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POSŁANNICTWO
R. XXIX Warszawa, Maj 1960 r. 5

List ot war ł y
L. dz. 541/nnIK/60 Warszawa, dnia 11.1V.1960 r.

Do
Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Kościoła 
Rzymsko-Katolickiego w P.R.L. i do wszystkich Księży 
Arcybiskupów i Biskupów Kościoła Rzymsko-Katolic
kiego w P.R.L.

Dostojni Bracia Arcybiskupi i Biskupi.

Dobrze wiecie, że sum kiedyś byłem ka
płanem Kościoła Rzymsko-Katolickiego i pia
stowałem łiczne, wcale nie najpośledniejsze 
stanowiska kościelne. Ze wzglądów zasadni
czych sam dobrowolnie wystąpiłem w. 1956 r. 
z Kościoła Rzymsko-Katolickiego. Dużo mógł
bym  pisać na ten temat, uczynią to jeszcze z 
pewnością w  czasie, który uznam za udłaściwy. 
Myślałem jednak mimo wszystko, że w  Koś
ciele Rzymsko-Katolickim panuje vńara i mi
łość, które przykrywają błędy niczym nieuza
sadnionego dogmatu o nieomylności i prym a
cie biskupa rzymskiego-papieża, komplikacje 
sprzecznego z prawem natury celibatu, prze
kładanie interesów politycznych państwa wa
tykańskiego nad racją stanu Polskiej Rzeczy
pospolitej Ludowej, własnej Ojczyzny itd. 
Obecnie po kilkuletniej pracy w  wolnym  Ko
ściele Polśko-Katolićkim, mając możność do
kładnej obserwacji objawów życia religijne
go w  całym kraju, analizy Waszego duszpas
terstwa i jego społecznych efektów, doszedłem  
do przekonania, że niestety w  Kościele Rzym 
sko-Katolickim w  Polsce mało jest wiary i mi
łości, których uczył i których treść nakazał 
realizować bez jakichkolwiek warunków i za
strzeżeń  — Jezus Chrystus. Owszem, zasada: 
cel uświęca środki — zdaje się być u Was im
peratywem -— pogańskim imperatywem.

Dowody? — Proszę.
Ks. Kardynał Wyszyński, który współprać0“ 

wał ze mną w  czasie okupacji w  konspiracyj
nej pracy społecznej i oświatowej, oraz ■— 
ufam  — wszyscy inni Księża Arcybiskupi 
i Biskupi Kościoła Rzymsko-Katolickiego w  
P.R.L. znają mnie jako •— w przeszłości <— 
kapłana rzymsko-katolickiej Archidiecezji Po
znańskiej. Wierzę też, że Czcigodni Bracia Bi
skupi znają teologią, a w  niej m.in. uchwały  
soboru florenckiego i trydenckiego o wiecznoś
ci, o niezniszczalności charakteru, który na 
duszy wyciskają sakramenty: chrztu, bierzmo
wania i kapłaństwa. Pozwolę sobie przypom 
nieć z  7 sesji, kanon 9 Soboru Trydenckiego: 
„Gdyby kto powiedział, że w  trzech sakra
mentach, mianowicie w  chrzcie, bierzmowaniu 
i kapłaństwie nie bywa wyciskany na duszy 
charakter, tj. znak pewien duchowy i niestar- 
ty ,  wskutek czego mogą być ponowione, 
niech będzie w y k lę ty ”. A więc kto raz ważnie 
przyjął święcenia kapłańskie, jest kapłanem  
na wieki. Nie obca — wolno mi wierzyć  — jest 
też chyba zasada teologii moralnej, że każdy  
kapłan niezależnie od swojego stosunku do bi
skupa czy do Kościoła Rzymsko-Katolickiego, 
zwłaszcza że jest on już od wieków tylko jed 
nym  z Kościołów, a nie jedynym , zawsze fun
kcje kapłańskie sprawuje ważnie, a w  niektQ~



tych  wypadkach, zdaniem samych teologów 
rzymskich ważnie, chociaż niegodnie: valide 
sed illicite. Niegodność jednak nie znosi w aż
ności. Wiecie, że byłem ważnie wyświęconym  
kapłanem, mam więc na wieki godność i wła
dzą kapłańską. Podobnie rzecz się ma z moją 
sakrą biskupią. Wiecie, Czcigodni Bracia A r
cybiskupi i Biskupi, że w  Kościele Starokato
lickim są biskupi, których ważności sakry bi
skupiej i prawdziwości sukcesji apostolskiej 
żaden teolog nie może kwestionować. Przez  
modlitwy i wkładanie rąk Dostojnych Bisku
pów Starokatolickich otrzymałem 5 lipca 1959 
roku w  Utrechcie Ducha Świętego  — pełnię 
kapłaństwa, sakrę biskupią. Godnie? Jak naj
bardziej, chociaż Wy, Bracia, mówicie, że nie
godnie. Ważnie? Bez wątpienia! Tak, również 
według teologii rzymsko-katolickiej.

Wniosek: To, że wystąpiłem z Kościoła 
Rzymsko-Katolickiego, to, że jestem biskupem  
ordynariuszem Kościoła Polsko-Katolickiego o 
dogmatyce starokatolickiej, może się Wam, 
Bracia Arcybiskupi i Biskupi nie podobać, ale, 
jeśli chcecie być. w  zgodzie z  Pismem św., Tra
dycją i własną teologią —  nie możecie zaprze
czyć ważności mojego kapłaństwa i biskupst
wa, a w  konsekwencji wszystkich moich czyn
ności sakralnych.

A  jednak praktyka wielu spośród Was, nie
których Waszych kapłanów i świeckich kato
lików przeczy teorii, i kwestionuje, co jest 
szczególnie bolesne — Waszą wiarę i miłość!

Praktyka codzienna wielu duchownych i 
świeckich Kościoła Rzymsko-Katolickiego w  
Polsce kwestionuje wiarę ich i ich inspirato- 
rów-mocodawców.

W świątyniach Kościoła Polsko-Katolickie
go w  P.R.L. zarówno ja, jako Jego prawowity  
kierownik  i prawdziwy następca apostołów, 
jak i moi kapłani, szafujemy sakramenty świę
te, składamy też  ofiarę Mszy świętej. I Wy, 
Bracia Arcybiskupi i Biskupi i Wasi kapłani, 
wiecie dobrze, że ważność sprawowanych u nas 
Sakramentów świętych jest te j  samej natury  
i jakości, co i ważność Sakramentów świętych  
sprawowanych i szafowanych przez Was i Wa
szych kapłanów w  Waszych rzymskich świąty
niach. Wiecie, a przynajmniej powinniście 
z tego zdawać sobie sprawę i tak uczyć swoich 
kapłanów, a oni z  kolei wiernych, że w  taber
nakulum naszych kościołów znajduje się ten  
sam Najświętszy Sakrament, jak i w  taberna
kulum Waszych kościołów. Powinniście wie
dzieć, że nie tylko Waszym kościołom i kapła
nom, ale przynajmniej w  ty m  samym stopniu

również naszym polskim katolickim kościołom 
i moim kapłanom, i mnie samemu  — z  po
budek wiary  — należy się taki sam szacunek 
i cześć. Słowa konsekracji wypowiedziane przez  
biskupa czy kapłana mają tę samą moc i ro
dzą ten sam skutek w  Waszych i naszych ko
ściołach. Wasze i nasze kościoły są mieszka
niem Boga pod postacią Hostii. To zaś, że W a
sze kościoły kapią złotem, że jest ich więcej, 
a nasze są raczej ubogie i m amy ich jeszcze 
mniej niż Wy, Dostojni Bracia Arcybiskupi 
i Biskupi, to nie jest chyba teologicznie rzecz 
biorąc jakaś sprawa istotna; owszem, mnie 
osobiście przypomina przepiękną scenę z Ewan
gelii modlitwy ubogiego urzędnika-celnika 
i bogatego a pysznego faryzeusza. Ocena war
tości m odlitwy jednego i drugiego przez Boga 
jest powszechnie znana. A więc w  naszych 
i Waszych kościołach mieszka ten sam Jezus 
Chrystus w  Hostii, w  Najświętszym Sakramen
cie. A jednak  —  mam na to dowody  — Wasi 
kapłani i katolicy świeccy przechodząc obok 
naszych kościołów, poświęconych kaplic i krzy
ży, nie tylko nie zdejmują nakrycia głowy, 
ale twarze swe przystrajają jakąś hardością, 
gniewem, nienawiścią. Gorzej, obrzucają na
sze kościoły kamieniami, wybijają szyby. Na- 
igrawają się z  naszych wyznawców, kapłanów 
naszych obrzucają obelgami. A niejeden z Was 
Bracia Arcybiskupi i Biskupi, w ydał już nie
jedną instrukcję, jak zwalczać nasz Kościół. 
Czy taka postawa ma coś wspólnego^ z duchem 
Ewangelii Jezusa Chrystusa? Przeciwnie, kłó
ci się z  nim, urąga elementarnie nawet pojętej 
wierze.

Praktyka codzienna wielu spośród Was, bi
skupów, kapłanów i katolików świeckich kwe
stionuje podstawę chrześcijaństwa: miłość.

Pan Jezus nakazał miłować wszystkich, tak, 
nawet nieprzyjaciół. A czyż w y  ze spokojnym  
sumieniem możecie nazwać nas nieprzyjaciół
mi, skoro m y taką samą władzą, jak W y, spra
wujem y w  naszych kościołach Sakramenty  
święte? Przemieniamy tą samą władzą i tym i  
samymi słowami, co i Wy, chleb w  prawdziwe  
Ciało, a wino w  prawdziwą K rew  Pana nasze
go Jezusa Chrystusa?

Myślę, że tego zrobić nie możecie bez popeł
nienia grzechu przeciw miłości. A  cóż powie
dzieć o faktach obrzucania kamieniami ko
ściołów naszych w  czasie odprawiania w  nich 
Mszy św.? O zakłócaniach naszych nabożeństw  
odprawianych na wolnym powietrzu? O uży
waniu do tych zbrodniczych czynów dzieci? 
Ud., itd. Cóż sądzić o karach kościelnych, któ
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rym i obrzucacie kapłanów i wiernych, którzy  
do naszego Kościoła przychodzą?

Nie będą dalej pisał o sprawach, które zna
cie, Dostojni Bracia Arcybiskupi i Biskupi, 
boć przecież wielu spośród Was i Waszych ka
płanów wydało i wydaje odnośne instrukcje o 
zwalczaniu naszego Kościoła, instrukcje kwe
stionujące Waszą wiarą w  Boga i miłość, któ
rą Jezus Chrystus uczynił kamieniem węgiel
nym, istotą chrześcijaństwa.

Praktyka Wasza tym  bardziej ' budzi nie
smak i wywołuje politowanie, że równocześ
nie, Dostojni Bracia Arcybiskupi i Biskupi, mó
wicie ostatnio tak dużo o konieczności zjedno
czenia Kościoła Chrystusowego właśnie pod 
egidą Kościoła Rzymsko-Katolickiego, jedyne
go W aszym zdaniem piastuna nieomylnej praw
dy, nieskażonej wiary i bezwarunkowej, po
wszechnej miłości. Dziwne to! Czyż sądzicie, 
Bracia Arcybiskupi  i Biskupi Kościoła Rzym -  
sko-Katolickiego w  Polsce, że do zjednoczenia 
Kościoła prowadzi droga: wybijania szyb w  
kościołach, obrzucania kamieniami kościołów, 
kapłanów i modlących się tylko dlatego, że to 
nie są Wasze rzymskie kościoły, Wasi rzymscy  
kapłani i rzym scy katolicy świeccy? Nie, to nie 
jest droga Boża! A  cobyście powiedzieli, Do
stojni Bracia Arcybiskupi i Biskupi, gdybym  
ja wydal swoim kapłanom i w iernym  polece

nie wybijania szyb w  Waszych kościołach, pała
cach biskupich, kanoniach, i plebaniach. Ma
cie tyle  kościołów z tak pięknymi i bogatymi 
witrażami, ty le  pałaców biskupich, przestron
nych kanonii i plebanii, że sama akcja byłaby  
bardzo łatwa, krótkotrwała i jakże obfite żni
wo! Ale tego nie zrobię, bo wierzę w  Boga, 
bo jestem biskupem katolickim, bo jestem Po
lakiem, który szanuje polską własność, który  
pamięta o słowach Pana Jezusa: „gdzie bo
wiem dwaj ałbo trzej są zgromadzeni w  imię 
moje, tam ja jestem pośród nich”. (Mat. XVIII, 
20).

Eminencjo, Księże Kardynale, Prymasie Ko
ścioła Rzymsko-Katolickiego w  P.R.L., Eksce
lencje, Księża Arcybiskupi i Biskupi. Przyjm ij
cie te słowa Waszego brata, rozważcie je i od
powiedzcie sobie sami, czy kroczycie właściwą 
drogą?

Z okazji największego Święta Katolickie
go — Zmartwychwstania Pana naszego Jezusa 
Chrystusa — przyjmijcie Czcigodni Bracia 
moje jak najlepsze życzenia, zwłaszcza łaski 
obiektywnego zastanowienia się nad słusznoś
cią tezy: extra Ecclesiam Romanam nulla salus?

(—) f  M A K S Y M IL IA N  RODE, b iskup 
O rdynariusz Kościoła Polsko-K atolickiego 

w  P.R.L.

Ks. dr A N T O N I N AU M C ZYK

O WŁAŚCIWE WYMIARY KULTU MARYJNEGO

T7C7IEK XX, a zwłaszcza ostatnie dwudziesto- 
* * lecie stoi pod wyraźnym znakiem wzmo

żenia się kultu maryjnego. Niektóre przejawy 
tego kultu wchodzą niedwuznacznie w  sferę 
przesady i niezdrowego przerostu. Nie zaprze
czamy, że w doktrynie katolickiej powinna 
mariologia zajmować miejsce poważne, a cześć 
jaką od najdawniejszych wieków chrześcijań
stwa odbiera Matka Boska winna być osobli
wa i szczególna ze względu na Jej Macierzyń
stwo. Z drugiej jednak strony, trzeźwego 
i mniej sentymentalnego chrześcijanina, razi 
przesada licznych w ostatnich latach opraco
wań i dzieł maryjnych, które zamiast odkry
wać nowe aspekty, sublimować naukę o Matce 
Jezusa, schodzą na poziom ołycizny i bigoterii 
średniowiecznej, odbiegając nie tylko daleko 
od racji rozumowych, ale jakby prześcigając 
się w  wyszukiwaniu mdłych domysłów, lukro- 
watej pobożności, obok której przechodzi

współczesny człowiek myślący wzruszając ra
mionami.

Biblioteki, zawierające dzieła, dotyczące 
Matki Bożej, skatalogowane w sposób przej
rzysty i racjonalny, stwarzają idealne warunki 
dla owocnej pracy w dziedzinie mariologii. 
Kilka instytucji prowadzi obecnie tego ro
dzaju księgozbiory. Do najważniejszych za
liczyć można Międzynarodowy Ośrodek Maryj
ny, prowadzony w Rzymie przez Zakon Serwi- 
tów, założoną w lipcu 1942 r. Bibliotekę Maryj
ną w Banneux Notre Dame (Belgia), na której 
czele stoi ks. L. Arendt oraz bibliotekę, kiero
waną przez O. L. Monheima przy Uniwersy
tecie Daytton w Stanach Zjednoczonych, która 
posiada 3 000 tomów. Osiągnięcia te jednak są 
dość skromne, jeśli je oceniać w  porównaniu 
z całokształtem światowej literatury maryjnej. 
Poszczególne zbiory posiadają bowiem bardzo 
różne książki, i to nawet w zakresie dzieł pod
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stawowych. Dość powiedzieć, że wśród 7 000 to
mów znajdujących się w bibliotece rzymskiej 
i 9 000 — w księgozbiorze w Banneux, odnaleźć 
można około 2 500 tych samych tytułów. Na 
podstawie przeprowadzonych badań wyrywko
wych można zaryzykować twierdzenie, że 
kompletny katalog literatury maryjnej za
wierałby około 100 000 pozycji.

O czym traktują te dzieła, jakie problemy 
omawiają, jakie wyrażają stanowiska i opinie?

Kto pobieżnie przynajmniej zapoznał się 
z pewną częścią „dzieł” mariologicznych, ten 
wie, że mari-ologów można podzielić na dwie 
grupy: na tych, którzy kierują się w swej pra
cy przede wszystkim sercem i na tych, w któ
rych dociekaniach dominującą rolę odgrywa 
rozum. Cóż leży u źródła takiego podziału? 
Określenie tego, o co mało kto pokusił się do
tychczas, przyczynić się może do rozwiąza
nia odwiecznego i szeroko dyskutowanego pro
blemu.

Dwie różne postawy wewnętrzne dzielą ma- 
riologów na dwa zwalczające się obozy. Walka 
między nimi przycicha czasem na długie na
wet okresy, w których dominuje jeden lub 
drugi kierunek. Niekiedy jednak przybiera ona 
na sile, przyjmując postać zażartych i nie 
zawsze przebierających w środkach sporów. 
Dość wspomnieć długą i ostrą kontrowersję, 
która rozgorzała w wiekach średnich wokół 
zagadnienia Niepokalanego Poczęcia, dość 
uświadomić sobie współczesne różnice poglą
dów na temat ujmowania problemu Współod- 
kupicielstwa.

Te dwa, z gruntu sprzeczne nastawienia 
powodują konflikt nie tylko pomiędzy po
szczególnymi m ario logiami czy szkołami ma
riologicznymi. Dochodzą one do głosu w duszy 
jednego i tego samego badacza, wywołując 
w nim rozdźwięk wewnętrzny. Więcej na
wet: ich stosunek wzajemny i wynikająca 
z niego proporcja decyduje o  tym, jaką po
stawę wobec teologii maryjnej przyjmie dany 
uczony. „Krytyk” uważa się za bezstronnego 
badacza. Uznaje tylko fakty a nie hipotezy. 
Stara się dociec czy ocś rzeczywiście istnieje, 
czy też nie. Broni się on wszelkimi siłami przed 
przenikaniem motywów emocjonalnych do teo
logii —  przybytku ścisłości. Jest on żarliwym  
zwolennikiem tradycji, opiera swe twierdze
nia na tekstach Ojców Kościoła, badanych 
w ścisłej zależności od kontekstów.

