumaczyć wierzą
cym, że ich umowa małżeńska, zawarta i pod
pisana w Urzędzie Stanu Cywilnego jest już 
prawdziwym Sakramentem małżeństwa i obo
wiązuje ich w sumieniu — albo zmienić swoją 
dogmatykę i udowodnić, że małżeństwa nie za
wierają same strony, jako szafarze Sakramen
tu, lecz udziela go kapłan w kościele. No, ale to 
ostatnie byłoby równoczesnym stwierdzeniem 
wiekowego błędu dogmatyki, popartej przecież 
autorytetem , .nieomylnych” papieży, przewró
ceniem do góry nogami papieskiego prawa 
kościelnego.

A przecież można w tej doprawdy ciekawej 
i wyjątkowej sytuacji znaleźć kompromisowe 
i zdrowe wyjście, bez krętactwa i bez obłudy. 
Wszak można wytłumaczyć wiernym, że każ
dy z nich, oprócz tego, że jest obywatelem, 
członkiem [społeczności państwowej, jest równo
cześnie członkiem społeczności kościelnej. O je
go małżeństwie musi ta społeczność wiedzieć. 
By zatem 'nie kwestionowano jego pożycia, by 
nie wprowadzał przez to zgorszenia wśród swo
ich wyznawców — powinien po sporządzeniu 
umowy małżeńskiej w Urzędzie Stanu Cywil
nego — dopełnić pozatem obrzędu kościelnego. 
Tymbardziej jest to konieczne dla człowieka 
wierzącego. Slub kościelny jest połączony z mo
dlitwą, przystąpieniem do spowiedzi i Komunii 
św. z kapłańskim błogosławieństwem, słowem 
przygotowuje duchowo wierzących współmał
żonków do czekającego ich trudnego naogół ży
cia rodzinnego. Spowiedź ponadto usuwa prze
szkody (obex) przed łaską sakramentalną. Wia
domo bowiem teologom, że chociaż Sakramenta 
udzielają same ze siebie łaski (ex opere operato) 
to jednak przeszkoda w postaci grzechu cież- 
kiego nie dopuszcza łaski Bożej do duszy. Nie 
ulega najmniejszej wątpliwości, że człowiek 
wierzący p o w i n i e n  szczerą modlitwą, spo
wiedzią, gorącą ,prośbą do Boga o błogosławień
stwo, poprzedzić tak ważną chwilę w swym ży
ciu,- jaką jest bezsprzecznie małżeństwo. Ale nie 
ulega też wątpliwości, że dwoje ludzi podpisu
jących umowę w Urzędzie Stanu Cywilnego 
i przekazujących sobie tą umowę wzajemne 
prawa do siebie, jeśli nie istnieje między nimi 
żadna przeszkoda — zawierają w Urzędzie Sta
nu Cywilnego prawdziwy Sakrament małżeń
stwa!

Takie szczere, otwarte wytłumaczenie tych 
spraw ludziom wierzącym na pewno znalazło by 
całkowite u nich zrozumienie i śluby cywilne 
nie wprowadzały by w  ich serca rozdwojenia, 
niezadowolenia z konieczności spełniania obo
wiązku nałożonego przez władze państwowe.

DO CZEGO PROWADZI MYLNE DOGMATYCZNIE 
STANOWISKO KOŚCIOŁA?

Ponieważ Kościół rzym. kat. nie czyni tego, na 
co wskazuje logika, więc powstają rozmaite pa
radoksy, z których w żaden sposób wybrnąć nie

potrafi. Wyznawcy tego Kościoła zawierają czę
sto najpierw  śluby cywilne, a kościelne dopiero 
po miesiącach a nawet latach, bo i takie zdarza
ją się wypadki. Kościół ze swej strony uważa 
ich małżeństwo za konkubinat (chyba prawem 
kaduka), odtrąca ich od udziału w życiu reli
gijnym, od przyjmowania Sakramentów św. 
(patrz: „Posłannictwo" nr. 7/55 str. 230). Wy
znawcy sami są zdezorientowani za kogo m ają 
nowożeńców uważać i wytwarza się przez to za
mieszanie, mentlik nie przyczyniający wcale 
chluby Kościołowi.

Dziwne, niczym nie wytłumaczone stanowis
ko Kościoła powoduje jeszcze gorsze skutki mo
ralne, przyczynia się bowiem do rozbijania ży
cia małżeńskiego, do rozwodów, które przecież 
nie leżą ani w  intencii państwa, ani. tym bar
dziej nie powinny leżeć w  intencii Kościoła. Bo 
oto wyznawcy rzym. kat. przekonani, iż ślub 
cywilny nie wiąże ich w sumieniu, zawieraią 
najpierw śluby cywilne — „na próbe“. W razie 
nie udania się ,,próby” m aja iaszcze drugie 
wyjście — mogą zawrzeć drugi ślub kościelny 
z inną osobą, bo wszak Kościół nie uznaie ślu
bów cywilnych za ważne. Albo czynią odwrot
nie — zawierają najpierw  ślub w kościele, bo 
w razie niedobrania się, maią możność rozbić 
małżeństwo i zawrzeć ważny wobec państwa 
ślub cywilny, co w sumie wytwarza oodwóiną 
etykę, podwójną moralność — świecka i koś
cielną. A wszak etyka, oparta, wg nas ludzi 
wierzących, o boskie Drawa natury, jest iedna 
dla wszystkich. Kościół wiec, w tvm zwłaszcza 
wypadku zazębiaiacym reliffię z Prawami pań
stwowymi, winien oomaPać nańst^m w pod
trzymywaniu iak  naiwvższei moralności w=ród 
obywateli, a nie rozbiiać ich na odrebne obozy 
moralne. Tu właśnie Kośoińł ma swą ważną 
misie do spełnienia, V> wszak nie polityka ma 
absorbować siły duchownych, lecz praca nad 
postawieniem wierzacwh pa odoowiednim no- 
ziomie etycznym •— pożyteczna nraca, n W i t a 
jąca wiernych Kościoła a zarazem obywateli 
państwa.

Tymczasem, w opisanym wypadku życia mał
żeńskiego, Kościół rzymski zdaje się nie do
strzegać tego, co głosi jego dogmatyka i powo
dowany chęcią zysku oraz bezpodstawową boi aź 
nią o uszczuplenie swej władzy, wprowadza 
rozdźwięk w społeczeństwie.

*

Oto do czego prowadzi brak jasnego oblicza 
i szczerego spojrzenia prawdzie w oczy. Oto 
drażliwy problem, który koniecznie musi nasu
nąć się każdemu, kto zacznie zastanawiać się 
nad sprawą małżeństwa chrześcijańskiego. Oto 
dwie srzeczności, które przy odrobinie dobrej, 
woli można usunąć nie tracąc nic na powadze, 
autorytecie i na kieszeni nawet, a usuwając je 
podnieść poziom wiary i religii o dwa stopnie 
kulturalne wzwyż i przyczynić się do utrw ale
nia ładu wewnętrznego i pokoju wśród człon
ków jednego narodu.

(Cz. II artykułu w nast. numerze)
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Maria Konopnicka

rfirzeszł&si i rfirzipzŁóść
Przeszłość — wielka pra-mogiła, 
w której leżą ojców kości, 
zapasowa ruchu siła, 
utajony dech ludzkości...
Skarbiec święty, skarbiec stary, 
kędy wieki porzucały 
zbroje swoje i sztandary, 
hasła, barwy, ideały...
Przeszłość — wielkie ludów zbrodnie, 
bohaterów wielkie czyny, 
zażegnięte walk pochodnie, 
uschłe wieńce i wawrzyny, 
karty, ryte krwią i mordem, 
rozszarpane burz zawieją, 
skry, skrzesane starym kordem, 
co nam dotąd dusze grzeją.
Przeszłość — czarny kir żałoby, 
nieśmiertelne hym ny chwały, 
cisza, która strzeże groby, 
jak archanioł śmierci biały...
Gorejące wspomnień znicze, 
echo zwycięstw i rozpaczy, 
talizmany tajemnicze 
na wątpiącą pierś tułaczy...
Przeszłość — pieśń, od której jeszcze 
dziś chwytają ludy dreszcze, — 
pieśń ta, którą ideały 
nad kołyską im śpiewały.
Przeszłość — ołtarz i świątnica... 
Przeszłość — pręgierz, kaźń, niesława... 
Przeszłość — życia tajemnica, 
co z popiołów zmartwychwstawa...
Oto budzi się i dyszy, 
obejmuje świat w ramiona '■— 
i krzywd dawnych mści się w ciszy, 
aż zostanie odkupiona...
Przeszłość — dramat, w którym  dzieje 
wywołują mar gromady, 
tłum  się trwoży, wzrusza, śmieje, 
lecz myśliciel patrzy blady...

Przyszłość — jutrznia zróżowiona, 
świt błękitny, świt daleki, 
do którego wszystkie wieki 
wyciągają swe ramiona...
Czyn zwinięty jak w zawiązku, 
w tajemniczym m yśli kwiecie... 
Prąd, co ruchy budzi w święcie, 
wznosząc sztandar obowiązku: 
sny narodów, ludów hasła, 
zapał walki, klęsk pociecha, 
wiara ziemi niewygasła, 
co z błękitów się uśmiecha...

Zagon żyzny, zlany potem  
tych szlachetnych, co go orzą, 
zasiewany ziarnem złotem  — 
prawdą jasną, prawdą bożą. 
Nieugięta, niecofniona, 
nieodmienna, idzie — cicha... 
szermierz, walcząc o nią, kona, 
ale ludzkość nią oddycha!

I cóż łączy te dwa światy,
jak ogniwa dwa łańcucha? —
Teraźniejszość —
ptak skrzydlaty,
myśl,
czyn,
słowo,
tchnienie ducha.

-X.'

1

(„M. Konopnicka” — rzeźba A. Pietrowiec)
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REDAKCJA
ROZMAWIA

CZYTELNIKAMI

Poznajm y się bliżej, a 
dopiero w tedy zacznijm y  
w ydaw ać o sobie spra
w iedliw e i uczciw e sądy!

CZYM KOŚCIOŁ NARODOWY ROŻNI SIĘ 
OD WATYKAŃSKIEGO

L.X. — Toruń* W.Z. — Krasnystaw* T.K. — 
Kraków* M.B. — Pruszków* P.S. — Żyrardów* 
S.G. — Warszawa* G.M. — Legnica* D.F. — 
Sopot* R.R. — Bończa* H.L. Żółkiewka*

W yżej wymienieni oraz wielu innych naszych 
Czytelników zwraca się do Redakcji z powta
rzającymi się pytaniami: Jaki jest Wasz sto
sunek do Kościoła rzymsko-katolickiego? Czy 
Was coś jeszcze łączy z papieżem? Co Was dzie
li od Watykanu? Powiedzcie nam jasno, na 
czym polega istotna różnica między rzym skim  
a polskim katolicyzmem? Co to znaczy: polski 
katolik? Czy Kościół Narodowy nie jest przy
padkiem zwyczajną kopią starego, papieskiego 
Kościoła? Na ogół tak bardzo jesteście do sie
bie podobni, że trudno się wyznać wśród Was? 
W czasie cichej mszy niepodobna rozróżnić, 
czy się jest w polskim, czy w rzym skim  koś
ciele! Dlaczego macie takie same obrzędy, takie 
same szaty? Ogłoście publicznie, na czym pole
ga ideologia polskiego katolicyzmu? Jakie są 
zasadnicze założenia programowe Kościoła Na
rodowego?

Takie i wiele podobnych pytań napływa co
dziennie do naszej Redakcji. Nie ukrywam y  
faktu, że od czasu do czasu spotykamy się z po
ważnymi zarzutami, jakobyśm y — nie wno
sząc nic absolutnie nowego od siebie — „dla 
mydlenia oczu katolików w Polsce stroili się 
w  watykańskie piórka!“ (Czyż nie tak pisaliście 
do nas, Szanowny Obywatelu doktorze Z.K. z 
Poznania?).

Mało tego! Zdarzają się niekiedy podszepty 
w rodzaju: Dlaczego nie wymyślacie swojego, 
nowego pacierźa? Ten, jaki odmawiacie, jest 
przecież naszym, rzymskim! — Dlaczego nie 
ogłaszacie swojego, nowego wyznania wiary? 
To, do jakiego się przyznajecie jest skradzione 

^ytzez^jŁościół Narodowy Watykanowi! — Dla
czego nie -ustanawiacie swoich nowych świę
tych, swoich nmJDycłiJwiąt, swoich nowycK Sa- 
kramentów? To, co maćie w_ tej chwili, to w szy
stko jest nasze, papieskie! Dlaczego nie w ykom 
binowaliście sobie nowych ubioróiD;--swoich 
własnych sutann, i jakichś innych budynków  
kościelnych? — To wszystko, co macie jest od 
nas! Papieskie! Rzymskie! Watykańskie!

Już na pierwszy rzut oka — właściwego celu 
tych wszystkich sugestii i aluzji pod adresem 
„naszej ambicji“ — nie trud.no się domyśleć. 
W iemy zbyt dobrze o tym , iż niektórzy nasi za
żarci przeciwnicy — bezskutecznie zresztą —• 
usiłują nas nakłonić do tego, co sami od dawna 
kłamliwie o nas opowiadają.

My ze swej strony twierdzimy, że uleganie 
tym  obłudnym i bezdusznym podszeptom  — 
nie było by reformą, jakiej od nas oczekuje 
Kościół katolicki w  Polsce, a już w żadnym  
przypadku tego rodzaju innowacji nie podobna 
uważać za ideologię religijną, godną ludzi X X  
wieku! Boć nie innych dogmatów, nie innego 
pacierza, ani nowych Sakramentów i budyn
ków kościelnych potrzeba dzisiejszemu człowie- 
kowi wierzącemu! To wszystko przestało już 
nań oddziaływać, przynajmniej ludziom m ą
drzejszym i postępowszym, których na szczęś
cie coraz przybywa w naszym społeczeństwie. 
Jeśli naprawdę chcemy być twórczą cząsteczką 
Kościoła i wartościowym członem własnego na
rodu, musimy koniecznie sięgnąć nieco głębiej. 
Coraz mniej jest u nas ludzi, których od strony 
religijnej zadowolić będą mogły średniowieczne 
bajki o cudach, odpustach, duchach czy szata
nach. Cały człowiek się rozwija, — nie tylko od 
strony fizycznej staje się coraz bardziej dosko
nałą istotą, ale również ewolucji ulega jego 
myśl i rozum, — a więc i strona duchowa, re
ligijna.

I dlatego uważamy, że nie nowej religii po
trzeba dzisiejszemu światu, ale należy tę starą 
Ewangelię Chrystusową odgrzebać, odkurzyć i 
na światło dzienne wystawić, —< starą naukę 
Mistrza z Nazaretu należy uprzystępnić współ
czesnemu człowiekowi, — ale w  prostym zwier
ciadle prawdy religijnej i prawdy naukowej! 
Należy nauczyć wiernych Kościoła w  życiu re
alizować odwieczne nakazy Boże! I naszym  
zdaniem  — tylko na tym  polegać może nasza re
forma w łonie Kościoła, tylko na tym  gruncie 
układać nam wolno nawierzchnię programową 
polskiego katolicyzmu.

1 aczkolwiek mamy odwagę publicznie się 
przyznaóx że do wielu z przytoczonych na wstę
pie zarzutów natury zewnętrzno-religijnej — 
istotnie nie przykładamy większej wagi, to jed
nak — by uniknąć wszelkich niedomówień, oraz
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przykrzejszego zarzutu natury formalnej: jako- 
byśmy obawiali się powiedzieć prawdę o sa
mych sobie i o tym , do czego zmierza nasza 
działalność kościelna i publicystyczna, — chce
m y dziś porozmawiać właśnie na ten temat z 
naszymi Czytelnikami, wykładając 'im jasno 
wszystkie różnice, jakie zachodzą pomiędzy na
szym a rzym skim  Kościołem. Różnice te będą 
oczywiście dotyczyły  — nie zasad wiary, ani 
moralności, ani zewnętrznych drobnostek natu
ry obrzędowej, — ale jedynie głębszej i czyst
szej interpretacji oraz praktycznego stosowa
nia w życiu odwiecznych zasad nauki ewange
licznej.

Nie musimy przy tym  dodawać, że wspom
niane różnice są jednocześnie najprostszym w y

kładem założeń programowych oraz ideologicz
nych polskiego katolicyzmu, których każdy 
wierny tego Kościoła Narodowego mocno się 
trzymać powinien, i nad których słusznością 
każdy uczciwy Polak-katolik powinien się po
ważnie zastanowić oraz rzeczowe wyciągnąć 
wnioski d.la siebie samego.

Nie będziemy tym  razem przytaczali w yjątki 
z różnych listów na ten sam temat, gdyż w 
gruncie rzeczy streszczają się one w pytaniach, 
wyłuszczonych na wstępie niniejszego artyku
łu. Dlatego z miejsca przystąpimy do wyczer
pania zagadnienia, stawiając siebie jako zasad
nicze — pytanie: CZYM KOŚCIÓŁ POLSKO- 
KATOLICKI ROŻNI SIE OD W A TYK A Ń 
SKIEGO?

Z tego, co dotąd powiedziano
o Kościele polsko-katolickim, 
widać, że zachowuje on w ca
łości nienaruszony skarb wiary 
świętej, wiary Kościoła chrze
ścijańskiego. A może jednak 
wprowadzono tu jakieś zmiany 
czy ulepszenia?

Co do istoty wiary, co do tre 
ści religijnej i zasad moralno
śc i—-żadnych Koścdół polsko- 
katolicki nie wprowadził zmian 
czy poprawek. K ieruje się bo
wiem tymi samymi zasadami 
w iary i moralności, którymi 
kierował się Kościół Pierwotny. 
Ma takie same Sakramenta św., 
Mszę św. i  Eucharystię, tenże 
sam kult do Matki Chrystuso
wej oraz innych prawdziwych 
świętych Pańskich, te same ob
chodzi święta kościelne i taką 
samą posiada hierarchię koś
cielną jak cały Kościół na świe- 
cie.

Jeśli więc Kościół polsko-ka- 
tolicki w dogmatyce zasadni
czej niczym nie różni się od ca
łego Kościoła katolickiego, — 
to w czymże jest on lepszy np. 
od Kościoła watykańskiego w 
Polsce? Przecież Kościół w aty
kański podaje się nawet za je
dynie prawdziwy Kościół Chry
stusowy!

Między Kościołem polsko-ka
tolickim a Kościołem watykań
skim zachodzą jednak różnice. 
Już poprzednio powiedzieliśmy, 
że cały Kościół na świecie 
ma poważne zastrzeżenia do 
papieskiego odłamu Chrześci
jaństwa. Stąd też i Kościół 
polsko-katolicki nie wszystko 
co wprowadził Kościół waty
kański, uznaje za święte i Chry-

O d p o w i a d a m y :

stusowe. Otóż właśnie reforma, 
dokonywana przez Kościół pol
sko-katolicki, polega na podda
niu rewizji poczynionych przez 
Watykan .zmian w zasadach 
wiary i moralności chrześcijań
skiej .

DoiStrzeżenie tych różnic mię
dzy Kościołem polsko-katolic
kim a watykańskim może być 
dla niektórych o tyle utrudnio
ne, że nie dotyczą one bynaj
mniej brzmienia poszczególnych 
zasad wiary i moralności chrze
ścijańskiej,— lecz jedynie wy
jaśnienia tychże zasad oraz do
stosowania ich do praktyczne
go życia wiernych Kościoła, 
Kościół bowiem polsko-kato- 
licki, — w odróżnieniu od wa
tykańskiego^ —< dogmatów wia
ry  katolickiej nie uznaje za 
martwe i oderwane od życia 
formuły, za niedotykalne i m u
zealne przedmioty^—< ale do
szukuje się w nich coraz to 
głębszej treści religijnej, którą 
nie tylko można, ale koniecznie 
trzeba stosować w życiu prak
tycznym wiernych, by można 
ich było nazywać prawdziwymi 
uczniami Chrystusa.

I dlatego Kościół polsko-ka- 
tolicki jest lepszy od watykań
skiego, i to pod wieloma wzglę
dam i.— Jest doskonalszy pod 
względem religijnym, ponieważ 
usiłuje religii katolickiej z po
wrotem nadać kierunek na
prawdę Chrystusowy, a tym 
samym rumieńców życia nad
przyrodzonego. Czyni to polski 
katolicyzm w  przeciwstawieniu 
do Kościoła watykańskiego, któ
ry  daleko odrzucił Ewangelię 
Chrystusową, jako rzekomo już

przestarzałą i niezdatną do ce
lów politycznych dzisiejszego 
papiestwa.—-Jest też Kościół 
polsko-katolicki nam  Polakom 
bardziej bliski, ponieważ naukę 
Chrystusa podaje katolikom w 
Polsce przystępniej, w sposób 
narodowy, a przy tym najbar
dziej nowoczesny. Tak samo 
czynił by zapewne Zbawiciel, 
gdyby działał w XX wieku 
wśród naszego Narodu.

Jaka jest podstawowa różni
ca między Kościołem polsko- 
katolickim a Kościołem w aty
kańskim?

Po bezstronnym przypatrze
niu się jednemu i drugiemu Ko
ściołowi różnica ta stanie się 
bardzo widoczna. — Otóż Ko
ściół polsko-katolicki jest nie
jako dzieckiem naszej ojczystej 
ziemi, — jest Kościołem z krwi 
kości naszym, polskim, narodo
wym, — ani na moment nie 
przestając być cząstką prawdzi
wego Kościoła Chrystusowe
go, — nie przestając być żywym 
członkiem wielkiej rodziny Koś
ciołów narodowo-katolicikich 
stanowiących jeden, święty 
i apostolski Kościół Powszechny 
czyli chrześcijański.

Kościół natomiast watykań
sk i— przeciwnie: jest nam nie 
tylko narodowo obcy, ale co 
najważniejsze,— przez swoją 
politykę świecką, niezgodną z 
duchem nauki Chrystusa, bar
dzo isię oddalił od wielkiej ro
dziny Kościołów chrześcijań
skich. Kościół papieski, przez 
spotęgowany do najwyższego 
stopnia szowinizm religijny, za
sklepił się wyłącznie w  sobie 
i nikogo już poza sobą nie tylko



POSŁANNICTWO Nr 9-.10

nie uznaje, ale naw et widzieć 
nie chce. W następstwie zerwał 
wszelką braterską łączność z 
resztą świata chrześcijańskiego, 
a tym samym skazał się na po
wolną zagładę.

Oto podstawowa różnica mię
dzy tymi dwoma Kościołami. 
Z niej wypływają już wszystkie 
następne. Ujmiemy je po kolei, 
wyraźnie i lapidarnie.

WŁADZE ZWIERZCHNIE KOŚCIO
ŁA — WYŁĄCZNIE POLSKIE!

Kościołem ipoljsko-katolickim 
zarządza hierarchia kościelna 
wyłącznie polska i niezależna od 
nakazów," płynących z zagrani
cy. — W kościele watykańskim 
natomiast reakcyjna część kle
ru usiłuje zmuszać wiernych 
Kościoła do ślepego słuchania 
nakazów obcego nam i wrogie
go papieża, choć nakazy te stoją 
przeważnie w sprzeczności z ży
wotnymi interesami Kościoła i 1 
naszej Ojczyzny.

Trzeba więc, aby dowiedzieli- 
się o tym katolicy w Polsce, że 
nie uznając nad sobą władzy pa
pieża i Watykanu — nie sprze
ciwiają ,się bynajmniej praw 
dziwej wierze katolickiej, o 
czym wyczerpująco mówi ka
tolicka dogmatyka oraz niena- 
ciągana historia Kościoła Pow
szechnego.

OBRZĘDOWY JĘZYK W LITUR
GII" — WYŁĄCZNIE NARODOWY

W czasie odprawiania mszy 
św. oraz przy innych obrzę
dach liturgicznych Kościół poil- 
sko-katolicki stosuje wyłącznie 
język ojczysty, narodowy, pol
ski, — jako zrozumiały dla 
wszystkich wiernych. — W Ko
ściele watykańskim używa się 
w liturgii niezrozumiałego dla 
większości wiernych języka ob
cego, łacińskiego, -— nawiasem 
mówiąc staro-narodowego języ
ka Italii.

Trzeba więc, żeby dowiedzie
li się o tym katolicy w  Polsce, 
że ani kościelny język obrzędo
wy, ani nawet cała liturgia w 
Kościele katolickim — nie są 
przedmiotem wiary. Można za
tem i, powinno się liturgię uczy
nić przystępną dla wszystkich 
wiernych Kościoła, winno się ją

przystosować do konkretnych 
potrzeb duchowych każdego na
rodu.

OBOK SPOW IEDZI ŚW. USZ
N E J— SPOWIEDŹ ŚW. OGÓLNA!

W Kościele polsko-katolic- 
kim, obok Spowiedzi św. w 
konfesjonale czyli usznej, w ier
ni mogą według własnego uzna
nia korzystać również ze Spo
wiedzi św. przed ołtarzem czyli 
publiczno-ogólnej. W zwyczaju 
tym Kościół nawiązuje do 
praktyk Kościoła Pierwotnego.— 
W Kościele watykańskim nato
miast zmusza się wiernych do 
wyłącznego spowiadania się na 
uchoi kapłanowi po to, by moż
na było dowolnie duszą czło
wieka powodować, a w razie 
oporu wywierać nań nacisk mo
ralny.

Trzeba jednak, a b y  katolicy 
w Polsce dowiedzieli się o tym, 
że przymus moralny do wy- 

' łącznego spowiadania się na 
ucho kapłanowi jest nie tylko 
nadużyciem religii dla celów 
koniunkturalnych Kościoła, ale 
naw et pewnego rodzaju gwał
tem, zadanym sumieniom wier
n ych ,—i zwyczajem niezgod
nym z duchem nauki Chrystu
sowej, wprowadzonym wyłącz
nie dla celów politycznych Ko
ścioła watykańskiego.

CELIBAT DUCHOWNYCH — WY
ŁĄCZNIE DOBROWOLNY!

W Kościele polsko-katolic- 
kim obowiązuje wyłącznie celi
bat dobrowolny, zachowywany 
przez duchownych tylko z po
budek naprawdę religijnych 
i bez przymusu zewnętrznego. 
Z powyższego wynika, że w 
niektórych wyjątkowych w y
padkach Kościół pozwala swym 
duchownym zawrzeć związek 
małżeński i prowadzić normal
ne życie rodzinne. — W Koś
ciele watykańskim natomiast 
wprowadzono przed kilkoma 
wiekami celibat przymusowy, 
bez względu na jego niezacho- 
wywanie przez olbrzymią więk
szość kleru papieskiego.

Trzeba więc, żeby katolicy 
w Polsce wiedzieli o tym, że 
Chrystus nie ustanawiał celiba
tu  przymusowego, pozostawiając 
jego zachowanie wolnej woli

poszczególnych duchownych, — 
że nie tylko księża katoliccy, 
ale nawet biskupi i rzymscy 
papieże prowadzili życie ro 
dzinne, —■ że zatem kapłan żo
naty niekoniecznie gorszym jest 
od samotnego, ■— że prawdziwa 
katolicka teologia moralna m u
si dojść do przekonania, że co 
jest święte i godziwe u wierne
go świeckiego, nie może być 
czymś niemoralnym w życiu 
kapłana, — że Sakrament Mał
żeństwa również i dla księdza 
katolickiego może być czymś 
świętym, a rodzina jego wzo
rem dla rodzin wyznawców 
Kościoła, — że Kościół polsko- 
katolicki, nie uznając celibatu 
przymusowego, nie skłania by
najmniej tym  samym swych 
duchownych do zawierania 
małżeństwa, ale sprawę tę po
zostawia dobrej woli poszcze
gólnego kapłana, na równi trak 
tując księży samotnych jak 
i żonatych.

W IERNI ŚWIECCY POSIADAJĄ 
GŁOS W NIEKTÓRYCH SPRA

WACH KOŚCIELNYCH

Kościół polsko-katolicki do
puszcza swych wiernych do 
głosu przy omawianiu niektó
rych spraw 'organizacyjnych 
i gospodarczych Kościoła. Na
wiązuje w tym  Kościół do tra 
dycji Kościoła Pierwotnego w 
którym i wyznawcy świeccy 
mieli coś do powiedzenia w 
sprawach kościelnych. —■ W 
Kościele watykańskim, prze
ciwnie — wyższa hierarchia 
kościelna absolutnie nie liczy 
się z opinią wiernych Kościoła, 
prowadząc odrębną, wrogą naj
częściej politykę papieską, 
wbrew interesom własnych wy
znawców. Postępuje tu w myśl 
nieustępliwej zasady watykań
skiej: Wierni dla Kościoła, dla 
Watykanu, dla papiestwa! Pod
czas gdy hasłem Kościoła pol- 
sko-katolickiego w tym  wzglę
dzie jest: Kościół dla wiernych, 
duchowni dla wyznawców!

Trzeba więc, żeby katolicy w 
Polsce wiedzieli o tym  iż po
dobnie jak wtedy przed wieka
mi, tak i obecnie — wyższa hie
rarchia kościelna nie powinna 
prowadzić swej odrębnej i za
kulisowej polityki, której szcze
góły trzeba by ukrywać przed 
ogółem wiernych świeckich.



Nr 9 - 1 0 POSŁANNICTWO

KAPŁAN SZLACHETNYM CZŁO
WIEKIEM I PEŁNOW ARTOŚCIO

WYM OBYWATELEM

Kościół ipolsko-katolicki zo
bowiązuje również i cały kler 
do ścisłego powiązania jego ży
cia osobistego z życiem i potrze
bami powierzonych sobie wier
nych Kościoła. —

Trzeba, by katolicy w Polsce 
dowiedzieli się o tym, iż kapłan 
katolicki — to bynajmniej nie 
uprzywilejowany nad-człowiek, 
stojący ponad prawem, jakie 
obowiązuje wiernych świeckich. 
Przeciwnie, — mowy kapłan 
katolicki w Polsce winien być 
przede wszystkiem CZŁOWIE
KIEM w całym tego słowa zna
czeniu doskonałym, tzn. łatwo 
przystępnym, szlachetnym, 
ofiarnym, wyrozumiałym dla 
słabych, dobrym Polakiem a 
przy tym wzorowym nauczy
cielem moralności chrześcijań
skiej. Kapłan powinien innych 
przyciągać nie groźbą ani stra
chem zaświatów, — ale przy
kładem własnego życia, winien 
chętnie wszytkim nieść słowa 
pociechy i bratnią pomoc każ
demu potrzebującemu człowie
kowi bez względu na jego świa
topogląd religijny i przynależ
ność wyznaniową.

TYLKO DOBROWOLNE OFIARY 
NA CELE KOŚCIELNE!

Kościół polsko-katolicki zo
bowiązuje pozatem swych du
chownych, aby tytułem spełnia
nych posług religijnych przyj
mowali od wiernych tylko do
browolne i niąwygórowane ofia
ry, a nawet — w razie potrze
by — udzielali ich bezintere
sownie. — W Kościele waty
kańskim natomiast przysłowio
wym stał isię wyzysk i zdzier- 
stwo, zachłonność i kumulowa
nie bogactw, nie liczenie się 
z sytuacją materialną wiernych 
Kościoła, ilekroć chodzi o ofia
ry  na Kościół czy opłacanie 
spełnionych posług religijnych.

Trzeba, by katolicy w Polsce 
przejrzeli wreszcie i przekona
li się, że wartość nadprzyrodzo
na udzielonej przez Kościół po
sługi religijnej jest niezależna 
od wysokości ofiary z tego ty tu
łu, złożonej na Kościół — że 
obowiązkiem Kościoła jest bez
interesownie służyć wiernym w

każdej ich potrzebie duchowej 
a nawet materialnej. Niech do
wiedzą się również i o tym, że 
taksy i opłaty za posługi reli
gijne są pewnego rodzaju han
dlem świętościami oraz bezpo
średnią okazją do wielkich 
i gorszących nadużyć a przy 
tym  niemałym powodem do 
zdzierstwa i chciwości.

KULT DEW OCJONALII W GRA
NICACH WIARY I ZDROWEGO 

ROZSĄDKU!

Kościół polsko-katolcki w ca
fe] rozciągłości zachowuje sta- 
ro-chrzescijańską cześć oora- 
zów, figur oraz innych dewocjo- 
nalii o chrześcijańskiej tem aty
ce religijnej. Niedopuszcza je 
dnak cio grzesznej przesady w 
tym względne. — W Kościele 
watykańskim przeciwnie, nie 
tylko dochodzi tutaj do wielkiej 
przesady, ale z fałszywego kul
tu najrozmaitszych dewocjonalii 
robi się istną kopalnię docho
dów materialnych, co przynosi 
ujmę m e tylko danemu Kościo
łowi, ale religii w ogólności.

Trzeba więc, żeby katolicy w 
Polsce wiedzieli, gdzie są grani
ce zdrowego kultu symbolów 
świętych, — że dopuszczanie do 
grzesznej przesady w czci obra
zów i miejsc uświęconych rów
nież prowadzi do gorszących 
nadużyć religijnych, przecho
dzących granice wiary chrześci
jańskiej oraz zdrowego roz
sądku.

WY'SOKA CENA ŻYCIA DOCZES
NEGO NA ZIEMI I SZACUNEK 

DLA PRACY!

Kościół polsko-katolicki, trzy
mając się czystej nauki Chry
stusa, wysoko ceni wartość 
i piękno życia doczesnego na 
ziemi. Życie ludzkie w rozumie
niu tego Kościoła — to piękny 
i cenny dar Boży, przy pomocy 
którego każdy człowiek winien 
na swój sposób zasłużyć sobie na 
wieczne zbawienie. Również 
i pracę, tę najważniejszą funkcję 
życiową człowieka, Kościół sta
wia na wysokim piedestale zna
czenia i szacunku. •—- Nauka 
Kościoła watykańskiego prze
ciwnie, gasi zdrową i chrześci
jańską radość życia, każąc wi
dzieć w życiu na ziemi „padół

nędzy i płaczu1’, będący kon
sekwencją wypędzonych z ra
ju prarodziców rodzaju ludzkie
go. Taki ponury światopogląd 
obniża walkę o ulepszanie tego 
życia i podbijanie przyrody na 
służbę człowiekowi.

Trzeba więc, by katolicy w 
Polsce dowiedzieli się o tym, że 
Kościół polsko-katolicki w hu
manizmie swym odcina się od 
niechrześcijańskiego ideału po
nurego średniowiecza, — od 
beztreściwego życia ludzi, rze
komo ascetów i oderwanych od 
świata, w gruncie rzeczy jednak 
prowadzących życie egoistycz
ne, bezużyteczne, gnuśne i po
zbawione sensu.

BEZKOMPROMISOWA W ALKA Z
OBŁUDĄ I NADUŻYWANIEM 

RELIGII DLA POLITYKI!

Idąc za przykładem samego 
Chrystusa, który nie tylko po
tępiał obłudę faryzejską, ale na
wet osobiście wypędził z świą
tyni jerozolimskiej przekup
niów, nadużywających jej do 
celów handlowych, — Kościół 
polsko-katolicki bezkompromi
sowo zwalcza i demaskuje 
wszelkiego rodzaju przejawy 
zła, zakłamania, wstecznictwa 
oraz innych nadużyć w cało
kształcie życia religijnego i koś
cielnego. — W Kościele nato
miast watykańskim jesteśmy 
świadkami nadużywania świą
tyń katolickich dla propagowa
nia złowrogich akcji przeciw- 
narodowych, dla wysługiwania 
się politycznym celom państew
ka watykańskiego, oraz wrogie
go imperializmu.

Trzeba, by dowiedzieli się
o tym katolicy w  Polsce, że naj
wyższy już czas przeciwstawić 
się w tym względzie systemowi 
papieskiemu, który w ciągu 
swych dziejów często naduży
wał i nadal nadużywa religii 
chrześcijańskiej dla wrogich 
Narodowi naszemu celów poli
tycznych.

KOŚCIÓŁ DOBRYM WYCHOWAW
CĄ SWYCH WIERNYCH!

Kościół polsko-katolicki prag
nie być możliwie najlepszym 
wychowawcą w stosunku do 
swych wiernych. Dlatego nie
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tylko drogą religii prowadzi ich 
do Boga, — ale pozatem urabia 
w nich zdrową ambicję postę
powego katolika i jednocześnie 
szczerego Polaka. Polski kato- ' 
lik w rozumieniu Kościoła wi
nien z iednej strony mieć włas
ne i silne przekonania religijne, 
z drugiej natomiast musi mieć 
szerokie horyzonty myślowe 
oraz ducha lojalności i szacun
ku w stosunku do ludzi o od
miennych przekonaniach reli- 1 
gijnych, lub w ogóle niewie
rzących. — Również i najlepiej 
pojęty patriotyzm polskiego ka- ; 
tolika nie może być ciasny, na- j 
ejonalistyczny. Chociaż bowiem 
nade wszystko dba on o intere- ■ 
sy własnej Ojczyzny, jednak 
nie wolno mu zapominać o przy- ! 
należności do wielkiej rodziny j 
narodów świata i o obowiąz
kach stąd wypływających. — 
Inaczej na wychowanie swych 
wiernych patrzy Kościół waty
kański, który za szczyt swej mi
sji apostolskiej uważa: wyrobić 
w nich ślepą uległość nakazom 
Kościoła, ściślej mówiąc — na
kazom Watykanu i paoiestwa. 
System wychowawczy W atyka
nu opiera się przede wszystkim 
na tendencjach wynaradawia
nia wiernych, na wychowaniu 
okrutnych fanatyków religij
nych, szkodników społecznych 
i zdrajców swej własnej Matki- 
Ojczyzny, nieczułych również 
na krzywdy i cierpienia innych 
narodów. Znamienny jest fakt, 
że prawie we wszystkie proce
sy szpiegów, dywersantów i sa-

MAŁGORZATA RAJSKA

CZY PLOTKA
„Czy Pani wie, że M alinowska 

chodzi z tak im  wysokim  blondy
nem ?”
...„Wiecie co? — K ow alski m usi mieć 
jakąś tajem niczą chorobę. Często go 
widzę w  Ubezpieczalni, ale nigdy nie 
mówi, co m u dolega.” ...„Pani Janko! 
Skąd ci Zalewscy m ają  ty le  pienię
dzy? Ona się św ietnie ubiera, ciągle 
p rzy jm ują gości. W tym  coś musi 
być!”

I tak  dalej, dalej...

*

Jakże  często słyszymy tak ie czy 
inne uwagi, w ygłaszane przyciszo
nym głosem, akcentow ane ta jem ni-

botażystów naszej Ludowej Oj
czyzny wmieszani są bezpośred
nio lub pośrednio bądź to reak
cyjni księża watykańscy, bądź 
też ich wychowankowie.

Trzeba więc wszystkim kato
likom w Polsce jasno wyłożyć 
zasadnicze różnice wychowaw
cze obydwu Kościołów katolic
kich w Polsce, by po głębokiej 
analizie tych metod mogli pod
dać rewizji swą przynależność 
do jednego czy drugiego Koś
cioła.

POZYTYWNY POGLĄD NA ZA
GADNIENIE ESCHATOLOGICZNE!

I na koniec jeszcze jedna 
ważna różnica między Kościo
łem polsko-katolickim, a w aty
kańskim. Otóż Kościół polski w 
stoisunku do swych wiernych 
nie stosuje żadnych tajnych 
kar kościelnych czyli tzw. eks
komunik. Mało tego. Duchow
nym tegoż Kościoła nie wolno 
w pracy duszpasterskiej stoso
wać watykańskiej metody za
straszania wiernych groźbą pie
kła, widmem wiecznego potę
pienia. Kościół używa tu prze
de wszystkim pozytywnych me
tod, skłaniających do zachowy
wania przykazań Bożych, oraz 
wypływających z nich praw 
ludzkich. — Kościół watykań
ski przeciwnie — właśnie sto
suje przymus moralny, zastra
sza sankcjami pozagrobowymi 
i u tratą  wiecznego zbawienia. 
Z większości kazań kleru pa
pieskiego można by wyrobić

JEST RZECZĄ BEZ
czą miną. Dzieje się tak  przy stoli
ku  kaw iarn ianym  czy na ulicy, w 
dom u lub w  m iejscu pracy.

Czy zastanaw ialiśm y się kiedyś 
nad tym, że źródło tego rodzaju  plo
tek  i ploteczek leży najczęściej w 
zwykłej, o rdynarnej zawiści? Czy 
zastanaw iam y się nad tym , że sku t
ki tak ich  ploteczek i wszystkich — 
z tak im  przejęciem  szeptanych uwag
— przynoszą często szkodę i w ielką 
krzyw dę naszym  bliźnim?

A teraz  odpowiedzmy szczerze: 
Jakże reagujem y przeważnie n a  te 
„pantoflow e'’ wiadomości, narzuca
ne nam  przez ludzi p ły tk ich  a złych? 
P raw da: — Albo nadstaw iam y cie
kaw ie ucha i dodajem y w łasne ko-

sobie fałszywy zupełnie pogląd 
na Boga i życie religijne w ogól
ności, z którego należało by 
przypuszczać, iż Bóg w rozu
mieniu chrześcijańskim — to 
okrutny kat i mściciel kryty
ków Watykanu, ślepo wykonu
jący nakazy rzymskiego pa
pieża.

I tutaj trzeba, by dowiedzieli 
się o tym katolicy w Polsce, że 
Bóg — to nade wszystko MI
ŁOŚĆ, a więc dobry i miłosier
ny Ojciec Niebieski. Trzeba by 
wiedzieli, iż każdego bez wy
jątku człowieka, który spełnia 
sumiennie wszystkie swe ludz
kie obowiązki, po śmierci czeka 
szczęście wieczne w zjednocze
niu się z Bogiem.

Oto, jak przedstawiają się 
najistotniejsze różnice między 
Kościołem polsko-katolickim a 
Kościołem rzymsko-katolickim, 
czyli watykańskim albo papies- 
skim. Różnice te może wyda
dzą się niejednemu małoznacz- 
ne, — z życiowego jednak 
punktu widzenia każda z nich 
posiada doniosłe znaczenie za
równo religijne, jak i społeczne.

Po głębokim przypatrzeniu 
się tym  różnicom, po ich zgłę
bieniu w świetle nauki Chrystu
sa i dobrze pojętego patriotyz
mu, niech każdy sam oceni, któ
ry  z tych dwóch Kościołów jest 
laoszy, bardziej Chrystusowy 
i bardziej polski zarazem, — 
a co za tym  idzie, do którego 
każdy katolik w Polsce powi
nien należeć.

E.K.

ZNACZENIA?
m entarze, albo zachowujem y obojęt
ność i machnięciem, ręk i dajem y 
do zrozum ienia, że to nas nic, n ie  
obchodzi.

M nie się w ydaje, że ani jedno, ani 
d rugie stanow isko n ie je s t .słuszne, 
ponieważ w  tak i czy inny sposób 
daje ono w łaściw ie aprobatę krzyw 
dzie, w yrządzanej osobie trzeciej, 
obm awianej.

Z drobnej n a  pozór ploteczki pow 
sta ją  bow iem  całe zagadnienia i p ro 
blemy, ze zwykłej zazdrości rodzi 
się nienawiść!

Słysząc niepochlebne,, często zu 
pełnie fałszyw e uw agi o naszych 
krew nych, znajomych, czy sąsiadach
— pow inniśm y jak  najbardziej ostro i
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kategorycznie przeciw ko tem u w y
stępować! Rząd nasz i państw o da
ją  dziś nam  szerokie możliwości ko
rzystania z w ielu rozryw ek k u ltu 
ralnych, dostępnych dla każdego 
w ieku i każdego rodzaju  zaintereso
wań. Obmowa bliźnych n a  pewno nie 
stanow i przedm iotu zdrowej i no r
m alnej rozrywki, na pewno też nie 
jest przejaw em  czystej i rzeczowej 
krytyki, k tó rą  można by przeprow a
dzić w  obecności zainteresow anej 
osoby.

P lotka - jak  nadm ieniłam , to rezul

ta t wypielęgnowanej zawiści, albo po 
prostu  ob jaw  napraw dę bezdennej 
głupoty. Obie przyczyny prow adzą 
do tego samego celu — do św iado
mej, lub nieświadom ej krzyw dy lu 
dzkiej i do tego wszystkiego, co jest 
zaprzeczeniem  idei miłości bliźniego.

Dlatego uważam , że obowiązkiem 
naszym  pow inna być ostra  i bez
kom prom isowa w alka z plotką, w al
ka z obmową i rodzącym  się z niej 
oszczerstwem. Chcąc być człowie
kiem  uczciwym, to znaczy — k ie ru 
jącym  się zasadam i zdrowej etyki, —

człowiekim, pełnowartościowym , Wi
dzącym  w  swoiim bliźnim  niejako 
samego siebie — musim y pam iętać
o tym, że nasze codzienne życie skła
da się  z tysiąca na pozór drobnych i 
nie, albo n ie wiele znaczących spraw, 
k tó re  jednak  u ras ta ją  do problem ów, 
wiążących się ściśle z całokształtem  
naszego życia społecznego. Do takich 
w łaśnie — n a  pozór błahych — 
przejaw ów  naszego dnia powszednie
go należy „niew inna” ploteczka, 
k tó ra  ta k  często przeradza się w 

I w ielką krzyw dę ludzką.

MAŁGORZATA RAJSKA

CZY PRAWDA MOŻE BYC GRZECHEM?
(Na m arg inesie  tzw  ,uśw iadam iania” dorasta jącej młodzieży)

Nie tak  dawno tem u byłam  św iad
kiem  rozmowy, prowadzonej przez 
dwie troskliw e m am usie n a  tem at 
uśw iadam iania swych dorastających 
córek. Obie były zdania, że należy 
jak  najdłużej trzym ać dziecko w 
zupełnej niewiedzy, że spraw a tzw. 
„uśw iadom ienia” w yw ołuje niepo
trzebny ferm en t w  duszy d o rasta ją 
cej panienki czy chłopca i prowadzi 
do dem oralizacji, a  naw et grzechu.

Czy m iały rację? Czy rzeczywi
ście tak  jest?

W ydaje m i się, że nie. — Tak już 
się w  życiu składa, że tzw. „zaka
zany owoc” najlepiej sm akuje , że 
wszystko, co okryw a się jakąś ta- 
jerrinicą, je s t w łaśnie najbardziej 
in teresujące i ponętne. To samo od
nosi się do spraw y tzw. uśw iado
mienia.

N ajbardziej czuła i troskliw a m a t
ka nie jest w  stanie odseperować 
swego dziecka, zwłaszcza w  wieku 
dojrzew ania, od wpływów zew nętrz
nych, od w pływ u otoczenia. Je d n y m  
z najbardziej chyba pasjonujących 
zagadnień wśród dorastającej m ło
dzieży, zarówno dziewcząt jak  i 
chłopców, jest w łaśnie zagadnienie 
seksualne. Uświadom ienie młodej 
dziewczyny, czy chłopca, poprzez 
mniej lub więcej o rdynarne dowci
py, poprzez ponętne szepty i niedo
mówienia, lub, jak  to  m a często 
miejsce w  rzym skim  Kościele, po
przez drastyczne py tan ia  w  czasie 
usznej spowiedzi, — wszystko to w y
wołuje atm osferę niezdrowej pobu
dliwości erotycznej, prow adzi p rostą  
i stosunkowo ła tw ą drogą w łaśnie 
do... grzechu, którego przecież bały 
się tak  bardzo troskliw e m am usie.

Spraw a więc uśw iadom ienia m ło
dzieży je st poważnym  zagadnieniem  
wychowawczym, m ającym  w ieiki 
wpływ n ie ty lko na całokształt ży
cia jednostek, ale w  pierw szym  rzę
dzie na s tru k tu rę  m oralną społe
czeństwa, z którego się młodzież r e 
kru tu je . I tu ta j w łaśnie pole do po
pisu w  pierw szym  rzędzie m ają  ro 
dzice, a w  szczególności m atki.

Nie przeczę, że trudno  je st zacząć 
rozmowy na ten  tem at z zupełnie 
nieuświadom ioną a dorasta jącą już 
dziewczyną. O dgryw a tu  także nie 
m ałą rolę pewien fałszywy w styd 
oraz drażliwość samego zagadnienia. 
Dlatego też spraw ę uśw iadom ienia 
należy stanowczo zacząć wcześniej, 
w tedy, Kiedy dziecko dochodzi do 
w ieku, w  k tó rym  zaczynia baczną 
uwagę zw racać na całe swe otoczenie,

Dawno już  m inęły czasy, kiedy 
można było bez szkody dla dziecka 
opowiadać bajeczki o bocianach, 
wpuszczających ponoć niem ow lęta 
„via kom in” w prost do m ieszka
nia czy sali klinicznej.

Którego dnia podsłuchałam  w 
park u  rozm owę młodej m am y z m a
łą, może 7-letn ią córeczką. M atka 
była w  ciąży i tłum aczyła swem u 
dziecku, że pod sercem  nosi m ałe
go braciszka. Poniew aż on rośnie, 
robi się coraz większy, w ięc i m am a 
coraz się zaokrągla. W końcu do
dała. „Widzisz, — każda m am usia 
dlatego w łaśnie ta k  bardzo kocha 
sw oje dzieciątko, ponieważ nosiła je 
pod serduszkiem !”

Czy n ie je s t to  w iele łatw iejsze, 
czystsze i rozsądniejsze od pow ia
dania bajek  o bocianach, czy babach 
jagach, la tających  na miotle?

W ten  to w łaśnie sposób, drogą 
stopniowego uśw iadam iania — dzie
cko w  m iarę swego rozw oju pozna
je  zagadnienia życia, osw aja się  a 
nim i, a  n ad e  w szystko n ie  wypacza 
i tak  bu jnej wyobraźni.

D orasta jąca młodzież m usi być 
przygotow ana do życia w  ten  sposób, 
żeby nie w ulgaryzow ało sp raw  sek
sualnych, ale tak , by  zagadnienie 
m acierzyństw a czy ojcostw a stano
w iły dla niej problem , o którym  
można mówić głośno, i k tórego nie 
potrzeba się w cale wstydzić.

Rzeczowe, rozsądne uśw iadam ia
nie dorastającej młodzieży w yw ołuje 
w niej zdrow y i czysty stosunek do 
spraw , jakże przecież norm alnych i 
ludzkich. Troskliw e m am y w  swej 
przesadnej żapobiegliwości o czys
tość m oralną własnego dziecka, u- 
k ryw ając przed nim  isto tne i p raw 
dziwe zagadnienia — jakże często 
w yw ołują swym postępow aniem  
wręcz odw rotny skutek. Fałszywy 
wstyd, wszelkie n a  ten  tem at n ie
domówienia i dwuznaczne chrząk
nięcia najczęściej rodzą w śród m ło
dzieży niezdrow ą 'ciekawość, k tórej 
zaspokojenia szuka ona w  nieodpo
w iedniej d la  wiekuj fitera turze, w  
szeptanych na ucho dowcipach. Pod
glądanie żyoia przez nieuśw iado 
m ioną młodzież — obojętnie dziew
czynę czy chłopca — prow adzi albo 
do brutalnego zetknięcia się z rze
czywistością, co w  w ielu przypad
kach wywołać może długotrw ałe u- 
razy psychiczne, albo jak  najbardziej 
prostą drogą prow adzi do w ystępku, 
do tzw. popularnie grzechu, którego 
przecież tak  bardzo chciały un ik 
nąć „troskliw e” i dbające o m oral
ność swych dzieci mamy.
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WOLNE, ZJEDNOCZONE I NIEPODLEGŁE WŁOCHY
(W 150-tą rocznicę urodzin M azzini’ego)

EPOKA, W KTÓ REJ D ZIA ŁA Ł...

22 czerwca br. m inęło 150 la t od 
chw ili urlodzih jednego % najw ię
kszych bojowników ©• narodow e zje
dnoczenie i  wolność Włoch — 
Giuseppe Mazzin.i’ego.

Mazzini — to jeden z tych n ie
śm iertelnych rew olucjonistów , k tó 
rzy w raz z (Jiuseppe G aribaldim  na 
czele — przez całe sw e życie w al
czyli o zjednoczenie, wolność i rep u 
blikański ustró j słonecznej Italii.

Gdy 22 czerwca 1805 roku  w  
Genui, Mazzini przyszedł na świat, 
ojczyzna jego była rozdarta  na czę
ści i jęczała pod obcym jarzm em . 
Kongres W iedeński z 1815 roku 
oderw ał północne W łochy z W enec
ją  i Lom bardią n a  rzecz cesarstw a 
„apostolskiej” A ustrii, środkow e 
W łochy z Rzymem sta ły  się  znów 
państw em  kościelnym, którego „mo
narchą” udzielnym  był oczywiście j 
„ojciec św ięty”, — południow e zaś 
W łochy w raz ze Sycylią sta ły  się 
„dziedzictwem ” Bourbonów, zależ
nych politycznie od A ustrii. I tylko 
Piem ont, bezpośrednio) sąsiadujący 
z F rancją, łącznie z Sardynią nosiły 
pozory niezależności od obcej oku
pacji, scącizycąc się nazw ą „króle
stw a Sardynii” .