Oczywiście wyraża on „święte oburzenie” 
gdy napotyka na omyłki i nieścisłości, popeł
niane przez „mistyków”, zagubionych w arka
nach teologii. Nie odmawia tym  ostatnim dob
rej woli i zacnych intencji, ale trudno mu się 
pogodzić ze zniekształceniem przez nich jas
nych jego zdaniem tekstów. „Krytyk” tłuma
czy ten drażniący go stan rzeczy trzema zasad
niczymi przyczynami: zapoznaniem boskiej 
transcendencji, wizjonerskim zapałem i w y
wodzeniem dowodów z niebezpiecznych prze
słanek. Zapoznawanie transcendencji prowadzi 
np. w dziedzinie współodkupicielstwa do sta

wiania Chrystusa i Maryi na tej samej nie- 
ledwie płaszczyźnie. A przecież przepaść po
między Bogiem i zwykłą Niewiastą jest nie
wymierna. Tylko i jedynie Bóg mógł przy
wrócić ludzi do życia łaską, gdyż On jest tylko 
twórcą i dawcą łaski. Matka Boża może uczest
niczyć w tym dziele jedynie od zewnątrz. 
Trzeba więc albo nie pojmować czym jest 
Bóg, albo też przyznawać Maryi nienależne 
Jej cechy Boskie, by nie zdawać sobie spra
wy z przepaści rozdzielającej dzieło Boga — 
Człowieka od czynów Jego Matki.

A tymczasem nieokiełznany zapał i bezgra
niczna wyobraźnia wypełniają tę przepaść. 
Zapał ten utwierdzają zresztą wygodne prze
słanki, które pozwalają na przeprowadzenie zu
pełnie dowolnych dowodów, jak np. ta, która 
głosi „De Maria numąuam satis”. „Krytyk” 
obrusza się na swoisty „Chrystianizm maryj
ny” stojący często w jaskrawej sprzeczności 
z teologią św. Pawła. Dlatego też kruszy ko
pię w obronie teologii, zagrożonej jegO' zdaniem 
przez herezję i zachęca innych mariologów 
godnych tego miana do zbożnej walki.

Czas teraz wysłuchać przedstawiciela prze
ciwnego kierunku.

Stwierdzimy ze zdziwieniem, że i on także 
jest wyrazicielem wartości, wobec których 
trudno przyjąć postawę negatywną. Motorem 
jego nastawienia jest wszystko przenikające 
wewnętrzne życie maryjne. Formuła „u Maryi, 
z Maryją, przez Maryję”, to dla niego więcej niż 
dewiza. To treść jego życia i myśli. Zagłębił 
się on w mariologię, by oprzeć to, co stanawi 
treść jego życia nadprzyrodzonego na teologicz
nych podstawach, by pogłębić to wszystko, 
co uznaje intuicyjnie za najbardziej oczywistą 
rzeczywistość. Czuje on bowiem, że Matka 
Boska, za której pośrednictwem poznał i uko
chał Chrystusa, działa także i przez tajemnice 
wiary.

„Mistyk” chce zgłębić teologię, ale wzbra
nia się przed rezygnacją z tego, co stanowi jej 
treść wewnętrzną. „Mistyk” odżegnuje się od 
zimnej wiedzy, która nie uwzględnia punktu 
widzenia miłości, obrusza się na tych, którzy 
odzierają tajemnicę z jej piękna przy pomocy 
czysto ludzkich rozumowań. Wyczuwa on do
statecznie wielkość zagadnień maryjnych, by  
dojść do przekonania, że „Krytycy” je pomniej
szają. A to go gniewa albo smuci —  zależnie 
od okoliczności. Stąd nierzadkie wśród „Mi
styków” twierdzenie, jakoby postawa krytycz
na miała coś w sobie wspólnego z niedowiar
stwem. Pomniejsza ona bowiem słowo Boże, 
odzierając je z .jego nadprzyrodzonego, tajem
niczego sensu mimo, że pojmuje je znakomicie 
w jego materialnym i naukowym znaczeniu. 
Postawa krytyczna zbytnio hołduje analizie. 
Badając tradycję pod szkiełkiem mikroskopu, 
traci „Krytyk” poczucie jej wielkości, głębi 
i znaczenia. Zgłębiając i analizując literę prze
staje dostrzegać ducha, który ją ożywia. Drugi 
zarzut, który „Mistyk” stawia „Krytykowi” to 
nadmiar bojaźliwości, pewne niezrozumiałe
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opory przed sformułowaniem wniosku, wypły
wającego z nieodpartą siłą logiki z d-owodów 
historycznych i teologicznych dociekań. Bo- 
jaźliwość tę wzmaga jeszcze niekiedy obawa 
przed wywołaniem niezadowolenia wśród teo
logów protestanckich, co specjalnie oburza teo
loga mistycznego. Uważa on bowiem, że bada
nia teologiczne prowadzi się dla użytku nie 
ludzi „z zewnątrz”, ale „swoich”, a w dzie
dzinie prawdy obowiązuje już nie tylko ścis
łość, ale i nieustępliwość. Każde uświadomie
nie sobie nowego aspektu prawdy, każde zwięk
szenie skarbu wiary jest przecież tak cenne 
dla Kościoła, że trudno przy tym  zważać na 
uboczne aspekty zagadnienia. Teolog mistycz
ny cdwraca przeciw krytykowi ostrze zarzutu
0 zapoznawaniu transcendencji. Czyż bowiem  
ten, który nie dostrzega jak bardzo głęboki
1 doskonały, a pełny tajemnic współudział po
wierzył Bóg swej Matce w dziele Odkupienia 
nie ogranicza w  sposób uwłaczający Bożej mo
cy? Czy taka postawa nie dowodzi błędnego 
pojmowania Bcga? Na koniec teolog dewocyj- 
ny przytacza szereg dowodów na poparcie 
swych twierdzeń. W teologii maryjnej racja nie 
była nigdy po stronie bojaźliwych i przesad
nie ostrożnych. Późniejszy rozwój dogma
tów zadał kłam zarówno tym, którzy zaprze
czali trudnej do przyjęcia nauce o „Theo to- 
ecs”, jak przeciwnikom Niepokalanego Poczę
cia.

Rozwój dogmatów maryjnych przebiega jak
by na przekór wszelkim przejawom racjonaliz
mu. Twierdzenie to nie przeraża bynajmniej 
teologów krytycznych, którzy w odpowiedzi 
przytaczają długi spis przesadnych sformuło
wań w dziedzinie mariologii, potępionych nie
jednokrotnie przez Kościół. Istnieją jednak 
niewątpliwie wspólne punkty, w  których „Kry
tyk” i „Mistyk” spotykają się ze sobą. „Kry
tyk” i „Mistyk” spotykają się w trosce o praw
dę i w  miłości do Matki Bożej. Jeden i drugi 
sięga do Pisma św. jako do praźródła wia

domości o Matce Zbawiciela. Tymczasem Pismo 
św. jest bardzo skąpe w wypowiedziach
o Maryi. Zaledwie 19 razy wylicza Jej imię, 
przy czym 5 razy czyni to Mateusz, 1 raz Ma
rek, 12 razy Łukasz, ani razu Jan, 1 raz Dzieje 
Apostolskie. Na podstawie wyliczonych tek
stów wiadomo, że Anioł zwiastował Maryi 
poczęcie Zbawiciela (Łk. 1,27; 30; 34; 38), że 
Maryja była poślubiona Józefowi (Mt. 1,16; 
18; 20), że Maryja po. zwiastowaniu udała się 
do krewnej swej Elżbiety (Łk. t. 39; 41), gdzie 
wypowiedziała słowa hymnu (Łk. 1,46) i po
zostawała przez około trzy miesiące (Łk. 1,56), 
że udała się z Józefem do Betlejem  (Łk. 2,5), 
gdzie porodziła Syna (Mt. 2,11, Łk. 2,16). Po
szukuje zagubionego w  Jerozolimie Jezusa 
(Łk. • 2,19), którego przedtem ofiarowała w 
świątyni (Łk. 2,34), a Jezus był przez wszyst
kich uważany za  Jej syna (Mt. 13,55; Mr. 6,3), 
a gdy oczekiwano na przyjście Ducha św. 
Maryja była z apostołami (Dz. Ap. 1,14). —: 
Wiadomo ponadto, że z niewiastami chodziła 
za Jezusem gdy nauczał i była pod krzyżem, 
gdy umierał. To wszystko.

Czy teksty biblijne nie skłaniają do po
wściągliwości mariologicznej? Czy miłość do 
Maryi ma się przejawiać kosztem prawdy
0 Niej? Czy wyszukiwanie coraz to nowych 
maryjnych przywilejów nie stoi w  sprzecz
ności z zamierzeniami Ducha św. wyrażający
mi się proporcją wiadomości o  Chrystusie
1 Maryi? Czy istotną treścią katolicyzmu jest 
dogmat chrystologiczny, czy też mariologicz
ny i który z nich winien kształtować postawę 
współczesnego człowieka wierzącego? Wpraw
dzie: de Maria namąuam satis, ale także de 
Maria namąuam contra veritatem biblicam.

Od Redakcji: P raw d ą jest, że Pism o św. niedużo 
poświęca uw agi postaci N. M. Pariny. Jednak  już 
T radycja końca I i II w ieku daje dowody szerokiego- 
k u ltu  M. Bożej. Na ten tem at niebaw em  w  „Posłan
nictw ie” ukaże się odpowiedni artykuł.

Z G E N E Z Y  I DEI  K O Ś C I O Ł A  N A R O D O W E G O

Ks. m gr ED W ARD  B A Ł A K IE R

U źródeł reformacji

W GENEZIE IDEI KOŚCIOŁA gallikanizmu we Francji, gdyż — chylito się Średniowiecze, a szły cza- 
narodowego reformacja jest de facto — stworzyła Kościoły na- sy Nowożytne. Reformacja w ieka  

aktem końcowym. To, co było w  rodowe w  Europie. XVI wyrosła na podłożu chylącego
sferze marzeń i prób, znalazło swe Pierwszą zasadniczą przyczyną re- się feudalizmu i wczesnego kapita- 
pełne urzeczywistnienie w  reforma- formacji był duch czasu, ogarniają- lizmu, była objawem głębokiego nie-, 
cjii Wszelkie usiłowania uwolnienia cy coraz szerzej umysły ludzkie w  zadowolenia z panujących wówczas 
się od supremacji papiestwa, refor- Europie od w. XIV aż po w. XVI. stosunków politycznych i społeczno- 
macja zamieniła w  czyn, spełniła Po prostu kończyła się jedna epska gospodarczych, które podtrzymywał 
wysiłki i dążenia poprzedników: w historii ludów Europy, a rozpo- Kościół, uprawiając w  swych posia- 
Wicklefa, Husa, Ostroroga w  Polsce, ezynała się druga: ku upadkowi dłościacb wyzysk poddanych, nie-
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kiedy większy, niż to czynili feu- 
dalowie św ieccy1.

Duch czasu zmierzał do rozbicia 
feudalizmu i uniwersalizmu zarówno 
cesarskiego jak i papieskiego, do 
tworzenia państw i Kościołów naro
dowych, do wyzwolenia się spod 
władzy cesarza i papieża. Powszech
ne pragnienie reformy w  życiu po
litycznym, socjalnym, ekonomicznym  
jak też w  życiu kościelnym nurtu
jące od dawna światlejsze umysły 
jak i umysły ludzi prostych najbar
dziej przez feudalizm uciemiężonych, 
musiało doprowadzić do zasadniczych 
zmian. Powszechne pragnienie re
formy życia kościelnego, musiało 
prędzej czy później zrodzić reforma
torów, wyłonić wodza, skupiającego 
w sobie dążenia i wolę narodów Eu
ropy oraz będącego w  stanie dąże
niom tym nadać kształt realny. I oto 
zjawił się reformator — Marcin Lu
ter. On dopiero „wyprowadził osta
teczne konsekwencje z prądów umy
słowych i religijnych, zastosował je 
do życia i uniesiony dalszym rozwo
jem wydarzeń, występujących poza 
jego własną wolę, stanął na czele 
reformacji” 2.

Papież Leon X  w  bulli „Exurge 
Domine” pisał z patosem: „Powstań
o Panie, broń własnej sprawy... lisy 
niszczą winnicę, którą powierzyłeś 
następcy św. Piotra; niedźwiedź z 
lasu tratuje ją, dzika bestia pożera”.

Słowa te w  najwyższym stopniu 
krzywdziły zarówno reformację, jak 
jej pierwszego twórcę — Marcina 
Lutra. „Winnica Pańska” — Kościtl 
katolicki był bowiem w tym czasie 
prawie doszczętnie zżarty zepsuciem  
„in capite et in membris” — w gło
w ie i członkach. Słusznie powiedział 
jeden z biskupów francuskich, usi
łując w  krótkich słowach scharakte
ryzować stan Kościoła przed refor
macją: „Nie ma w  Kościele w ew 
nętrznej treści, a została tylko ze
wnętrzna forma — ił n’ya que ic 
masque exterieur” 5.

Przede wszystkim samo papiestwo, 
od niewoli awiniońskiej przestało 
wywierać wpływ dodatni, a przeciw
nie — siało w Kościele nasiona roz
kładu i upadku. Przez siedemdziesiąt 
lat papieże mieszkali w  Awinionie, 
byli wybierani pod nadzorem krćla 
Francji, prowadzili posłusznie poli
tykę taką, jaką on im sugerował, 
stali się dodatkiem ornamentacyj- 
nym królewskiego dworu w  Paryżu. 
Po niewoli awiniońskiej, jeszcze po
tężniej uderzyła w  papiestwo w iel
ka schizma zachodnia. Przez 39 lat

Europa Zachodnia rozbita na części 
niezgodnymi pretensjami rywalizu
jących papieży, zatraciła wiarę w  
możliwość posiadania przez nich ja
kiejkolwiek władzy od Boga, skoro 
tak długo nie było wiadomo, który 
z trzech, wreszcie z czterech papie
ży jest prawdziwy. Autorytet pa
piestwa w  dziedzinie wiary i moral
ności wymazany został zupełnie z 
umysłów ludzi wierzących. Uważano 
papieży za książąt państwa kościel
nego, takich samych jak książęta 
i władcy świeccy, lecz nie widziano 
w nich przedstawicieli całego chrześ
cijaństwa, namiestników Chrystusa, 
i głowy Kościoła. Stało się to dla
tego, że dla większości przedrefor- 
macyjnych papieży, sprawy religii 
i Boga zeszły na ostatni plan, a na 
pierwsze miejsce wysunęły się spra
wy czysto świeckie.

Moralność Stolicy Apostolskiej w  
ówczesnych czasach leżała w  gru
zach. I to była druga przyczyna re
formacji.

Wcale nie lepiej przedstawiała się 
moralność wyższego kleru i zako
nów: „potwornie zeświecczone, go
niące wyłącznie za dostatkami, roz
politykowane, prowadzące ustawicz
ne wojny z ludźmi świeckimi o do
chody i dziesięciny, zdegenerowane 
w klasztorach przez bogactwa, próż
niactwo i rozpustę, zatlumiło reli- 
gię” \

Około r. 1500 mogło się zdawać
— stwierdza Aleksander Briickner, 
że jeżeli życie religijne rozwijało by 
się w  tym samym kierunku, doszło 
by z pewnością do zaśpiewania „De 
profundis” nad katolicyzmem.

Jakże obłudnie wyglądała w  tym 
św ietle bulla „Exurge Domine” na
zywająca Lutra „dziką bestią” z la
su, wdzierającą się do winnicy. Lu
ter byl raczej ogrodnikiem, który 
przyszedł zdewastowaną winnicę 
uporządkować. Sami historycy Koś
cioła rzymsko-katolickiego musieli 
obiektywnie stwierdzić, że główną 
przyczyną reformacji był smutny 
stan K ościoła5. Bawiący w  Polsce 
v/ r. 1568 nuncjusz papieski Ruggieri 
pisał o reformacji: „Mnogie są przy
czyny tych tak szkodliwych nowości. 
Pierwsze niedbalstwo duchownych, 
zły przykład życia ich...” G.

Wielkie wrażenie wywarła w  ca
łym świecie chrześcijańskim instruk
cja papieża Hadriana VI dla nuncju
sza Chieregati’ego na sejm norym
berski w  r. 1522. Papież przyznawał 
w niej z wielką otwartością: „My 
wszyscy (tj. prałaci i duchowni) zbo

czyliśmy z dróg naszych i nie było 
już od dawna takiego, który by czy
nił dobrze, nie było nawet jedne
go T.

Upadek moralności wśród wyższe
go duchowieństwa był trzecią przy
czyną reformacji.

*

Jest to bardzo znamienne dla tam
tejszych czasów, że wołania o re
formę odzywały się w  mniejszej mie
rze ze strony duchowieństwa, ani
żeli ludzi świeckich. Duchowni tak 
byli pogrążeni w  zepsuciu, tak bo
gactwem i luksusem życia pochło
nięci, iż nie wyobrażali sobie w i
docznie innego stanu bytowania. 
Baczną uwagę na upadek moralności 
i nauki w  Kościele zwrócili pisarze 
humanistyczni, zajmujący się lite
raturą 1 filozofią klasyczną. Oni 

pierwsi rozpoczęli poszukiwanie środ
ków zaradczych. Poszukiwania te by
najmniej nie zbliżały ich do Kościo
ła, a raczej oddalały, gdyż środki 
przez nich proponowane, wbrew ich 
woli przygotowywały reformację.

Humaniści europejscy XV stulecia: 
Lorenzo Valla, Marsilio Ficino, Jan 
Pico della Mirandola, Reuchlin, Ul- 
rych von Hutten, Jan Colet, Tomasz 
More, Lefevre, a zwłaszcza najwy
bitniejszy z nich i wywierający prze
możny wpływ w  ówczesnej Euro
pie — Erazm z Rotterdamu — dąży
li do reformy życia religijnego 
i kościelnego i do pogłębienia po
bożności.

W jednym z listów z r. 1504 pisał 
Erazm z Rotterdamu, że „poświęcił 
swą młodość badaniom literatury kla
sycznej i poznaniu nie bez wielkiego 
trudu łaciny i greki, nie dla czczej 
sprawy, ani dla przyjemności, ale 
po to, aby świątyni Bożej zbeszcze- 
szczonej przez barbarzyństwo i ciem
notę, przywrócić... dawną piękność 
w umysłach ludzi oświeconych, 
wzbudzić miłość do Pisma św.” 8.