W spom niany okres w  dziejach 
Europy charak teryzują niekończące 
się w alki wyzwoleńcze uciśnionych 
narodów  i państw  okupow anych 
przez obce m ocarstw a. We Włoszech 
okres tein zyskał naw et nazwę 
„risorgim ento”. Mazzini, szczerze bo
lejąc nad  rozdarciem  w łasnej ojczyz
ny, w  m łodym  już w ieku w łączył 
się duszą i sercem  w  szeregi bojo
wników  o wolność swego k ra ju , ob
jąw szy w  ruchu  wyzwoleńczym rolę 
przywódcy. Dla swobody działania 
przeniósł się  Mazzini do M arsylii, 
skąd skierow ał do k ró la  Sardjm ii — 
A lberta — płom ienny lis t z, wezwa
niem, by podjął się wyzwolenia 
Włoch. W tym że sam ym  mieście 
utw orzył w  roku  1831 związek rew o
lucyjny pod nazw ą „M łode W łochy”.

Związek „M łodych W łoch” opierał 
się na zasadach dem okratycznych a 
zadaniem  jego było wciągnięcie do 
w alki wyzwoleńczej jaknajszerszych 
m as italskiego społeczeństwa. O sta
tecznym  celem tej w alk i miało być 
zjednoczenie całych W łoch w  jedno 
wolne państw o o republikańskim  
ustroju. Miano bowiem zarzucić

Giuseppe M azzini

s ta ry  system  rządzenia przez szlach
tę  i książąt.

Nic dziwnego, że w  dobie w alk  
wyzwoleńczych ludów  całej Europy
— związek Mazzini’ego spotkał się 
wszędzie z przychylnością. Nie zdo
łał jednak  porw ać za sobą szerokich 
m as ludowych, pozyskując zaledwie 
m ałe grupy bojowe. Zryw ały się one 
wprawdzie do bohaterskich czynów, 
kończyły się jednak  przegraną z po
wodu odizolowania od mas.

Mazzini zmuszony więc był do- 
tu łan ia się po różnych k ra jach  Eu
ropy, aż wreszcie osiada n a  dłużej 
w Londynie, gdzie w ydaje dziennik 
em igracyjny pt. „L;Apo.stolato popo- 
la re ”. W m uzeum  „Del risorgim en
to” w  Rzym ie jeszcze przed ostatn ią 
w ojną można było oglądać w ycinki 
z drugiego num eru  tego dziennika.

Dopiero „W iosna Ludów ” 1848 
roku  zdaw ała się wróżyć lepszą 
przyszłość rów nież „M łodym Wło
chom”. M azzini przybyw a więc po
śpiesznie do M ediolanu i  zakłada 
tam  k lub  polityczny pod nazwą 
„Circolo nazionale”, a następnie 
w łasny organ rew olucyjny pt. 
„L’Ita lia  del Popolo”. Dziennik ten 
naw ołuje naród  włoski do  w alki 
wyzwoleńczej, przysparza związkowi 
w ielu now ych bojowników, ostate
cznie jednak  cały ten  ru ch  wolnoś
ciowy kończy się rozbiciem Włoch 
aż na, osiem, drobnych państew ek. 
F a k t ten  zmusza znowu M azzini’ego 
do ucieczki zagranicę skąd z Lon
dynu nadal k ieru je  k ilkakrotnym i 
zryw am i swoich rodaków', choć i tym  
razem  bez pozytywnych wyników.

D E STR U K T YW N A  I A N T Y N A R O -  
DOW A RO LA  W A T Y K A N U

Ponieważ zadaniem  h istorii jest 
nie tylko ujm ow ać obiektyw nie za
szłe w ypadki, ale także pow inna je 
w szechstronnie (przeanalizować, >by 
nie zasłużyć sobie na zarzut im pro
wizowanej fantazji, p ragnę tu ta j 
chociażby w  streszczeniu p rzedsta
wić destruk tyw ne odziaływ anie pe
wnego czynnika anty-patriotycznego 
ówczesnych Włoch, k tó ry  dużo szkód 
w yrządził w łasnem u k ra jow i. Mam  
na m yśli W atykan, k ie ru jący  m alu t
k im  państew kiem  kościelnym. Za
pom inał on o- staro-rzym skiej zasa
dzie: „Concordia parvae res crescunt, 
discordia m axim ae d ilahun tu r”, — 
stosował natom iast niegodziw ą m a
ksym ę tyranów : „divide — e t im - 
pera!”

Nie muszę wyjaśniać, iż papieska 
zasada: p rim a caritas ab ego ;'1 m u
siała stać w  rażącej sprzeczności do 
altruistyczinych i na wskroś p a trio 
tycznych haseł M azzini’ego oraz ca
łego jego ruchu  politycznego. Ol
brzym ia ilość zniszczonych istn ień  
ludzkich, tysiące nieszczęśliwych 
wdów, siero t i kalek, zniszczony do 
szczętu dobytek w ielu rodzin, roz
darcie własnego narodu, okru tne 
rządy chciwego okupanta — to 
wszystko były n ic  nie znaczące fak 
ty  dla pysznego i nigdy nienasyco
nego papiestw a, dla którego n aw et 
najbardziej niegodziwe środki zaw
sze były uświęcane, ilekroć zm ierza
ły do w zrostu ziemskiej potęgi i zna
czenia W atykanu.

W ystarczy wspomnieć chociażby o 
takich papieżach jak  Leon X II i 
P ius VIII, czcicielach złotego cielca 
i zaciekłych w rogach wszelkiego 
postępu społecznego, k tórzy  z całą 
bezwzględnością i  n ieubłaganie w y
stępow ali przeciw  wszelkim  liberal
nym i narodow ym  tendencjom  ita l-  
czyków, k tórych chcieli widzieć je 
dynie i wyłącznie „w iernych i  śle- 
po-uległych poddanych” swego koś
cielnego reżym u Taki np. papież 
Grzegorz XVI osiąga szczyt w aty 
kańskiego „patrio tyzm u”, godnego 
raczej nazw y dzikiego szowinizmu. 
Oto w  r. 1830 (przyzywa w ojska 
austriack ie i francuskie, by zrobiły
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porządek z „rebelią w ew nętrzną” a 
„państw u kościelnem u” zapewniły 
porządek i trw ały  pokój. U stanow ie
n ie policyjnego reżym u — to  tylko 
dowód szczerej „trosk i” papieża o 
spokojne istn ien ie w iernych m u  o- 
wieczek. N astępny „ojciec św ięty” — 
P ius IX, w cale 'bystry polityk, ale 
jednocześnie zacięty w róg nauk i i 
wszelkiego postępu społecznego, w y
czuwa w rogie nastaw ien ie ludności 
włoskiej woibec W atykanu, znosi 
więc n iek tó re  drakońskie zarządze
n ia swego poprzednika, n ad a je  n a 
w et konsty tucję i pow ołuje do ży
cia parodię dwuch izb p arlam en tar
nych.

UPADEK P A Ń ST W A  
KOŚCIELNEGO...

Niestety! Ludzie zdaniem  P iusa 
IX  — nie po trafili docenić dobroci 
jego „ojcowskiego serca”, nie okaza
li się dosyć wdzięczni! P atrioci w ło
scy uderzyli już sam i w  drugą s tru 
nę życia narodowego: w  pragnienie 
wolności, w  „czynów s ta l” ! — W 
roku bowiem 1849 obw ołali rzym ską 
republikę. — Ach, ten  niewdzięczny 
Mazzini! — rozpaczał papież. — N a
stępstw em  tego bun tu  „nieposłusz
nych owieczek” — było znowu 
przyw ołanie na pomoc w ojsk  f ra n 
cuskich i  austriackich, zawieszenie 
wszelkich wolności oraz reform  spo
łecznych. N iestety, — zapom niał 
papież, że n a  te ren ie  W łoch żył n a 
dal i  działał G iuseppe G aribaldi, 
o raz że przy  jego boku sta ł w iernie 
G iuseppe Mazzini, — obydw aj 
p raw dziw i synow ie włoskiego Ina- 
rodu, nie dbający o w łasne dobro, 
ale przede w szystkim  o wolność i 
przyszłość um iłowanej ojczyzny.

N aw et duch wielkiego M acchia- 
vellegoi, k tó ry  dla pew nych rysów  
swego ch a rak te ru  pow inien był się 
stać dla P iusa  IX  drogowskazem  w 
jago' politycznych poczynaniach, nie 
zdołał sprowadzić głowy państw a 
kościelnego n a  w łaściw e tory  postę
powania, wobec grozy burzących 
się poddanych. Właścitwie |nlie m a 
się czem u dziwić!' Eoć przecież w  
swoim n ieśm iertelnym  dziele „II 
principe” —■ au to r jego w ystąpił 
jako zdecydowany rzecznik rep u 
blikańskiego system u rządów, k tó
rego najsiln iejszą podporą m iały się 
stać m asy ludowe, p racu jące  dla 
w spólnego dobra, dla wielkości, po
tęgi i  sławy wspólnej m atk i — 
Ojczyzny.

I dlatego stać się musiało to, co 
istotnie w krótce potem  nastąpiło.

Hr. Camillo Cavour

Na w idowni politycznej Włoch z ja
w ia się mąż żelaznej ręki, w ielk ie
go um ysłu i  niewątpliwego — choć 
swoiście pojm owanego — patrio 
tyzm u — hr. Camillo Cavour. On 
to, dysponując w ielkim i środkam i 
finansowym i, i m ając olbrzym ie po
parcie oraz w pływ y w śród ziem iań- 
stw a i w łoskiej burżuazji, zdołał 
zjednoczyć poszarpaną na strzępy 
ojczyznę o raz wyzwolić ją  z pod 
obcej okupacji.

W ojska włoskie zajm ują w  r. 1870 
Rzym, k ładąc raz na zawsze k res  
niezależnem u dotąd „państw u koś
cielnem u”. P ius IX  m iota w praw 
dzie o rdynarne przekleństw a i rzu 
ca n a  patrio tów  n iespotykane k lą
tw y kościelne,, żadnej one jednak  
nie spraw iają zm iany w  układzie 
politycznym  Italii, żadnej n ie  p rzy

niosły szkody „w yklętym ”. O dtąd 
rzym scy papieże sta ją  się „dobro
w olnym i w ięźniam i” państew ka 
w atykańskiego, k tó re  utraciw szy 
wpływ y ziemskie, w  tym  sam ym  
czasie w ym yśliło „dogm at o nie
omylności” dla podkreślenia p rzynaj
mniej swej w ładzy „w zaśw iatach”.

IDEA PARIO TÓ W  ZW YC IĘŻA...
Jednakże W łochy Cavoura — to 

n ie rzeczpospolita ludowa, o jakim  
m arzyły narodow e m asy Italii, — 
to zw yczajne państw o o ustro ju  
monarchistyczmym. Tyle tylko, że 
nastąp iła  zm iana n a  tronie i zdołano 
zjednoczyć całe Włochy! Raz jeszcze 
próbuje tedy M azzini w ywołać w 
swojej ojczyźnie pow stanie ludowe. 
Czyni to  w  roku  1870. Zostaje je 
dnak  przedwcześnie aresztow any w  
P alerm o i w ydalony z k raju , a kie
dy niedługo: potem  potajem nie 
p rzekrada się znow u do1 k ra ju , 
śm ierć w Pizie w  m arcu  1872 roku 
przeryw a pasm o jego bohaterskiego 
i wartościowego dla n arodu  życia.

P rasa  całych W łoch gorącym i 
słowami uznania uczciła zasługi 
M azzini’egO’ dla Italii, a p arlam en t 
w łoski o ficjaln ie w yraził swój żal z 
powodu jego przedwczesnej śmierci. 
Pogrzeb odbył się w  Genui bardzo 
uroczyście. Tam  też postaw iono 
skrom ny pomnik, w yrażający p ro 
stotę życia tego wielkiego* w łoskie
go patrio ty .

Jeszcze za życia M azzini’ego przy
stąpiono w  M ediolanie do w ydaw a
n ia  jego' pism , przy czym w  la tach  
od 1861 do 1891 w ydano aż 18 
tomów. Jednocześnie historycy li
te ra tu ry  oraz p isarze polityczni 
Włoch, Francji, Anglii i Niemiec w  
swoich publikacjach  uczcili n ie-

Król W iktor Em anuel
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O DZIAŁALNOŚCI OBOZU 
RZYMSKICH KATOLIKÓW W  NIEMCZECH 

ZACHODNICH

Papież Pius IX

śm iertelne zasługi człowieka, poli
tyka i  gorącego patrio ty , jak im  był 
zawsze Giuseppe Mazzini.

Gdy dzisiaj w  150 rocznicę jego 
urodzin w spom inam y o n im  — przy
chodzi nam  n a  pam ięć nasz n aro 
dowy bohater — Tadeusz Kościusz
ko. I jeden  i  drugi kończy w praw 
dzie sw ą rew olucję przegraną, ale 
m yśl d dzieło obydwu n ie  p rze
brzm iały bez echa, bo w  niedalekiej 
przyszłości w ydać m iały zwycięzkie 
owoce. Przyczyna ich klęski była 
oczywista: żaden z nich n ie  po trafił 
porw ać za sobą szerokich, w arstw  
ludu, jak i stanow ili p rzede w szy
stkim  chłopi, żaden z  n ich n ie  po
tra fił przeprow adzić decydujących 
reform  społecznych, — co udało- się 
dokonać dopiero późniejszym  po
koleniom.

A ni M azzini ani Kościuszko^ dziś 
już n ie  żyją, ale za to żyją i żyć 
będą wiecznie ich n ieśm iertelne 
w skazania dla w łasnych i obcych 
narodów, głoszące, że każdy naród 
m a pełne i niezaprzeczalne praw o 
do politycznej, społecznej i ekono
m icznej niezawisłości.

Ogólnie w iadom ym  je st że w 
państw owych zacofanych, gdzie „do
ły” ludności nie m ają jakichkol
w iek p raw  politycznych, gdzie nie 
m a mowy o wolności dla nich, — 
„góra” unika sta rann ie  wszelkich 
w iększych organizacji politycznych, 
obejm ujących m asy ludności. Boi 
się ich bowiem jak  przysłowiowe
go ognia, k tó ry  —- raz  wzniecony — 
m ógłby zamienić w  popiół gmach 
dosta tku  i przyw ilejów  k lik i rządzą
cej, mozolnie wzniesiony pracą rąk  
tych najbiedniejszych, „dołów”,

Z drugiej s tro n y  należy zauw a
żyć, że m asowa organizacja „dołów” 
może w alnie przyczynić się do pod
trzym ania w pływ ów kliki rządzącej,
o ile  ta  osta tn ia po trafi um iejętnie 
owe „doły” całkow icie sobie pod
porządkować. W państw ach tedy o- 
partych  Ina konsty tucji, zapew nia
jącej form alnie szerokim  w arstw om  
społecznym bezpośredni udział w  
k ierow aniu  spraw am i politycznymi, 
partie  tak ie  m ają  w spaniałe pole do 
popisu przy organizow aniu i p ro 
w adzeniu m as ludowych.

Jednym  z takich  stronnictw  w 
Niemczech Zachodnich je s t osławio
ne już „C entrum  K atolickie”. K le
rykalizm  do przesady w ybuiały  i 
szowinistyczny nacjonalizm  idą tu 
ta j ręka  w  rękę, spojone w iem opod- 
dańczą czołobitnością wobec p a ń 
stew ka w atykańskiego. Różne więc 
relig ijne i nacjonalistyczne hasła są 
w  owym „C entrum ” tym i dosko
nałym i przewodnikam i, k tórych za
daniem  je st szerokie „doły” ludności 
przekonać o konieczności bronienia 
ustrój u kapitalistycznego..

Na w skroś polityczna organizacja 
tych „katolickich dołów” społeczeń
stw a niem ieckiego m ogła względnie 
szybko się rozwinąć, zwłaszcza gdy 
zważym y fak t, że ogólna liczba 
rzym skich katolików  w  republice 
bońskiej jest najm niejszą w  stosunku 
do ilości innych w yznań tego k raju . 
Stworzono zatem  tu ta j doskonale 
funkcjonującą organizację masową, 
k tó rą  nazw ano „Związkiem  Ludo
wym K atolickich Niem iec”. Liczy on 
obecnie w  przybliżeniu 3/4 m iliona 
członków, je st silnie zcentralizowany, 
głównym  zaś celem  ja k u  sobie za

k łada — to w alka ze stronnictw am i 
socjalistów  i kom unistów , k tó re  
„Związek K atolicki” określa jako 
„w yw rotow e”.

Na czele „Związku stoi zarząd 
główny, złożony z 24 osób, z k tó 
rych tylko 9 stanow i urzędujące p re 
zydium, reszta zaś rep rezen tu je  po
szczególne prow incje k raju . — K aż
da grupa licząca od 20 do 40 rodzin 
rzym sko-katolickich m a swego „m ę
ża zau fan ia"  działającego zgodriie 
z zarządzeniam i prezydium  Związku. 
Ponadto w  teren ie są stale czynni 
tzw. agitatorzy.

A p ara t urzędniczy zarządu głów
nego jest doskonale zorganizowany 
i każdy pracow nik m a tu ta j ściśle 
określony odcinek zajęć. Związek po
siada bogatą bibliotekę, w łasną p ra 
sę katolicką, ca ły  sztab korespon
dentów  terenow ych, b iuro  p ropa
gandy film owej i specjalne biuro u- 
sług dla załatw iania wszelkich po
dań i zażaleń ludności. Poważną rolę 
propagandow ą Zw iązku spełniają 
studenci wyższych uczelni, zwłaszcza 
w  okresie ferii letnich, oczywiście 
po odpowiednim  przeszkoleniu na 
specjalnych kursach, prowadzony 
przez zarząd główny Związku.

T rudno zaprzeczyć p artii rzym 
skich katolików  w  Niemczech Zacho- 1 
dnich pew ną ożywioną działalność, 
a naw et pow ażne sukcesy. N aiw ię- 
k,szych jednak  jej osiągnięć niepo
dobna przyrów nać do sukcesów n ie
mieckich p artii robotniczych, w yka
zujących, sta le  w zrastającą żyw ot
ność, n iesłabnącą tężyznę fizyezpą 
i m oralną.

W reszcie jeśli chodzi o stosunek 
Związku zachodnio-niem ieckich „ka
tolików” do Polski — trudno  ulegać 
jakim kolw iek złudzeniom, zwłasz
cza n a tu ry  „wspólnej w iary”. P artia  
A denauera, p a rtia  rew izjonizm u n ie
mieckiego i odw etu za klęski im pe
rialistycznego faszyzmu, jak  narazie 
nie spraw ia zawodu zwolennikom 
nowej w ojny św iatow ej. Taż sam a 
p artia  „rzym skich katolików ” zm u
sza nas Polaków  do najw iększej 
czujności w  obronie naszych granic 
zachodnich oraz powszechnego po
koju.

P O W I E R Z C H O W N A  P O B O Ż N O Ś Ć
Kto się chce przypatrzyć temu, jaka jest nau

ka, albo sprawa dzisiejszych faryzeuszów na
szych około święcenia świąt Panu Bogu nasze
mu, to wszystka sprawa, a to wszystka nadzie
ja: nie robić nic dnia onego, a do kościoła ubra
wszy się i upstrzywszy — iść, a stanąć co na 
najwyższym miejscu i spoglądać jeden po dru
gim. A tam się poznać, tam się witać, tam się 
dowiedzieć o wszystkich sprawach jeden dru

giego. Potem się nasłuchawszy pisku, krzyku, 
buku, któremu żaden ani słówka nie rozumie, 
a dawszy ofiarę i pokropiwszy się wodą, już idź 
na wszystkie a naj sprośniej sze wymysły świata 
tego. A już na poły grzech, ktoby się nie upił 
w dzień święty, albo nie skakał jak szalony 
nakładłszy wieńców albo jakiego gałęzia na gło
wę swoją.

(Mikołaj Rej „Postylla”)



Nr 9 - 1 0 POSŁANNICTWO

Zbigniew Stawicz

P O K O J  L U D Z I O M  D O B R E J  W O LI!!!
(Na m arginesie K onferencji Wielkiej Czwórki w Genewie)

Bułganin
f

Eisenhover Faurre Eden

WIELKA PRÓBA «DOBREJ WOLI»

W pięknej ojczyźnie W ilhelm a Telia, nad m alow ni
czym jeziorem  Genewskim, dnia 18 lipca br. w  Salle 
de Conseil P ałacu  Narodów  rozpoczęła się historyczna 
i przełom owa w  stosunkach m iędzynarodow ych konfe
rencja szefów fządów  'czterech w ielkich m ocarstw  — 
Związku Radzieckiego, Stanów  Zjednoczonych A m ery
ki Północnej, W ielkiej B ry tan ii i  F rancji.

Co ich sprowadziło do Genewy? N ad czym m ieli r a 
dzić? — Po co przybyło tu  tysiące dziennikarzy i fo to
reporterów  z całego św iata? Dlaczego zjaw iły się licz
ne delegacje ludzi p racy  ze wszystkich kontynentów ? 
Skąd wreszcie ten  podniecony nastró j tłum ów  ludności 
szw ajcarskiej? Co było istotnym  powodem  niesłycha
nego naprężenia uw agi w szystkich ludzi, opow iadają
cych się bądź to za pokojem  i przyjaźnią, bądź też za 
w ojną i nienaw iścią między narodam i?

Odpowiedź na te  w szystkie py tan ia  jest p rosta: K on
ferencja „W ielkiej Czwórki” postaw iła sobie zaszczy
tne  i  szlachetne cele — m iała bow iem  znaleźć realne 
drogi i środki, zm ierzające do osłabienia napięcia w 
stosunkach m iędzynarodowych, do stw orzenia atm o
sfery wzajem nego zaufania między państw am i o róż
nych ustro jach  społeczno-politycznych i ekonomicz
nych, w reszcie do pokojowego rozw iązania najbardziej 
drażliw ych i spornych zagadnień w e współczesnym  ży
ciu międzynarodowym.

Realizacja tych szlachetnych celów  była — rzecz 
oczywista — zgodna z najgorętszym i pragnieniam i 
wszystkich narodów  św iata, k tó re  chcą w  spokoju 
i przyjaźni żyć i pracować, i to nie ty lko d la dobra 
własnego, ale i dla szczęścia całej ludzkości, bez u sta 
wicznego strachu  przed groźbą nowej, niszczycielskiej 
wojny.

Miliony optym istów  i ludzi dobrej woli mocno w ie
rzyło, iż „W ielka Czwórka” n ie zawiedzie tych ocze
kiw ań i przejaw i niezłom ną w olę do osiągnięcia trw a 
łego porozum ienia i zgody. Byli wszakże i tacy steepty- 
cy, k tórzy w  bezm yślnym  i obłąkańczym  uporze p rze
pow iadali konferencji fiasko, a więc niejako cynicznie 
godzili się na bliską, nieodw ołalną i ogólnoświatową 
wojnę, k tó ra  m iała skazać ludzkość n a  n iechybną za
gładę.

I stąd  w łaśnie to  niesłychane podniecenie milionów 
ludzi n a  św iecie k tó re  stało  się rów nież udziałem  dzien
n ikarzy  i reporterów  oraz niezliczonych tłum ów  ge- 
newian, oczekujących historycznej decyzji: „Pokój czy 
też w ojna?”

POCIESZAJĄCE SŁOWA PREZYDENTA 
EISENHOVERA

Nic w  tym  dziwnego, że dek larac je  w stępne p rezy
denta E insenhovera oraz prem iera B ułganina miały 
przynieść św iatu  albo przełom  w  dotychczasowych sto
sunkach m iędzynarodowych w raz z trw ałym  pokojem, 
albo też zapow iadać m iały ogólną katastrofę.

Na szczęście ci w ielcy mężowie stanu  w  ,serdecznej 
przyjaźni i obopólnej zgodzie — przesunęli zdecydowa
nie strzałkę barom etru  politycznego — od za truw ają
cej atm osferę m iędzynarodow ą „zimnej w ojny” do 
przeciwległego bieguna — w  k ie runku  przyjaznego po
koju.

Już u  samego początku konferencji z u s t pierwszego 
je j przewodniczącego — prezydenta E isenhovera — 
padły znam iennie i w ielce pocieszające nas słowa:

„W ażne jest, abyśm y tu  w  Genewie uczynili p ie rw 
szy krok  na nowej drodze do spraw iedliw ego i trw a łe 
go pokoju. Pow inniśm y szczerze mówić o konkretnych 
problem ach, k tó re  stw arzają napięcie między nam i, i
o tym, jak  przystąpić do ich rozwiązania... N aród am e
rykańsk i p ragnął by być przyjacielem  narodu  rad z ie 
ckiego1. Nie m a sporów między narodam i am erykań
skim  i radzieckim , n ie  m a między nim i konfliktów , nie 
m a wrogości na tle  handlowym . W aspekcie historycz
nym  nasze narody zawsze żyły w  pokoju... Redukcja 
zbrojeń zapew niła by  i pow inna zapewnić dopływ  czę
ści oszczędności do m niej rozw iniętych obszarów  św ia
ta, by przyczyniać się do ich rozw oju ekonomicznego... 
Pow inniśm y ponadto dołożyć s ta rań , aby popierać w y
korzystyw anie energii atomowej w  celach konstru k ty 
wnych... Przybyliśm y tu  zgodnie z pokojowym i dąże
niam i ludzkości po to, aby rozpocząć nowe rokow ania 
w  w arunkach  zapow iadających powodzenie. Jedynie w  
ten  sposób nasze spotkanie może przyczynić się do 
stw orzenia i uruchom ienia nowych sił, niezbędnych do 
faktycznego w prow adzenia nas  na drogę pokoju. Jesi- 
tem  przekonany, że cała ludzkość będzie się modlić
o to żarliw ie!”

Nie trzeba w yjaśniać, że oświadczenie to  zrobiło nie
byw ałe w rażenie, zwłaszcza, że szef rządu  Stanów  Z je
dnoczonych oświadczył, że k ra j jego nigdy nie stanie 
się pierw szym  agresorem  i n a  nikogo napadać nie za
mierza.

Ludzkość odetchnęła i W niem niejszym  naprężeniu 
oczekiwała oświadczenia drugiej strony — Związku 
Radzieckiego.
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Premier rządu Z w iązku  Socjalistycz

nych R epublik Radzieckich —  B ut-  

ganin oraz P rezydent Stanów  Z jed 

noczonych A m eryk i Północnej byli 

przedm iotem  szczególnego zaintere

sowania na K onferencji G enewskiej. 

To też z w ie lk im  odprężeniem  p rzy 

jęto  szczerą i serdeczną atmosferę, 

jaka panowała w  kuluarach pałacu  

genewskiego. Na załączonym  zdjęciu  

w idzim y obu w ielk ich  m ężów  stanu  

w  serdecznej pogawędce, p rzy czym  

w yraz tw arzy jednego i drugiego — 

każą nam  raczej op tym istycznie pa

trzeć na rezu lta ty  G enew skiej K on

ferencji szefów  rządów czterech  

w ielkich  mocarstw .

„RZĄD RADZIECKI NIE ZAWIEDZIE NARODÓW 
PRAGNĄCYCH POKOJU!”

D eklaracje w stępne prem ierów  A ngli i F rancji rów 
nież były ow iane duchem  praw dziw ej przyjaźni i woli ■ 
powiszechnego pokoju. O statni zabrał głos p rem ier 
Bułganin, k tóry  m. i. stw ierdził, co następuje:

„Głównym  zadaniem  naszej konferencji je s t znale
zienie dróg do osiągnięcia koniecznego porozum ienia 
co do* problem ów, k tó re  w ym agają rozwiązania... Rząd- 
Radziecki je s t zdania, że obecna konferencja szefów 
rządów  czterech w ielkich m ocarstw  może odegrać h is
toryczną rolę, jeśli m y wszyscy wykażem y szczere dą
żenia do osiągnięcia złagodzenia napięcia m iędzynaro
dowego 'i oparcia stosunków  między państw am i na 
w zajem nym  zaufaniu... Opowiadaliśm y się i  opow ia
dam y za pokojem  między narodam i, za pokojowym  
w spółistnieniem  wszystkich państw , niezależnie od tego, 
czy jqst ono państw em  m onarchistyczynym  czy repu
blikańskim , kapitalistycznym  czy socjalistycznym , al
bowiem  kw estia system u społecznego i gospodarczego 
w  każdym  państw ie je s t spraw ą w ew nętrzną jego n a
rodu. U znanie te j bezspornej zasady m a niezw ykle do
niosłe znaczenie dla pomyślnego rozw iązania n ieu re
gulow anych problem ów  międzynarodowych... Rząd 
Radziecki w ypow iadał się i w ypow iada za szeroką 
w spółpracą m iędzynarodow ą w  dziedzinie pokojowego 
w ykorzystania energii atomowej... Rząd Radziecki jest 
przekonany, że najlepszym  sposobem zapew nienia 
pokoju i zapobieżenia nowej agresji w  Europie jest 
.stworzenie system u bezpieczeństwa zbiorowego 
z udziałem  w szystkich państw  europejskich i Stanów  
Zjednoczonych ... W ycofanie obcych w ojsk z tery toriów  
państw  europejskich u łatw iło by osiągnięcie porozu
m ienia zarówno w  dziedzinie redukcji zbrojeń państw  
europejskich, jak  i w  spraw ie zakazu stosowania broni 
jądrow ej... S tw orzenie skutecznego system u bezpie

czeństw a w  Europie ułatw iło  by  rozw iązanie kw estii 
niem ieckiej, zapewniło by niezbędne przesłanki zje
dnoczenia Niemiec na zasadach pokojowych i dem o
kratycznych... Byliśm y i jesteśm y zw olennikam i roz
w inięcia n a  szeroką ,skalę m iędzynarodow ych kon ta
któw  i w spółpracy w  dziedzinie k u ltu ry  i nauki, zwo
lennikam i usunięcia barier, k tó re  przeszkadzają stosu
nkom, między narodam i. Jesteśm y przekonani, że sze
roki rozwój m iędzynarodow ej w spółpracy ku ltu ra lnej 
i naukow ej służył by tem u sam em u celowi -— zm niej
szeniu napięcia w  stosunkach między państw am i 
i stw orzeniu między nim i atm osfery niezbędnego za
ufania... Rząd Radziecki uczyni ze sw ej strony w szy
stko co w  jego mocy, aby obecna konferencja nie za
wiodła nadziei narodów pragnących, pokojowego i spo
kojnego życia!”

Nic więc dziwnego, że zam ykając obrady pierw sze
go dnia, prezydent Eisenhover w  radosnym, nastro ju  
oświadczył: „Z w ielkim  zadowoleniem  zauważyłem,, że 
każda delegacja oświadczyła w  duchu przyjaznej 
współpracy, iż zdecydowana je s t działać zgodnie 
dla spraw y pokoju. M amy przed sobą k ilka  dni i w iele 
godzin dyskusji n a  tem at różnych szczegółów. Każda 
delegacja będzie bronić słuszności swoich poglądów... 
Jeśli jednak  w  czasie tych w szystkich sporów  p o tra fi
m y zachować ducha przyjaźni, to  dowiedziemy sam ym  
sobie i całem u św iatu, że nasze oświadczenia, iż p ra 
gniemy w spółpracować dla spraw y pokoju  — są szcze
re i nasza konferencja zakończy się w ielkim  sukce
sem.”

T ak  więc pierw szy dzień konferencji genewskiej 
przyniósł now ą nadzieję pokoju, i spraw ił jednocześnie 
bolesny zawód tym  w szystkim , którzy uporczywie 
wróżyli jej niepowodzenie. D eklaracje w stępne szefów 
„W ielkiej Czwórki” upew niły ca łą  ludzkość, że doło
żą oni wszelkich starań , by zapewnić św iatu  trw ały  
pokój i p rzyjazne współżycie narodów.
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O CZYM MÓWI DEKLARACJA KOŃCOWA 
KONFERENCJI?

N astały teraz dni mozolnej i ofiarnej p racy  m inis
trów  spraw  zagranicznych oraz szefów czterech rzą 
dów, cały szereg osobistych i przyjaznych kontaktów  
męzow stanu czterech m ocarstw . Do wiadom ości znie
cierpliw ionej ludzkości nie dostał się ani jeden szcze
gół, ani jeden fakt, k tó ry  by świadczył 01 b rak u  zaufa
nia czy też wrogości między uczestnikam i konferencji.

Sześć dni minęło szybko dla św iata. A le po tym  
krótkim  czasie jasnym  się stało, że okres ten  w  żad
nym w ypadku n ie  w ystarcza do rozstrzygnięcia wszy
stkich problem ów  m iędzynarodowych, które obiecano 
sobie załatw ić pozytyw nie w c ią g u  najbliższych m ie
sięcy. T ak  więc doszło do oficjalnego zakończenia h i
storycznej konferencji i do przyjęcia oraz ogłoszenia 
końcowej dek laracji „W ielkiej Czw órki'’.

Ciekawi nas zapewne, co owa deklaracja zaw iera?
N ajpierw  zapowiedziała ona następną konferencję 

m inistrów  sp raw  (zagranicznych w ielk ich  m ocarstw  
już, w  październiku br. rów nież w  Genewie. Celem 
je j ma być rozw iązanie poruszonych obecnie, a n ie  
rozstrzygniętych problem ów, jak  np. spraw y bezpie
czeństw a zbiorowego, redukcji zbrojeń oraz skutecz
nej nad tym  kontroli, sp raw y zjednoczenia Niemiec 
i usunięcia dotychczasowych przeszkód, ham ujących 
swobodną w ym ianę handlową, k u ltu ra ln ą  między 
W schodem a Zachodem.

N astępna uchw ała dotyczy zagadnienia bezpie
czeństwa zbiorowego i redukcji zbrojeń, k tó ra  już w  
sierpniu były  przedm iotem  obrad przedstaw icieli 
czterech m ocarstw  w  kom isji rozbrojeniow ej ONZ 
w  Genewie, aby można było dostarczyć rzeczowego 
m ateria łu  n a  konferencję  październikow ą czjterech 
m inistrów  spraw  zagranicznych.

W ujęciu retrospektyw nym  rezultatów  szczegółowych 
i końcowych konferencji genewskiej — tw ierdzić n a 
leży, że przyniosła ona pow ażne złagodzenie napięcia 
międzynarodowego oraz przyw róciła zaufanie w zajem 
ne w  stosunkach między państw am i o różnych syste
m ach społeczno-politycznych. Równocześnie konfe
rencja ta  zam knęła •— przypuśćm y że defin ityw nie — 
okres przem aw iania do narodów  z tzw . „pozycji siły”, 
zastępując ją  znacznie szlachetniejszą „pozycją rów 
ności” i  w zajem nej woli oraz nieuniknionych ustę
pstw.

K onferencja genew ska w ykazała całem u św iatu, iż 
wszelkie rokow ania prow adzone w  atm osferze szcze
rości i  przyjaźni po trafią  rozwiązać naw et n a jtru d 
niejsze problem y, — że każde z p ań stw  może zupeł
n ie śmiało w ysuw ać swe w łasne propozycje, bez ofoa- 
w y o zacietrzewione a tak i ze .strony przeciw nej, że

każdy głos będzie z pełn ią  uw agi i z pow agą w ysłu
chany oraz w szechstronnie rozpatrzony.

Poza tym  n arady  genew skie w ykazały całkow itą 
słuszność poprzednich n o t i  ośw iadczeń Zw iązku R a
dzieckiego', ostrzegającego Europę p rzed  zgubnym i 
następstw am i tw . układów  paryskich . One to  bowiem 
spowodowały, że do tej pory spraw y zjednoczenia N ie
m iec n ie  udało się pom yślnie rozwiązać.

Nie znaczy to jednak, by  także i najbliższa p rzy 
szłość przypieczętować m iała fa ta lne  dla n arodu  n ie
mieckiego rozbicie jego k ra ju . O sta tn ia  konferencja 
genew ska n ie n a s tra ja  aż tak  pesym istycznie, toteż 
m am y wszelkie dane przypuszczać, że głęboki rozum  
mężów stanu „W ielkiej Czwórki” znajdzie korzystne 
dla narodu  niemieckiego' rozw iązanie tego problem u. 
W reszcie zapowiedź zniesienia sztucznych barie r po
między W schodem a Zachodem  doczeka się w  nieda
lekiej przyszłości szczęśliwego załatw ienia.

O brady genew skie pozw alają nam  przypuszczać, iż 
w  niedalekiej przyszłości przyniesie ona rów nież po
m yślne rozw iązanie sp raw  azjatyckich i Dalekiego 
Wschodu, że także i to zapalne ogniska w ojny  zosta
nie raz  n a  zawsze stłum ione w  in teresie zaintereso
w anych ludów.

CHWAŁA TYM, KTÓRZY BYLI NATCHNIENIEM 
DLA „WIELKIEJ CZWÓRKI”!

T ak w ięc konferencja genew ska w  k ró tk im  stosun
kowo1 czasie oddaliła od nas widmo wojny, a p rzybli
żyła bardzo do praw dziw ego pokoju! N ie ulega jed 
nak wątpliwości, iż w ielką zasługę tu ta j należy przy
znać tym  m ilionom  ludzi n a  świecie, k tórzy  w  n a j
trudniejszych n aw e t chw ilach n ie  załam yw ali się, ale 
z żelaznym  i  konsekw entym  uporem  nieśli przed lu 
dzkością potężną pochodnię w oli w alki o błogosławio
ny pokój! P rzed 'ty m i bezim iennym i bohateram i w alki
o pokój cofnąć się i  skapitulow ać m usiał obóz zwo
lenników  w ojennego regulow ania m iędzynarodow ych 
sporów. Dlatego w ieczysta cześć i  chw ała n iech bę
dzie Św iatow em u Obozowi W alczących o Pokój!

My Polacy dum ni jesteśm y z fak tu , iż  n a ró d  nasz, 
zjednoczony w e F roncie jednego serca i jednego1 czy
nu  — zajm uje jedno1 z czołowych imiejsc w  tym  obo
zie pokoju. Cieszymy się, że obok nas s to ją  w  zw ar
tym  szeregu wielom ilionowe m asy innych narodów, 
zwłaszcza Zw iązku Radzieckiego i dem okracji ludo
wej, w raz z w ielkim i Chinam i i  Indiam i. Jesteśm y 
najzupełniej przekonani, ża w  codziennym trudzie, w e 
wszelkich naszych zam iarach i  działaniu  — nadal 
kroczyć będziemy pod błękitnym  sztandarem , n a  k tó 
rym  złotym i głoskam i w ypisano hasło: „POKÓJ LU
DZIOM DOBREJ WOLI!”

S. W. ŻYCIE KULTURALNE 
MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH NA WĘGRZECH

Sytuacja polityczna, społeczna, 
ku ltu ra ln a  i ekonom iczna jak ich 
kolw iek mniejszości narodowych, nie 
posiadających w łasnej, odrębnej 
państwowości, ale zm uszonych do 
egzystowania . w  granicach obcego 
językiem  i duchem  państw a, nigdy 
nie przedstaw iała łatw ego problem u. 
Tego nas uczą dzieje powszechne, 
zwłaszcza h istoria naszej Polonii 
zagranicznej, o tym  mówi szeroko 
praisa k ra jó w  kapitalistycznych, w  
których obcy narodow o obyw atel 
częstokroć jest trak tow any  jako 
uciążliwy cudzoziemiec, mimo iż wo
bec państw a, na którego te ren ie  ży

je i pracuje, w yw iązuje się całko
wicie z wszelkich ciążących na nim  
obowiązków. Nasza polska p rasa  po
daje niekiedy drastyczne szczegóły 
wrogiego w prost wobec naszych ro 
daków  postępow ania w ładz zagran i
cznych, jak  dajm y na to d la  p rzy
kładu — rządu  francuskiego wobec 
mniejszości narodow ej Polski.

Jakże inaczej brzm ią wiadomości, 
nadchodzące do nas  z k rajów  socja
lizm u i  dem okracji ludow ej' Dziś 
p ragnę wspomnieć o rozw iązaniu tego 
drażliw ego problem u przez W ęgier
ską R epublikę Ludową.

Na W ęgrzech w  całkowitej wolno
ści żyją mniejszości narodowe, po
siadające w łasną prasę, zwłaszcza 
organ w spólny p t. „W ęgierski B iule
tyn”. W arto go czytać i d la  p rzyk ła
du  posłać tym  wszystkim , k tórzy  w 
nieludzki sposób szykanują nasze 
mniejszości narodow e na Zachodzie.

Na te ren ie  W ęgierskiej R epubliki 
Ludowej żyją swobodnie dziś N iem 
cy, Słowacy, Rum uni, Serbowie, 
Kroaci i Słoweńcy, — razem  jest ich 
około pół m iliona ludności, a  zatem  
stanow ią zaledwie 5°/o zaludnienia 
tego k ra ju . Wobec tych w szystkich
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mniejszości dzisiejsze w ładze ludo
we zastosowały zupełnie nową poli
tykę niż ta, k tó rą  upraw iał im peria- 
lityczny rząd regenta H orty’ego. 
Przede w szystkim  stw ierdzić należy, 
że obecna konsty tucja w ęgierska 
poręcza tym  mmliejszośe&om, całko
w itą równość wobec praw a, a zatem  
posiadanie tych sam ych praw , ja k i
mi cieszą się rodowici Węgrzy. A więc 
zabezpiecza się korzystanie z w szel
kich zakładów  naukow ych oraz p ie
lęgnowanie rodzim ej ku ltu ry , p rze
w iduje się natom iast surow e kary  za 
szkodliwe d la postępu klasyfikow a
nie obyw ateli n a  podstaw ie, ich n a
rodowości. w yznania czy pochodze
nia społecznego.

Dowodów na to, że konstytucja 
w ęgierska n ie je s t m artw ą tylko li
te rą  praw a, ale w  pełni zostaje rea 
lizowania w  życiu codziennym, do
starczyć nam  mogą chociażby szkoły 
mniejszościowe, istn iejące w  całym  
kraju , przy czym obow iązuje tu  
ustawa, że już dla 15 uczniów obcej 
narodowości powinno się otworzyć 
osobną szkołę narodowościową.

W spominany „B iuletyn W ęgierski” 
opowiada nam  dalej o istn ieniu  na 
teren ie całego k ra ju  rów nież domów 
młodzieżowych oraz tzw. ogródków 
dziecięcych, ponadto podaje rozlicz
ne ułatw ienia, z jak ich  korzysta 
młodzież obcojęzyczna na wyższych 
uczelniach państw owych. Ze sp ra- !

wozdania statycznego za rok  szkol
ny 1953/54 dow iadujem y się o is t
nieniu w  Budapeszcie słowiańskiego 
giminazium ogólnokształcącego oraz 
oraz słowackiej średniej szkoły p e 
dagogiem  ej. W Bekescala m am y sło
wackie gim nazjum  ogólnokształcące, 
w G yula zaś rum uńskie gim nazjum  
ogólnokształcące i rum uńską śred 
nią szkołę pedagogiczną.

Niem ieckie średnie szkoły narodo
wościowe o tw arto  dopiero w  roku  
bieżącym, stąd  b rak  nam  jeszcze 
sziczegółowszych danych w  tym  
względzie.

W budapeszteńskiej wyższej .szko
le pedagogicznej is tn ie ją  osobne k a 
tedry  mniejszościowe, na un iw ersy
tecie zaś osobne kated ry  niem ieckie 
i rum uńskie, ponadto specjalny sło
w iański insty tu t. Dla ułatw ien ia s tu 
diów na tych uczelniach istn ieją 
osobne domy akadem ickie, a  przy 
w szystkich szkołach średnich w  k ra 
ju 'b u rs y  oraz in te rnaty . W północ
nych W ęgrzech naw et przy  m niej
szościowych szkołach podstawowych 
istnieją in te rn a ty  młodzieżowe, n a  
których u trzym anie rodzice zain tere
sowanych 'łożą zaledwie 10°/o kosz
tów faktycznych, — resztę pokryw a 
skarb państw a.

W ęgierskie m inisterstw o ośw iaty 
posiada osobną sekcję d la  spraw  | 
nauczania mniejszości narodow ych i

w tym  k ra ju . Poza tym  każda z 
mniejszości narodow ych m a na te 
renie tego państw a sw ój w łasny 
związek, m ający na celu pielęgno
wanie i rozwój życia kulturalnego 
danej narodowości. Związki te  p ro 
wadzą zespoły artystyczne, o rgani
zują w ykłady popularno-naukow e i 
kursy  językowe, zak ładają i prow a
dzą bogato wyposażone biblioteki 
publiczne oraz w ydają w łasną prasę 
narodową. Bezpośrednio po wyzwo
leniu W ęgier z pod okupacji h itle 
rowskiej zorganizowano w  całym  
k ra ju  kursy  d la zwalczania ana lfa
betyzm u w śród mniejszości narodo
wych, toteż dzisiaj pojęcie ana lfa
bety n a  W ęgrzech już nie istnieje. 
Nie trzeba dodawać, że wszystkie 
szkoły m niejszościowe posiadają 
w łasnych pedagogów danej narodo
wości.

W reszcie n ie  należy zapominać 
również o licznych dom ach kultury , 
przejaw iających w ielką żywotność 
ku ltu ra lną, ośw iatow ą i tow arzyską.

Wszystko, o czym wyżej wspom i
naliśm y — dowodzi w ielkiej troski 
ludow ych W ęgier o dobro swych 
obywateli, je s t najlepszym  spraw 
dzianem  wysokiej k u ltu ry  tego ry 
cerskiego narodu, k tóry  w raz z in 
nym i k ra jam i dem okracji ludowej 
po ostatn iej w ojnie św iatow ej wszedł 
na now e zupełnie to ry  życia.

W TROSCE O MŁODZIEŻ!
(Na m arginesie dem oralizujących comicsów)

P rasa  polska i obca doniosła o sta t
nio, że angielska Izba Gm in dla 
ochrony młodzieży uchw aliła w  m a
ju  b r . , niezm iernie w ażną ustawę, 
skierow aną przeciw  szkodliwym  p u 
blikacjom , w  pierw szym  rzędzie zaś 
przeciw  osławionym  comicsom, m a
sowo im portow anym  ze S tanów  Z je
dnoczonych do Europy Zachodniej.

N iestety, tylko n iek tó re  dzienniki 
zagraniczne, i to  przew ażnie angiel
skie, podały dosłowny tek st owej 
ustaw y.

Nosi ona ty tu ł: „U staw a o ochro
nie młodzieży przed szkodliwymi 
w ydaw nictw am i, 1955’- i obejm uje 
S rozdziałów.

We w stępie czytam y o zgodności 
podjęcia w spom nianej uchw ały przez 
obie izby parlam en tu  angielskiego. 
—■ W rozdziale I ustaw a zaznacza, 
że dotyczy ona każdej książki, każ
dego czasopisma i każdej broszurki, 
k tóra dostanie się do rą k  dzieci lub 
młodzieży — a zaw iera opow iada
nia łącznie z ilustracjam i o zbrodni
czych gw ałtach i innych okrutnych 
czynach, zdolnych w  końcowym  re 
zultacie zepsuć dziecko lub  m ło
dzieńca. ;

Rozdział II  przew iduje dla oby- i 
watela, k tó ry  tego rodzaju  publikac

je  drukuje^ rozpowszechnia, sprze
daje, wypożycza za opłatą albo m a 
w swoim  posiadaniu, by je  rozpow
szechniać i sprzedaw ać lub  w ypoży
czać, postępow anie k a rn e  w  tryb ie 
przyśpieszonym oraz karę  więzienia 
do 4 m iesięcy albo grzyw nę do 100 
funtów  szterlingów, lub obydwie k a 
ry  łącznie. Ściganie w innych tej 
zbrodni może nastąpić tylko za zgo
dą generalnego p ro k u ra to ra  pań 
stwa.

Rozdział I II  ustaw y upow ażnia 
sędziego pokoju, k tóry  o trzym ał w ia
domość o popełnieniu tej zbrodni, 
do zastosow ania wobec winnego 
środków  prew encyjnych oraz do 
przeprow adzenia rew izji w  m i e s z k a 
niu  obwinionego wzgl. podejrzanego. 
Rewizja tak a  może objąć również 
w szelkie pojazdy i sto iska sprzedaży, 
k tó re  obw inionem u służyły do celu 
przedaży lub rozpow szechniania tych 
w ydaw nictw . Rozdział ten  upow aż
n ia równocześnie organa przeprow a
dzające rew izję do konfiskaty 
wszelkich tego rodzaju  d ruków  i 
zdjęć fotograficznych już gotowych, 
lub też będących w  przygotowaniu, 
k tó re  następnie sąd może uznać za

| przepadłe.
■ Rozdział IV m ówi o zakresie im - 
1 po rtu  do k ra ju  wszelkich publikacji

w zrozum ieniu uchw alonej ustawy, 
już gotowych lub też będących do
piero w  przygotowaniu.

Rozdział V wreszcie postanaw ia, że 
ustaw a wchodzi w  życie po miesiącu 
od jej uchw alenia i obow iązuje do 
dnia 31 grudnia 1965 roku. Może ona 
być uchylona ty lko przez parlam ent,
o ile tenże w  jej m iejsce uchw ali 
inną ustaw ę, dotyczącą tego samego 
przedm iotu.

Tyle mówi sam a ustaw a. •
*

Nie ulega najm niejszej w ątpliw oś
ci, że przynosi ona zaszczyt angiel
skiem u parlam entow i. Należy się 
chyba spodziewać, że również i in 
ne państw a zachodnio-europejskie, 
k tó re  na swych terenach  ao^czą  
am erykańskie w ojska lub przedsię
b iorstw a handlowe, pójdą śladem 
Anglii i raz  na zawsze zrobią po
rządek z tą  ordynarną, pornograficz
ną i dem oralizującą szmirą. M oral
ne zdrowie młodzieży całego św iata
— to drogocenny skarb  całej ludz
kości, toteż zachowanie tego zdrowia 
u młodego pokolenia je s t św iętym  
obowiązkiem  każdego soołeczeństwa. 
każdego narodu  i państw a.

(dok. obok na str. nast.)
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B A R D Z I E J  D O C E N I A J M Y  
Z N A C Z E N I E  Ż Y W E G O  S Ł O W A !

Mowa ludzka opiera się na dwóch 
bliskich sobie zjaw iskach: na w y
rażan iu  słowem określonej treść; 
myślowej oraz pewnego stanu  psy
chicznego. N ikt n ie  zaprzeczy do
niosłej roli, żywego słowa w  naszym 
życiu codziennym, zwłaszcza społe
cznym i ku lturalnym . I aczkolwiek 
kunszt operow ania wym ową jest 
niew ątpliw ym  talentem , to jednak 
zapominać nie wolno, iż uczciwą a 
w ytrw ałą p racą  można w yrobić so
bie dosyć wysoką um iejętność p rze
mawiania.

P ragnę dzisiaj zwrócić uw agę n a 
szych Czytelników na, tę  zaniedbaną 
u  nas dziedzinę życia kulturalnego 
oraz, w ystąpić z pewnego rodzaju 
apelem  w  obronie m istrzostw a żywe
go słowa. Chcę podkreślić n iew ąt
pliw e w artości istniejącej od daw na 
tradycji, bogatego) doświadczenia 
m istrzów  słowa, którzy specjalizo
wali się na najrozm aitszych odcin
kach społecznego i ku ltu ra lnego  w y
korzystania wymowy.

N aw et najbardziej opanow ana 
dykcja, nie spełni swego zadania, je 
żeli wygłoszona przez nas mowa m o
że być rozmaicie lub •— CO' gorsza — 
wręcz b łędnie in terpretow ana. N aj
ważniejszą więc spraw ą będzie g run 
tow na analiza treści naszego p rze
mówienia oraz jej form y zew nętrz
nej, analiza rozum owa i uczuciowa.

Sztuki mówienia nie wolno tra k 
tować od niechcenia. Im  częściej po
trafim y podnieść w zrok z nad  tek 
stu  i przenieść go n a  słuchaczy, tym  
lepszym będzie rezultat. Piękno

Czy uchw alona przez parlam en t 
angielski ustaw a m a swe uzasadnie
nie? Czy nie jest przesadą? B ynaj
mniej. Niech nam  o tym  powie 
chociażby m aleńka w zm ianka, jaka 
ukazała się w  Londyńskim  „Daily 
Express” w  dwa tygodnie po uch
w aleniu w spom nianej ustaw y. W ia
domość ta  została nadesłana z No
wego Jo rk u  przez korespondenta 
tegoż dziennika i w  dosłownym 
przekładnie brzm i ona następująco;

„Czternastoletni Dawid Drev w y
jaśnił w  sądzie, że siedmioletniego 
S tanleya Franka, w  O aklandste (stan 
Kaliformia) hakiem  zabił z «żartu». 
Sądzę —• dodał — że pom ysł ten 
przyszedł mi do głowy po przeczy
tan iu  comicsu”.

A teraz słów k ilka o tych comic- 
sach na podstaw ie re fe ra tu  dr. H il
dy Mosse z Nowego Jo rku , za ty tu 
łowanego „Znaczenie comicsów dla 
pow staw ania dziecięcej nerw ow ości”; 
a wygłoszonego na K ongresie L eka
rzy pediatrów  w  Essen w  sierpniu
1954 roku. — Z refera tu  tego do
w iadujem y się, że comicsy, będące 
tanim i obrazkowym i opowiadaniam i, 
ukazują się w  USA w  ilości 80 do 
90 milionów egzem plarzy miesięcz
nie i są tym  sam ym  najw iększym  
na świecie w ydaw nictw em  nakłado-

mowy polega szczególnie na tym, 
że stanow i jakoby jednolity  orga
nizm, zbudow any z w ielu członków i 
elem entów  składowych, nadających j 
mowie naszej odrębnego charak teru , 
jednolitego stylu, swoistą urodę za- i 
klętego w  niej św iata.