Humaniści nawoływali do bezpo
średniej i szczerej pobożności, do 
czerpania zasad religii wprost z Pis
ma św. a zwłaszcza z listów św. 
Pawła, zwalczali formalności obrzę
dów Kościoła, przesadne ceremonie, 
przesadny kult świętych, niepotrzeb
ny kult relikwii; chłostali występki 
duchowieństwa, od papieża i kardy
nałów aż do prostych zakonników; 
polecali studiowanie nie tylko Pisma 
św. ale i najstarszych pisarzy Kościoła
— zwłaszcza Hieronima, Ambrożego, 
Augustyna, domagali się „wolności 
chrześcijańskiej” w obcowaniu każ
dego człowieka z Bogiem, wysuwali



znaczenie wiary, jako' niezbędnego 
warunku zbawienia. W ten sposób 
humaniści, podważając autorytet 
Kościoła, jego średniowieczną naukę, 
przygotowywali grunt pod reforma
cję. Renesans, jako wcześniejszy 
prąd życia i umyslowości był przy
gotowaniem dalszym reformacji, hu
manizm bezpośrednim i najbliższym. 
Od humanizmu do reformacji pozo
stał tylko jeden krok, ale krok bar
dzo ważny, którego humaniści jako 
teoretycy nie byli w  stanie postawić. 
Był to krok czynu. Postawił go Mar
cin Luter, a potem inni reformato
rzy Zachodu.
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przedstaw icieli, w fatalnej poli
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sięcznik, n r 64 (10) z października 
1959, s. 1272—1288.
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Mgr inż. M IK O Ł A J  ORLICK1

JÓZEF MARIA HOENE-WROŃSKI
(1778— 1853)

Z dużym zainteresowaniem przestudiowałem  
w „Posłannictwie” artykuł o Hoene-Wrońskim, 
napisany w oparciu o głębokie znawstwo 
i wszechstronną wiedzę. Nasunęło mi to myśl, 
żeby napisać artykuł uzupełniający na temat 
zasług Hoene-Wrońskiego na polu narodowym  
i religijnym oraz naukowym.

Ten wielki filozof i jednocześnie matematyk 
wśród uczonych zajmuje stanowisko wyjąt
kowe, gdyż z największym samozaparciem wal
czył o dokonanie reformy absolutnej wiedzy 
ludzkiej.

„Ludzkość współczesna to chaos przed stwo
rzeniem świata. Tak jak Duch Boży kształto
wał niegdyś ślepe żywioły przyrody w olbrzy
mi, harmonijny organizm, stwarzając świat fi
zyczny, tak dzisiaj rozum Człowieka winien 
stworzyć świat moralny, łącząc ślepe żywioły  
dziejów w system celow y i uporządkowany”. 
Powyższą, ideę starał się rozwijać wśród 
narodów słowiańskich i dał jej wyraz w swoich 
dziełach znakomity filozof polski Hoene- 
Wroński.

Urodził się Wroński w  r. 1778 w  Poznaniu 
czy też w jego okolicach. Kształcił się w war
szawskiej szkole kadetów, która wychowała 
tylu zasłużonych Polsce mężów. Już w r. 1794 
widzimy go w szeregach armii polskiej, w ran
dze porucznika artylerii. Dowodzi baterią naj
bardziej wysuniętą przeciw wojskom pruskim, 
a zajmującą pozycję pod Warszawą. Naczelnik

Kościuszko nakazuje mu zniszczyć składy pro
chów nieprzyjacielskich na Woli. Wroński rzu
ca pocisk tak trafnie, że wysadza te składy, 
czym zmusza Prusaków do pospiesznego od
wrotu. 10 października tegoż roku w bitwie 
pod Maciejowicami, Wroński zostaje wzięty do 
niewoli. W r. 1795, po zniszczeniu bytu poli
tycznego Polski, wstępuje Wroński do armii 
rosyjskiej i zdobywa wyższe wykształcenie 
wojskowe. W r. 1797 otrzymuje awans na ma
jora. Hoene-Wroński w  sztabie generalissimusa 
Suworowa kierował wydziałem operacyjnym. 
Stary generalissimus lubił prowadzić rozmowy
0 sztuce wojennej z młodym wówczas majo
rem, często też zapraszał go do siebie na kon
ferencje wojenne. Po przejściu na emeryturę 
Hoene-Wroński otrzymał rangę podpułkowni
ka z prawem noszenia munduru podpułkowni
ka artylerii armii rosyjskiej.

Na wieść o tworzeniu się legionów polskich, 
spienięża spadek po ojcu i opuszcza kraj, któ
rego nie sądzone mu już było nigdy oglądać. 
W drodze do Francji, zatrzymuje się w Niem
czech, olśniony wysokim stanem w te czasy 
wiedzy tego kraju filozofów. Studiuje tam 
prawo i filozofię, poznaje osobiście Kanta. Do 
Francji przybywa w początku r. 1800. W Pa
ryżu przedstawia się Naczelnikowi Kościuszce
1 gen. Dąbrowskiemu. Ci nie szczędzą mu w y
razów najwyższego uznania i zachęcają do 
pracy naukowej. Jednak Wroński udaje się
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do Marsylii, do legionów polskich. W Marsylii 
przebywa do r. 1810 biorąc żyw y udział 
w umysłowym życiu miasta. Żeni się z p. 
Wiktorią Sarnazim de Montferrier, która stała 
się wierną i stałą towarzyszką jego życia, 
gorliwą propagatorką filozofii absolutnej po 
jego śmierci. ;

W r. 1810 przedstawia Wroński Akademii 
w Paryżu rozprawę pt. „Pierwsza zasada me
tod algorytmicznych”. W r. 1811 wydaje Wroń
ski genialne dzieło pt. „Wstęp do filozofii m a
tematyki oraz technika algorytmii”.

Jego położenie materialne było w tym czasie 
okropne: całkowicie oddany nauce, mało za
rabiał z lekcyj. Dochodzi do tego, że nie ma

za co kupić lekarstw dla chorego dziecka, 
które też niebawem umiera. Zmuszony jest 
sprzedać obuwie, chodzi w  drewnianych cho
dakach. Nędza materialna stoi na przeszkodzie 
ogłoszenia wykończonych już prac naukowych. 
W r. 1813 z niespodziewaną pomocą przyszedł 
mu bogaty bankier Arson, który zwrócił się 
do niego z prośbą o wykłady matematyki i filo
zofii. Około r. 1830 Wroński pracuje nad za
gadnieniami społecznymi, politycznymi i filo
zoficznymi. Nędza gnębi go coraz bardziej. 
Gwałtowne napaści wrogów, brak uznania ze 
strony społeczeństwa i sfer naukowych, ciągłe 
wpół słodowanie podkopują nawet jego żelaz
ne zdrowie i energię. 75-letni starzec pracuje 
nad najtrudniejszymi zagadnieniami filozofii,

Ks. dr A N T O N I N A U M C Z YK

SENSACYJNE ODKRYCIA

W dw u poprzednich num erach  „Posłannictw a” 
s tara liśm y się zreferow ać tło  odkryć nad Morzem 
M artw ym , w ażniejsze hipotezy usiłu jące rozwiązać 
zagadkę m anuskryptów  pod względem ich pochodze
nia, przynależności oraz treści, w reszcie podaliśm y 
para le le  i różnice zachodzące m iędzy opisam i zaw ar
tym i w  znalezionych tekstach  a tymi, k tó re  znane 
nam  są z kanonicznych i pozakanonicznych pism  
w czesnej daty  now otestam entow ej. Wiele opinii 
próbowaliśm y poddać kry tycznej ocenie, z wieloma 
polemizowaliśm y. W obecnym, osta tn im  odcinku 
przedm iotow ych rozw ażań staw iam y dw a naczelne 
zadania: posegregować m anuskryp ty  w edług treśc i 
i omówić ich w artość d la  współczesnej nauk i b ib lij
nej.

KLASYFIKACJA  TEKSTÓW

M iędzy 1947 rokiem  a chw ilą obecną zbadano w. w a
runkach  bardzo trudnych  kilkanaście grot. Do h i
sto rii przejdzie beduin z plem ienia T aam ire M uham ad 
adh-D hib, k tó ry  w  październiku 1947 roku całkiem  
przypadkow o zabłąkał się do groty położonej 4 km  od 
źródeł Ain Feszha, 2 km  od M orza M artwego, 1 km  
od ru in  K irbet Qum ran, a 12 km  od Jerycha. Ow, nie 
k ieru jący  się żadnym i in tencjam i poza chęcią odna
lezienia zagubionej owieczki człowiek — n atk n ął się 
w  grocie na szereg glinianych dzbanów zaw ierają
cych bezcenne zwoje pap irusu  i pergam inu. To co 
nastąp iło  później, m a w  przew ażnej większości cha
ra k te r  zorganizow anej akcji poszukiwawczej, k ie ro 
w anej przez najlepszych archeologów w  świecie, n a 
leżących bądź do U niw ersy te tu  H ebrajskiego w  Je 
rozolimie, bądź do ficole B ibliąue et A rcheologique 
F ranęaise w  Jerozolim ie, bądź wreszcie do The A m e
rican  School of O rien ta l Research.

Z górą 10 la t trw a ły  poszukiw ania na judejsk ie j 
pustyni, w  w yniku których  w ydobyto na św iatło 
dzienne ponad 600 dzieł łącznie z niekom pletnym i

(ciąg

fragm entam i. Była (to w ięc praw dziw a biblioteka
o jakże różnorodnym  i ciekaw ym  charakterze. Obok 
tekstów  hebrajskich , aram ajsk ich  i greckich ksiąg 
kanonicznych Starego T estam entu, m am y teksty  he
b rajsk ie  i aram ajsk ie  tych  ksiąg biblijnych, k tórych  
treść znana była biblistom  w yłącznie z przekładów  
greckich. Osobną g rupę stanow ią syro-palestyńskie
i, greckie przekłady hebra jsk ich  ksiąg  S tarego T esta
m en tu  o raz teksty  greckie i syro-palestyńskie pism  
now otestam entow ych. W reszcie hebra jsk ie  i a ra m a j
skie pism a apokryficzne bądź całkow icie dotąd n ie
znane, bądź znane z późniejszych przekładów .

W szystkie powyższe teksty  są w  posiadaniu P a le 
styńskiego M uzeum Archeologicznego i są odczyty
w ane przez uczonych te j m iary  co R. de Vaux, G. L. 
H arding, D. B arthelem y, P. Benoit, R. de Laughe, 
Polak J. T. M ilik i innych. D la przykładu  przytaczam y 
przek ład  k ilkunastu  w ierszy hym nu (Hódajóth) n a 
zwanego przez E. L. S ukenika Psalm em  M istrza S p ra 
wiedliwości. Hym n te n  jest charak terystyczny  dla 
pełnej ufności wobec Boga postaw y qum rańsk iej 
w spólnoty:

15. ”... z sercem  pełnym  uprzedzeń wychodzą na 
zwiady (grzesznicy, przypisek autora) i szukają 
Cię w śród bożków, gorsząc naw et ich n iew ier
nością wobec Ciebie.

16. Szukają (Boga) w  słow ach fałszyw ych proroków, 
głoszących obcym językiem  i w argam i pogańsk i
m i imię Twoje ludowi.

17. Głoszą fałszyw e idee, ponieważ słów Twych nie 
słuchają, a na objaw ienie M ądrości powiedzieli:

18. ”To n iep raw da”, a na drogę Tw ą: ”n ie ta !”
Lecz Ty, o Boże, odpowiesz im sądem  w szech
w ładnym  :

19. za bałw ochw alstw o ich i za mnogość ich g rze
chów, a  tak  będą żałować Ci, k tórzy oddalili się 
od Twego Przym ierza.
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matematyki, lecz nadwątlony organizm powoli 
odmawia już posłuszeństwa. Wroński umiera 
9 sierpnia 1853 r.

O ile chodzi o uznanie, jakim cieszy się nasz 
filozof zagranicą, należy tu podnieść dwa do
wody kultu, złożone jego pamięci przez Francję 
w r. 1937, bowiem wzniesiono w  Neuilly pom
nik Hoene-Wrońskiego i nazwano plac jego 
imieniem.

W r. 1937 znakomity nasz znawca filozofii 
Hoene-Wrońskiego i badacz jego życia prof. 
Paulin Chomicz, zmarły w r. 1949 w Warsza
wie, przełożył i przypisami opatrzył: „Wstęp 
do filozofii matematyki oraz technika algo- 
rytm ii” Hoene-Wrońskiego. Znakomite to dzie
ło, należy do największych kreacji ducha ludz

kiego. Porównać je można tylko z „Elemen
tami” Euklidesa, „Organonem” Arystotelesa, 
„De revolutionibus orbium coelestium” Ko
pernika, z „Krytyką czystego rozumu” Kanta. 
To jedyny systemat filozofii matematyki. 
Ta jego ekskluzywność jest rezultatem odkry
tej przez Hoene-Wrońskiego absolutnej me
tody filozoficzno-naukowej, Prawa Stworze
nia.

Odkrycie Prawa Stworzenia jest zjawiskiem  
niepowtarzalnym w historii myśli ludzkiej. 
Matematyka wykazuje dobitnie znaczenie tego 
Prawa. Stąd niezrównana doniosłość „Filo
zofii matematyki”. Zarazem dzieło to jest 
koniecznym wstępem do wszystkich innych 
dzieł matematycznych Hoene-Wrońskiego.

NAD MORZEM MARTWYM
dalszg)

20. Ty w ytępisz swym  w yrokiem  w szystkich fałsze
rzy  i proroków -zw odzicieli też w ięcej n ie  będzie, 
bo z. Ciebie żartow ać nie wolno,

21. (nie wolno) także Cię podchodzić. Ci, k tórzy  czy
n ią Tw ą wolę będą u tw ierdzen i w  dobrym ; b ę
dą um ocnieni na drodze Twojej.

22. M ają wspomożenie w  Tobie — w ięc nabiorę o tu 
chy, stanę przed prześladow cam i i walczyć będę, 
k tórzy  gardzą m ną dla Ciebie.

23. Moc Twą objaw iłeś m i zawczasu, bym się nie 
w stydził wobec zgromadzonych.

24. Oni usłuchali m nie i poszli Tw ą drogą, łącząc 
się w  jedno dla Twego Przym ierza.

25. Ty sprawisz, że trium fow ać będą, gdyż są p raw i 
i nie zawiodą się...

W podobny sposób m ożna by cytować w szystkie 
dotychczas odczytane rękopisy i zestaw iać je, porów 
nyw ać z tekstam i biblijnym i. Z resztą znaczną cześć 
m anuskryptów  stanow ią teksty  biblijne. Spośród 
ksiąg kanonicznych b rak  dotychczas jedynie księgi 
Estery.

NAUKOWE ZNACZENIE TEKSTÓW

Z rozum iałą jest rzeczą, że zaczniemy od biblistyki. 
Zważmy ty lko tę  okoliczność, że do roku 1947 n a j
starszym  tekstem  hebrajsk im  Starego T estam entu 
był rękopis z IX  w ieku po Chr. należący do Biblio
tek i Leningradzkiej. Tymczasem Q um ran dostarczyło 
tekstów  o dziesięć w ieków  wcześniejszych, starszych. 
N iektóre z nich są bardzo bliskie czasu pow stania 
oryginałów . Np. Księgę D aniela dzieli tylko pół w ie
ku, a księgę E klezjasta jeden w iek od daty  napisania 
oryginału. W praw dzie bib lista wie, że od połowy

drugiego w ieku przed Chr. te k s t ksiąg był już de
fin ityw nie ustalony, a m asoreckie popraw ki poczy
nione m iędzy VI i IX  w iekiem  po Chr. w  niczym 
te k stu  nie naruszyły — niem niej jednak  z jakąż 
satysfakcją p rzy jm uje  dowód p rze trw an ia  tekstu  bez 
jak ichkolw iek zm ian przez okres całego tysiąca lat. 
G roty Qum ran, M urabaa i A in Feszha dostarczyły 
nam  tekstów  biblijnych, k tó re  znał i k tó rym i się 
posługiw ał Jezus C hrystus i Jego apostołowie. Nie 
są to jeszcze oryginały, ale potw ierdzone boską po
w agą C hrystusa stw ierdzającego, że an i jednej joty, 
an i jednego znaczka zm ienić w Piśm ie Świętym  nie 
m ożna — m ają  przecież dla nas specjalną wym owę 
i znaczenie.

O dkryto także w  Q um ran w iele rękopisów  różnych 
apokryfów, tj. tak ich  ksiąg, k tó re  treścią  swą są 
zbliżone do pism  kanonicznych, chociaż do kanonu, 
czyli w ykazu ksiąg b ib lijnych nie weszły. Są to 
m .in.: A pokalipsa Henocha, Testam ent D w unastu  
P atria rchów , Hym ny Jozuego, W izja A m ram a i inne. 
D zięki nim  poznajem y dokładniej środowisko b ib lij
ne, a dzięki tak im  pismom jak  Reguła Postępow ania, 
Hymny, H alachy i Błogosławieństwa — także środo
w isko ugrupow ania będącego w łaścicielem  biblioteki 
ąum rańsk ie j, ugrupow ania będącego „na linii, łączą
cej S tary  T estam ent z Nowym ” (J. T. Milik, Dix 
ans de decouvertes dans le  D esert de Juda , P aris  
1957, s. 85).

Teksty z pustyn i judejsk ie j pisane są w  ośm iu ję 
zykach, spośród których najczęściej w ystępuje neo- 
heb ra jsk i język klasyczny. N ierzadko napotkać można 
rów nież język zbliżony do języka Miszny (część T al
m udu), co w skazuje na fak t, że w  czasach rzym skich 
językiem  tym  posługiwał się prosty  lud. Język aram aj- 
ski rów nież zna jdu je  szersze naśw ietlenie, a co za 
tym  idzie prow adzi do lepszego zrozum ienia tych pism 
biblijnych, k tóre w tym  języku zostały napisane (np. 
ew angelia św . M ateusza).
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Niem ało skorzystała ta k że  paleografia, O dkryto bo
wiem  w  Qumr&n k ilka typów  pism a, dzięki k tórym  
możemy zaobserw ować fazy rozw oju pism a h eb ra j
skiego a pośrednio w ytłum aczyć w iele nieścisłości 
w  tekście b ib lijnym  pochodzących z wadliwego odczy
ta n ia  spowodowanego podobieństw em  liter. Z tekstów  
widać, że w  okresie m iędzy pierw szą a d rugą w ojną 
żydowską przyjęto  za urzędow e pismo kw adratow e 
oraz opracowano szereg reguł dotyczących przepisy
w ania tekstów  natchnionych. Reguły te  zaw arto  póź
niej w  części T alm udu pt. „Soferim ”.