W łaściwe operow anie oddechem — 
to również podstaw a do właściwego 
rozum ienia naszej mowy. A le nale
ży pam iętać zwłasacza o tym, że w 
dziedzinie m istrzostw a słow a nale
ży n ie ty le  uczyć się w ścisiym  tego 
słowa znaczeniu, ile  raczej dopro
wadzać człowieka do rozum ienia da
nego słowa w jego różnorodności i 
głębi znaczenia, pobudzać zain tere
sowanie, zam iłowanie do obserwacji 
i poszukiwań.

W m ow ie (rozróżniamy ^trzy ro 
dzaje akcentów: samorodny, logi
czny i  uczuciowy. Jeżeli celem n a 
szej mowy ma być w yw arcie na słu 
chaczach zam ierzonego w rażenia — 
to będą wchodziły tu  w  grę dwa 
p ierw iastki: zrozum ienie i odczucie. 
Równeż tzw. pauza jest bardzo w aż
nym  zagadnieniem . P rzerw y te  nie 
mogą być jednakow e, gdyż powinne 
one być w ypełniane pew nym  prze-, 
życiem, czas natom iast ich trwam,ii 
zależy zarówno od wyczucia, jak 
i od tem peram entu, kto przem a
wia.

K ultu ralny  i mocny człowiek n a 
daje sw ym  słowom rów nież pew ne
go rodzaju  ku ltu ry  i mocy, — ale 
praw dziw ie mocna m owa nigdy nie 
będzie staw ała  się ostentacyjną i

wym. Broszurki te, gloryfikujące 
zbrodniarza jako bohatera i  nad— 
człowieka, w yrażają  pogardę VJla p ra 
wa, obyczajności, p rzyjaźni i po
rządku społecznego. U znają nato 
m iast, iż młodzieniec ty lko  przez 
podstęp, gwałt, zbrodnię i m ord może 
dojść do pożądanego sukcesu. I lu 
stracje, zaw ierające ponurą porno
grafię i wszelkie wskazówki topo
graficzne dla popełnienia zbrodni, 
oraz ogłoszenia o m iejscach zakupu 
narzędzi zbrodni — to przebogaty, 
rzeczowy m ateriał, objęty comicsami.
— Dr. Mosse z niezm iernym  żalem 
podkreśla, że książki te  w  p rze ra
żającym  tem pie za truw ają  duszę 
młodzieży am erykańskiej i z coraz 
to większą gwałtownością to ru ją  so
bie drogę wśród młodzieży zachod
niej Europy.

Nic więc dziwnego, że dla Anglii 
w iększe znaczenie m iało zdrowie 
m oralne młodej latorośli, niż n a j
większe naw et zyski handlowe, jakie 
mogły by w yniknąć ze sprzedaży 
tych zbrodniczych wypocin mózgo
wych, płynących do starej Europy 
szerokim  strum ieniem  z za Oceanu. 
Należy się spodziewać, że cały stary  
kontynent pójdzie za p ięknym  przy- 

I k ładem  Anglii bez względu na zło- 
I śliwy grym as i zawiść handlarzy 
I zbrodniczym  towarem .

teatra lną . Siła przekonania najcich
szym słowom, naw et pauzie — nada 
mocy nieodpartej.

N ajw ażniejszym  organem  mowy są 
płuca, k r ta ń  i jam a ustna w raz ze 
w szystkim i ich narządam i. W ielką 
więc rolę odgryw a tu  budow a oraz 
higiena podniebienia, języka, zębów 
i warg, a naw st ucha — będącego 
niejako krytykiem  i kontro lerem  n a
szej mowy.

W ytrw ała praca nad  opanow a
niem  sztuki m ów ienia w  najlepszym  
tego słowa znaczeniu — zobowiązu
je  nas do p racy  w  trzech zwłaszcza 
dziedzinach: 1) w  dziedzinie słow
nictwa, 2) w  dziedzinie budowy szy
ku w yrazów  i zdań czyli stylistyce, 
3) oraz w  dziedzinie dykcji i akcji, 
czyli tzw. in tonacji głosowej i w y
razistości.

Skoro opanujem y tzw. wyrazistość 
poszczególnych głosek, pow inniśm y 
się nauczyć p łynnie i ładnie je  łą 
czyć w  słowa i zdania. Toteż każdy 
tekst, nad  k tórym  pracujem y musi 
być najp ierw  dobrze przeczytany. 
W prawdzie tzw. mowa potoczna do
puszcza do posługiwania się np. „ł” 
tylno-językowym , ale popraw na w y
mowa uznaje wyłącznie należyte 
artykułow anie tej głoski. W yraz 
bowiem bez praw idłow ego „ł” nie 
m a pełnego brzm ienia. Nie w ystar
czy tedy czuć i słyszeć^ trzeba sta rać  
się w ym awiać praw idłowo, a ponad
to, widzieć to, o czym się m ówi lub 
czyta.

W tekst czy mowę m usim y się nie
jako «wmyśleć, w słuchać, w patrzeć, 
wczuć». S łuchający nas bowiem  po
szukują rzetelnej praw dy, a  nie 
nadrab ian ia m iną lub gestem  tylko 
w ew nętrznej pustki. I  dlatego nie 
szukajm y nigdy niezwykłości i w aż
ności tam, gdzie tego nie m a, ani 
nie zdóbmy naszej mowy w  niepo
trzebne napuszoności. «Wejść w  
tekst» przeżyć treść naszej m owy — 
oto najw ażniejsze zadanie mówcy!

T rudniejsza jeszcze je st realizacja 
zadań m owy przy muzyce. Ju ż  w  
ludowych obrzędach widzimy zaw ią
zek przyszłego teatru . I tu  słowo, 
gest, ruch, sy tuacja oraz m uzyka 
stanow ią szereg zlanych ze sobą 
elementów, w yraźnie ze sobą 
współdziałających. —• Cóż bowiem 
stanow i zasadniczą cechę muzyki? 
Je st n ią  przede wszystkim  nastrój, 
jak i stw arza. P rzy  je j pomocy mo
żemy więc podkreślić wagę słowa, 
lub je  osłabić, możemy słowo oświe
tlić w  zam ierzony sposób, możemy 
akcję przedłużać lub  skracać.

W reszcie jeszcze jedna uwaga: 
Niechaj błędy czy trudność nie przy
słaniają nam  tego co najważniejsze, 
co tu ta j istotne, i o czym przede 
w szystkim  m usim y pam iętać: powin
niśm y się szkolić, aby w yrasta ły  co
raz  to  now e ta len ty  mównicze, 
zwłaszcza w  naszej kościelnej dzie
dzinie — ta len ty  kaznodziejskie.
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P 0 K 0 I 0 W Y  A P E L f  
Ś W I A T O W E !  R A D Y  

E K U M E N I C Z N E )
Światow a Rada Ekum eniczna Koś

ciołów Chrześcijańskich z siedzibą 
w  Genewie, do k tórej n ie  należy je 
dynie i w yłącznie „Kościół papieski”, 
zwróciła się w  czerwcu br. do wszy
stkich swych członków z apelem, by 
poszczególne Kościoły chrześcijań
skie dołożyły ze swej strony w szel
kich starań , iżby nasta ła  zgoda m ię
dzy narodam i i trw ały  pokój.

W związku z K onferencją szefów 
rządów  czterech w ielkich m ocarstw  
w  Genewie, R ada w ezw ała polszczę- 
gólne Kościoły do wzmożonych mo
dłów w  in tencji u trw alen ia pokoju 
na świecie. M iędzy innym i czytamy 
w  apelu: „Nawołujem y w szystkich 
chrześcijan na całym  świecie, by 
prosili gorąco Boga WszeChmogące- 
go, iżby poszczególne rządy i narody 
nakierow ał na drogi spraw iedliw o- 
wości i  pokoju!” Ponieważ Św iato
w a R ada Ekum eniczna Kościołów : 
Chrześcijańskich docenia należycie 
wielkie znaczenie K onferencji sze- !i 
fów czterech m ocarstw , w  dn iu  18 li- 
pca tzn. w  dnriu rozpoczęcia tych 
ważnych obrad —■ postanow iła w  
katedrze genewskiej odpraw ić spe
cjalne nabożeństwo błagalne, licząc 
jednocześnie na to, że podobnie 
uczynią w szystkie inne w yznania 
chrześcijańskie n a  całym  świecie. 
Rada Ekum eniczna prosi również 
swych członków o podanie do pub li
cznej w iadomości specjalnego ape
lu, k tó ry  brzm i następująco:

„W ezwanie do m odlitw y w  związ.- 
ku  z K onferencją szefów czterech 
rządów  w  dniu  18 lipca 1955 r. — 
Dziękujemy Bogu za to, że dzisiaj 
doszło do tego, iż szefowie rządów 
Francji, W ielkiej B rytanii, Stanów 
Zjednoczonych A. P. oraz Związku 
Radzieckiego postanow ili się zejść po 
raz pierw szy od 10 lat, by radzić nad 
spraw ą pokoju. W ielka ufność i naT- 
dzieja całego św iata spoczęła na tych 
obradach. D latego też naw ołujem y 
wszystkich chrześcijan, by modlili 
się żarliw ie o to, aby znaleziono w re
szcie drogi w iodące do porozum ienia 
a oddalające od nas groźbę strasznej 
wojny. Jesteśm y przekonani, iż n a 
sze wspólne miodły nabiorą szcze
gólnej mocy tak, że nadzieja pokoju 
będzie coraz mocniejsza. M ódlmy się 
Więc za w szystkich czterech mężów 
stanu, na których spoczęła tak  w iel
ka odpowiedzialność w  chw ili obec
nej, — m ódlm y się w  in tencji naro 
dów, k tó re  oni reprezen tu ją, — m ód
lm y się za w szystkie inne narody, 
k tó re  z w ielką troską, lecz pełne n a 
dziei spoglądają na Genewę, — w re
szcie m ódlm y się o zaistnienie trw a 
łego pokoju na świecie, — albo
wiem ” „błogosławieni, którzy czynią 
pokó j!”

S. M.  — W ejh erow o

„CZYŃCIE W SZYSTKIM  DOBRZE! ALE ZŁO  
ZW ALCZAJCIE!“

Proszę mi wierzyć, że żadnej pracy nie czytam tak skrupu
latnie, jak czynię to z pismem religijno-społecznym „Posłan- 
nictwem“, które w sposób nie tylko mądry i logiczny trafia mi 
do przekonania, ale przede w szystkim  poucza mnie o wzajemnej 
miłości, skłania do twórczej pracy dla Boga, Ojczyzny i czło
wieka. A  o to nam przecież powinno chodzić! Trzeba powie
dzieć, że j,Posłannictwo“ jest pozbawione wszelkiej <obłudy 
i perfidii, fałszu i zakłamania, co niestety tak rzadko spotyka 
się w tego rodzaju pismach.

Przekonałem się od wielu lat, że księża polscy, czyli naro
dowi — w niczym  nie odbiegają od nauki Chrystusowej i co
dziennej rzeczywistości. Tymczasem, gdy przyjrzym y się kle
rowi pa pieskiemu, to wyraźnie zauważymy tę ich obłudną ro
botę, z  której ciągną zyski materialne. Niechaj nie będę goło
słowny, więc wspomnę o wypadku jaki miał miejsce u nas 
w Wejherowie. Miejscowy ks. proboszcz Kałduński, obok swych 
kazań bardzo szumnych i pełnych frazesów, wykorzystywał siłę 
najemną, nie wypłacając jej należności. Ale przecież ma ser
ce „ivspaniałomyślnego“ kapłana, a więc wypłacał swym  wie
rzycielom od czasu do czasu „zapomogi“, ale z kasy „św. An- 
toniego“! Jednakże z pewnością św. Antoni nie mógł długo zno
sić tej bezwstyd.nej roboty i „sprawił“, że ks. Kałduński stanął 
przed sprawiedliwym sądem i skazany został na zapłacenie 
odszkodowania w wysokości 11.000 zł. Tak więc „sprawiedliwy“ 
kapłan rzym ski poniósł cząsteczkę kary. Ale przykładów po
dobnych mógłbym naliczyć bardzo wiele.

Jedno w tym  w szystkim  mnie tylko martwi, a mianowicie, 
że m y synowie i córki jednego wspólnego Ojca i dzieci jednej 
Ojczyzny — nie potrafimy postępować zgodnie ze .słowami Pa
wła Apostoła, który nawołuje: „Czyńcie wszystkim  dobrze, ale 
zło zwalczajcie!“ Boli mnie, że większość moich rodaków idzie 
ślepo za głosem Watykanu, wyrządzając tym  samym wielką 
krzywdę Bogu i drogiej nam Ojczyźnie. Bo przecież w mniema
niu tych rzymskich wyznawców na pierwszym miejscu idzie 
kler papieski, na drugim ponoć Bóg, a dopiero na trzecim —  
Ojczyzna!

Jako wyznawca Kościoła polsko-katolickiego nie wypowiem  
wpierw słów modlitwy Pańskiej: „Odpuść nam nasze winy, ja
ko i m y odpuszczamy naszym winowajcom!“ — nie przekona
wszy się przedtem, że nie mam żadnego długu w stosunku do 
swego bliźniego. — A  jak jest u nich? Nie tylko że przeciętni 
wierni Kościoła papieskiego, wymawiając te słowa zupełnie 
bezmyślnie, potrafią jednocześnie pałać nienawiścią i zemstą 
do współbliźnich, ale nawet księża tak samo postępują. Znam, 
takiego księdza, który od kilku lat unika trzech rodzin ze swo
je j parafii tylko dlatego, że dzieci swe posyłały na katechiza
cję do sąsiedniej rzymskiej parafii. Czyz i tu  nie przejawia się 
jaskrawo postępowanie zupełnie niezgodne z duchem Ewan
gelii?

Osobiście wraz z całą swą rodziną jestem  zupełnie pozbawio
ny rodzimego pokarmu religijnego, jaki potrafi nam dać tylko
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Kościół nasz, polsko-katolicki. Do parafii narodowej mamy 
stosunkowo daleko, ale mimo trzech godzin jazdy pociągiem 
od czasu do czasu odwiedzamy swój kościółek, skąd wracamy 
jak wyzdrowieńcy ze szpitala. Ostatnio byliśmy wszyscy na 
uroczystości Bożego Ciała w  Gdańsku. Żałuję tylko że księża 
narodowi są niekiedy aż za skromni jeśli chodzi o stronę zew
nętrzną uroczystości kościelnych, — niechby się bowiem inni 
przekonali, że nasz Kościół w niczym nie jest gorszy od ich 
Kościoła, a nawet o wiele lepszy, bo wierni wszystko mogą 
zrozumieć w czasie nabożeństwa.

W czasie nabożeństwa w Kościele Narodowym czuję się tak 
serdecznie i swojsko, jak wśród własnej rod.ziny. Wchodząc nie
kiedy w progi rzymskiego kościoła nie mogę otrząsnąć się z wra
żenia, że religijność ta jest tylko zewnętrzna i powierzchowna, 
nie płynie ani z serca, ani tymbardziej z przekonania wewnętrz
nego. Trudno dziwić się prostym wiernym, kiedy taki przy
kład idzie właśnie do góry! — O jedno tylko Boga proszę, aby 
jak najszybciej sprawił, iżby rozszerzył się ukochany nasz Koś
ciół polsko-katolicki wśród polskiego społeczeństwa.

Red. odpow.:

Gorące pragnienie Wasze zupełnie podzielamy, gdyż n ie  ukryw a
my fak tu  iż całokształt naszej działalności kościelno-publicystycznej 
idzie w łaśnie w  tym  k ierunku. Nie szukam y w szakże własnego szczęś
cia i  zadowolenia w naszej pracy apostolskiej, ale jedynie i wyłącznie 
powoduje nam i szczera troska o dobro duchowe własnego narodu, o’ 
czystość i prostolinijność nauki ewangelicznej, o pokój w ew nętrzny 
i zadowolenie naszych w ierzących braci rodaków. — Jeśli zaś chodzi

o zachowanie się k le ru  papieskiego, n ie  należy m u się zbyt dziwić, gdyż 
tak  został w ychowany i nastaw iony w  duchu religii w atykańskiej, k tó 
ra  isto tn ie mało m a wspólnego z praw dziw ą religią chrześcijańską w  
rozum ieniu Ewangelii. — N iezm iernie cieszymy się w raz z Wami, iż w  
naszym  środow isku czujecie się dobrze duchowo, a to przecież jest 
rzeczą najw ażniejszą, by relig ia stanow iła w  życiu człowieka w ierzące
go coś bliskiego, rodzinnego i ciepłego, a n ie  — jak  to pojm uje reli
gia papieska — eoś odstraszającego i groźnego, zarówno w  życiu doczes
nym, jak i w  dziedzinie tzw. eschatologii.

M.O. — Wrocław 

. NIECHŻE AMBONA SŁU ŻY TYLKO PRAWDZIE

Ponieważ zauważyłem, że w tym  dziale wypowiadają się róż
ni Czytelnicy naszego cennego pisma, nie szczędząc słów kry
tyk i przede wszystkim  w stosunku do własnego podwórka, — 
zatem i ja pozwolę sobie zabrać głos publiczny w pewnej spra
wie, moim przynajmniej zdaniem wymagającej szybkiego uz
drowienia, i to dla dobra Kościoła Narodowego. Wyrażając się 
krytycznie w  sprawie zaniedbanej dziedziny kaznodziejstwa 
w naszym Kościele polsko-katolickim, kieruję się jedynie i w y 
łącznie gorącym przywiązaniem do mojej religii oraz chęcią 
przysłużenia się temuż Kościołowi Narodowemu. W szystko bo
wiem, co dotyczy naszego Kościoła mocno nas wiernych obcho
dzi, — każdy jego sukces przeżywamy z wielką radością i entuz
jazmem, wszystko zaś co mogło by narazić go na uszczerbek 
w opinii publicznej, boli nas niewymownie, zwłaszcza jeśli w in
nym i są tu  nasi księża narodowi!

Konkretnie chodzi mi o kazania. Słyszałem już w naszych 
świątyniach piękne, mądre, porywające i wzniosłe kazania. 
Z wielkim też zadowoleniem i radością słyszałem  o tym  również 
z niejednych ust. Ale niestety słyszę niekiedy także kazania, 
które moim. zdaniem nie powinne być wygłaszane po naszych 
świątyniach, tak ze względu na niewłaściwą treść, jak też nieu
dolną, śmieszną niekiedy formę. Kazania takie więcej przyno
szą nam szkody niż korzyści!

Aby nie być gołosłownym pozwolę sobie przytoczyć tu kilka 
przykładów:

ILE OSÓB ZAMIESZKUJE 
KULĘ ZIEMSKĄ?

S ekre ta ria t O rganizacji Narodów 
Zjednoczonych opublikow ał w  lipcu 
br. sprawozdanie, stw ierdzające, że 
ludność ku li ziemskiej w  połowią 
roku  1954 wynosiła 2.528.000.000 osób 
(dwa m iliardy 528 milionów). Przy 
powyższym stwierdzono, iż w  sto
sunku do roku poprzedniego p rzy 
było na świecie 35 milionów ludzi.

Jeśli chodzi o zaludnienie poszcze
gólnych kontynentów  —• przedstaw ia 
się ono następująco: Afryka — 216 
milionów, Ameryka Północna — 233 
milionów, Amervka Południowa — 
1211 m il;ona, Azja (bez Związku R a
dzieckiego. ale łącznie z danym i o 
ludności Chin z 1948 roku) —- 1.323 
milionów, Europa (bez Zw iązku Ra- 
dziećkiego) — 406,5 miliona, Ocea
nia — 13,2 miliona.

Ludność Związku Radzieckiego 
(Z.S.R.R.1 S ekre ta ria t O.N.Z okre
śla na 214,5 m iliona osób.
(Życie W arszawy N r 168 z 16/7/55)

MŁODZIEŻ 
NADZIEJĄ ŚWIATA

Dnia 31 lipca o godz 16-tej, na 
ogromnym, mieszczącym ponad
70.000 osób, S tadionie 10-lecia w 
W arszawie nastąpiło  uroczyste ot
w arcie «V -Światowego Festiw alu 
Młodzieży i S tudentów  o Pokój i 
P rzyjaźń» zaś w  dniu 14 sierpnia
o godz. 21 n a  P lacu S talina w  stolicy
— uroczyste zam knięcie tego m ię
dzynarodowego św ięta młodzieży.

T rudno w prost opisać co działo się 
w  W arszawie w  tym  dwutygodnio
wym okresie. Nigdy do ta j pory 
W arszawa nie była tak  odśw iętnie 
ubrana i tak  radosna. W szak w ez
brała, jak  Wisła na wiosnę, roze
śm ianą młodzieżą 120-tu  narodów  
świata. Wszędzie można było tę  mło
dzież spotkać: i w  uroczystych po
chodach ulicam i W arszawy, i na 
wszystkich placach i w  parkach  i we 
wszystkich tea trach  i salach, i na 
wszystkich boiskach sportowych. 
Jak  w ezbrany huczący potok rozla
ła się po naszym  mieście, k tó re  na 
jej przyjęcie ustroiło się \v najp ięk 
niejsze, kolorow e szaty flag, sztan
darów  i barw  wszystkich krajów  
ziemskiego globu.

P rzyjechali do W arszawy najlepsi 
młodzi muzycy, artyści, śpiewacy, 
tancerze i tancerki, najlepsi sportow 
cy całego św iata. N apełnili śpiewem, 
g rą orkiestr, szerokim  radosnym  
uśm iechem  młode, zm artw ychw stałe 
z gruzów miasto. Jeszcze nigdy nie 
m iała W arszawa ty lu  młodych gości. 
Wszak przybyli do niej nie tylko 
przedstaw iciele w szystkich krajów  
Europy, ale przybyła też m-lodzież z 
dalekich Chin, W ietnam u, Am eryki, 
Kanady, A ustrii, Nigerii, Sudanu, 
Indii, Egiptu, Indonez;i, A rgentyny, 
Tunisu, Korei, Iranu, Syrii oraz w ie
lu  innych k rajów  z poza w ielkich 
mórz, gór i oceanów.

(dok. na str. nast.)
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MŁODZIEŻ 
NADZIEJĄ ŚWIATA

(dok.)

W arszawską ulicę w ypełniał przez 
dwa tygodnie różnojęzyczny gwar, 
przez dwa tygodnie oklaskiw ała 
W arsząwa egzotykę m uzyki narodów  
Afryki, tem peram ent i precyzję a r 
gentyńskiego tańca, żartobliw ą pio
senkę Francuzów  i m elodyjny śpiew 
włoskich solistów.

Cała. młodzież św iata sp lo tła swe 
dłonie w  bratersk im  uścisku przy
jaźni i pokoju, splotła swe serca w  
radosnej piosence i w skocznym ta ń 
cu. Z W arszawy do w szystkich za
kątków  kuli ziemskiej popłynął 
m eldunek o powszechnej woli po
koju całego młodego pokolenia.

Nie chcemy wojny, nie chcemy 
rozlewu krwi, nie chcemy arm at, 
czołgów i bomb niosących zagładę! 
Nie chcemy śmierci, lecz pragniem y 
żyć na ziemi jak  bracia! Choć różną 
mamy kulturę , odm ienne zwyczaje
— choć jedni z nas są biali, inni 
czarni, choć swoie m am y wierzenia, 
swoją w łasną historię! Pragniem y 
pracować zgodnie, każdy najp ierw  
dla swojej obczyzny, a  wszyscy r a 
zem dla wsoólnego dobra ludzkości! 
Wszak tragiczna w ojna nam  młodym 
przede w szystkim  zagraża, i gdyby 
wvbuchła. najp ierw  nasze ciała po
k ry ją  nola bitew , zapełnią cm entarze 
na ladach i w  m orskich głębinach. 
Dlatego niech raz na zawsze zginie 
i przenadnie woina! A niech rozkw i
ta  t^w^ły pokój na z’‘emi!.

Oto w ym ów i i w łaściwa tr^ść «V 
świ^towesjo Festiw alu Młodzieży*. 
Setki, tvsiace, naw et dziesiątki ty 
sięcy kilom etrów  przebyła, W  sta
wić się w  W arszawie i zawołać 
gromko św iatu: My chcemy P rzy
jaźni i Pokoju!

Z jakąż radością słuchała W ar
szawa tych słów. Ż jakąż radością 
patrzyła na to  zdecydowane posta
nowienie błyszczące w  oczach m ło
dych, jak  słońce w  kropelce rosy. 
Oni. młodzi ludzie, nie w ym ierzą w  
siebie z karabinów , nie rzucą g ra
natów, nie chcą zetrzeć s’’ę w zaiem - 
nie w  bratobóiczej rzezi, bo rece ich 
raz na zawsze splotła wieczysta 
przyjaźń młodości.

I w łaśnie te  dni Festiwalu, napeł
niły serca mieszkańców W arszawy, 
którzv przecież na w łasne oczy to 
wszystko widzieli, błogą nadzieją 
po^oiu. Skoro bowiem młodzież 
św iata jest zbratana i zesnolona uś
ciskiem dłoni, skoro młodzież ś w i a 
ta  całego nie chce w o!iv .  to któż 
bedzie te  w oine nm w adził? Młodzież 
więc jest nadzieją lepszego, pokojo
wego współżycia narodów, młodzież 
jest nadzieją świata!

Niech ta  nadzieja pokoju, try sk a
jąca jak  źródło czyste ze skały rzeź- 
wi serca w szystkich Polaków  i 
wszyskich ludów na ziemi, by radoś
nie mogły pracować, — bez lęku 
przed w ojną patrzeć na swe dorasta
jące dzieci, na odbudow ujące się 
m iasta i wsie na rozkw itający z 
dnia na dzień dobrobyt ludzi pracy.

E. B.

W jednej z parafii dolnośląskich w dniu 22 lipca mówił ksiądz 
na ambonie o pewnej matce dziesięciorga dzieci, która rzeko
mo z nędzy zabiła w swym  łonie dziecko jedenaste. Mąż bo
wiem owej niewiasty ma ponoć zarabiać tylko 753 zł. miesięcz
nie! Gdyby ow „kaznodzieja“ przed wygłoszeniem swego dra
stycznego kazania zechciał się poinformować u pierwszego le
pszego robotnika, powinien był się douńedzieć, .że sam tylko  
zasiłek rodzinny na żonę i 10 dzieci wynosi 1.077,50 zł. Jeśli 
więc dodać zarobek niekwalifikowanego robotnika, który  
wynosi najmniej 514 zł. (stróż) -—■ ojciec ty lu  dzieci w najjor- 
szym przypadku musi zarabiać 1.591,50 zł.

Czyż księdza nie powinny interesować szczegóły opieki Pań
stwa Ludowego nad rodzinami o licznym potomstwie? Czy na
prawdę ów pesymistycznie nastrojony kaznodzieja widział w 
obecnej Polsce kogoś, kto musiałby zabić własne dziecko „z nę-a 
dzy“? A  teraz zapytajmy: Czy ktokolwiek z nas, czuwając nad 
praiuorządnością w państwie, nie musiałby zrobić .użytku z te
go kazania, jako publicznego głoszenia nieprawdy? Bo w czy
im  interesie ksiądz wygłaszał takie kazanie? Ze nie w interesie 
ideologii naszego umiłowanego Kościoła Narodowego — nie 
ulega najmniejszej wątpliwości! A  jeśli nawet przypisać mu ta
ki naiwny zamiar, należy stwierdzić, że nie bardzo orientuje 
się on w zadaniach oraz linii programowej polskiego kato
licyzmu!

W dalszym ciągu owego „kazania“ dowiedzieli się wierni, że 
miejscowy ksiądz rzym skiej parafii zażadał za udzieTenie obrzę
du. kościelnego (błogosławieństwo związku małżeńskiego) kwoty 
5000 zł.,- a ponieważ panna młoda nie miała m etryki chrztu, od 
świadków że była ochrzczona domagał się 1000 zł. dodatku, — 
czyli łącznie 6000 zł. Przypuściłoszy nawet, że fakt podany jest 
zgodny z rzeczywistością, uważam że nie należało o tych rze
czach mówić z ambony, choćby z tego względu, by nie rzucać 
podejrzenia na siebie, że żal było kaznodziei iż nie on otrzymał 
owych 6003 zł. Uważam, że na uroczystości Marii Magdaleny 
jest przeznaczona dość ciekawa Ewangelia, by można byłtr te 
mat ten należycie rozwinąć, choć należało moim zdaniem roz
winąć raczej temat religijno-patriotyczny z uwagi na przypa
dające w tym  dniu wielkie święto narodowe. Kaznodzieja za
przepaścił wspaniałą okazję zamanifestowania licznie zgroma
dzonym wiernym prawdziwej ideologii polskiego katolicyzmu 
powiązanej ściśle z szczerym patriotyzmem.

Znam pozatem pewnego młodego i dzielnego księdza na tym  
samym terenie, który duszą oddany jest na pewno spro,wie Na
rodowego Kościoła. Ale cóż, — dobre chęci nie wystarczą! Trze
ba się ujiele, naprawdę wiele uczyć, by móc z pożytkiem słu
żyć tak wzniosłej sprawie, jaką jest misja Kościoła Narodowego 
w Polsce. I choć jest przykładnym  gospodarzem i wielce zapo
biegliwym duchownym,, niestety — kaznodzieją w naszym zna
czeniu nie iest wcale! Niechaj ocenią sami Czytelnicy: Na uro
czystość N.M.P, tzw. Gromnicznej w dniu 2 lutego powiedział 
on na kazaniu, że gromnica służy — między innym i — ido za- 
żegnywania ognia w czasie pożaru (autentyczne!). Mnie się w y
daje, że my, żyjący w drugiej połowie X X  wieku, i uczęszcza
jący do postępowego Kościoła nie powinnyśmy słuchać takich 
bajek z ambony. A  zaznaczam, że nie przytaczam tu  wielu in 
nych naiwnych opowiadań,' żywcem  wyuczonych na pamięć 
z rozmaitych rzymsko-katolickich podręczników kaznodziej
skich, i to chyba z połowy ub. wieku, gdyż i w papieskim Koś
ciele coraz rzadziej słyszy się podobne bajeczki.

Ambona czy ołtarz są dla naszego Kościoła w ielkim  i bardzo 
ważnym orężem i — moim zdaniem  — nie wolno nam zaprze
paszczać takich sposobności jak wygłoszenie należycie przygo
towanego i zgodnego z programem naszego Kościoła — kaza-
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nia w niedzielę czy święto. Mówię to bynajmniej nie z zarozu
miałości, ani tymbardziej ze złośliwości, bo z całą sympatią 
odnoszę się do wszystkich księży narodowych, i potrafię nale
życie ocenich ich mozolna\, trudną i odpowiedzialną pracę m i
syjną na zarośniętej chwastami niwie uprzedzeń i jednostron
nego pojmowania pewnych, nierozstrzygniętych jeszcze proble
mów religijnych.

Niechaj w końcu wolno mi będzie jasno sprecyzować mój 
punkt tuidzenia na poruszone przeze mnie sprawy uzdrowienia 
kaznodziejstwa w naszym Kościele:

.Kazanie powinno być przez kaznodzieję z całą sumiennością 
i odpowiedzialnością przygotowane i to nie tylko co do treści, 
ale również form y zewnętrznej. W żadnym tedy przypadku 
księdzu nie wolno improwizować na ambonie, gdyż do tego po
trzeba naprawdę bardzo dużo głębokiej i szerokiej wiedzy, ru
tyny, doświadczenia, oraz nieco tzw. iskry bożej. Najlepiej 
oczywiście było by, gdyby nasi księża przygotowywali swe ka
zania nawet na piśmie, w tedy bowiem nie tylko zauważyli by 
błędy myślowe, ale zmusiło by to ich do wyrażania swych m y
śli w sposób poprawny, bez niedomówień i domyślników.

Ponieważ jednak element naszego duchowieństifia po
siada niewątpliwe braki w wykształceniu filozoficzno- 
teologicznym, co jest zupełnie zrozumiałe, jeśli się uwzględni 
osobliwe i nadzwyczaj trudne warunki zewnętrzne, w jakich 
żył i rozwijał się u nas do niedawna Kościół Narodowy, — nie
mniej jednak uważałbym za celowe, by Władze Centralne Koś
cioła, zwłaszcza kierownictwo studiów filozoficzno-teologicz
nych, które obecnie stanęły na wysokim, bo akademickim po
ziomie, zaczęły wydawać coś w rodzaju szkiców kaznodziej
skich dla całego kleru w  Polsce. Miało by to wieloraką dobrą 
stronę, przede wszystkim  księża przestali by improwizować, 
dalej — poznali by lepiej kierunek programowy całego Kościo
ła, szczególnie jego wyższej hierarchii. W najgorszym przy
padku można by zobowiązać kierownictwa poszczególnych de
kanatów do opracowania owych szkiców kaznodziejskich, czy 
nawet całych kazań. Najlepiej oczywiście było by, gdyby po
szczególni księża sami opracowywali dla siebie całe cykle ka
zań, które musieli by przed wygłoszeniem przedkładać Wła
dzom kościelnym dla uzyskania placet. Ten ostatni wniosek 
jest o tyle słuszny, że opracowanie tych kazań wymagało by 
przestudiowania szeregu poważnych książek, co było by jedno
cześnie sprawdzianem wiedzy filozoficzno-teologicznej danego 
duchownego. Tego rodzaju forma egzaminu kapłańskiego jest 
moim zdaniem najwłaściwsza, bo teoretyczna i praktyczna za
razem, połączona z twórczą i pożyteczną dla Kościoła pracą każ
dego księdza narodowego. Z czasem mógłby powstać wielce po
żyteczny zbiór nauk kaznodziejskich, stanowiący niejako do
robek całego Kościoła ściśle mówiąc jego kleru.

Chciałbym, zwrócić jeszcze uwagę na pewien fakt. Niektóre 
kazania naszych duchownych sprawiają na mnie wrażenie, jak
by celem nowszej działalności kościelnej była wyłącznie krytyka  
innych wyznań, zwłaszcza zwalczanie religii papieskiej 
Tak przecież nie jest, bo m y idziemy do narodu naszego z pro
gramem czystym  i konstruktywnym , twórczym i postępowym,
0 tyle przynajmniej — o ile religia nasza postęp w ścisłym te
go słowa znaczeniu suponuje. — I dlatego uważam , że było by 
wskazanym, aby ksiądz narodowy, który dowie się o jakichś 
niewłaściwościach popełnianych przez duchowieństwo innych 
wyznań, nie wykorzystywał tego przynajmniej bezpośrednio
1 demagogicznie, często pod kątem interesu osobistego. Ponie
waż jednak zwalczanie zła i zakłamania w religii chrześcijań
skiej leży w programie naszego Kościoła, z rzeczami tym i na
leży udawać się do Centrali Kościoła, zwłaszcza do naszego 
sztandarowego wydawnictwa, które po dojrzałym rozważeniu 
zażalenia postara się zrobić z poszczególnych faktów tzw. uży-

WIELKI PAŁAC -  
WIELKA PRZYJAŹŃ

Pałac K u ltu ry  i N auki im. Józefa 
Stalina, długi — na 254 ra., szeroki 
na 212 m., a wysoki 234.m., zbudo
w any w ysiłkiem  radzieckich robot
ników, techmików i inżynierów, 
w spaniały d a r narodów  radzieckich 
dla Polski — został w  dniu 22 lipca
1955 roku  przekazany przez budo
wniczych radzieckich rządow i pol
skiemu.

Trzy la ta  zaledwie trw ała  budow a' 
pałacu. Z najwyższym  zaintereso
w aniem  śledziło tę  budowę całe spo
łeczeństwo polskie. Dopiero jednak 
po otw arciu  pałacu, zorientowało się 
w jego ogromie i piękności. Ogólna 
k u b a tu ra  (objętość pałacu) wynosi
800.000 m etrów  sześciennnych a po
w ierzchnia lokali użytkowych około
66.000 m. kw. Pałac ten będzie 
mógł pomieścić w sam ych kinach 
tea trach  i sali kongresowej 12 tys. 
osób, a cały gm ach może zwie
dzać równocześnie ponad 20 tys. 
osób. W przepięknych salach i po
kojach pałacu rozmieszczą się n a
stępujące insty tucje naukow e i ku l
tu ra lne: Polska A kadem ia Nauk, 
In s ty tu t K ształcenia K adr N auko
wych, Towarzystwo Wiedzy Pow 
szechnej. Zajm ą one razem  171 pokoi 
do pracy, k ilkadziesiąt sal dużych
i mniejszych, przeznaczonych na w y
kłady, czytelnie i biblioteki. W ten 
sposób zostanie zużytkow ana część 
środkowa, wysokościowa pałacu.

Dwa_ boczne skrzydła pałacu, od 
ulicy Świętokrzyskiej, przeinaczone 
są na Pałac Młodzieży. Mieści się 
tu  ośrodek kształcenia artystycznego
i technicznego z w łasnym i w arszta
tam i i pracowniam i. W jednvm  
ze skrzydeł znalazł pomieszczenie 
ośrodek sportow y z salam i g im nas
tycznymi, z dużym basenem  pływ ac
kim. Skrzvdła położrne od Alei J e 
rozolim skich mieszczą M uzeum 
Przem ysłu i Techniki, w ystaw y m a
larskie, salę koncertow ą, salę od
czytową, salę te a tra ln ą  i dwie sale 
kinowe.

Wielki, przeogrom ny je st Pałac 
K ultu ry  i Nauki, lecz jest on rów 
nocześnie nadzwyczaj bogaty i p ięk
ny zarówno na zew nątrz ia.k i w e
w nątrz. A utorzy połączyli w  nim  
krakow ski renesans z w arszaw skim  
klasycyzmem, tw orząc dzieło rep re
zentujące współczesną arch itek tu rę  
socjalistyczną.

Użyto do budow y pałacu  najdroż
szego Duauica. je s t  ta  i m arm ar 1 
gran it południowego U^alu, Kaukazu, 
U zbekistanu — drzewo z lasów Bia
łorusi, Łotw y i K orelo-Fińskiej Re
pub lik i^  W nętrza pałacu aż lśnią 
czystością, baw ią rozm aitością u rzą
dzenia, rad u ją  kunsztem  precyzyj
nych rzeźb i pomysłów, błyszczą 
św iatłem  jarzących się żyrandoli.

W ielki i p iękny jest Pałac K ultury, 
bo w ielka i piękna jest przyjaźń Na
rodu Polskiego ze Zw iązkiem  R a
dzieckim.

(dok. na str. nast.)
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Naród polski nie zapom ni nigdy, 
że P ałac budow ali ludzie k tórzy k il
k a  Ja t w stecz b ra li przecież bez- 
pośredńi udział w  wyzwoleniu W ar
szawy. Żołnierze ci przynieśli nam  
wolność, w yzw alając od krw iożer
czego wroga, a te raz  . te  same ręce, 
tw arde i dzielne — wzniosły nam  
w spaniały dar, k tó ry  swym  ogro
m em  i pięknem  będzie po wieczne 
czasy głosił przyjaźń, jak a  jest n a j
piękniejszym  słowem ludzkości. A 
dla naszego narodu  przyjaźń ta  jest 
równocześnie siłą i chlubą.

E. B.

TEATR NARODÓW W PARYŻU

PARYŻ — Niedawno odbyła się 
w  Paryżu  konferencja prasow a k ry 
tyków  teatralnych, na k tórei kie
row nik m iędzynarodowych festiw a
lów teatralnych  — M. Ju lien  zapo
wiedział otw arcie w  najbliższej 
przyszłości te a tru  narodów  w  P a ry 
żu. T °a tr  ten, którego pow stanie 
uchw alił ostatni K ongres Między
narodowego In sty tu tu  Teatralnego, 
bedzie daw ał Drzedstawienia d ram a
tyczne w  ciągu siedm iu m 'es'ecv  
roku. Członkami In s ty tu tu  mogą być 
zespoły tea tra lne  7 całego św iata bez 
w « ?W u  na ustro i sn^łeczny kr-»iu, 
z któ^e^o aktorzy s:e ^ekrutuia. F ak t 
ten w nłynie ni»watr>liwie dodatnio 
na rw a*  tP-z^-iaźni^isTe kształtow a
nie sie stosunków  m iędzynarodowych 
ró^m ież i w  innych dziedzinach 
życia.

ATMOSFERA POKOJU — KRYZY
SEM DLA PODŻEGACZY WOJEN

NYCH

NOWY JORK — K iedy tuż po 
K onferencji GeneWjSkiej w  lipcu br. 
opinia szerokieh kół społeczeństwa 
Stanów  Zjednoczonych nie była dos
tatecznie skrystlizow ana n iejakaś 
pani Dorota K ilłgallen z Nowego 
Jo rk u  uderzyła n a  alarm , jakoby po
m yślny w ynik  obrad genewskich 
dzięki zapow iadającem u się porozu
m ieniu Zachodu m iał położyć na ło
patki w ytw órnie filmowe w  Holly
wood. A utorka oświadczenia przepo
wiada w  „New Jo rk  Jo u rn a l A m e
rican”, że m asa gotowych już film ów
o w artości milionów dolarów  staną 
się „przestarzałe i zupełnie .sprzecz
ne z nową narodow ą polityką S ta
nów Zjednoczonych”, gdyż czarnym i 
postaciam i owych film ów  byli wy
łącznie kom uniści. Taż sam a pani 
zapowiada, że now a era harm onii 
między w ielkim i m ocarstw am i spo
w oduje też w ielkie s tra ty  finansow e 
całego św iata filmowego w  Stanach 
Zjednoczonych, tak  wrogiego dotąd 
obozowi pokoju. My Polacy wspom 
nianej na w stępie „wróżce” życzy
my z całego serca spełnienia się 
wszystkich jej przepowiedni, co 
w płynie niew ątnliw ie dodatnio na 
zakończenie „zimnej w ojny” między 
Zachodem a Wschodem.

tek, zgodnie z interesami całego Kościoła. Nie ulega bowiem  
wątpliwości, że niezorganizowana akcja zwalczania nadużyć 
w Kościele, prowadzona żywiołowo i nieudolnie przez poszcze
gólnych księży, najczęściej najmniej do tego powołanych, jest 
nie tyle obroną naszego Kościoła, ale raczej idzie na ręką oso
bom krytykowanym , a więc odnosi przeciwne skutki, od zamie
rzonych. Niezbędna tu jest jednolita i zorganizowana linia po
stępowania, której kierownictwo należy do Władz naczelnych 
Kościoła oraz prasy oficjalnej.

Na zakończenie mego przydługiego listu pragnę wyrazić Re
dakcji „Posłannictwa“ moją głęboką radość z powodu coraz 
lepszej, bardziej interesującej treści naszego pisma, które za
wiera istną kopalnię materiału do dobrych kazań niedzielnych. 
Dziwię się przy tym  mocno, że księża nasi tak mało ze źródła 
tego korzystają! Czytanie bowiem każdego numeru ..Posłan- 
nictwa“ jest dla mnie prawdziwym przeżyciem w najlevszym  
tego słowa znaczeniu. Dziś jeszcze po kilkakroć wydobywam  
dawne num ery „Posłannictwa“ i ponownie je studiuję.

Red. odpow.:

Ze w zruszeniem  czytaliśm y w asz długi i szczery list. N ieraz już pod
k o p a l iś m y  na łam ach naszego pism a, że za praw dziw ych przyjaciół 
uw ażam y tych, k tórzy po trafią  n ie  tylko podnieść na duchu i rzucić 
pod naszym  adresem  słow a uznania czy pochwały, ale również — tam  
gdzie trzeba — n ie szczędzą gorzkich słów kry tyk i. Nie łudzim y się 
w  swym przekonaniu, ża tak  pisać może tylko człowiek, k tórem u k a
m ieniem  n a  sercu ciąży dobro  i rozwój naszei św iętej Sprawy. I dla
tego z lis tu  Waszego n ie  ujm ow aliśm y nic, choćby operacja ta  m iała 
być dla niejednego z naszych księży bardzo* bolesna. Sądzimy w szak
że. że księża ci, nauczeni surowym i w arunkam i swei pracy  kaiołań- 
skiei oraz niesłychanym i przeciwnościam i ze strony  k leru  papieskie
go docenią Wasze p iekne słowa, i poddadzą rew izji swój stosunek do’ 
najważniejszego z zadań kapłańskich — głoszenia Słowa Bożego!

K onkretne w nioski Wasze w  spraw ie uzdrow ienia atm osfery im pro
wizowanych kazań w  niektórych z naszych parafii — poddajem y rze
czowej ocenie w szystkich naszych wiernych, zarówno duchownych iak 
świeckich wyznawców Kościoła polsko-katolickiego. S ^ ^ m y ,  że bę
dziemy m ieli jeszcze n ie iednokrotną okazję do ważnego tego zagadnienia 
potwrócić na łam ach „Posłannictw a”.

W.K. — Legnica

JESTEM WROGIEM WSZELKIEGO PRZELEWU KRWI!

Bodźcem do napisania niniejszego listu do Redakcji „Pos- 
łannictwau były słowa, wypowiedziane przez autora artykułu  
pt.: „O przymusowym celibacie duchownych...“ (Nr. 5 z maja 
br.), gdzie między innym i ciekawymi zwrotami — wyczytałem, 
co następuje: „stanęliśmy na słusznym stanowisku, by o spra
wach religii pisać otwarcie, szczerze i sprawiedliwie, błąd na
zywając błędem...“

Za przyczynę zaś mej wypowiedzi należy uważać inny arty
kuł w tym że samym numerze „Posłannictwa“, a mianowicie: 
„Z dziejów świątyni jerozolimskiej“ (str. 132 , gdzie inny autor 
tak pisze: „przez trzy dni wędrował Abraham z synem swym  
Izaakiem, wiedziony jakąś niezwykłą i ponadnormalną pasją 
przypodobania się Bogu“. Dalej tak jest napisane: trzeba być 
chyba szaleńcem, aby zapragnąć modlić się do Boga krwią wła
snego syna“, przy czym słowo „ofiary“ dla Jahwe jest posta- 
wione w cudzysłowie. Naprawdę mądre są to słowa, zgodne 
z duchem sprawiedliwości i tzw. zdrowego rozsądku. Cóż, kie
dy inaczej mówi „Pismo święte“!

W pierwszej bowiem księdze Mojżesza (22, 1—2) tak o tym  
jest napisane, że „Bóg kusił Abrahama i rzecze mu: Abrahamie! 
Abrahamie! I odrzekł: Oto jestem! — I rzecze Bóg: Weź syna
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twego jedynego, którego ukochałeś, Izaaka, w  Moria ziemię 
idź, i przyniesiesz go tam w ofierze całopalnej, na górze, któ
rą Ci wskażę". Może nie wiadomo jeszcze, o co właściwie mi 
chodzi, — ale zaraz to wyjaśnią.

Według wyjaśnień o pochodzeniu Biblii, pisali ją w różnych 
czasach prorocy izraelscy, i to ściśle „pod dyktando Boga", co 
możemy nazwać po prostu natchnieniem. A  więc Bóg prawdo
podobnie wezwał Abrahama i zupełnie poważnie rozkazał mu, 
aby zabił swego jedynaka i spalił go na ołtarzu. Słowa bowiem  
„kusił“ niepodobna przecież rozumieć jako >,żartowanie“ czy 
coś w tym  rodzaju. — Z artykułu zaś cytowanego wynika, że 
ta szaleńcza myśl zrod.ziła się w mózgu Abrahama li tylko z fa
natyzmu religijnego. A  więc, jak to właściwie było?

Bo według mnie — oraz wielu innych czytających to zda
nie — Bóg jako osoba czy Duch, ale zawsze Wszechmogący 
i Mądry nie mógł mieć prawa „kusić“ marnego swego stworze
nia i to do czynu ohydnego w sw ym  założeniu i z natury swej — 
do ordynarnego morderstwa! — A jeśli Abraham istotnie po
stanowił morderstwo to popełnić, skoro nawet przez całe trzy  
dni i noce myśl ta szalona z głowy nie zdołała m u w yw ie
trzyć, — on już popełnił ów grzech „posłuszeństwa“ nakazowi 
dla zbrodni, mimo że d.o samego faktu  je j dokonania nie doszło.

A  jeżeli naprawdę Bóg „k u s i ł t o  przecież jako wszechwie
dzący „w i e d z i a ł ż e  jeśli swe tajne myśli potem przeleje na 
papier przez „natchnienie“ proroków do ich spisania — to przez 
miliony lat potem miliony ludzi, czytając te „natchnione“ sło
wa w cytowanym miejscu w księdze Mojżesza — będzie na pe
wno zgorszonych taką namową do morderstwa! 1 na pewno po
winien był wiedzieć i o tym , że wielu znajd.zie się takich, któ
rzy pod wpływem  tych ,natchnionych“ słów Biblii zostanie 
mordercami, może już nie tyle własnych dzieci, ale na pewno 
swoich braci i bliźnich.

Zeby nie być gołosłownym, znam wypadek z przed wojny, 
gd.zieś około 1930 roku, gdzie bardzo pobożny ojciec, na tle cią
głego czytania Biblii dostał pewnego rodzaju zamroczenia u m y
słu i właśnie przy czytaniu cytowanych słów — na stole z usta
no otwartą księgę na owej stronicy — zarżnął własne dziecko. 
A przecież zdarzeń podobnych może być więcej na świecie!

I właściwie, co to znów za dziki zwyczaj, zabijanie zwierząt 
chociażby po to, aby je spalić na ogniu? Cóż to za radość mógł
by mieć Bóg ze spalonego cielaka czy barana? (Dalszy ciąg dra
stycznych pytań autora listu nie cytujem y  — Red.) — Bardzo 
Was przepraszam, może to są brzydkie m yśli i wyrażenia, ale 
cóż ja temu winien, jeśli same nasuwają się pod pióro!

Od wielu już lat czytuję „Posłannictwo“, i bardzo sobie chwalę 
artykuły w nim umieszczane. Ale z tym  Rembrandtem z „wia
rą Abrahama“ i Teniersem z jego „ofiarą Abrahama“ — jakoś 
nie mogę się pogodzić. Te reprodukcje tak mnie dziwnie nastroi
ły. Może i dobrze, żeście sprowokowali mnie do napisania tych  
słów na ten temat. Zawsze byłem i jestem  nadnł w ielkim  wro
giem wszelkiego przelewu krwi! Nawiasem tylko dodam na za
kończenie mego listu, że jako zwyczajny i skromny człowiek 
nigdy bym sobie nie pozwolił na żart „kuszenia“ Abrahama, by 
zamordował swego syna! — Dla Redakcji natomiast bardzo po
czytnego „Posłannictwa“ moje najserdeczniejsze pozdrowienia 
i życzenia rozwoju.

Red. odpow.:

Sądzimy, że osąd Wasz nie jest ze w szystkim  iodoBobniony, bo chyba 
n ik t z norm alnych ludzi nie pogodzi się z myślą, by można było przypi
sywać naszem u Bogu tak  okru tne żądania, zwłaszcza, że w edług naszej 
w iary  instynk t przyw iązania do współczłowieka oraz św iatło ludzkie
go rozum u pochodzi w łaśnie od naszego Stwórcy. Teologiczno-scholas-

GENIALNY MUZYK — ZNALE
ZIONY W KOSZYKU

BUDAPESZT — P rasa  stołeczna 
W ęgier zachw ycała się niedaw no 
doskonałym i w ynikam i koncertu, ja 
ki odbył się w  w ielkiej sali A kade
mii M uzycznej Budapesztu. W kon
cercie brały  udział słynne chóry 
dziecięce. K iedy na scenie ukazał 
się chór dzieci z m iasta F e h e ry a r— 
dyrygentem  okazał się 11-le tn i chło- 
paczek — M iklosa Fehervariegos. 
Entuzjazm ow i w idow ni nie było 
końca. Dlaczego? — Otóż chłopak 
ten  przed 10 la ty  w  czasie zaw ieru
chy w ojennej znaleziony został przez 
żołnierzy w  koszyku nad brzegiem  
rzeki, płynącej przez m iasto Fehe- 
rvar. W ielu chciało zaopiekować się 
porzuconym  m aleństw em . A le nada
no m u imię żołnierza, k tó ry  go od
nalazł, a nazw isko związane z m ia
stem. Chłopiec, w ychow yw any zrazu 
w  żłobku, zdradzał nieprzeciętny ta 
len t muzyczny, zwłaszcza w  grze na 
pianinie. Dziś s ta ł się popularnym  
już dyrygentem . W każdym  razie nie 
ulega wątpliwości, że przyszłość stoi 
przed n im  otworem, gdyż Węgry 
Ludowe potrafią  kierow ać swymi 
talentam i.

ENERGIA ATOMOWA W SŁUŻBIE 
NARODÓW

NEU DELHI — J a k  wiadom o rząd 
Związku Radzieckiego zaofiarował 
niektórym  państw om  daleko idącą 
pomoc w  badaniach naukow ych i 
dostarczeniu sprzętu dla stosowa
nia energii atom owej w  celach po
kojowych. O statnio w  parlam encie 
h induskim  po entuzjastycznym  apla
uzie wszystkich posłów — zapowie
dział N ehru  w ysłanie w  najbliż
szej przyszłości do M oskwy grupy 
uczonych hinduskich  dla przeprow a
dzenia badań  naukow ych nad  zasto
sowaniem. energii atomowej dla ce
lów pokojowych. Równocześnie w y- 
jedzie do Związku Radzieckiego de
legacja hu tn ików  hinduskich  na ea- 
łomiesieczny pobyt, aby zipoznać 
się bliżej z p racą  h u t radzieckich, 
k tóre na zasadzie um owy handlow ej 
między obu k ra jam i m ają  przystąpić 
niebaw em  do budow y w ielkiej i no
woczesnej hu ty  w  Indiach, dostarcza
jąc przy tern. wszelkiego snrzętu, m a
szyn oraz dokum entacji technicz
nej. Oto, jak  kształtow ać się pow in
na w spółpraca między narodam i na 
pólu gospodarczym!