N ajw ięcej jednak  zyskała n a  tekstach  h isto ria  li
te ra tu ry  żydowskiej, zwłaszcza typ  lite ra tu ry  m ądro- 
ściowej. Dotychczas odczuwało się dotkliwy b rak  li
te ra tu ry  hebrajsk ie j z epoki grecko-rzym skiej — 
a wszystko co w cześniejsze zaw ierało się p raw ie  cał
kow icie w Biblii. S taw iano niekiedy naw et zarzuty 
w yrażające się w py tan iu : dlaczego cała literacka 
spuścizna Izrae la  cieszy się charak terem  natchnionym  
i jest uw ażana za „Słowo Boże”? O dkrycia w  Q um r4n 
przeczą praw dziw ości takiego sform ułow ania. W ystar
czy przeczytać pracę M illara B urrow sa „The Dead 
Sea Scrolls”, New Y ork 1956, by dojść do wniosku, że 
D okum ent D am asceński, K om entarz H abakuka, Regu
ła Postępow ania, W ojna Synów Św iatłości z Synam i 
Ciemności i Psalm y D ziękczynne — to  p ism a obszer
ne, poważne, głębokie pod względem relig ijnym  — 
niekiedy bardziej nam aszczone co do ch a rak te ru  niż 
n ie jedna księga b ib lijna  — nigdy do B iblii nie nale
żały, chociaż autorzy ich w yw odzili się z Izraela 
I przypisyw ali sobie nie lada ja k ą  rolę.

I  wreszcie historia . W M urabaa znaleziono w iel
k ie j w artości tek sty  dotyczące drugiego pow stania ży
dowskiego (132— 135 r. po Chr.), a  w śród nich oryginal

ny list przyw ódcy pow stan ia Szymona B ar Koseby — 
Gwiazdy Izraela. Oprócz tego odkryto szereg umów 
handlowych, m onet i innych spraw dzianów  historycz
nych w ażnych dla tego okresu dziejów  Izraela.

Z ,powyższego schem atycznego przeglądu w ynika 
jasno jedno: w artość naukow a m anuskryptów  z nad 
M orza M artw ego jest ogrom na. T rudno nie zgodzić 
się z W. F. A lbrightem , k tó ry  zalicza w spom niane 
odkrycia do „na jbardz iej sensacyjnych odkryć b ib lij
nych czasów now ożytnych”. Należy jednak  rów no
cześnie dodać, iż w śród uczonych nie m a zgody w  po
glądzie na czas pow stan ia m anuskryptów , czas zło
żenia ich w  grotach, przyczynę złożenia (np. H. E. 
Del Medico, L ’Enigm e oks m anusrits de la  M er M or- 
te, P aris 1957 — utrzym uje, że Groty Q iim rańskie 
były zwykłym i genizami, a osiedle esseńskie w  ogóle 
nad  Morzem M artw ym  nie istniało), ch a rak te r i ideo
logię wspólnoty (Esseńczycy czy Sadokici) i w reszcie 
podobieństw a literackie, insty tucjonalne i dok trynal
ne m iędzy bib lio teką z Q um ran a p ism am i Nowego 
Testam entu. Co do ostatniego aspektu  łatw o daje się 
zauważyć u uczonych rzym sko-katolickich  tendencję 
um niejszania wym owy analogicznych elem entów  
z Q um ran i Ewangelii. Uczeni Ci chętniej mówią
o różnicach niż o analogiach jakoby zapom inając, że 
analogie owe przez sam fak t znalezienia się w  p is
m ach natchnionych Nowego T estam entu  nab ra ły  zgo
ła  innego ch a rak te ru  niż ten, jak i cechował je w  ło
nie essenizm u, będącego w yrazem  reform izm u iz rael
skiego. Podobieństw a i analogie m iędzy Ewangelią 
a  tekstam i z Q um ran naw et liczniejsze od p rzy ta 
czanych nie um niejszają w artości chrystianizm u, 
owszem, pokazują jego n a tu ra ln e  tło  i p rzy
należność do Starego T estam entu, k tó re j zaprzeczyć 
w  św ietle qum rańsk ich  m anuskryptów  nie podobna.

Ks. EDW ARD  N ARB U TTO W IC Z

DUSZPASTERSTWO 
W KOŚCIELE POLSKO-KATOLICKIM

K urs D uszpasterski, k tó ry  się odbył W listopadzie 
1959 r., był niew ątpliw ie niecodziennym  zjaw iskiem  
w życiu naszego Kościoła. Sprecyzow ał on zadania 
współczesnego duszpasterstw a, w skazał b rak i i de
fek ty  naszej p racy  duszpasterskiej i rzucił nowe 
św iatło na spraw y i problem y, z którym i duszpasterz 
styka się na codzień.

Treść poszczególnych referatów  dotyczyła metod 
i środków  w iodących człow ieka do Boga, życia n ad 
przyrodzonego w ierzących ludzi i ich zbawienia, za 
k tó re  każdy duszpasterz bierze współodpowiedzialność, 
oraz sp raw  społeczno-organizacyjnych.

PO TR ZEB A  2Y W E J W IARY

Epoka, w  k tó re j żyjemy, dzięki złożonym procesom 
życia społecznego staw ia przed każdym  duszpasterzem  
zadania, w ykonanie których p rze rasta  przyrodzone 
siły człowieka i jego in te lek tualne możliwości.

D latego współczesny duszpasterz w  Szczególniejszy 
sposób pow inien korzystać z pom ocy „z góry”, bo 
tylko w  „Tym, k tó ry  nas um acnia" może on sprostać 
swem u zadaniu.

D uszpasterz, k tó ry  by  posiadł w szystkie najnowsze 
zdobycze w iedzy z zakresu  teologii duszpasterskiej 
i najgłębszą znajomość psychiki ludzkiej, a w szystkich



aktów  relig ijnych w ypływ ających z ch a rak te ru  kap 
łaństw a nie nasyciłby osobistą żarliw ą w iarą  w zbaw 
czą moc tych obrzędów oraz swoim życiem codziennym 
n ie  zaświadczyłby, że z żywym  C hrystusem  jest 
w  bezpośrednim  kontakcie, będzie tylko inteligentnym  
rzem ieślnikiem  czy wyświęconym  rutyniarzem .

D latego żywa w iara  duszpasterza, k tó rą  prom ie
n iu je na codzień, a k tó rą  wyczuć po trafi nie tylko 
in te ligentny człowiek, ale i najprostszy, jest nie
odłącznym  czynnikiem  i w arunkiem  powodzenia pracy  
duszpasterskiej. Jakkolw iek łaska płynąca z sa k ra 
m entów  działa niezależnie od osobistych przym iotów  
czy w ad ich szafarzy, niem niej jednak  - osobiste 
zaangażow anie kap łana um ysłem  i sercem  w  te 
św ięte czynności w pływ a ogromnie na w iernych, na 
ich głębsze przeżycie i u tw ierdzenie ich w  wierze. 
P raw dziw y kap łan  nie lekceważy żadnej czynności 
zw iązanej z życiem relig ijnym  współwyznawców i jej 
nie m echanizuje, lecz w kłada w  nią część sw ej duszy 
i żywej w iary.

W w ierze nie ty lko się rodzim y, nie ty lko  przez 
chrzest św. jesteśm y jakby  w  n ią wszczepieni, lecz 
przyjm ujem y ją ze słuchania Słowa Bożego, a w zm ac
niam y przez żarliw ą m odlitw ę, przez obcowanie 
duszy z Bogiem, bezpośrednie odczucie Jego bliskości 
i trosk i o nas.

K apłan, k tó ry  nie m a w ew nętrznego zapotrzebow a
nia na codzienną m odlitwę, a w  budżecie swego czasu 
nie zna jdu je  n a  nią odpow iedniej chwili, nie może 
prom ieniow ać na innych, a od powierzonych swej 
pieczy duchow ej w spółbraci nie m a praw a wym agać 
codziennej m odlitwy. P rędzej czy później dusz
pasterz  tak i s ta je  się zawodowcem, urzędnikiem , 
k tó ry  m echanicznie spełnia najśw iętsze czynności 
siłą życiowego bezwładu.

W spółczesny duszpasterz m usi być apostołem  m o
d litw y i to nie ty lko te j kanonicznej przepisanej przez 
praw o kościelne, lecz w ypływ ającej z najgłębszej 
jego isto ty  i z codziennej w ew nętrznej potrzeby. 
Należy dążyć, aby kap łan  za W ielkim  Paw łem  mógł 
powiedzieć: „Już nie ja żyję, ale żyje w e m nie 
C hrystus”, aby ci, k tórych do zbaw ienia prowadzi, 
„żywot m ieli i obficie m ieli”.

Należy stw ierdzić, że dziedzina kap łańsk iej m odli
tw y i apostolstw a m odlitw y jest często zaniedbana 
i -wymaga koniecznej rew izji.

SPECYFIKA NASZEGO DUSZPASTERSTWA

D uszpasterstw o w  Kościele Polsko-K atolickim  ma 
w yjątkow y i specja lny  charak te r. Różni się ono 
zasadniczo nie ty lko od duszpasterstw a w  Kościele 
rzym skim , lecz i od duszpasterstw a w  Kościele 
ew angelickim  czy praw osław nym . W tzw. Kościołach 
historycznych naczelnym  zadaniem  duszpasterza jest 
prowadzenie do zbaw ienia ludzi już teologicznie 
uform ow anych, ludzi, k tórzy form alną przynależność 
do Kościoła odziedziczyli po rodzicach. Obowiązkiem 
duszpasterza jest u trzym anie ich w  w ierności dla 
kościoła i jego zasad w iary.

S y tuac ja  naszego Kościoła jest inna. Jesteśm y Koś
ciołem  m isyjnym , Kościołem zdobywczym, w o ju ją
cym  o praw o do bytu, dlatego zasadniczą cechą 
duszpasterstw a w  naszym  Kościele jest m isyjność 
i apostolstwo. Duszpasterz, k tó ry  nie jest m isjona
rzem, nie jest także duszpasterzem . Te dwa elem enty 
bowiem ściśle się ze sobą łączą.

Ogrom na większość kapłanów  nie chciałaby pra
cować w  tak im  kościele, którego liczba w iernych 
zam ykałaby się cyfrą kilkudziesięciu czy k ilkuset 
tysięcy, gdyby nie w ierzyła nie tylko w  potrzebę 
naszego Kościoła w  naszym  k ra ju , lecz i w  jego 
w zrost i rozpowszechnienie. Aczkolwiek bez woli 
Bożej nic się nie dzieje i Bóg jest przyczyną i sp raw 
cą wszechrzeczy, to  jednak  On swe plany realizuje 
na ziemi przy pomocy w ybranych i powołanych 
ludzi. Innym i słowy, Kościół w cudow ny sposób 
nie rozszerzy swego zasięgu i nie zgromadzi milionów 
w iernych bo tak  też nie było na początku jego 
apostolskiej działalności. To ludzie fowiani w iarą  
w Bóstyro C hrystusa i wyposażeni w  dary  Ducha św. 
zdolni do najw iększych poświęceń, „nauczali w szyst
k ie narody” i Kościół powszechny organizow ali.

Jeżeli pochód chrześcijaństw a na globie ziemskim 
został zaham owany, to  m iędzy innym i dlatego, że 
późniejsi zastępcy apostołów  charyzm aty  duchowe 
zam ienili na złoto i w ładzę doczesną.

Dziś jak przed w iekam i przyszłość i rozwój Koś
cioła, niezależnie od form acji społeczno-gospodarczej, 
jest uw arunkow any stopniem  zaangażow ania się bez
pośredniego um ysłem  i sercem  każdego kapłana, 
w iarą , zapałem  i p racą  każdego duszpasterza.

Kościół m usi się stać w spólną w łasnością w szyst
kich jego wyznawców, a w szczególności kapłanów . 
T roska o jego przyszłość, o jego w zrost i rozszerzenie 
w inna być troską na codzień każdego z nas.

M ISJA  I APOSTOLSTWO

Dlatego naczelnym  zadaniem  duszpasterza powinna 
być m isja i apostolstwo. Co należy uczynić dziś, 
za tydzień, za miesiąc, aby idea nasza do tarła  do 
tych, k tórzy jej jeszcze nie znają? Co należy uczynić, 
aby szeregi nasze powiększyć, aby przekonać spot
kanych, że dla P olaka nie m a prostszej drogi do 
zbaw ienia i do szczęścia naszego narodu  jak  przez 
Polski Kościół. Oto jest problem  d la duszpasterza 
naszego Kościoła na każdy dzień.

Roztropny duszpasterz nie ominie żadnej okazji, 
aby Kościół i jego żasady przedstaw ić we w łaściw ym  
świetle, aby wszelkie problem y i zjaw iska społeczne 
oeeniać w św ietle nauki Kościoła Polsko-Katolickiego.

Z doświadczenia ostatnich la t wiemy, że gdy cza
sam i o jednych kapłanach  i ich p racy  jest głośno 
w  całym  powiecie, o drugich m ało kto wie nie tylko 
w  m iasteczku, ale naw et we wsi, w  k tó re j pracują. 
A przecież żywy człowiek jest nosicielem każdej 
idei i najlepszym  spraw dzianem  jej słuszności. Idea, 
k tó ra  jest tylko w  książce, k tóra jest tylko teoretycz
nym  sform ułow aniem , jest m artw a. Człowiek tylko, 
k tó ry  ją bierze na serio, k tó ry  n ią żyje i w  nią 
w ierzy, może ją ożywić i przekuć w  czyn.

Należy ze sm utkiem  stw ierdzić, że w ielu naszych 
duszpasterzy jest dum nych i zadowolonych z siebie, 
jeżeli w ciągu kilku  la t swego duszpasterzow ania po
tra f ili u trzym ać s ta tus quo. A w ielu też sądzi, że 
jeżeli odpraw iają regularn ie przepisane nabożeństw a 
i życiem swoim nie dają nikom u zgorszenia — czynią 
P an u  Bogu ogromną przysługę a K urii B iskupiej 
p rzysparzają  w iele radości.

R oztropny duszpasterz zdaje sobie spraw ę, że swej 
działalności nie może ograniczyć do Kościoła i p le
banii, do czynności sakralnych  i liturgicznych.
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W spółczesny duszpasterz bierze udział w  życiu 
społecznym i narodow ym  i jest wszędzie gdzie mu 
godność kap łana i obyw atela pozwala.

D zisiaj w  atm osferze wolności sum ienia i w yzna
n ia  każdy ksiądz polsko-katolicki m a w iele okazji, 
aby stykać się z różnym i ludźm i codziennie, aby 
„płakać z płaczącym i i weselić się z w eselącym i’’, 
aby  „oddawać, co jest Boskiego Bogu, a co jest ce
sarskiego — cesarzow i”, aby  b rać udział w  tw orzą
cym  się życiu.

K apłan  polsko-katolicki pozbawiony am bicji m isy j
nej, am bicji zdobywczej, k tó ry  duszpasterzow anie 
swoje ogranicza do odpraw iania nabożeństw  w  n ie
dziele i św ięta, para fii sw ojej powiększyć nie zdoła. 
K apłan, k tóry  nie m a w łasnej inicjatyw y, k tó ry  
znając m iejscowe stosunki społeczne i gospodarcze 
nie po trafi włączyć się czynnie w  n u rt współczesnego 
życia, a oczekuje tylko na instrukcje i na pomoc 
z zew nątrz, nie rozum ie ducha naszych czasów i nie 
dorasta  do zadania. Jeżeli tak ich  kapłanów  będzie 
w ięcej w  naszym  Kościele, to  trudno  m ówić o możli
wościach rozw oju Kościoła. W tak ie j sy tuacji n a j
w iększe w ysiłki k ierow nictw a Kościoła nie mogą dać 
pożądanych wyników.

N ależy przyznać, że okres historyczny, w  którym  
żyjem y jak  nigdy jeszcze przedtem  sprzyja roz
wojowi Kościoła. M yliłby się jednak  zasadniczo ten, 
ikto by sądził, że jakim ś ak tem  politycznym  można 
Kościół rzym sko-katolicki w Polsce unarodow ić. Czasy 
H enryka V III należą do bezpow rotnej przeszłości.

Tylko ofiarną m isyjną pracą, ty lko żarliw ą w iarą 
w  słuszność naszej idei prom ieniującą na codzień 
m ożna obudzić zain teresow anie naszym  Kościołem 
i pozyskać d lań  ludzi.

D uszpasterz naszego czasu — to  nie tylko teolog, 
litu rg  czy kaznodzieja. D uszpasterz współczesny — to 
apostoł D obrej Nowiny, k tó ry  żarem  sw ej w iary  
po trafi zapalać innych i u ludzi w ątpiących i scep
tycznych budzić sumienie, to  znawca złożonego m e
chanizm u współczesnego życia i jego niecodziennych 
procesów, to znaw ca psychiki człowieka, k tó rą  zro
dziła nowa cywilizacja.

Jeżeli kiedy, to w łaśnie dziś każdy duszpasterz 
pow inien wychodzić ludziom  naprzeciw , szukać ludzi 
i walczyć o każdą duszę, spieszyć z pomocą każdemu* 
kto  te j pomocy potrzebuje. Nie zaglądać do m etryk i 
i nie badać pochodzenia społecznego. Czasy, w  k tó 
rych do k ap łana przychodzili w ierni i szukali u niego 
rad y  w  spraw ach codziennego życia, usunięcia w ą t
pliwości w w ierze czy niepokoju sum ienia, p rze
żyw ają się na naszych oczach.