ODNALEZIENIE NOWEGO UTWO
RU BEETHOVENA

LONDYN — A ngielski muzykolog 
Jacek W erner odnalazł niedaw no w 
archiw um  słynnego brytyjskigo m u-

I zeum — nieopublikow aną dotych
czas kompozycję Ludw ika Beethove- 
na, k tó ra  m ieściła się w  mocno usz
kodzonym szkicowniku wielkiego a r
tysty. Jacek  W erner tw ierdzi, że od
naleziony ostatnio u tw ór pow stał 
praw dopodobnie w  24-tym  roku  ży
cia słynnego kom pozytora. U twór
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ten pt. „A iiegretto” będzie po raz 
pierwszy odegrany w Radio Lon
dyńskim  w  listopadzie br. Kompo
zycja została napisana na fortepian, 
skrzypce i wiolonczelę. Dla wzboga
cenia muzyki kam eralnej Beethove- 
na przedstaw ia u tw ór ten pow ażną 
pozycję artystyczną.

KLĘSKI ATMOSFERYCZNE NA
WIEDZIŁY PÓŁNOCNĄ PÓŁKULĘ

KAT;:.’ — W sław nej na cały św iat 
arabskiej Mekce odbyw ają się co 
roku uroczystości relig ijne dla ucz
czenia M ahometa. Bierze w  nich 
udział przeciętnie ponad 700.000 o- 
sób. W skutek  tegorocznych olbrzy
mich upałów  letnich w  jednym  ty l
ko dniu zmarło na udar słoneczny 
67 pielgrzymów. — NEU DELHI — 
Olbrzymia klęska żywiołowa w  po
staci powodzi jaka m iała m iejsce w 
północno-wschodnich Indiach — 
pozbawiła dachu nad  głową około 
10 milionów ludzi. Ilość ofiar śm ier
telnych sięga w ielu tysięcy osób. — 
EUROPA — Takież sam e klęski a t
mosferyczne naw iedziły praw ie całą 
EuroDę, gdzie poszczególne państw a 
w roku bieżącym bardzo ucierpiały 
zarówno od upałów, jak  i ulewnych 
deszczów i burz.

SYGNAŁY ŚWIETLNE O DANYCH 
METEOROLOGICZNYCH

WIEDEŃ — Sensacyjną nowość 
wprowadzono tu’' w  dziedzinie sy
gnalizowania mieszkańcom stolicy 
A ustrii danych meteorologicznych. 
Otóż centralny In sty tu t M eteorologi
czny w  najwyższym  punkcie m iasta 
zainstalow ał odpowiednie urządze
nia św ietlno-sygnalizacyjne, które w 
w  godzinach wieczornych przy po
mocy barw nych św iateł zapow ia
dają  pogodę na najbliższą dobę. K aż
dy łatw o może dowiedzieć się nie 
tylko o pięknej lub  złej pogodzie, 
ale również o wzroście czy spadku 
tem peratury , zachm urzeniu, deszczu 
czy nadchodzącej burzy. B arw y sy
gnałów usiłowano skojarzyć z odpo
wiednim i zjaw iskam i natury , tak  np. 
kolor czerwony sygnalizuje burzę, 
żółte św iatło zapowiada pogodę sło
neczną, podnoszący się lub opada
jący pom arańczowy słup oznajm ia 
wysokość tem peratury . Ponieważ 
woda D unaju  jest we W iedniu przy
słowiowo „niebieska”, zatem  opady 
atm osferyczne zapowiada św iatło 
niebieskie. Kto zatem nie posiada r a 
dia, w ystarczy m u w yjść na ulicę i 
w każdej chw ili dow ie się o stanie 
pogody.

Załączone ilustracje przedstaw iają  
fragm enty w nętrza  wykończonego i 
oddanego Narodowi Polskiem u Pa
łacu K ultury  i N auki w  W arszawie, 
który jest w spaniałym  darem  rządu  
radzieckiego dla Polski i jednocze
śnie trw a łym  pom nikiem  w ieczystej 
przyjaźn i m iędzy naszym i narodami.

tyczne rozw ażania na tem at tego, co wolno Bogu, eo nie jest sprzeczne z 
Jego boską n a tu rą  i potęgą, są czcza i pozbawione najczęściej-rozsąd
ku. Zazwyczaj jest to apoteozowanie najniższych instyktów  ludzkich, 
pod  takim  Czy 'innym pretekstem  przypisyw anie iblużnierczo' Istocie 
Najwyższej — Bogu.

Że istotnie obłęd relig ijny  w ynikły z jednostronnego pojm ow ania n a
kazów  staroitestam entowych może doprowadzić do zbrodni — św iad
czy fakt, jak i m iał m iejsce w  roku  bieżącym gdzieś w  południowej 
Ameryce, gdzie również dla „przypodobania się Bc,gu i na pam iątkę 
um ęczenia Syna Bożego” rodzice dokonali bestialskiej zbrodni na swo
ich 5 nieletnich dzieciach, k tó re  w  W ielki P iątek  biczowano do krwi, 
aż do pozbawienia życia. Nawiasem  tylko dodam y od siebie, że w iele a 
drażliw ych m iejsc w  Biblii trudno  przypisać „natchnieniu Bożemu”, 
dzisiejsza psychopatologia mogłaby zapew ne powiedzieć coś więcej na 
ten  tem at, podobnie jak  na te m a t „siedm iu dni stw orzenia św iata” 
oraz „stw orzenia kobiety z żebra Adamowego” wypowiedziała się do
statecznie paleontologia, geolc/gia, astronom ia oraz antropologia. Bib
lia St. Testam entu zaw iera niew ątpliw ie w iele m ądrych w skazań ży
ciowych, m oralnych i filozoficznych, podaje szereg faktów  historycznych 
z dziejów N arodu Żvdolwskiego, a is  poza tym  opisuje również wiele 
słabości ludzkich, w ielu często ludzkim  nakazom  obrzędowym  czv p ra 
wniczym przypi©usąc „wolę s?mego Boga”, k tóry  z krzaka gorejącego 
lub poiprzez błyskaw ice i gromy przem aw iał głosem  ludzkim, albo 
szentał na ucho każde ze słów, spisanych w  Biblii. — Może nasze po
dejście wyda siię n ’'eiednem u ..ortodoksie” za zbvt liberalne i nowo
czesne, niem niej jednak  poglądu naszego nie dogm atyzuiem y po^osta- 
w iaiae każHemu swobodę w  podejściu do zagadnienia tzw. natchnie
nia Biblii St. Zakonu.

— --- --------------------------

DO NASZYCH CZYTELNIKÓW

Bardzo wielkie zainteresowanie wśród naszych Czytelników wzbudza 
niniejszy dział „NASI CZYTELNICY PISZA...” Nic wiec dziwn^sto, że 
coraz wiece,1 ciekawych korespondencji napływa do naszej RedakcM. Od
łożyliśmy już sporo listów, nadajacvoh się do opublikowania i kwalifiku
jących się do szerszej dyskusji między naszymi odbiorcami, interesują
cymi się sprawami religijnymi, oraz zazębiającymi o nie srsrawami natu
ry społecznej i patriotycznej. D ^ e g n  prosimy o cierpliwość tych w szy
stkich, których p;sma nie zdołaliśmy do tej pory opublikować. Uczynimy 
to na pewno, trzymając się sprawiedliwej zasady „kolejności” napływa
nia jak również „hierarchii ważności” omawianych problemów.

R e d a k c j a

Sala w ystaw ow a na parterze części w ysokościow ej
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Fragm ent sali kongresowe}

ODPOWIEDZI

REDAKCJI

S, Z. — Dołhobyczów

A rtykulik  o chorobach nerwowych 
nie nadaje  się do naszego pism a, nie
mniej podtrzym ujem y swą poprze
dnią prośbę w  spraw ie dostarczania 
nam  zagadnień rolniczo-chłopskich, 
zwłaszcza tych, jak ie  uważacie za 
ak tualne  i mogące. T ^ in te re ^y a ć  
ogół naszych Czytelników. Wasze 
stanow isko odnośnie spraw  natu ry  
społecznej, zwłaszcza w alki o u trw a
lenie pokoju na ł i v i e ^  ___
za słuszne, i w  tym  duchu należy 
pracow ać n a  w szystkich odcinkach 
naszego życia codziennego. Kościół 
nasz już od daw na w yraźnie wypo
wiedział się na ten  tem at i zajął s ta 
nowisko zdecydowanie postępowe i 
patriotyczne.

J. Z. — Wymysłów

Żeby chcieć pow ażnie i rzeczowo 
dyskutow ać na tem aty  filozoficzne 
oraz teologiczne, trzeba poza pew ną 
dozą zwykłego rozsądku i ku ltu ry  
duchowej — posiadać również m i
nim um  w ykształcenia, chociażby 
ufniejętność czytania i t>isa,nia. W 
W aszym piśm ie n ie dostrzegliśmy 
niestety żadnej z tych cech, i dlatego 
w yrażam y tylko współczucie organi
zacji religijnej (rzymskiej), k tórej 
się m ienicie apostołem i apologetą. 
Radzim y Wam natom iast szczerze 1 
po b ra te rsku  zająć się uczciwą robo
tą, przynoszącą choć odrobinę rea l
nego pożytku, aniżeli w  sposób 
śmieszny chcieć „kierow ać nas w  ob
jęcia św. ojca i harm onogram u p ra 
wdziwego kościoła”. Zastanów cie się 
choć chwilę, jak  zabaw nym i jeste
ście w  swych chorobliwych m rzon
kach! Ze swej strony zapewniam y, 
że dział naszego pism a pt. „Kącik 
osobliwości, sa tyry  i hum oru” posia
da dostateczną ilość m ateriałów  z 
Waszego podwórka, i tylko dlatego 
nie będziemy tam  umieszczali listów 
takich, jak  Wasz ostatni, k tó ry  nie
stety  kw alifiku je się tylko do tej ru 
bryki.

J. W. — Woodside by Adelaide

Za w szystkie życzliwe korespon
dencje bardzo dziękujemy. Ze swej 
strony  zobowiązujemy się do u trzy 
m yw ania z W ami stałego kontaktu. 
Cieszymy się, że tak  doskonale rozu
miecie zadania, jak ie  m am y spełnić. 
Podzielam y również Wasze stano
wisko odnośnie szkód, jak ie  w yrzą
dził Polsce W atykan. Niczym niezas
pokojoną tęsknotę za Ojczyzną ra 
dzimy zaspokoić w sposób najzw y
czajniejszy: prosim y przyjechać do 
nas i w raz z nam i prowadzić zbożne 
dzieło w  k raju ! P rzyjm iem y Was z 
całą serdecznością do swego grona.

(c. d. n a  s tr . nast.)
Sala w ystaw ow a na parterze części w ysokościow ej
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(ciąg dalszy ze str. 293)

B. B. — Koluszki

Obawiam y się, że nie ze wszyst
kim  pojęliście istotę poruszonego za
gadnienia. Żeby móc obiektyw nie i 
krytycznie spojrzeć na pew ne sp ra
wy n a tu ry  religijnej czy społecznej, 
należy, koniecznie spojrzeć na nie 
trochę z daleka* trzeba się wyzbyć 
wszelkich uprzedzeń i szeroko o t
worzyć oczy dobrze nadstaw ić uszu 
na przyjęcie praw dy. Przyznajem y 
W am rac ję  w  tym, że głównym  po
wodem niepokoju zewnętrznego i
i stałego rozgardiaszu duchowego 
wśród ludzi w ierzących — jest n ie
zgodność ich życia ze w skazaniam i 
w iary, teoretycznie tak  p ięknej i 
wzniosłej w  życiu natom iast co
dziennym  — jakby  niezdolnej do 
objęcia roli kierowniczej nad  ich 
czynami. W ierszyk absolutnie nie 
nadaje się do publikow ania, zarów 
no ze względu na m am ą treść, jak  
też i z powodu nieudolnej form y. 
Prosim y pisać zwyczajnie, ot tak, 
jak  w ypada w ypow iadać się norm al
nem u — zapewniam y, że nie n a 
tchnionem u przez muzy — człowie
kowi.

C. G. — Legnica

W szystkie Wasze p lany  i  konkret
ne p ro jek ty  w ydają się nam  bardzo 
śmiałe, aż niekiedy w prost nierealne,
i dlatego ociągamy się z w yrażeniem  
swej ostatecznej opinii we w szyst
kich poruszonych przez Was sp ra
wach. Nie w ątpim y wsizakże w Wa
szą najlepszą woię i ooore chęci, za 
co jesteśm y bardzo zobowiązani. P ro 
simy raz  jeszcze zastanow ić się po
ważnie, bez nieuzasadnionego en tu 
zjazmu, nad  pro jek tem  oddziałów 
oraz m etodam i najlepszego kolpor
tażu naszego pism a wśród' w iernych 
Kościoła w  Poisce. Wobec ciągle 
w zrastającej ilości korespondencji 
do naszej Redakcji, isto tn ie będzie
my m usieli w  roku przyszłym  pom y
śleć o rozbudow aniu skrom nego na 
razie zespołu redakcyjnego.

8. Z. — Kraków

Takich ja k  Wasz — zanotow aliś
my już bardzo dużo w ypadków, że 
dokładne czytanie naszego pism a 
niejednem u rozświetliło w iele za
w iłych sp raw  n a tu ry  relig ijnej i 
społecznej. Dowodzi to, że pismo n a
sze spełnia swe zadanie uśw iadam ia
nia w  spraw ach, w ym agających nie 
tylko rozsądku, obiektyw izm u i od
powiedniego w ykształcenia, ale ró 
wnież dobrej woli i szczerej życzli- 
wośoi wobec wszystkich, k tórzy o 
w yjaśnienia proszą, k tórzy w prost 
dom agają się bezwzględnej praw dy
i św iatła w  zawiłych na ogół sp ra
wach wyznaniowych. Słowa Wasze: 
„Serdecznie dziękuję za „P osłanni
ctwo”, gdyż ono w skazało m i dużo

praw dy 1 pogłębiło praw dziw ą w ia
rę  Chrystusową. Życzę W am z ser
ca dalszego powodzenia w  zbożnym 
dziele krzepienia na duchu upada
jących i szerzenia praw dziw ie chrze
ścijańskich zasad miłości bliźniego”
— m ów ią krótko o tym , co istotnie 
leży w  naszej intencji, czyli o s łu 
żeniu bez reszty tym  wszystkim, 
k tórzy słów praw dy i pociechy po
trzebują.

Red, „Roli Bożej” — Scranton Pa

Za życzliwe pismo szczerze dzię
kujem y. Również jesteśm y w dzię
czni za w ysianie nam  litera tu ry , o 
k tó rą  swego czasu prosiliśm y. Nasze 
„Posłannistw o” oraz w szystkie inne 
w ydaw nictw a Kościoła Narodowego 
w  Polsce *wysyłamy regularnie, nie 
tylko do Was, ale również do w ielu 
innych prenum eratorów  w  Stanach 
Zjednoczonych oraz do em igrantów  
polskich w  innych k rajach . Bardzo 
nam  przykro, że od czasu do czasu, 
z nieznanych nam  bliżej przyczyn, 
w ładze tam tejsze konfisku ją całe 
przesyłki „Posłannictw a”, choć p ro
blem atyka jego je s t naw skroś re li
gijna. Może Wy coś zdołacie zrobić 
w  te j m aterii, by nie krzyw dzono I 
naszych odbiorców zagranicą. M amy | 
w  R edakcji p rzykry  dowód konfis- i 
katy  aż 87 przesyłek naszych do 
Stanów  Zjednoczonych. Skąd inąd 
wiemy, że w ielu mimo to „Posłan
nictw o” otrzym uje. P rosim y serdecz
nie o ingerencję w  tej spraw ie, gdyż 
k ieru jem y się napraw dę szczerą ży
czliwością wobec wszystkich naszych 
rodaków  zagranicą,

J. Z. — Leżajsk

Miłe i pełne serdeczności Wasze 
listy  odeoraiiśm y. Wasz w iek (85 
la t; i ta k  silne przyw iązanie ao ide
ologii polskiego katolicyzm u w  po
staci Kościoła Narodowego — mówi 
dosadnie o niespożytych siłach 
tkw iących w  naszym  program ie spo- 
łeczno-reiigijnym . P rzykład  W asze
go długiego życia, naszpikowanego 
prześladow aniam i i różnego rodzaju 
szykanam i z ty tu łu  postępowego 
św iatopoglądu religijnego, nasyłanie 
W am najrozm aitszych inkw izytorów  
w  postaci „naw racających księży 
rzym skich”, naw et z najbliższej ro 
dziny, m altretow anie Was zapowie
dzią „pogrzebania w  rowie przy
drożnym ” — wszystko li tylko d la
tego, że n ie  uznajecie nad  sobą re li
gijnego au to ry te tu  rzymskiego b i
skupa, świadczy w ym ownie o pozio
m ie m oralnym , ku ltu ra lnym  i o m e
todach „apostołow ania” w iernych 
religii w atykańskiej. Znęcanie się 
nad  starcem , k tóry  życie swoje 
przeszedł godnie i po chrześcijańs
k u  — je s t jeszcze jednym  dowodem 
n a  to, do czego prow adzi zasklepie
nie się w  bezdusznych form ułkach

kościelnych o raz zacietrzew iony fa 
natyzm  religijny, spoza którego „m i
sjonarze” papiescy n ie dostrzegają 
żywego i czującego człowieka. Ze 
swej strony życzymy w ytrw ania w 
dobrym  aż do samego końca, byście 
usłyszeli kiedyś głos swego Zbaw i
ciela: „Sługo dobry i w ierny! Po
nieważ nad m ałym  byłeś w iem y, 
nad w ielkim  cię postanow ię!”

W.O. — Passaic N.J,

Skargi W asze są nieuzasadnione, 
gdyż w ysyłam y regularnie nasze 
pismo, ze względów praktycznych i 
koszt — raz na dw a miesiące, ale 
też po dwa num ery, tzn. z każde
go miesięcy po jednym . Jeśli p rze
syłek nie otrzym ujecie, należy przy
puszczać, że zostały- one skonfisko
w ane u W as na m iejscu. Zresztą 
n ie Wy jedn i m acie do nas o to p re 
tensje, gdyż podobnie użala ją się 
również inni nasi odbiorcy w  S ta
nach Zjednoczonych. Za przesłane 
nam  życzenia serdecznie dziękujemy. 
Prosim y coś napisać do naszego 
..Posłannictw a”, chętnie umieścimy. 
Może zjednacie nam  k ilku  nowych 
prpnum eratów  w  W aszym środow is
ku? Będziemy się s ta ra li w nłvnać 
na to, bv „Posłannictw o” jednak 
moeło docierać do rąk  p renum era
torów  zagranicą. Ale dużo Wy sami 
możecie w  tym  pomóc!

S.J. — Włocławek

Serdecznie dziękujem y za sta łą z 
nam i w spółpracę, szczególnie za nad
syłane m ateria ły  redakcyjne, które 
istotnie n ad a ją  się do naszego pism a. 
W bieżącym  num erze dajem y a rty 
kuł, k tó ry  pozwoliliśm y sobie ilu 
strow ać odpowiednim i zdjęciami- do
kum entalnym i. Chyba nie będziecie 
mieli nic przeciw , tem u, p raw da? 
P rzesyłam y z tego m iejsca najszczer
sze życzenia dla Was, jak  również 
dla zacnej Małżonki. S tara jc ie  się 
oboje zjednyw ać nam  coraz nowych 
zwolenników, czym wykażecie czyn
nie sw e przyw iązanie do w ielkiej 1 
historycznej spraw y — głoszenia 
prostej nauki C hrystusa w łasnem u 
narodowi.

B .S . — Wisła

Piszecie: „ks. A. Biel w  artyku le 
swym  w  num erze czerwcowym naz
w ał P aw ła Apostoła «opoką» Chrze
ścijaństw a. Chciałbym  zauważyć, że 
ani P io tr — jak  głosi W atykan, ani 
Paw eł — ja k  zdaje się głosi6 ks. 
Biel, n ie są «opoką». K am ieniem  
w ęgielnym  C hrystianizm u jest C hry
stus Pan, M istrz nasz i Zbaw ca!” — 
Najsłuszniej! Nigdy nie głosiliśmy 
inaczej! Jeśli w ięc ks. Biel istotnie 
powiedział coś w  tym  rodzaju, n a 
leży go w łaściw ie zrozumieć, gdyż 
chodziło tu  tylko o pewnego rodzaju 
przeciw staw ienie P aw ła — Piotrowi. 
Nie ulega wątpliwości, że jeśli, już 
mówić o «opokach», to bezwzględ
n ie więcej dla C hrześcijaństw a zro
bił Paw eł, niż sangwiniczny Piotr.
I dlatego nie bez celu słowo «opoka» 
um ieściliśm y w łaśnie w  cudzysło
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wie, gdyż tylko Chrystusowi przy
pisać ją  można wprost, bez jak ich 
kolwiek dwuznaczników.

E.R. — Bydgoszcz * R.L. — Łódź * 
W.K. — Tarnogóra * K.S. — Zawiść
* T.E. Chełm Lub. * J.W. — Stara 
Wieś * S.S. — Prabuty * M.T. — 
Kętrzyn * W.K. — Szkotowo * J.G.
— Zgierz * F.J. — Warszawa * S.S.
— Stodoły * J.K. — Brześć Kujaw
ski *

W szystkie Wasze prośby sta ra liś
my się uwzględnić. Tym, którzy  o 
to prosili udzieliliśm y odpowiedzi 
listow nej. Prosim y o zjednyw anie 
nam  nowych Czytelników i sym pa
tyków.

M.Ch. — Lubraniec * D.T. — Kra
ków * J.S. — Włocławek * S.Z. — 
Honiatyn * P.F. — Ustrzyki Dolne
* B.K. — Warszawa * J.Z. — Brzozy

Kr. * A.O. — Grudziądz * „Leon” — 
Toruń.

K orespondencje Wasze zostały 
przez Redakcję zakw alifikow ane' do 
opublikow ania w  dziale „Nasi Czy
telnicy piszą...”, gdzie jednocześnie 
pozwolimy sobie zająć w łasne sta 
nowisko w  zw iązku z poruszonym i 
przez W as zagadnieniam i. Prosim y
o cierpliw e odczekanie kolejki i zje
dnyw anie pism u naszem u nowych 
odbiorców.

KRÓTKIE WIADOMOŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
j W dniu 3 lipca nastąpiło
| uroczyste otw arcie XXIV
{ M iędzynarodowych T ar

gów Poznańskich, w  k tó- 
j rych udział wzięły 24 k ra -
| je.

( *
W przeddzień 5-tej ro - 

| cznicy podpisania w  Zgo-
( rzelcu uk ładu  między
i N.R.D. a P.R.L. w  spraw ie
i w ytyczenia ustalonej i is-
i tn iejącej już granicy pol-
j sko-niemieokiej — odbyły

się w spaniałe m anifesta
cje zarówno na teren ie 

! Niemieckiej R epubliki De
m okratycznej, jak  i  w  Pol
sce.

i *
W dniu 16 lipca br. w  

; m ieście T abor w  Czecho
słowacji odbyły się w ielkie

i uroczystości, w  związku z
przypadającą 540 rocznicą 
m ęczeńskiej śm ierci ks. 
Ja n a  Husa, skazanego na 
spalenie żywcem przez in- 
kw izycyjny sąd  papieski 
w  K onstancji.

i *
| W dniu 16 lipca zakoń

czona zoistała w  W arszawie 
budow a najw iększego w  
Polsce i  najbardzie j w spa
niałego placu im. J . Stalina, 

j okalającego P ałac K ultury
i i Nauki.
I *

W dniu  18 lipca o godz. 
10 z ran a  w  sali obrad P a 
łacu Narodów w  Genewie 

j rozpoczęła się historyczna
K onferencja szefów rządów 
czterech w ielkich m ocarstw  : 
P rezydenta Eisenhowera, 
p rem iera Edena, p rem iera 
F au rre  oraz prem iera Buł- 
ganina.

I *
j W przeddzień św ięta na-
( rodowego. PRL odbyło się

uroczyste przekazanie rzą
dowi polskiem u P ałacu  K u l
tu ry  i NaUki w  W arszawie 
przez am basadora Związku

Radzieckiego w  Polsce — 
Ponom arenkę.*

W dniu  22 lipca odbyła 
się w  W arszawie w spania
ła  rew ia w ojskow a na no- 
w ootw artym  P lacu  Stalina. 
D efiladę zakończył pochód
15.000 młodzieży sportow ej. 
W tym że sam ym  dniu od
dano do użytku najw iększy 
w Polsce S tadion 10-lecia 
w  stolicy.

*

W dniu 23 lipca zakoń
czyła się w  Genewie K on
ferencja „W ielkiej Czwór
k i”, k tó ra  przyjęła jedno
m yślnie tek st wspólnej de
k la rac ji oraz dyrektyw y 
m inistrów  spraw  zagranicz
nych czterech w ielkich mo
carstw .

*

W dniu  27 lipca wszedł 
w życie austry jaoki tra k ta t 
państw ow y, podpisany we 
W iedniu w  15 m aja br. a 
przyznający A ustrii całko
w itą  suw erenność o raz n e 
utralność polityczną.

*

W dniu  31 lipca odbyło 
się w  W arszawie uroczyste 
o tw arcie V Światowego Fe
stiw alu  Młodzieży i S tuden
tów. W Festiw alu wzięło 
udział 126 k rajów  z całego 
św iata.

*
W dniu 2 sierpnia odbyło 

się w  Genewie pierw sze 
spotkanie am basadorów  
Chińskiej Republiki Ludo
w ej o raz Stanów  Zjedno
czonych A.P. w  spraw ie 
uregulow ania najw ażn iej
szych s p ra w . spornych, 
szczególnie n a  Dalekim 
Wschodzie.

*

W dniu  6 sierpnia przy
padła 10- ta  rocznica zrzu
cenia w  celach bojowych 
pierw szej bomby atomowej 
na Hiroszymę. W tym że

dniu  odbyły się m anifestac
je  na całym  św iecie protes
tu jące przeciw  stosowania 
broni jądrow ej w  czasie 
działań wojennych.

*

Ja k  już wspom nieliśm y 
w  dniu  7 czerwca am basa
da Zw iązku Radzieckiego 
w  Paryżu  przekazała am 
basadzie Niem ieckiej R e
publik i Federalnej notę 
rządu radzieckiego wr sp ra 
w ie naw iązania bezpośred- 
nitehj stosunków dyplom a
tycznych, handlow ych i k u l
tu ra lnych  między obu k ra 
jam i. N ota rządu  radziec
kiego zaw ierała także za
proszenie kanclerza A aena- 
u era do odwiedzenia Mo
skw y w  celu omówienia 
w /w  spraw .

*

P rasa  św iatow a szeroko 
om aw iała re fe ra t B ułgani- 
n a  n a  sesji R ady N ajw yż
szej w  Moskwie, podkreś
la jąc  doniosłe znaczenie 
polityki radzieckiej dla 
kształtow ania się ogólnej 
sy tuacji m iędzynarodow ej
i złagodzenia napięcia m ię
dzy W schodem a Zachodem.

*

W dniu 8 sierpnia rozpo
częły się w  Genewie w 
Pałacu Narodów  obrady 
M iędzynarodowej K onfe
renc ji w  spraw ie pokojo
wego w ykorzystania ener
gii atomowej. W konferen
cji wzięło udział 1260 uczo
nych, jako przedstaw iciele 
72 k rajów  ze w szystkich 
kontynentów  św iata.

*

W dniu  8 sierpnia zakoń
czyła się w  Hiroszymie 
p ierw sza część otorad św ia
towej konferencji n a  rzecz 
zakazu stosowania broni 
atom owej i  wodorowej. 
Uczestniczyli w  niej przed
staw iciele spłeczesńtwa ja 
pońskiego oraz delegaci z 
w ielu innych krajów .
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K  a l u m n a  z l o ł y c l t  m y ś l i

ZŁOTE MYSL1 J. KNITTEL1 A

«Tam, gdzie się zaczyna głód — koń
czy się religia!»

«Nigdy nie przestań pracować, bo to co 
jest najdoskonalsze — nie zostało jeszcze 
stworzone!»

«Nie wolno ukrywać tego, co piękne! 
Należy to wystawiać na słońce! Tak robili 
Grecy,.. Kto nie może widzieć piękna bez 
chęci pożądania jest kannibalem»

«Zycie — to jedna długa lekcja, która 
uczy jak należy spacerować we własnej 
skórze.»

«Prawdziwą radością życia i jego sen
sem  — to codziennie zaczynać nowe życie, 
a sen traktować jako trening przeciwko 
niedającemu się powstrzymać rozkładoroi 
ciała.»

«Cierpienia ludzkie mają za tło nieświa
domość, ogromne chmury fałszu i upiorną 
słabość ciała.y>

«Zaden wymiar kary nie zdoła zmienić 
charakteru przestępcy/»

«Ksiądz papieski — to jeden z tych za
bawnych ludzi, którzy mniemają, że czło
wieka czeka nieśmiertelność, ale którzy 
zachowują się tak, jak gdyby poza docze
snym  życiem już nic ich nie czekało.»

«Ludzkość jest jak wielkie drzewo. Wię
kszość z nas — to tylko liście na tym  
drzewie, — a niektórzy kwiatami.»

«Papież każe kobietom nosić długie rę
kawy, a w Watykanie pełno jest gołych 
kobiet.»

(John K n itte l „Via mała”)

PRAWORZĄDNOŚĆ —  ATUTEM TRW A
ŁOŚCI W ŁAD ZY

Jestem przekonany, że najlepszym stró
żem porządku publicznego jest nie policja 
ani szpiedzy, lecz moralność rządu. Nie 
będzie występku w tej rodzinie, gdzie ro
dzice zachowują się wzorowo. To samo 
można powiedzieć o rządzie i o narodach. 
Wielkoduszne postępowanie jest przykła
dem, a jednocześnie :gwarancją Władzy. 
Środki, jakie stosuje się dla zachowania 
spokoju — prawie zawsze wywołują nie
pokój!

(Anatol W inogradow „Trzy barw y czasu’’)

HISTORIA POWINNA BYC I ŚCISŁA I 
POPULARNIE PISANA

Jeśli historyk chce powiązać historię z 
życiem i uczynić z niej „vitae magistram“, 
zrozumiałą dla ogółu i oddziaływującą na 
ogół — powinien przede w szystkim  umieć 
odtwarzać kształty, gdyż sam materiał 
musi dla większości czytelników pozostać 
obojętnym.

Czy mamy prawo wymagać tego od hi
storyka?

Tak! — Drzewo, cegła, żelazo, kamień i 
wapno — to materiały, z których buduje 
się gmachy. Ci, co wypalają cegłę lub w y 
rabiają wapno, są niewątpliwie ludźmi 
użytecznymi, bez których gmach by nie 
stanął. Ale też z drugiej strony nic dziw
nego, że od rozproszonych materiałów nie 
otrzymaliśmy tej sumy wrażeń estetycz
nych, jakie dać może sam gmach. To jest 
synteza materiałów, w  której prócz mate
riałów jest coś więcej — bo dusza, czyli 
m yśl architektoniczna, nadająca wszyst
kiemu ład i wytwarzająca całość.

Otóż na polu historii u nas dzieje się o- 
becnie tak, że mamy wielu użytecznych  
pracowników, urabiających glinę, wapno i 
noszących cegłę, ale ten materiał in crudo 
czeka napróżno na architekta, na którego 
również napróżno czeka żądna gmachu pu
bliczność.

(H. S ienkiew icz „Mieszcminy literackie”)

BEZWZGLĘDNA WOLNOŚĆ SŁOW A —  
NIE ZAW SZE ATRYBUTEM  KULTURY!

Karol Schurtz był miłośnikiem gazet. 
Czytał ich dużo i wiedział, jak powinien 
wyglądać dziennik. Niekiedy z drżeniem  
serca myślał o tym , jaką potęgą już jest 
prasa w Ameryce, i o tym , jaką potęgą z 
czasem się stanie. Zdawał sobie sprawę z 
tego, że taką siłę będzie można spaczyć i 
przekupić, aby służyła tyranii, fałszer
stwom, nienawiści, przesądom. Myślał tak
że często o tym , że Amerykanie są ślepi, 
nie widzą bowiem możliwości i cudów 
własnego kraju. Tylko tacy emigranci jak 
on, uciekający z własnej ojczyzny od prze
śladowań tyranii, potrafili dostrzec w szy
stko. Amerykanie uważali, że wolność 
prasy rozumie się sama przez się, — dla 
Schurtza była ona mieczem ognistym.

(Fast H oward  „Ostatnia granica”)
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| „Satyra prawdą m ówi!
W zględów się w yrzeka!”

(  /T JCrfiQrnM.\

Bogata i w szechstronna je st nasza polska literatura. W ielu m ieliśm y  
w ybitnych  poetów, powieściopisarzy i publicystów . Nie brakło też u  nas 
nigdy tw órczej m yśli wesołej i krotochw ilnej, n ie brakło hum oru i cię
te j satyry. O strzem  tak ie j zdrow ej sa tyry  ściągnięto n iejedną koronę, 
niejedną m itrę biskupią strącono  g puste j głowy, zryw ano kaptury p ysz
n ym  i chciw ym  m nichom , — słowem , satyra praw dą kłu jąc w  oczy, 
w ielką  narodowi naszam u przyniosła pomoc w  walce z  w yzysk iem  i głu
potą szlachty, z zakłamaniem, i obłudą rzym skiego przew ażnie kleru.

W naszym  » K ą ń ku  S a ty ry  i Humoru« przytaczam y od czasu do czasu 
w y ją tk i tak ie j litera tury «na wesoło», zarówno rodzimej, jak  też i obco
krajowej, kierując się przede w szys tk im  klasyczną zasadą Krasickiego: 
„Satyra praw dę m ów i, w zględów się wyrzeka... Cizci urząd, w ielbi króla, 
lecz gani człowieka!” Ilekroć w ięc napo tykam y na zdrow y hum or w  na 
szej czy obcej. literaturze, chętnie się n im  dzielim y tz naszym i C zyte ln i
kami, których  pow inien on nie ty lko  rozweselać, ale rów nież poprzez 
śm iech  — pouczać o praw dzie.

Dzisiaj przytaczam y k ilka  w y ją tkó w  z p ism  naszych w yb itnych  auto
rów krajow ych, którzy  w  sposób bezpośredni i z  oczyw istą dozą hum o
ru  — w ytyka ją  b łędy -fanatykom relig ijnym , różnym  obłudnikom  i h i
pokrytom  'z pod znaku  papiestwa.

N A
O B Ł U D N I K Ó W
I
H I P O K R Y T Ó W
B I C Z

WILK POKUTUJĄCY

Wzięły wilka skrupuły: Wiódł łotrowskie
[życie,

więc — ażeby pokutę zacząć należycie, 
zrzekł się mięsa. Jarzyną żyjąc przez dni kilka, 
spotkał na polowaniu znajomego wilka...
Trzeba pomóc bliźniemu: za pracę usłużną — 
zjadł kawał mięsa — gardzić nie można

[jałmużną!
Spotkał jagnię nazajutrz samopas idący, 
chcjał upomnieć, nastraszyć, zabił je niechcący! 
Nazajutrz widząc cielę, że z krową nie chodzi — 
zabił je — takich grzechów cierpieć się nie

[godzi!
Nazajutrz gdy się pasły z krowami pospołu — 
niech się dłużej nie męczy — zjadł starego

[wołu!
I tak cierpiąc przykładnie z dóbr świata

[wyzucie:
chudy — gdy był grzesznikiem, utył na pokucie.

(Ignacy Krasicki ,,Bajki“)

I rzecze: „Mój

NAUCZANIE I WŁASNY PRZYKŁAD

Pytano kaznodzieję: „Czemu to, prałacie, 
nie tak sami żyjecie, jako nauczacie?"
(A 'm iał doma kucharkę)

[panie,
kazaniu się nie dziwuj, bo ma pięćset za nie!
A nie wziąłbym tysiąca, mogę to rzec śmiele, 
bym tak miał czynić, jak uczę w kościele!"

(Jan Kochanowski ,,Fraszki“)

SATYRA NA KS. MARKA — «OBŁUDNIKA»

Młódek bez doświadczenia i lękliwych starek 
zwodziciel, wśród stolicy uwija się Marek: 
przed niedołężną tłuszczą prorokiem się mieni, 
oko ma w niebie, rękę w bliźniego kieszeni,... 
uchodzi mu bez kary łudzić tak bezwstydnie! 
Z tych przyczyn, wyznam szczerze, Warszawa

[mi brzydnie.

(Stanisław Trembecki ,,Listy“)

FRASZKI NA HIPOKRYTĘ

Mówisz, że post cię zbawia? 
A więc rzec ci trzeba: „ 
„Że przez żołądek wiedzie 
twa droga do nieba!,“

Nieba tylko wyglądasz?
I modlitwą żyjesz? —
Dlaczego złota żądasz?
Dlaczego tak- tyjesz?

(J. Szymanowski „Fraszki")
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B$as WIADOMOŚCI Z KOŚCIOŁA MM 
Wm POLSKO - KATOLICKIEGO i2S

POROZMAWIAJMY O NASZYM KOŚCIELE 
NARODOWYM

JAKIE SĄ ZASADNICZE CELE KOŚCIOŁA POLSKO-KATOLICKIEGO?

Jeśli Kościół watykański, który przez długie 
wieki kierował życiem religijnym katolików 
w Polsce, nie spełniał swych zadań nadprzyro
dzonych, ani nie wywiązał się z roli wycho
wawczej w stosunku do swych wiernych, — 
zachodzi pytanie, jak zamierza tego dokonać 
Kościół polsko-katolicki?

Otóż Kościół polsko-katolicki pragnie speł
nić swą ważną rolę religijno-wychowawczą 
przez stopniowe, systematyczne i konsekwen
tne realizowanie swego programu kościelno- 
społecznego, — przez osiąganie swych świętych 
celów i założeń.

A jakie są najważniejsze cele Kościoła pol- 
sko-katolickiego?

Trzy są główne cele religijno-wychowawcze, 
jakie od dawna postawił przed sobą Kościół 
polsko-katolicki. Pierwszy z nich — to cel koś- 
cielno-organizacyjny, — drugi — to cel odno
wy religijnej, — wreszcie trzeci — to cel spo- 
łeczno-patriotyczny.

I tak najpierw  Kościół ten dąży do zorgani
zowania postępowych katolików narodowości 
polskiej w jeden polsko-katolicki Kościół na
rodowy. I aczkolwiek w naszej Ludowej 
Ojczyźnie rację bytu ma nawet kilka Kościo
łów katolickich, to jednak nie wolno zapomi
nać o tym, że jeden z nich jest o wyraźnym 
obliczu narodowym — drugi natomiast, chociaż 
przyzwyczailiśmy się poniekąd do niego, jest 
nam narodowo obcy, w poglądach swych 
wsteczny, a pozatem — jako kierowany przez 
wrogi Polsce Watykan — bywa często narzę
dziem przetargów politycznych, a więc przy
nosi szkodę nie tylko religii katolickiej, ale
i Narodowi Polskiemu.

Kościół polsko-katolicki pragnie dalej odro
dzenia religijno-moralnego katolików w Pol
sce, w myśl tego wszystkiego, co powiedzianp
0 różnicach między nim a Kościołem watykań
skim. Kościół polski ujm uje to w zasadę: Wy
łącznie poświęcić się na służbę swych wier
nych, którzy są zarówno katolikami jak i Pola
kami, — odrzucić daleko Wszystkie błędy wa
tykańskie, wszystkie nadużycia szkodliwe dla 
religii, pseudo-teologiczne naleciałości, — wró
cić do krynicznych źródeł nauki ewangelicznej
1 zasad wiary'.pierwotnego' chrześcijaństwa —

w podejściu zaś do wiernych stosować najbar
dziej nowoczesne metody duszpasterzowania.

Trzecim wreszcie głównym celem Kościoła 
polsko-katołickiego — to na platformie wiary 
chrześcijańskiej harmonijnie godzić interesy re
ligijne wiernych Kościoła z ich naturalnym  
przywiązaniem do ziemskiej Ojczyzny. Kościół 
polski usuwa w ten sposób podstawy do two
rzenia podwójnej moralności oraz dręczące roz
dwojenie duchowe u swych wiernych, którzy 
z jednej strony — jako katolicy są wyznawcami 
nauki Jezusa Chrystusa, — z drugiej — jako 
uczciwi Polacy pragną jednocześnie być dobry
mi i pełnowartościowymi obywatelami swego 
Narodu i kraju. Z jednej bowiem strony nie 
chcą tracić wiary nadprzyrodzonej i prowadzić 
życie religijne, — z drugiej, jako ludzie XX 
wieku, pragną iść naprzód z postępem nauki
i kultury, budując nowe i lepsze życie na ziemi.

Oto trzy zasadnicze cele ku którym zmierza 
cała działalność Kościoła polsko-katolicikiego. 
Niech każdy nieuprzedzny Czytelnik sam oceni: 
Czy nie są to cele słuszne pod względem religij
nym i społecznym? Czy nie są one przy tym 
piękne, wzniosłe, i polskie i katolickie?

JAKIE KOŚCIÓŁ POLSKO-KATOLICKI MA 
WIDOKI ROZWOJU?

Cele religijno-wychowawcze Kościoła polsko- 
katolickiego są niewątpliwie piękne i wzniosłe,— 
ale też równocześnie wydają się trudno osiągal
ne. Czy więc Kościół ten ma widoki rozwoju?

Niełatwą jest droga, którą obrał Kościół pol
sko- katolicki. Kościół ten zdaje sobie doskona
le sprawę z wszystkich nieuniknionych trud
ności, jakie będzie musiał pokonywać przy 
osiąganiu zamierzonych celów. Mimo to jednak, 
Kościół polsko-katolicki, jako organizacja nie
wątpliwie Chrystusowa, o zdrowych zasadach 
religijnych i spłecznych, mocno wierzy w moż
liwość szczęśliwego przeprowadzenia swych 
planów.

Czy taki daleko posunięty optymizm ma swe 
uzasadnienie?

Owszem. Wierzymy mocno, że sprawa nasza 
jest słuszna,' — że walka nasza o polski i nieza
leżny od W atykanu katolicyzm jest kontynua
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cją najpiękniejszych tradycji wolnościowych 
naszego Polskiego Narodu. Dlatego to wysiłki 
nasze uważamy za wielkie i historyczne. — 
Każda natomiast rzecz naprawdę wielka — 
wielkich wymaga też poświęceń' i ofiar. Wielkie 
dzieła niełatwo przychodzą, bo wykuwać je 
trzeba w trudzie i znoju. Stąd też Kościół pol
sko-katolicki, — mocno już zahartowany w cią
gu długich lat walki o wolność ducha swego Na^ 
rodu od obcych naleciałości religijnych, — nie 
obawia się przeciwności, nie ugnie się przed 
trudnościami, ani też nie zniechęcą go żadne 
niepowodzenia. Przed Kościołem tym, — sta
rym wprawdzie co do założeń wiary i moralnoś
ci chrzęści jaskiej — organizacyjnie jednak sto
sunkowo jeszcze młodym — stoi świetlana 
przyszłość. Kościół ten ma u mas w Polsce nie 
tylko rację bytu, ale też wyraźne szanse roz
woju.

Zapyta może ktoś, co Kościołowi polsko kato
lickiemu dodaje tyle wiary w ostateczne zwycię
stwo jego sprawy? Co daje mu tyle młodzień
czej pogody i hartu  ducha?

Otóż to jest dla Kościoła polsko-katolickiego 
największą jego siłą moralną oraz rękojmią 
zwycięstwa, że sprawa jego nie jest spirawą ja 
kiejś zamkniętej w sobie sekty, która prędzej 
czy później musiała by upaść, jako oderwana od 
konkretnego życia Narodu i niknąca wobec 
ogromu spraw natury ogólno-religijnej. Kościo
łowi jasną przyszłość rokuje fakt, że potrafił 
powiązać swą Sprawę ze Sprawą całego Kościo
ła katolickiego, całego Chrześcijaństwa, —• że 
silnie związał swą Sprawę z niemniej świętą 
Sprawą własnego Narodu a nawet całej postę
powej ludzkości, która ma uzasadnione powody 
pogodnie patrzeć w swą przyszłość.

Żywym też dla Kościoła polsko-katolickiego 
przykładem radosnego»patrzenia w przyszłość 
jest osoba samego Chrystusa, Jego uczniów 
oraz dzieje pierwszych chrześcijan. Wszyscy 
oni stosowali słabe na pozór środki, a jednak 
pokonywali wielkie trudności i Kościół Chry
stusowy rozbudowali na całym świecie właśnie 
silną a pogodną swą wiarą, stosowaniem w ży
ciu zasad sprawiedliwości społecznej i praktycz
nej miłości bliźniego. Potrafili też umiejętnie 
powiązać losy wyznawanej przez siebie religii 
chrześcijańskiej z dobrem swych własnych na
rodów.

Taką samą drogą kroczy Kościół polsko-kato
licki, i dlatego pogodnie patrzy w swą przy
szłość, nie zniechęcając się żadnymi niepowo
dzeniami, które raczej zwykł uważać za dosko
nałą szkołę wyrabiania hartu  ducha i kształto
wania silnych charakterów.

Nie od rzeczy chyba będzie przy tej okazji 
dowiedzieć się, jak radził sobie W atykan w cza
sie szerzenia swego Kościoła? Jeśli potrafił zdo
być sobie wiernych w wielu krajach i do dziś 
dnia wywierać na nich urok „nadprzyrodzonoś- 
ci”, — to musiał chyba również mocno wierzyć 
w swą przyszłość i stosować bardzo skuteczne 
środki działania?

Skuteczne te watykańskie środki działania 
w swoim czasie może i były, — ale z całą pew

nością były to środki nieuczciwe, -nieetyczne, 
niechrześcijańskie, których nam — w Kościele 
polsko-katohckim —■ żadną m iarą stosować się 
nie godzi. Przeciwnie: —■ odstraszającym dla 
naszego Kościoła przykładem, jak nie należy 
osiągać swych celów, jak nie wolno zdobywać 
wiernych dla Kościoła Chrystusowego, — 
na jak kruchych i nietrwałych podsta
wach stoi organizacja religijna budowa
na na gwałcie, — jest właśnie postępowanie 
Kościoła papieskiego. Kościół ten bowiem od
dalił się od ducha nauki Chrystusowej i stał się 
podobny faryzeuszom, do których mówił Zba
wiciel: „Sami nie wchodzicie do Królestwa Bo
żego (do prawdziwego Kościoła) i innym wejść 
nie pozwalacie” (Mat. 23,13).

I dlatego to Kościół watykański tak długo nie 
będzie potrafił zrealizować szerokiej myśli 
Chrystusowej o powszechnym „Królestwie Bo
żym" dla wszystkich ludzi, dopóki kroczyć bę
dzie błędną drogą, torowaną mu przez papies
two. I dlatego to Kościół ten żadnych już pra
wie nie ma widoków rozwoju, żadnej przed so
bą przyszłości.

Dlaczego tali jest?
Stało się tak dlatego, ponieważ Kościół waty

kański w działalności swej stosował środki nie
godziwe: inspirował niesprawiedliwie wojny, 
okrutnie męczył swych przeciwników i k ryty
ków, paląc ich na stosach tzw. „świętej inkwi- 
zyoji“, — do dzisiaj zastrasza wiernych klątw a
mi oraz wymyśloną przez siebie karą wieczne
go potępienia. Pozatem posługiwał się niecną 
metodą wynaradawiania swych wiernych oraz 
zdrady .interesów poszczególnych narodów, — 
nigdy też nie gardził metodą kłamstw, podstę
pu, przemocy, intryg i szykan najrozmaitszych, 
mając przy tym  silne poparcie bogaczów, któ
rych interesom się wysługiwał.

Oto po krotce najważniejsze powody, dla 
których coraz trudniej wierzyć w rozwój Koś
cioła watykańskiego, — oto jednocześnie powo
dy, skłaniające nas — postępowych polskich 
katolików — do pogodnego patrzenia w lepsze 
jutro Kościoła narodowego.

Zdjęcie pam iątkow e z uroczystości parafialnej w  dniu  
św. Piotra i Pawła w  M aciejowie S ta rym  k. W ysokiego
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Z ŻYCIA
Pierwszym dziekanem nasze

go dekanatu był ks. E. Jakubas, 
który w miesiącu wrześniu 
1954 r. został przeniesiony do 
parafii w Bydgoszczy. Przez 
okres kilku miesięcy dekana
tem chełmskim opiekował się 
ks. B. Tymczyszyn — dziekan 
lubelski.

W miesiącu marcu br. nomi
nację na dziekana otrzymał ks. 
Marcin Tymczak, prob. parafii 
w Gorzkowie. Nowomianowany 
dziekan z miejsca zaintereso
wał się życiem poszczególnych 
parafii przynależnych do na
szego dekanatu. Szybko też 
przygotował druki sprawozdaw
cze dla księży i natychmiast po- 
rozsyłał zaproszenia na konfe
rencję dekanalną w parafii 
Chełm Lub.

Konferencja odbyła się w 
dniu 28# kwietnia br. Wzięli w 
niej udział wszyscy księża. Kon
ferencję poprzedziło nabożeń
stwo, w czasie którego kapłani 
przystąpili do Spowiedzi i Ko
munii św. Obrady odbywały 
się od rana do wieczora tylko 
z przerwą obiadową. Kapłani 
naszego dekanatu wykazują du
żo dobrej woli oraz zdrowej ini
cjatywy w podnoszeniu Kościo
ła naszego na coraz to wyższy 
poziom duchowy. Wyrazem te
go jest głęboka troska o życie 
duchowne i nabycie należytej 
postawy kapłańskiej. Bardzo 
pocieszająca jest współpraca 
kleru dekanatu chełmskiego 
z dekanatem lubelskim. Niechaj
i inne dekanaty idą śladami lu- 
belszczyzny.

Grupa księży dekanatu  chełm skiego ze sw ym  ks. dziekanem  — 
ks. M arcinem  T ym czakiem  z Gorzkowa

Probosizcz parafii św idnickiej w  otoczeniu członków tam tejszej 
Rady Parafialnej

Pam iątka I  K om unii św. dzieci w parafii św idnickiej
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CHEŁMSKIEGO 
DEKANATU

W wolnych wnioskach Ks. 
Elerowski wysunął myśl, ażeby 
młodzi księża ćwiczyli się wię
cej w umiejętności głoszenia 
kazań i zdobywali ku temu 
przydatną lekturę. Nawiązując 
do tego proponowano nabycie 
sobie w naszej Kurii Biskupiej 
następujących książek: 1) Ka
znodziejstwo, czyli teoria wy
mowy świeckiej i kościelnej, 
2) Kościół, 3) Historia chrześci
jaństwa. Ks. dziekan Marcin 
Tymczak poparł ten wniosek
i wspomniał, że do tych spraw 
powrócimy jeszcze na najbliż
szej konferencji. Poruszono 
jeszcze szereg praktycznych 
zagadnień liturgicznych i orga
nizacyjnych.

W dniu 8 maja br. wypadła 
w Gorzkowie uroczystość 29 le- 
cia istnienia tej parafii. Dołą
czyła się do tego uroczystość 
instalacji ks. Marcina Tymczaka 
na dziekana chełmskiego z sie
dzibą w Gorzkowie, a zarazem 
25 lecie pracy kapłańskiej no- 
womianowanego dziekana. Pa
rafia Gorzków zawdzięcza bar
dzo wiele ks. dziekanowi i to 
zarówno ze strony duchowej 
jak i gospodarczej.

W uroczystości wzięli udział 
księża z sąsiednich parafii, któ
rzy złożyli księdzu Jubilatowi 
serdeczne życzenia błogosła
wieństwa Bożego i zdrowia w 
dalszej pracy duszpasterskiej. 
Najpierw. Ks, Biskup podzięko
wał czcigodnemu ks. Jubilato
wi w imieniu Kurii Biskupiej
i Rady Kościoła za trudy pono
szone przez 25 la t nad rozsze
rzaniem polskiego katolicyzmu.

Ks, T. Elerowski

Zdjęcie pam iątkow e z pow itania w ielotysięcznej delegacji w iernych  
z  par. w  Żółkiew ce, przybyw ających  na uroczystości parafialne  

do sąsiedniej parafii w M aciejowie S tarym

Pam iątka z uroczystości B ierzm owania w  parafii grudczańskiej

Pam iątka I  K om unii św. dzieci w parafii tarnógórskiej



P am iątka I K om unii św. w parafii chełm skiej

Dzieci i m łodzież parafii che łm 
sk ie j w ita ją  jednego z biskupów  
ordynariuszóW: p rzybyłych  na  
w izytac ję arcypasterską. Na zd ję 
ciu ks. bp. J. Pękala w  otoczeniu  

wiernych.

W ierni zgrom adzeni w  kościele parafia lnym  
w Chełm ie Lub.

Ks. prob. Teodor E lerow ski w  otoczeniu dzieci sw ojej parafii.

WYDAJE: Kościół polsko-katolicki w  P.R.L.
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