D latego współczesny duszpasterz nie czeka aż go 
z W iatykiem  do chorego zaproszą. On sam  spieszy 
do dom u czy do szpitala, by pomóc chorem u m o
dlitw ą, radą, czasem in terw encją i zainteresow aniem . 
Pom ocą okazaną w  chorobie czy w  innym  nie
szczęściu w sposób godny kap łana i człowieka można 
więcej d la  Kościoła uczynić niż cyklem  wyuczonych 
kazań o św. Teresce czy W atykanie. T aka uczynna 
postaw a kapłana m a oczywiście także znaczenie mi-: 
syjne.

Życie codzienne dostarcza szeregu okazji, w  których 
roztropny duszpasterz realizu je  nakazy Chrystusa, 
aby  nie spotkać się kiedyś z bolesnym oskarżeniem : 
„Byłem  głodny... byłem nagi... byłem  chory... byłem 
w więzieniu... Idźcie przeklęci”.

Czy wszyscy duszpasterze będą wolni od tego 
oskarżenia?

K apłani, dla których spraw y ludzkie i ludzkie 
cierpienia są obce, k tórzy  kochają swych bliźnich 
tylko w  niedzielę z am bony, nie są zdolni porwać 
ludzi dla C hrystusa an i pozyskać ich dla Kościoła.

Z adanie Kościoła w  obecnym czasie nie jest tak ie 
proste, jakby  się pozornie zdawało, an i łatw e. Sam ą 
atrakcyjnością ideologii Kościoła — z uw agi na' jej 
narodow y charak te r, b ib lijne i  historyczne m otywy
— trudno  jest ludzi pozyskać.

Człowiek współczesny — oszołomiony postępem  
techniki i naukow ym i odkryciam i, rozgoryczony do
tychczasow ym  porządkiem  św iata — niechętnie in 
te resu je  się problem am i filozoficzno-religijnym i. Jest 
jakąś nieodłączną koniecznością, aby szermierze, 
apostołowie naszej ideologii byli sam i a trakcyjn i, 
aby reprezen tow ali sobą nową, nie spotykaną dotąd 
postaw ę społeczną, etyczną i ideową.

M usim y przyznać, że jak  długo otaczający nas 
ludzie nie zwrócą uw agi na to, że m y sobą coś wyż
szego reprezentujem y, że to, co głosimy w  niedzielę, 
potw ierdzam y życiem w tygodniu, tak  długo trudno  
będzie pokonać bezwład myślowy, przebić m ur n ie
chęci, uprżedzeń, a często ciem noty i zacofania. 
I dlatego kap łan  m usi być atrakcy jny  bogactwem 
życia duchowego, głębią myśli, trafnością  ocen, z ja
w isk i ludzi i tą  roztropnością kapłańską, k tó re j sam 
P an  udziela w iernym  swoim sługom.

Jak  zaznaczyliśm y na w stępie, m isyjność naszego 
Kościoła jest jego specyficzną cechą. D uszpasterz 
polsko-katolicki uw zględniając stosunki społeczne, 
w  których  p racuje, m usi w ciąż poszukiwać nowych 
m etod, by dotrzeć do ludzi współczesnych zniechęco
nych  często, sceptycznych, a czasem  zawiedzionych 
i pełnych goryczy.

Poniżej przytaczam y za „Znakiem ” ch a rak te ry 
styczne cechy pracy m isy jno-duszpastersk ie j Kościoła 
rzym sko-katolickiego na Zachodzie:

OD DRZWI DO DRZWI

„W ostatnich la tach  zachodnie społeczności kato 
lickie uśw iadam iają sobie coraz w yraźniej konieczność 
naw iązyw ania kontaktów  osobistych także z ludźmi, 
k tórzy  nie chodzą do kościoła bądź dlatego, że odeszli 
od katolicyzm u, bądź dlatego, że nigdy go nie znali. 
Zarów no katolicy F rancji, k tórych  tradyc je  aposto
la tu  są niezm iernie bogate, jak  A m eryki Północnej, 
a ostatnio także W ielkiej B ry tan ii prow adzą więc 
akcje zwane „od drzw i do drzw i”. P olegają one n a  
odwiedzaniu w szystkich bez w y jątku  m ieszkańców  
danej dzielnicy, m iasta czy naw et S tanu  (jak w w y
padku S tanu  Ind iana w  USA) w  celu po pierwsze 
zorientow ania się w  liczbie kato lików  oraz w  fak 
tycznych postaw ach ludzi niewierzących, po drugie 
zaś udzielenia tym  ostatn im  pewnych inform acji
0 katolicyzm ie, których, żyjąc poza w spólnotą Koś
cioła, nie mogli uzyskać.

Te zasadnicze i powszechne założenia akc ji „od 
drzw i do drzw i” nie oddają jednak jeszcze bynajm niej 
an i jej ducha i charak te ru , an i też m etod działania. 
Je s t rzeczą niezm iernie in teresującą , jak głęboko duch
1 m etody „K rucjaty  Dusz” w  USA różnią się Od 
francuskich  „m isji przedm ieścia” i jak — z kolei — 
próbując rozwiązać u siebie te  zagadnienia kom pro
misowa i rozw ażna jest W. B rytania, k tó rej katolicy
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zdecydowali się dopiero w  bieżącym roku  na ekspe
rym ent tego rodzaju.

A by dać czytelnikom  polskim  pewne pojęcie o tych 
ciekaw ych dośw iadczeniach zachodnich, najlep ie j 
chyba sięgnąć w prost do źródeł: do spraw ozdań z kon
kretnych  akcji we F ran cji i w  Ameryce.W  w ypadku 
A nglii nie rozporządzam y jeszcze tak im i spraw o
zdaniam i, możemy jedynie stw ierdzić, na podstaw ie 
planów  opracow yw anych te j w iosny w  Liverpool, 
że kato licy  tam te js i zdają się poszukiw ać takich  
form  działania, k tóre łączyłyby w  sobie elem enty 
francuskie i- am erykańsk ie”.

FRANCJA

„La Revue de 1’Action Populaire” zam ieściła 
: w roku  1956 szczegółowe spraw ozdanie zakonnika, 
k tó ry  spędził cztery la ta  jako sta ły  m isjonarz ubogiej 
i zdechrystianizow anej dzielnicy ru d er i slum sów 
pewnego, przem ysłowego m iasta. Poznał on osobiście 
około 1 300 rodzin, czyli przeszło 3 500 m ieszkańców 
„swego” przedm ieścia. Zaledw ie 180 mężczyzn „cho
dziło do kościoła”. W raz z kobietam i i dziećmi od
setek  „niedzielnych” oraz prak tyku jących  sta le  k a 
tolików  w ynosił łącznie 8,4°/o.

K siądz-m isjonarz odw iedzał każdą rodzinę prze
ciętn ie sześć razy  w  ciągu roku, czyli codziennie 
odbywać m usiał najm niej dw adzieścia odwiedzin, 
i to  przew ażnie w  godzinach popołudniowych i w ie
czornych, kiedy ludzie w raca li już z pracy. Celem 
akcji nie było tu  więc ty lko  jednorazow e naw iązanie 
k on tak tu  dja zaproponow ania ludziom  bliższego po
znania katolicyzm u, lecz próba zainicjow ania „wspól
noty p a ra fii” w  znacznie szerszym  sensie, .niż to 
zwykle rozum iem y. Chodziło o wspólnotę obejm ującą 
w  jakiś sposób również niewierzących, i to tak ich  
także, u k tórych  nie m ożna było liczyć, w edług 
żadnych ludzkich przew idyw ań, na zm ianę stano
w iska.

W spraw ozdaniu zamieszczonym w  „R evuę de 
1’A ction P opu laire” m isjonarz francusk i opisuje n a j
p ierw  swoje pierw sze w rażenia oraz pew ne typowe 
reak cje  ludzi, k tórych  odwiedzał, zaś w  dalszych 
częściach analizuje rezu lta ty  sw ej pracy  oraz podaje 
wnioski. A oto fragm enty  tego spraw ozdania:

„Zanim  naw et zdołałem  naw iązać zwykłe, sąsiedz
kie znajomości, zacząłem poznaw ać atm osferę życia 
tych ludzi, k tó ra  była może kluczem  precyzyjniejszym  
niż ich zdaw kowe lub żartobliw e słowa. N ieustanne 
upokorzenia przeludnionych m ieszkań, rozpaczliwa, 
zapiekła pasja  sąsiedzkich nienaw iści, k łótnie o po
dział opłat za gaz i św iatło, odór brudu, potraw , 
niem ytych schodów (bo KTO m a je m yć dla .in
nych”?), publiczne kuchnie, publiczne ustępy, publicz
na — nieom al — miłość, k lęska osobista, wstyd, 
naw et —  śm ierć. Różnice zarobkowe, na pozór 
przecie nikłe, różnice sposobów w ychow yw ania dzieci, 
różnice ubran ia  n aw et — w szystko to prow adzi 
do k łó tn i i do nienaw iści w  życiu, którego same 
w arunk i spraw iają, że człowiek człowiekowi jest
— krzyw dą. Nie rozm aw ia się la tam i z sąsiadem  
zza ściany („bliźni”...). Na każdym  piętrze te  same 
w ciąż „sensacje” : donosy na kom isariat, anonimy, 
obraźliw e napisy, „pysków ki” sądowe, in tryg i i po
dejrzenia.

...Cóż m ów ią ci ludzie do księdza? Powiedzm y 
sobie otw arcie: naw et od tych, k tórzy nie są n ie

życzliwi, którzy są rozmowni, dzieli nas m ur. M ur 
„pieniędzy” i m u r „zawodu księdza”.

...Pierwszą rzeczą, k tó ra  nastąpiła, k iedy  ty lko za
cząłem  swe odwiedziny, była reakcja  katolików  p ra k 
tykujących. W ysłano „rekonesans” do parafii. „Był 
u nas jakiś ksiądz, naw et miły, ale w cale nie chce 
pieniędzy. Więc czy to  aby rzeczywiście jest ksiądz 
i czy m ożna go przyjm ow ać?”.

A oto najczęstsze uw agi moich rozmówców: „Niech 
ksiądz będzie dobrej myśli: da się na pew no odłożyć
sobie coś niecoś w  naszej p a ra fii.......Więc był ksiądz
nauczycielem  i dopiero m ając 27 la t zdecydował się 
ksiądz zmienić zawód? No, to napraw dę ciekawe. 
Nigdy bym nie przypuszczał, że to się opłaca. M iejmy 
nadzieję, że się ksiądz nie przerachow ał...”

I refleksje o samym zawodzie księdza: „Dawniej 
ksiądz to była jakaś świętość, ale dzisiaj — musicie 
się z tym  pogodzić — ksiądz to tak i sam człowiek 
jak  wszyscy. Dziwny zawód, ale cóż, nic nie mówię: 
wszystkie zawody na coś potrzebne...” — Więc 
b ra t księdza m iał prym icję? A co to znaczy: p ry 
m icja? Ach, jak  to  — został także księdzem?! 
Rodzony b rat? Mój Boże, i cóż ci biedni rodzice 
zawinili...” — N aturalnie, niech ksiądz przyjdzie 
kiedy chce. Nie żebyśmy chodzili do kościoła, ale 
z wami to zawsze lepiej być dobrze. Nic nie wiadomo, 
ostatecznie...” „— I ja też byłem w  czasie wojny 
w  obozie koncentracyjnym . W yobrażałem  sobie w tedy, 
że już po wyzw oleniu to będzie na dobre koniec 
z religią. Ostatecznie — to wszystko w sam raz 
dobre na średniowiecze, ale dziś? Co praw da teraz, 
jak  widzę takich  rozgarniętych facetów, jak  ksiądz, 
co gotowi są gonić po wszystkich piętrach, to myślę 
sobie nieraz, że kto wie, może to wszystko i pociągnie 
jeszcze z pięćdziesiąt lat...”

..Cóż jednak dały te wizyty? Z początku — proste 
przyzwyczajenie. „Gdzie to  się ksiądz podziewa”, 
pytano, jeśli nie było m nie przez parę dni. „Wcale 
się ksiądz nie pokazuje”. N iektórzy polubili chyba 
naw et nasze pogawędki. „Ksiądz nas zaniedbuje” — 
mówili. „Już z m iesiąc ksiądz nie zaglądał”. Byłem 
już n atu ra ln ie  najlepszym  znawcą dzielnicy. S tarałem  
się więc podkreślić, w  moich plotkach tę  czy inną 
in icjatyw ą w zajem nej pomocy, czyjś bezinteresowny, 
ludzki gest, jakąś uwagę, k tó ra  daw ała do myślenia. 
Inny  typ ploteczek i skandalików  w ym agał n a tu ra l
nie dużej rezerwy. D aw ałem  oczywiście do zrozumie
nia, że jestem  au  courant (w tym  przecież leżał 
także mój prestige!), ale z zasady nie pow tarzałem  
niczego, co m i opowiadano. Ludzie zresztą zdaw ali 
się to pochwalać. „Daj spokój — mówili nieraz kiedy 
ktoś naprzykrzał się pytaniam i. To już sekret księdza. 
Ksiądz nie może roznosić p lo tek”.

W niektórych w ypadkach ta  „przyjazna znajomość” 
doprow adzała po jakim ś czasie do w ym iany zdań na 
tem aty  bardziej zasadnicze. Mówiło się o polityce 
i ekonomii, o m ałżeństw ie czy o kw estiach społecz
nych. Innym  rezultatem  naszych kontaktów  był w y
raźnie rosnący ■ niepokój w ielu indyferentów , czy 
cyników — ludzi żyjących z dnia na dzień i zadowo
lonych dotąd z takiego życia. Czasem doprowadzał on 
do pytań w prost, do decyzji spojrzenia w  oczy kato 
licyzmowi. Tak jednakże bywało rzadko. Najczęściej 
był to tylko „niepokój”, nic więcej, naw et jeszcze 
nieświadom a chęć rew izji czy przemyśleń. Na tym  
tle jednak zarysowyw ała się już w yraźnie u wielu
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ludzi „granica dostępności". N iepokój powodował 
więc n ieraz  nie ty lko rezerw ę i un ikanie kontaktów , 
ale naw et ochłodzenie się początkowej sym patii. 
W ystępow ały reakcje obronne. Coraz częściej jakąś 
celną n ieraz uw agą daw ano m i do zrozum ienia że 
Kościół i katolicy nie są w „bru ta lnej rzeczyw istości” 
bynajm niej tym, czym sugeru ję oto, że są. „Sugestie” 
m oje były n a tu ra ln ie  wyłącznie pośrednie: ty lko 
obecność, styl życia, sposób myślenia... Ale rozum iano 

;to  doskonale i — opierano się. Ludzie nie chcieli 
przem yśleć swego życia, nie chcieli rew aloryzować 
go, chcieli natom iast — mieć spokój. T u ta j leżała — 
g ran ica dostępności. Jako ksiądz nie mogłem już —  
czy nie um iałem  — zrobić nic więcej.

...Wnioski? Jestem  dziś pew ien tego bardziej niż 
kiedykolw iek: w szelka akcja m isyjna, jakakolw iek 
by  była, „akcja od drzw i do drzw i”, czy też inna, 
pozostanie uboga i w dużym stopniu bezradna, dopóki 
wszyscy księża dzielnicy nie s taną  się św iadom ą 
wspólnego celu i przygotow aną na niewdzięczny 
tru d  ekipą kap łańską i dopóki nie zgrom adzą wokół 
siebie rów nie św iadom ych i równie ofiarnych ekip 
świeckich. ...Nawet gdybyśm y m ieli m asy napraw dę 
św iętych księży, ludzie będą m ówili — skądinąd 
słusznie — „cóż, ksiądz: to  jego zawód być św iętym ”. 
Bez aposto latu  świeckich nie możemy więc dać 
środowiskom zdechrystianizow anym  tego, o co n a j
bardziej chodzi: św iadectw a ludzi takich, jak wszyscy 
ludzie. Św iadectw a życia uw ikłanego we w szystkie 
sp raw y  codziennego dnia. Świadectw a, k tóre nie 
jest już „zawodem ”, lecz jest sposobem życia w każ
dym  zawodzie. Czy trzeba czekać? I  na co m am y 
czekać jeszcze?”

STANY ZJEDNOCZONE

A m erykańska „K rucja ta  Dusz” odbyła się po raz 
pierw szy w  roku 1955 w  stanie Ind iana i w  n ie
których  diecezjach S tanu  Louisiana. Bodźcem bez
pośrednim , k tó ry  skłonił tam tejszą H ierarch ię do 
jej zorganizowania, były w yniki ank iety  m iesięcz
n ika „Catholic D igest”. A nkieta owa w ykazała, że 
59°/o pro testan tów  świeckich Stanów  Zjednoczonych 
„próbowało i próbuje przyciągnąć nowych członków 
do swego kościoła”, podczas gdy w śród katolików  
zaledwie 28% stw ierdza, że czynili lub  czynią 
tak ie  wysiłki. L ist Episkopatu podkreślił z całym  
naciskiem  ów „bolesny fak t, że 72°/o katolików  nie 
próbow a.o nigdy podzielić się z n ik im  skarbem  
sw ej w iary”.

A oto fragm enty  spraw ozdania z „K rucja ty  Dusz”, 
k tó ra  nastąp iła  jeszcze w tym  sam ym  roku. Zam ieścił 
je am erykański tygodnik kato licki „O ur Sunday 
V isitor”. (,.Gość Niedzielny”).

....O dpow iadając na apel H ierarch ii zgłosiło się
32 tysiące ochotników świeckich. Poświęcili oni w  su
mie na akc ję  „od drzw i do drzw i” 512 000 godzin, 
co w  przeliczeniu na przeciętne staw ki zarobkowe 
w ynosi przeszło m ilion dolarów . Każdy z ochotników 
zaopatrzony został w dw a podręczniki („K rucjata 
Dusz”) i „A postolat M ilionów”) w yjaśn iające cel 
akcji i technikę podejścia. Podręczniki zostały p rze
studiow ane na specjalnych kursach  w  czasie m iesiąca 
przygotow ania do „K rucja ty”. W tym  sam ym  czasie 
zarządzono we w szystkich szkołach, k lasztorach 
i kościołach S tanu  specjalne m odlitw y i now enny 
w in tencji „K rucja ty”.

Na sam ą akcję odwiedzin ochotnicy zostali Zaopa
trzen i w  30 tysięcy egzem plarzy książki „Powróć do 
dom u” (do w ręczenia katolikom  niepraktykującym ) i w 
300 tysięcy egzem plarzy popularnych w ykładów  o k a 
tolicyzm ie pt. „Jak  znaleźć kośc ió ł C hrystusa”, k tó re  
w ręczano niekatolikom . M ateriałów  inform acyjnych 
było zresztą znacznie w ięcej i każdy z działaczy 
„K rucja ty” m iał ze sobą zapas dużych kopert z roz
dzielonym i już książkam i i broszuram i.

„Instrukcja p raktyczna dla uczestników  akcji za
w ierała  punk ty  następujące: Odwiedzić należy każde 
m ieszkanie. O dw iedzający pow inni pracow ać dw ój
kam i. Zw eryfikow ać zaw artość koperty  przed jej 
wręczeniem. U brać się elegancko: w ygląd jest bardzo 
ważny! Być uprzejm ym , serdecznym, ujm ującym . 
W izyty m ają być krótkie. Nie dyskutow ać o religii. 
Nie denerwow ać w ierzących protestantów . W razie 
nieprzychylnego przyjęcia odejść spokojnie, nie robiąc 
żadnych uwag. W szystkich, k tórzy okażą zaintereso
w anie katolicyzm em  lub zaczną zadaw ać pytania, 
należy skierow ać do Ośrodka Inform acji, k tóry  
czynny jest dw a razy  w  tygodniu w  każdej parafii 
S tanu  In d ian a”.

Jakież w yniki dała  am erykańska „K rucja ta”? „Our 
S unday V isitor” podaje przykładow o dane z jednej 
typow ej para fii S ain t P atrick . 210 ochotników  od
wiedziło 2 336 rodzin, 851 rodzin byli to  katolicy 
prak tyku jący . 83 rodziny odeszły od katolicyzm u. 
1 030 należało do innych kościołów, a 372 deklarow ało 
bezwyznaniowość. W czasie „K ru cja ty ” 356 rodzin 
zgłosiło chęć i gotowość zapoznania się bliżej z k a to 
licyzmem. P ierw sza grupa, sk ładająca się z 39 rodzin 
została od razu  zaproszona do parafii, dokąd uczest
n icy  akcji odstaw ili ją  swoimi samochodami. Człon
ków grupy pow itali u progu kościoła księża i w y
kładowcy Ośrodka Inform acyjnego, a następnie opro
wadzono ich po sam ym  kościele w yjaśn iając znaczenie 
poszczególnych elem entów  arch itek tu ry , obrazów 
i przedm iotów  kultu . Na zakończenie odbył się 
w  sali parafia lne j w spólny podwieczorek. Podobne 
spotkania zapoznawcze organizowane były z każdą 
grupą rodzin we w szystkich parafiach  S tanu. K ierow 
nikom  „kursów  inform acyjnych”, k tó re  były nas tęp 
nie prowadzone, rozesłano 11 tysięcy egzem plarzy 
specjalnie opracow anej w ersji katechizm u d la  kon- 
w ertytów .

E eakcje A m erykanów  były  rów nie charak terystycz
ne i odrębne od reakcji francuskich, jak sam a „tech
n ika” akcji. Mówili m i na przykład: „W ydawało mi 
się zawsze, że kato licy  trzym ają  się osobno i że są 
bardzo z siebie zadowoleni. A le te raz  widzę, że im 
na m nie rzeczywiście zależy i że będzie im przy
jemnie, jeśli wezmę udział w  ich nabożeństw ie. 
Zrobię to  na tu ra ln ie  z przyjem nością”. A lbo też: 
„Nie przypuszczałem  naw et, że doczekam takiego 
dnia, kiedy ci zarozum iali katolicy  sam i p rzy jdą 
do m nie z w izytą i jeszcze zawiozą ■ m nie w łasnym  
sam ochodem  do sw ojej parafii! To chyba bardzo 
słuszne, co robicie, ludzie pow inni czuć, że o nich 
dbacie. K ażdy zresztą posłucha chętn ie waszego 
zdania, bo tak ie  dziwne rzeczy słyszy się zawsze
o tym  w aszym  Rzymie!”

We wszystkich parafiach  S tan u  Ind iana liczba 
kandydatów  na „kursy  inform acyjne”, którzy zgłosili 
się po „K rucjacie”, przekroczyła najbardzie j naw et

c. d. n a  sir, 30
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Ks. SZC ZEPAN  W ŁO D A RSK I

KU SAMODZIELNOŚCI NARODOWEJ

Tylko jeden król Polski otrzymał przydo
mek „Wielki” —  a był nim Kazimierz II, syn 
Łokietka. Zasłużył na to u potomności przede 
wszystkim wyprowadzeniem Polski z „mroków 
średniowiecza” i wytyczeniem trasy w czasy 
nowożytne. Dzieło to jest widoczne w wielu 
dziedzinach Kazimierzowego królowania (dłu
giego, bo prawie 40-letniego), a m.in. również 
w ułożeniu nowych stosunków państwowo- 
kościelnych. Gdy jeszcze za rządów Łokietka 
interesy państwa były całkowicie podporząd
kowane interesom Kościoła i kurii papieskiej, 
to za Kazimierza ten porządek zaczyna się 
odwracać. Polska wstąpiła wtedy na drogę 
uniezależniania się od wszelkich ośrodków za
granicznych.

Po tej drodze niezwykle energicznie kroczył 
inny Kazimierz Jagiellończykiem zwany, któ
ry również panował długo, bo przeszło czter
dzieści lat. Całkowita niemal niezależność poli
tyki polskiej od kurii rzymskiej uwidoczniła 
się już podczas wojny trzynastoletniej z krzy
żakami. Wyrazem tej niezależności było też 
stanowisko Kazimierza Jagiellończyka w spra
wie obsadzenia ważnego politycznie biskupstwa 
krakowskiego. Oto szczegóły starcia.

Papież Pius II chciał pozbawić króla prawa 
do obsadzania stanowisk kościelnych z zemsty 
za wojnę przeciw mnichom krzyżackim. Gdy 
w roku 1460 zostało opróżnione biskupstwo 
krakowskie, papież zamianował Jakuba z Sien
na, zagorzałego wroga silnej władzy królew
skiej. Jagiellończyk zareagował na to wygna
niem z kraju biskupa Jakuba i wyznaczeniem  
na biskupa krakowskiego Jana Gruszczyńskie
go. Pius II wyśłał do Polski legata z klątwą 
na króla i wszystkich jego zwolenników, atoli 
król nie dopuścił do ogłoszenia klątwy,- w y
pędził legata z Krakowa, a gdy ten schronił 
się na zamku w Pińczowie, kazał zamek do
bywać, dobra biskupie obsadził własnymi 
urzędnikami, przekazał je Gruszczyńskiemu, 
a wszystkim zwolennikom Jakuba ze Sienna 
zagroził karą śmierci. Przed wolą królewską 
ugięła się najpierw kapituła krakowska, za nią 
Jakub ze Sienna, a na końcu i papież. Od 
tego czasu nie spadały już klątwy na królów 
polskich.

ŚW IEC C Y IDEOLODZY SU W ERENNOŚCI

Jeżeli Ka-zimierz Wielki działał z własnej 
tylko inicjatywy, nie uwzględniając jeszcze 
suwerenności narodowej (pojęcia tego wów
czas nie znano), to Kazimierz Jag:ellończyk 
miał już do dyspozycji ideologię występującą 
wyraźnie z postulatami narodowymi.

Głównym ideologiem nowych, narodowych 
stosunków kościelnych w Polsce był, człowiek 
świecki, wojewoda poznański, Jan Ostroróg, 
którego dzieło pt. „Memoriał o naprawie 
Rzeczypospolitej” słusznie uznano za rewolu
cyjne. W imieniu całego narodu domagał się 
niezależności władzy świeckiej od kościelnej 
i pewnego odsunięcia się od Kurii papieskiej. 
Na zupełne zerwanie z Rzymem było jeszcze 
za wcześnie, jednakże wojewoda pisał już w y
raźnie, że „król polski niczyjej zwierzchności 
prócz Boga nad sobą nie uznaje”. Nie państwo 
ma płacić duchowieństwu i Rzymowi —  pisał
— lecz cdwrotnie. Głoszenie kazań po nie
miecku i ograniczanie w przyjmowaniu zakon
ników tylko do narodowości niemieckiej ubliża 
narodowi polskiemu.

Prawdziwe oblicze papiestwa odsłonił też 
przed polskim narodem Włoch, Filip Buona- 
corsi, Kallimachem zwany. Uciekł z Rzymu 
przed zemstą papieża Pawła II, który nie chciał 
zatwierdzić pokoju toruńskiego. W memoriale 
usprawiedliwiającym ucieczkę, Kallimach pisał: 
„Polacy, którzy nigdy papieża nie widzieli, 
lecz tylko o nim słyszą, przedstawiają sobie, 
że jako klucznik otwierający bramę do nieba, 
siedzi na tronie, aby z mocy boskiej wszystko 
wiązać i rozwiązywać, i że w swych czyn
nościach jest pośrednikiem pomiędzy Bogiem  
a człowiekiem: myślą, że papież to jakaś nad
ziemska istota, bez namiętncści. Gdy wszakże 
usłyszą że i papież podlega wybuchom na
miętności, że i on dąży do zaspokojenia swej 
zemsty i srogim jest tyranem, to niezawodnie 
zdanie swe zmienią. Potęga kurii rzymskiej 
doszłaby do niezrównanej siły, gdyby wolny 
naród, jak polski, wydał obwinionego bez do
chodzenia sprawy”.

Watykańskim buntownikiem zaopiekował się 
sam arcybiskup lwowski, Grzegorz z Sanoka
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i ukrył go w swoim zamku. Gdy papież Pa
weł II umarł, Kallimach przeniósł sią do stolicy 
Królestwa, Krakowa, gdzie wkrótce zdobył 
najpierw stanowisko nauczyciela łaciny synów 
królewskich, a następnie pewne funkcje dyplo
matyczne. Działalność uczonego Włocha miała 
wielki wpływ na kształtowanie się poglądów 
politycznych zmierzających ku pełnej suwe
renności narodowej.

P IE R W SZE  K R O K I N A  SCENIE EUROPY

Przez cały XV wiek można również zaob
serwować wyraźne odsuwanie się Kościoła w  
Polsce od papiestwa. Przygotowało to drogę 
dla Kościoła Narodowego, którego główną za
sadą jest zupełna niezależność od Stolicy 
Apostolskiej.

W latach żywiołowego rozwoju Kościoła w  
Polsce papiestwo było na dnie upadku. Od 
r. 1409 do rządów nad światem stanęło naraz 
trzech papieży. Zdawało się, że nic nie ura
tuje tego tworu średniowiecza i ambicji. Dla 
powstrzymania go przed rozpadem, ówcześni 
władcy świeccy (którym papiestwo było po
trzebne) zwcłaii (1415 r.) sobór do Konstancji. 
Na wstępie obrad ogłoszono, że sobór ma 
władzę bezpośrednio do Boga i każdy, nawet 
papież, obowiązany jest pod grozą kar mu 
ulerać. Ustalono, że żaden papież nie ma pra
wa bez zgody soboru ani rozwiązać go, ani za
wiesić ani przenieść.

Ta uchwała uratowała papiestwo i dziwne 
to. ale prawdziwe, że przez kilka następnych 
wieków właśnie papiestwo będzie jej najwięk
szym wrogiem. Przezwano ją ideologią kon- 
cyliarną, bo głosiła wyższość soboru (po łaci
nie „ccncilium”) nad papiestwem. Zwolenni
ków jej przezwano koncyliarzystami. Należy 
podkreślić z naciskiem, że koncyliaryzm nie 
był nowością ani w Kościele Powszechnym, 
ani w Kościele rzymsko-katolickim. Wiadomo, 
że w pierwszym tysiącleciu istnienia chrześci
jaństwa nic nie wiedziano o papiestwie takim, 
jakie powstało później, a wszyscy biskupi bez 
wyjątku — rzymscy też — podlegali kanonom 
soborów powszechnych. A w Kościele rzym
skim, który od pierwszych lat swego istnienia 
stale był widownią walk o stolce biskupie, 
już czterysta lat wcześniej zaistniał wypadek 
usunięcia trzech papieży i wybrania czwar
tego. Odbyło się to na synodzie w Su tri w 
r. 1046. Więc dekret soboru w Konstancji 
nawiazał tylko do starej tradycji prawdziwie 
katol;ckiej, która w pełni popiera i pielęgnuje 
Kościół Polsko-Katolickis

Wspomniany dekret odczytał wobec całego 
soboru Polak, biskup elekt poznański, Andrzej 
Laskarz. Przypuszczalnie wybrano go do tej 
funkcji nie tyle ze względu na głos i prezen
cję, ile dlatego, że był jednym z najczynniej- 
szych koneyliarzystów. Należał do delegacji 
polskiej na sobór, której przewodniczył arcy
biskup gnieźnieński, Mikołaj Trąba. Dodajmy 
że ten ostatni, wzamian za poparcie kandyda
tury nowego papieża, Marcina V, otrzymał ty

tuł „prymasa Polski”. Fakt ten godny jest 
wzmianki dlatego, że częściowo tłumaczy 
powstawanie, wszelkich prymatów. Mianowi
cie w  owych latach zorganizowano w Polsce, 
drugą metropolię z siedzibą we Lwowie, za
grażającą pozycji metropolity gnieźnieńskiego. 
Dla ratowania tradycyjnego autorytetu, który 
w średniowieczu nie był tylko honorowym, 
arcybiskup gnieźnieński wystarał się o pod
kreślenie swego pierwszeństwa za pomocą ty 
tułu prymasa Polski.

Ważną osobistością w  delegacji polskiej na 
sobór był rektor Uniwersytetu Jagiellońskie
go: ks. Paweł Włodkowic. Jeszcze w drodze 
do Konstancji napisał traktat „De annatis” 
(czyli o opłatach składanych papieżowi), w któ
rym zwalczał nie tylko finansowe nadużycia 
kurii rzymskiej, ale domagał się reformy całe
go Kościoła, schodzącego na „bezdroża”, bo 
prowadzonego niewłaściwie przez głowę — 
papiestwo. Na soborze uczony polski przedsta
wił drugi traktat pt. „O władzy papieża i ce
sarza nad poganami” mówiący, że i poganie 
mają prawo do życia i własności. Było to w y
stąpienie naprawdę rewolucyjne, zwalczające 
oficjalną naukę Kościoła i (uznane przez Koś
ciół) pretensje cesarza. Wspomnijmy też, że 
tym traktatem Włodkowic pierwszy raz w hi
storii pognębił publicznie Zakon krzyżacki za 
jego metody „nawracania” pogan. Oskarżył 
ich nawet o herezję (secta prussiana). Sukces 
ten wszakże nie był tak wielki, jak należało 
oczekiwać, ponieważ w obronie krzyżaków —  
jak zawsze — wystąpili zgodnie: cesarz i nowo- 
obrany papież.

Podstępny Zakon — w  odpowiedzi na słowa 
nauki i prawdy —  obrzucił Polaków i Litwi
nów kłamstwami i obelgami w postaci dwóch 
paszkwili rozdanych ojcom soboru. Gdy opinia 
soboru zażądała ukarania sprawców oszczer
stwa, papież Marcin V nie wykazał zrozumie
nia sytuacji, starał się nawet celowo sprawę 
zbagatelizować i poza uwięzieniem bezpośred
niego autora paszkwilu (dominikanina Falken- 
berga), właściwych sprawców zajścia żadna 
kara nie spotkała.

N A J Ż A R L IW S I P R ZE C IW N IC Y  P APIESK IEG O  
P R Y M A T U

Stara, katolicka zasada o wyższości soboru 
nad papieżem spotkała się —  jak należało 
oczekiwać —  :z niechęcią, a później z oporem  
i stanowczym sprzeciwem wszystkich papieży 
od soboru w Konstancji aż po nasze czasy. 
Wygodniej bowiem i przyjemniej jest rządzić 
absolutnie, bez potrzeby słuchania kogokol
wiek. (Papieżami zostawali i zostają — z za
sady — starcy, a ci, jak wiadomo, są skłonni 
do despotyzmu i przeświadczeń o swej nie
omylności). Już papież Marcin V, chociaż uzy
skał władzę dzięki zasadzie koncyliarnej, w y
kręcał się jak mógł przed zwołaniem nowego 
soboru, do czego zobowiązał się wobec Kościo
ła przy obejmowaniu rządów. Gdy tuż przed 
jego śmiercią zebrał się sobór do Bazylei, na

16



stępny starzec, Eugeniusz IV, wszczął z so
borem formalną wojnę, której rezultatem było 
zdetronizowanie papieża i wybranie drugiego, 
przezwanego Feliksem V (1439 r.).

Na tym  zbuntowanym soborze v/ Bazylei 
polscy przedstawiciele Kościoła odegrali pierw
szorzędną rolę. Delegacji polskiej przewodni
czył biskup poznański, Stanisław Ciołek, i pro
wadził ją do walki z prymatem papieskim  
w pierwszym szeregu. Polacy dali soborowi 
doskonałą podbudowę ideologiczną w postaci 
najtrafniejszego traktatu o wyższości soboru, 
rozesłanego po całej Europie. Autorami trak
tatu byli: Jan Elgot, Jakub z Paradyża i Michał 
Strzępiński, profesorowie Uniwersytetu Ja
giellońskiego. Do gorliwych koncyliarzystów  
należeli też: arcybiskup prymas Wincenty Kot, 
święty Jan Kanty oraz przyjaciel Długosza, 
Sędziwój z Czechła, który całkiem w y i^ r .ie

głosił idee Kościoła Narodowego. Natchnieniem  
dla Sędziwoja była tzw. „Sankcja Pragma
tyczna” wprowadzona (1438 r.) we Francji 
przez króla Karola VII po jednomyślnej 

•uchwale synodu kleru francuskiego w Bourges. 
Jak wiadomo „Sankcja Pragmatyczna” usta
nowiła faktycznie francuski Kościół narodowy, 
którego papieżem miał być król.

Jak z powyższych faktów wynika Kościół 
rzymsko-katolicki w Polsce w piętnastym wie
ku nie był pokorną owcą Wodzoną przez kurię 
rzymską, chociaż nie posunął się tak daleko 
jak Kościół francuski. Dodajmy, że gdy na
stępca Eugeniusza IV papież Mikołaj V, po
godził się z soborem bazylejskim, ostatnim uni
wersytetem, który uznał zgodę, był Uniwersy
tet Jagielloński. Bez wątpienia czasy te uznać 
można za najbliższe duchowi Kościoła Polsko- 
Katolickiego.

Ks. m gr  L. SYC H O W IC Z

ID E A  J E D N O Ś C I  K O Ś C I O Ł A  W  L IŚ C IE  Ś W . P A W Ł A  
A P O S T O Ł A  D O  G A L A T Ó W

Idea jedności Kościoła Chrystuso
wego jest dziś szczególnie aktualna. 
Kościół ten, m ający skrom ny począ
tek  w  Apostołach i uczniach Jezusa 
Chrystusa, w  pierw szej trzytysięcz
nej liczbie wyznawców, naw róco
nych przez Apostoła P io tra  po Ze
słaniu Ducha Świętego, rozrósł się w 
potężne drzewo o trzech w ielkich 
konarach: Kościół Praw osław ny, 
Ewangelicki i Rzymsko-katolicki.

Oprócz tych, z jednego pn ia w yro
sły m niejsze gałęzie — jedne pozo
stające bliżej ewangelicyzmu, inne 
bliżej katolicyzm u. W iele najroz
maitszych czynników w pływało na 
to, że między poszczególnymi gałę
ziam i Kościoła Powszechnego docho
dziło do ryw alizacji, a  naw et fana
tycznych utarczek; przez w ieki n a
rasta ła  niechęć, czasem w ybuchała 
nienawiść; zapoznająca najisto tn iej
szą treść nauki C hrystusa o dziecię
ctw ie w szystkich ludzi wobec Boga
— Ojca w  niebiosach.

Dziś, pod natchnieniem  Bożym, 
inny duch zaczyna owiewać um ysły 
chrześcijan: d a ją  się słyszeć coraz 
natarczyw sze w ołania o jedność, po
kój i zgodę w  Chrystusie. W ołanie

to rozpoczęły Kościoły ewangelickie, 1. 
dając początek Światow ej Radzie 
Kościołów, za nim i podjęły hasło 
zjednoczenia inne Kościoły, a w resz
cie dołączył swój głos Kościół rzym - 
sko-katolicki.

W obliczu tak  aktualnego zagad
nienia jedności Kościoła Powszech
nego, ciekaw ą rzeczą będzie odwo
łan ie się do pierw szych w ieków  
chrześcijaństw a, sięgnięcie do pod
stawowego źródła naszej w iary  i mo
ralności — Pism a św. — aby zba
dać, na czym Apostołowie opierali 
jedność Kościoła. N ajw ięcej m a
teria łu  n a  ten  tem at dostarczają nam  
Listy św. P aw ła Apostoła, a  zwłasz
cza L ist do „U kochanych” Galatów. 
Ekum eniczna idea jedności Kościoła 
przeb ija  z tego L istu  ze szczególną 
siłą.

Zagadnienie jedności chrześcijań
skiej w  Liście do G alatów  ujm iem y 
w trzech punktach:

1. U niw ersalizm  ewangeliczny św. 
Paw ła.

2. Jedność głoszonej Ew angelii — 
podstaw ą jedności Kościoła.

3. Dogmatyczna podstaw a jedności 
chrześcijan i miłość społeczna.

Uniwersalizm ewangeliczny św. 
Pawła

G m iny chrześcijańskie w  G alacji 
cechowała wolność od przesądów 

judaizm u, w łaściw a w szystkim  koś
ciołom założonym przez Paw ła. 
M ieszkańcy tego k raju  z jego ust po 
raz pierw szy usłyszeli Ewangelię. 
Żyli oni w  bratersk iej zgodzie i jed
ności ale do pewnego czasu: do 
przybycia tam  św. P io tra  z grupą 
chrześcijan jerozolim skich. Chrześ
cijanie jerozolimscy, naw róceni z 
judaizm u, n ie  po trafili zgodnie 
współżyć z braćm i G alatam i, naw ró
conymi z pogaństw a; a  to  był prze
cież w arunek  konieczny d la spokoju 
Kościoła. Z Jerozolim y przybyli nie
spokojni burzyciele, podający się w  
dodatku za wysłańców Ap. Jakuba. 
Sw. P iotr, jak  pisze bib lista fra n 
cuski P ra t1), „zw olennik spokoju, 
u ląkł się tych fanatyków ” i posta
nowił liczyć się z nim i naw et kosz
tem  niezadow olenia pogan. Od po
gan trzym ał się z dala, pod różnymi 
pozorami, jak  gdyby zetknięcie się z 
nimi miało go uczynić nieczystym.
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Trudności w ytw orzone tym  sto
sunkiem  zaczęły występować na j- 
jaskraw iej przy zebraniach relig ij
nych i przy obrzędzie agapy. Chrześ
cijan ie naw róceni z judaizm u, trzy 
m ając się na sposób faryzejski P ra 
w a Mojżeszowego, nie chcieli sia
dać do stołów w raz z tym i, którzy 
tego P raw a n ie zachowywali. Two
rzyły się więc osobne grupy, żydzi z 
jednej, poganie naw róceni z drugiej 
strony, — a to  b u r z y ł o  h a r m o 
n i ę  tej bratersk iej uczty.

Apostoł Narodów dostrzegł, jak  
zgubnym  dla Kościoła może się stać 
tak i rozdźwięk. Zrozum iał jasno, jak  
pisze P ra t2), że „Żydzi, na czele ze 
św. P iotrem , n ie  postępow ali w edle 
praw dy Ewangelii i że ich zachow a
nie groziło zburzeniem  jedności 
Kościoła. P io tr postępow ał w  tym  
w ypadku niesłusznie i niekonse
kw entn ie”.

Św. P aw eł widząc, że grozi to  roz
biciem  jedności Kościoła, nie zaw a
hał się upom nieć P io tra  publicznie. 
Praw dopodobnie m iało to miejsce 
podczas agapy. P aw eł zawołał doń 
(do św. P iotra) wówczas bez ogró
dek: „Jeżeli ty, będąc żydem, ży
jesz zw yczajem  pogan a nie żydów, 
jak  możesz zmuszać pogan, by żyli 
obyczajem żydów?”3). Na zarzut ten  
nie było odpowiedzi. Sw. P io tr zro
zum iał słuszność zarzutu  i doniosłą 
rolę jedności i zgody w  Kościele, o 
k tó rą  n iestrudzenie i konsekw entnie 
zabiegał św. Paweł.

Czyż i m y nie pow inniśm y pójść 
za w zorem  tych dwóch w ielkich 
Apostołów. Sw. P io tr przecież uznał 
swój błąd i zm ienił stosunek do po
gan. Jak iż  to w spaniały  przykład. 
I w łaśnie na w zór pierwszych gmin 
chrześcijańskich, Polak czy Niemiec, 
R osjanin czy A m erykanin pow inni 
s t a n o w i ć  j e d n o  w  C h r y 
s t u s i e ,  burząc m ury  dzielące wy
znawców Chrystusa.

2. Jedność głoszonej Ewangelii — 
podstawą jedności Kościoła

Apostoł doskonale rozum ie w ielką 
doniosłość jedności w  gm inach i d la
tego w ystępuje ostro i zdecydowanie 
przeciwko w ichrzycielom  i burzycie
lom  te j jedności. Możliwość znisz
czenia przez nich pracy Apostoła,

każe m u zdobyć się n a  w yrazy moc
ne przeciw  nim  i na zw roty d rgają
ce podnieconym  uczuciem apostols
kiego serca, zatroskanego około u ra 
tow ania Ewangelii od starozakonne- 
go zacietrzew ienia i ciasnoty. „Dzi
w ię się, pisze Apostoł, że tak  prędko 
od tego, k tóry  w as w ezwał do łaski 
Chrystusowej, przerzucacie się do 
«innej ewangelii* a  tej i n n e j  
n i e  m a s z ,  są tylko niektórzy, co 
niepokój sie ją w śród w as i p ragną 
wywrócić Ewangelię C hrystusow ą”.4)

P aw eł w łaśnie tak ich  ludzi ostro 
potępia, m ówiąc: „gdyby w am  kto
kolw iek głosił ew angelię inną  od tej, 
k tórąście otrzym ali — niech będzie 
przeklęty”.5) Apostoł m ówi całko
w icie jasno, że w  Kościele Chrystu
sowym nie może być żadnego roz
dw ojenia, ponieważ Ew angelia jest 
tylko j e d n ą ,  w i e l k ą  D o b r ą  
N o w i n ą ,  o tym  samym, j e d 
n y m  w  C h r y s t u s i e ,  do któ
rego wszyscy w ierni przynależą. M a
ło w ażne jest to czy ktoś m a 
„au torytet św. P io tra”, czy też go 
„nie m a”, ale czy głosi P r a w d ę  
C h r y s t u s o w ą ,  k tó ra  je s t ty l
ko jedna.

3. Dogmatyczna podstawa jedności
chrześcijan i  miłość społeczna 

wśród członków gminy

K lasycznym  tekstem , w  iktórym 
św. Paw eł expressis verbis podaje, 
jak  pow inna w  Kościele Chrystuso
w ym  ta  jedność wyglądać, są w ier
sze 27 i 28 w  III rozdziale L istu  do 
Galatów.

„Wszyscy, którzy przyjęliście 
chrzest w  Chrystusie, przyoblekliście 
Chrystusa. O dtąd już nie m a żyda 
ani poganina, n iew olnika ani wol
nego, nie masz mężczyzny ani nie
wiasty. A lbowiem  w s z y s c y  w y  
j e d n o  j e s t e ś c i e  w  J e z u s i e  
C h r y s t u s i  e”. Wszyscy więc lu 
dzie ochrzczeni, bez względu na 
przynależność rasową, narodow ą czy 
społeczną przyobleczeni są w  jedną 
szatę Chrystusową. Wszyscy posia
dają  jedno znam ię świętego dziecię
ctwa. Wszyscy bowiem jak  to jasno 
stw ierdza Apostoł, „stanow ią jedno 
w  Chrystusie”.

K atolicki b ib lista niem iecki K et- 
te r6), w  swym  kom entarzu do P ism a

św. pisze, że „być jednym  z Chry
stusem, staw ia w s z y s t k i c h  
w i e r z ą c y c h  w  orszaku człon
ków Kościoła. Tak więc urzeczywi
stn ia  się ta  jedność w  Kościele Chry
stusowym, obejm ującym  wszystkie 
narody różnej rasy i koloru. Wszys
cy jego członkowie biorą część z bło
gosław ieństwa i obietnicy”.

W idzimy więc jasno, że o przyna
leżności do Kościoła Powszechnego 
decyduje w i a r a  w  J e z u s a  
C h r y s t u s a ,  k tóry  jest jedyną 
Głową Kościoła.

Pod koniec L istu  do G alatów  Apo
stoł daje  zachętę do ćwiczenia się 
w  miłości bratersk iej i czynieniu do
brze — czyli do zgody, do społecz
nej wspólnoty, k tó ra  je s t cząstką 
powszechnej jedności. „Wy bowiem, 
bracia, pisze św. Paweł, jesteście w  e- 
z w a n i  k u  w o l n o ś c i ,  byle- 
byście te j wolności nie obrócili na 
podnietę d la  ciała, ale n a  usługę 
w zajem ną przez miłość D ucha”. 
Bo cały Zakon w ypełnia się w  tym  
jednym  powiedzeniu: Będziesz mi
łow ał bliźniego twego jako siebie 
samego. A jeden drugiego kąsacie i 
jecie, baczcie, aby jeden drugiego 
nie pożarł”.7)

Treść swej nauki o dążeniu do tej 
w zajem nej z g o d y  i m i ł o ś c i  
zaw arł Apostoł Narodów  w  tym  la
p idarnym  zdaniu: „Jeden drugiego 
brzem iona noście, a ta k  w ypełnicie 
P raw o Chrystusowe”.3)

Sław ny biograf św. P aw ła — Jó
zef Holzner9) staw ia naw et śm iałe 
tw ierdzenie, że Paw eł poświęcił by 
wszystko inne, byle by tylko tę  jed
ność zachować. — L ist do Galatów, 
jak  w idzim y całkowicie to  potw ier
dza.

PRZYPISY

1) Prat O.F., Sw . P aw eł, tł. z fr., 
K raków 1921, s. 72;

2) op. cit., s. 73;
3) Gal. II, 14;
4) Gal. I, 6n;
5) Gal. I, 9;
6) K etter P .T Herders B ibelkom m en- 

tar Die H eilige Schrift, t. XIV, D ie 
P aulusbriefe, Freiburg im  Br. 1937, 
s. 452;

7) Gal. V, 13—15;
8) Gal. VI, 2;
9)/Holzner J., Paulus E in Seldenleben  

im  D ien iste Christi in  relig ionsges-  
chichtlichem  Zusam m enhang dar- 
g este llt , Freiburg im  Br. 1937, s. 
108,
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Ks. M IR O SŁA W  F L 0D R 0W SK 1

P O C Z Ą T K I H IE R A R C H II  K O Ś C IE L N E J
W yraz h ierarch ia jest pochodzenia greckiego i skła

da się z dwóch części: hieros =  święty, arche =  w ła
dza. O kreślenie zatem  słowne hierarch ii brzm i: świę
ta  w ładza. W skazywałoby to  n a  w ładzę religijną, 
wyznaniową, kapłańską. Poniew aż w  Polsce od ty 
siąca la t m am y do czynienia praw ie w yłącznie z 
rzym ską w ładzą religijną, rozłożoną na kilkanaście 
stopni (od w ikarego, poprzez proboszcza, dziekana i 
biskupa do arcybiskupa, prym asa, kardynała  i pa
pieża), w ięc obecnie przyjęło się u nas, że słowo 
h ierarch ia oznacza raczej stopniowanie, a nie sam ą 
władzę.

W iemy z całą pewnością, że C hrystus żadnych 
owych stopni w  Kościele Swym nie ustanow ił, a  za
tem  są one czymś drugorzędnym  i czysto ludzkim. 
N atom iast rów nież wiadom o, że C hrystus w prow a
dził w  Kościele podział n a  rządzonych i rządzących, 
na słuchających i nauczycieli, n a  w iernych i h ie ra r
chię, k tó ra  nim i kieruje.

APOSTOŁOWIE

Ew angelia św. w edług Łukasza opowiada: „Stało 
się w  onych dniach, że (Jezus) wyszedł n a  górę 
modlić się i nocował n a  m odlitw ie. A gdy s ta ł się 
dzień zaw ołał uczniów  swoich i w ybrał dw unastu 
z nich, k tórych i apostołam i nazw ał” (Łuk. 6,12n).

W yraz „apostoł” — po grecku „apostolos” (po he- 
b ra jsku  „szaluach”) — oznacza posłańca, legatą. 
D w unastu uczniów  nazw anych apostołam i otrzym ało 
specjalne m iano posłańców. Wyśle ich Jezus najp ierw  
do wiosek izraelskich w  Palestynie, a po Z m artw ych
w staniu  — n a  cały św iat: „Dana m i jest w szelka 
w ładza n a  niebie i na ziem i: idąc tedy nauczajcie 
Wszystkie narody”. (Mat. 28, 18) — „Oni zaś idąc prze
pow iadali wszędzie” (Mar. 16, 20). Widać z tego, że 
podział na nauczycieli i słuchających pochodzi w prost 
od Chrystusa.

Zapytajm y zresztą sam ych Apostołów, co sądzili
o swej godności. Sw. P aw eł pisał: „Posłał m nie Chry
stus ewangelizować” (1 Kor. 1,17). A dalej mówi, że 
to  obowiązek: „Jeżeli nie będę ewangelizował, n ie  mam 
chwały, w e m nie bow iem  jest konieczność, b iada mi 
bowiem, jeślibym  n ie opowiadał Ew angelii” (1 Kor. 
9,16).

N iew ątpliw a wyższość oraz pierw szeństwo Apo
stołów w śród pierw szych chrześcijan n ie m iały swe
go źródła w  darze czynienia cudów, lub  tzw. charyz
m atach (dar prorokow ania, m ów ienia obcymi języka
mi). Sw. P aw eł Apostoł nie m iał ani jednego z tych 
darów  (charyzm atu), jak  to sam  stw ierdza (1 Kor. 14, 
18), a w szakże — pisze: „Rozkazuję nie ja, ale P an ” 
(1 Kor. 7, 10) czyli tw ierdzi, że m a w ładzę praw dzi
wą, a  pochodzi ona od Chrystusa.

NAUCZANIE I KAPŁAŃSTWO

Św ięta w ładza czyli h ierarch ia już od samego po
czątku istn ien ia Kościoła m iała równocześnie podw ój
ny charak ter, a  m ianowicie zaw ierała w  sobie upraw 
nienie do nauczania i upraw nien ie do spraw ow ania

św iętych czynności kapłańskich. W ładza nauczania 
(albo też jurysdykcji) polegała na autorytatyw nym  
głoszeniu Słowa Bożego i pilnow aniu, by w ierni żyli 
w edług zasad Ewangelii. W ładza kapłańska polegała 
już w  czasach apostolskich na spraw ow aniu Eucha
rystii oraz innych obrzędów, łączących człowieka z 
Bogiem.

Apostołowie w ykonyw ali tę  podw ójną w ładzę 
rządzenia i święceń. „Gdy przechodzili (Paw eł i Ty
moteusz) m iasta, nakazyw ali im  zachowywać przy
kazania, k tóre były postanow ione od Apostołów i p re
zbiterów, którzy byli w  Jerozolim ie” (Dz. 16, 3). 
P aw eł Apostoł pisze: „C hw alę w as bracia, że... ja 
kom  w am  przykazał, rozkazy m oje zachow ujcie” 
(1 Kor. 11, 2). I podaje w  tym  sam ym  liście w iele no
wych przepisów, mówiąc, że nie otrzym ał w ładzy od 
ludzi „ponieważ w  zastępstw ie C hrystusa posłanni
ctwo spraw ujem y” (2. Kor. 5, 20). Dlatego z całą 
pewnością siebie przem aw ia: „Cóż chcecie: z rózgą 
przybyć do w as czy też z m iłością i łagodnością?” 
(1 Kor. 4, 21). „Przeto nieobecny piszę, bym  nie dzia
łał jako obecny surow iej i w edle władzy, jak ą  mi dał 
P an  n a  budowanie, a n ie  na burzenie” (2 Kor. 2n-10).

W ładzę kapłańską, czyli sak ram entalną  Apostołowie 
w ykonyw ali przez w ybieranie pew nych ludzi, kładze
n ie na nich rąk  i m odlitw ę (1 Tym. 1,2 — 2 Tym . 1, 6). 
„A gdy im  (Paw eł i B arnaba) ustanow ili prezbi
terów  po poszczególnych Kościołach, m odląc się i 
poszcząc polecali ich P an u ” (Dz. 14, 23). I tak  Dzieje 
Apostolskie, jak  i Listy podają nazw iska następców 
apostolskich np. Tymoteusza, Tytusa, Barnaby.

KOŚCIÓŁ APOSTOŁÓW

Pierw sza h istoria  Kościoła — jak ą  są Dzieje Apo
stolskie — przekazała nam  dość dokładny obraz or
ganizacji, k tó rą  nazyw am y Kościołem Apostołów. 
Przypom nijm y n iektóre fragm enty  jego życia.

P ierw sza gm ina kościelna pow stała tam , gdzie 
um arł C hrystus — w  Jerozolim ie. Była ona praw dziw ą 
„m atką Kościoła” czyli — jak  później mówiono o ta 
kich gm inach — m etropolią. W pierw szych m iesią
cach i la tach  rządzili tu  wszyscy Apostołowie, którzy 
„trw ali w  nauce apostolskiej i, w  uczestnictw ie ła 
m ania chleba i w  m odlitw ach”. Codzienny wpływ 
Apostołów był skrom ny, dosięgał przew ażnie jedno
stki lub poszczególne rodziny i polegał n a  przypom i
naniu  życia i nauki Chrystusa. Czasem w ystępują pu 
blicznie wobec zgrom adzonych z ciekawości licznych- 
tłum ów  przy okazji jakiegoś w ydarzenia (cudu).

Nie wszyscy Apostołowie mogli pozostawać w  Je 
rozolimie, m usieli przecież wykonać rozkaz Chrystu
sa, posyłającego ich do w szystkich krajów  ziemi. Dłu
go jednak, bo może aż do soboru jerozolimskiego 
(około r. 50) przebywało w  m etropolii trzech Aposto
łów: Jakub, K efas i Jan , których P aw eł Apostoł n a
zywa „filaram i Kościoła”. C harakterystyczny jest 
fakt, że „gdy Apostołowie, którzy byli w  Jerozolim ie 
usłyszeli, że S am aria przy ję ła  Słowo Boże, posłali 
tam  P io tra  i Ja n a ”. W idzimy tu  P io tra  w ędrującego 
na m isje z polecenia kolegium  apostolskiego.
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Hegezyppos, pisarz kościelny, który należał do 
pierwszego pokolenia czasów poapostolskich w  V K się
dze swych „Pam iętników ” mówi, że „rządy w 
Kościele objął razem  z Apostołam i b ra t Pański, J a 
kub” (Euzebiusz, H. K. II, 23). Wnosić należy z tego, 
że rządy w  stolicy chrześcijaństw a były kolegialne, 
jednakże, podczas w ypraw  m isyjnych Apostołów, w 
Jerozolim ie sta le  przebyw ał jeden Apostoł, k tóry ni
gdzie n ie  w ędrow ał i k tóry  adm inistrow ał Kościołem 
w  im ieniu wszystkich. Był to Jakub  Młodszy, ciotecz
ny b ra t Chrystusa. Do Jakuba  udaje się P aw eł Apo
stoł, gdy odwiedza Jerozolim ę, Jakub  przewodniczy 
na soborze jerozolim skim , on pisze L ist K atolicki 
umieszczony przed listam i P io tra  w  K anonie P ism a św., 
jego w łaśnie, Jakuba, nazyw a Paw eł, „filarem  
Kościoła”, obok P io tra  i Jana. Z tego wniosek, że 
w śród Apostołów nie było dążeń m onarchicznych, 
n ie było mowy o jakim ś „Księciu Apostołów”, który 
by m iał być w zorem  dla późniejszego papieża. Z tego 
fak tu  w ypływ a najsłuszniejszy wniosek, że Chrystus 
w cale nie ustanow ił Kościoła m onarchicznego.

W pew nych spraw ach, przew ażnie gospodarczych, 
Apostołów w yręczali diakoni, w ybrani przez w iernych 
w  liczbie siedmiu. U rząd diakona (z greckiego dia- 
konos — pomocnik) odpow iadał stanow isku hazana w- 
synagodze żydowskiej. D iakoni rozdzielali jałm użnę, 
posługiwali przy  stołach, nauczali i udzielali chrztu. 
W łączono ich do hierarchii, bo i sposób udzielania im 
władzy m iał charak ter sakram entalny. Po wyborze 
diakonów, Apostołowie m odlą się nad  nim i i w kła
d a ją  na nich ręce. Ja k  w iadom o spośród grupy dia
konów jerozolim skich dwóch odegrało szczególnie 
w ielką rolę, a m ianow icie Szczepan (Stephanos) i F i
lip (Philippos).

A  oto jak  „Dzieje Apostolskie” opisują życie reli- 
gijno-społeczne w śród chrześcijan jerozolim skich: 
„Wszyscy też w ierzący trzym ali się razem  i m ieli 
wszystko wspólne. Sprzedaw ali m ajętności i dobytek 
i obdzielali tym  w szystkim  jak  każdem u było po
trzeba. Co dzień też przebyw ali jednom yślnie w  koś
ciele, a łam iąc chleb po domach, pożywali pokarm  z 
radością i w  prostocie serdecznej, chw aląc Boga i 
m ając łaskę u całego ludu. P an  co dzień przym nażał 
do ich liczby tych, którzy m ieli być zbawieni. A 
m nóstwa w ierzących było serce jedno i dusza i n ik t 
z nich tego, co miał, swoim nie nazywał, ale było im  
wszystko wspólne... Wszyscy, co m ieli role albo domy, 
sprzedaw ali je  i przynosząc zapłatę za rzeczy sprze
dane, składali je  u ' nóg Apostołów i rozdawano każ
demu, ile kom u było potrzeba”.

W tym  opisie w idać w prow adzenie w  czyn zasad 
etyki chrześcijańskiej, nakazującej w  pierw szym  rzę
dzie miłość człowieka do człowieka. Tą etyką powo
dowani, pierw si chrześcijanie n ie  tylko n ie zazdrościli 
sobie bogactw, ale w zajem nie sobie pom agali. Po
wyższy opis m ówi też o pobożności wyznawców Jezu
sa. Najczęściej m ożna ich było odnaleźć w  św iątyni 
jerozolim skiej, przestrzegających nadal św ięta staro- 
zakonne, m ających wszakże i sw oje odrębne obrzędy 
jak  „łam anie chleba” (pow tarzanie O statniej Wiecze
rzy Chrystusa) i chrzest.

P ierw otnie nazyw ali się m iędzy sobą „uczniam i”, 
później „braćm i” lub „św iętym i”. Ludziom  z zew
nątrz, tak  Izraelitom , jak  Rzymianom, w ydaw ali się 
jedną z sekt żydowskich (po grecku hairesis — here^

zja — innowierstwo), a to dzięki z jednej strony za
sadniczem u trzym aniu  się przepisów  starozakonnych, 
a z drugiej — uznaw aniu jedynie Chrystusa za swego 
wodza.

W pierw szych sześciu la tach  w rogam i chrześcijan 
byli saduceusze, odrzucający w iarę w  zm artw ychw sta
nie. Apostołowie m ieli w tedy zakaz od Sanhedrynu, 
nauczania o zm artw ychw staniu Jezusa z Nazaretu, 
ale samo „prześladow anie” chrześcijan było raczej ła 
godne. Dopiero w  r. 36 do saduceuszów dołączyli się 
faryzeusze. Tę zm ianę w  nastro jach  większości gor
liwców starozakonnych spowodowały przem ów ienia 
diakona Szczepana. Mówił on w prost o zniesieniu S ta
rego Zakonu, a następnie o tym, że do ku ltu  Bożego 
nie jest potrzebna św iątynia jerozolim ska, bo „N aj
wyższy n ie m ieszka w  św iątyniach ręką ludzką uczy
nionych”. Był to  śm iały a tak  na dw ie najw iększe 
świętości wyznawców Mojżesza, nic więc dziwnego, 
że pochwycili wymownego diakona i za m iastem  uka
m ienow ali na śmierć. W ybuchło w tedy pierw sze w iel
kie prześladow anie chrześcijan, zwłaszcza tzw. helle
nistów, czyli Izraelitów , którzy sta łe m iejsce zamiesz
kania m ieli poza Palestyną.

W śród hellenistów , ale prześladujących chrześci
jaństw o i gorliwych obrońców Starego Zakonu zna
lazł się „młodzieniec, którego zwano Szawłem ”. Gdy 
ten gorliw iec faryzejski zm ienił poglądy i im ię na 
Paw eł, Kościół Apostołów otrzym ał nowy kierunek 
geograficzny i ideologiczny. P aw eł najlepiej ze wszy
stk ich  zrozum iał naukę Chrystusa, chociaż nigdy Go 
nie słyszał przed W niebowstąpieniem . Zawdzięczał 
to nie tylko niezw ykłej inteligencji i żywości 
um ysłu, a le  gruntow nem u w ykształceniu. Od P aw ła 
w łaśnie m am y najlepszy obraz rosnącego Kościoła, 
on też najw yraźniej mówi o h ierarchii kościelnej. W 
związku z działalnością P aw ła w ystępuje pierwszy 
raz grecka nazwa episkopos (biskup), k tó ra  często 
utożsam ia się z drugą grecką nazw ą: prezbyteros. 
W idać to w  następującym  uryw ku „Dziejów” : „A z 
M iletu posłany do Efezu, zawezwał prezbiterów  Koś
cioła. A gdy oni przyszli do owego i byli razem, rzekł 
im : P ilnujcie sam i siebie i całej trzody, nad k tó rą  
Duch św. postanow ił was biskupam i, abyście rządzili 
Kościołem Boga” (Dz. 20. 17-28).

W greckim  tłum aczeniu Starego Testam entu zw a
nym  Septuagintą w ystępują w yrazy: „episkopoi” oraz 
„presbyteroi” i oznaczają tam  tych, którzy m ają jakąś 
w ładzę np. „ i rozgniew any Mojżesz n a  hetm any (epi
skopoi) w ojska (Liczb 31, 14). I postaw ił kap łan  (epi
skopos) straż w  dom u P ańsk im ” (4 Król. 11, 18). 
,Zbierz mi 70 mężów ze starszych Izraela, których 
znasz, że są starszym i (presbyteroi) ludu i m istrza
m i” (Liczb 11, 16). Można przypuszczać, że Apostoło
wie, a zwłaszcza św. Paw eł, korzystali z Septuaginty, 
gdy szukali term inologii dla nowych stanow isk hie
rarch ii chrześcijańskiej.

Rzecz oczywista, że Kościół Apostołów był pod 
względem ustrojow ym  bardzo prym ityw ny i niewy
kończony. Był podobny do małego dziecka, którem u 
b rak  jeszcze siły, m ięśni i kośćca, ale k tóre m a czule 
serce. Chociaż w  tym  Kościele nie było drab iny  hie
rarchicznej m isternie wykończonej, choć nie było 
praw a kanonicznego — była jednak  żywo tę tn iąca 
krew  gorącej w iary  i szczery idealizm  relig ijny i to 
w głównej m ierze zadecydowało o zwycięstwie Chry- 
stianizmu.
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Ks. M. T O K A R SK I

DZIEJE CELIBATU -  SIŁA PRZED PRAWEM

A UTOR nie zamierza bynajmniej pisać w y 
czerpującej historii celibatu, pragnie je 

dynie w  kilku rzutach zestawić niektóre fakty, 
które wskażą, że celibat w  całym Kościele, 
a zwłaszcza w  Polsce był czymś narzuconym  
wbrew  woli szerokich mas duchowieństwa.

Celibat wszedł w  życie Kościoła po wielo
wiekowej walce, stał się rzeczywistością, fak
tem  dokonanym, k tóry  do dzisiaj krzywdzi  
duchowieństwo i jest dla niego czymś obcym.

Według poglądu ks. Władysława Szczęśniaka: 
„ogólnego wyraźnie prawa o bezżenności Koś
ciół w  ciągu trzech pierwszych wieków nie 
wydał; toteż spotykam y w  pierwotnym  Koście
le wielu żonatych biskupów, kapłanów i dia
konów1.

Na pogląd powyższy zgadzają się na ogół 
wszyscy historycy. Dopiero hiszpański synod, 
w  Elwirze z roku około 305 w  kan. 33 za
brania duchownym wyższych święceń pożycia 
małżeńskiego. Ustawa synodu Elwirskiego była 
jednak prawem sporadycznym i partykular
nym, a faktycznie sobory powszechne i papieże 
godzili się na małżeństwo duchownych; na 
synodzie Nicejskim w  325 r. chciano ustanowić 
celibat, ale wniosek ten odrzucono na skutek  
zdecydowanej postawy egipskiego biskupa 
z Tebaidy św. Pafnucjusza, który potępił na
kładanie takiego jarzma na duchowieństwo 
i radził poprzestać jia dawnej tradycji, zabra
niającej duchownym już wyświęconym zawie
ranie związków małżeńskich —  tak podają 
historycy: Sokrates, Sozomen i Kassiodor2.

Synod Gangroński (c. 4) z  350 r. potępia 
tych, którzy ośmieliliby się zabraniać czyn
ności kapłańskich żonatym duchownym: gdyby  
ktoś uważał, że kapłan żonaty z powodu mał
żeństwa nie powinien sprawować ofiary, 
w strzym yw ał się od jego ofiary , niech będzie 
w y k lę ty  — Si quis discernit presbyterum co- 
niugatum, tanąuam occassione nuptiarum, quod 
offerre non debeat ab eius oblatione ideo 
abstinet, anathema sit”3.

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że do 
święceń dopuszczano żonatych, papieże zaś 
starali się o to, aby kapłani za żony mieli 
osoby godne. Zabraniano więc święceń tym , 
którzy pojmowali np. za żonę wdowę: „Jeżeli
by ktoś (chociażby laik) pojął wdowę za żonę, 
czy to przed chrztem, czy po chrzcie, ma być 
nie dopuszczony do święceń”, postanawia pa
pież Innocenty I w  404 r. — „Si quis viduam  
(licet laicus) duxerit uxorem, sive ante bap- 
tismum, swe post baptismum, non admittatur 
ad clerum”4.

Domagano się, aby kapłan posiadał dziewicę 
jako żonę. Troszczyć się trzeba przede w szys t
kim  —  pisze papież Hilary w  465 r. —  aby
0 święte ordynacje nie uoiegał się (jak to już  
dawniej było postanowione) kto za żonę nie 
pojął aziewicy  —  curandum imprimis est ut 
ad sacros orames (sicut gestis priorious ante 
praescriptum est) quisquam qui uxorem vir- 
ginem non duxerit, spiret”5.

Tak mniej więcej było do szóstego wieku na 
Wschodzie i Zachodzie. Dopiero w  szóstym  
wieku na Wschodzie usiłują nie papieże, lecz 
cesarze zaprowadzić bezzenstwo.

Z punktu prawnego ich zarządzenie w  sto
sunku do Kościoła me ma najmniejszego zna
czenia, mimo to ze względu na faktyczną siłę 
cesarzy Kościół liczył się z ich zarządzeniami.

Justynian I w  53U r. orzeka kary na żenią
cych się duchownych w y jąw szy  lektorów i kan
torów, a potomstwo icn i zony okłada nie
sławą6.

Potem nawet obostrza kary i rozszerza. 
„Jednak gdy te rozporządzenia — jak podaje 
Encyklopedia kościelna — nie z własnego, 
chrześcijańskim uczuciem podniesionego ducha 
kapłanów i biskupów w ypływ ały , ale z ze
wnątrz im się narzucały, by ły  tylko słabym  
podpieraniem tego co już w  sobie siły i życia 
me miało”. Potem za papieża Sergiusza i ce
sarza Justyniana II trullański synod biskupów 
wschodnich w  692 r. zniósł je zupełnie, biskupi 
ty lko mieli być bezżenni”7.

Podobnie jak na Wschodzie cesarze, tak na 
Zachodzie wszechwładni papieże usiłowali od 
czasu do czasu wprowadzić celibat, na ogół 
jednak bez skutku.

Sami jednak papieże, bardziej światli, nie
jednokrotnie uważali celibat za rzecz twardą
1 niewłaściwą (durum et incompetens).

„Trzy lata tem u  — pisze Grzegorz Wielki
około 591 r. — subdiakonom wszystkich Koś
ciołów na Sycylii... zabroniono obcowania z żo
nami, co wydaje mi się tw ardym  i niewłaści
w y m ”8.

W dalszym ciągu swojego listu wielki papież 
zakazuje oddzielać od żony subdiakonów, 
którzy nie przyrzekli czystości. Tenże papież 
w  liście do Scylaceńskiego biskupa, przypom i
na o tym , aby święcił tylko tych, którzy pojęli 
za żonę dziewicę  — „Nakazujemy, aby nigdy 
nie dokonywał niegodziwych wyświęceń, ani 
dwużeńca, ani takiego, który za żonę panny  
nie pojął... nie dopuszczaj do święceń  —  praeci- 
pimus, ne umquam illicitas ordinationes facias, 
nec bigamum, aut qui virginem sortitus non 
est... ad sacros ordines permittas accedere”9.
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W siódmym wieku na Wschodzie wspomnia
ny już sobór trullańśki w  r. 692 ostatecznie 
zadecydował, że kapłani mają być żonaci, 
a głoszącym przeciwną nauką zagrożono suro
wym i karami kościelnymi.

Do dnia dzisiejszego tak już pozostało w  
Kościele wschodnim i u prawosławnych i u 
katolików obrządków wschodnich.

Na Zachodzie również celibat nie istniał 
przez cały wiek siódmy, ósmy i dziewiąty. 
Wszędzie znajdujemy duchowieństwo żonate.

„Klerycy w  tym  czasie nie byli zobowiązani 
do celibatu, żenili się przeto, z chwilą święceń 
wyższych nie zrywali więzów rodzinnych, 
a nawet żony prezbiterów, jak podaje Duches- 
ne, korzystały z  awansu swych małżonkom. 
I takie miały tytuły: diaconae, prezbiterae...

W dniu kiedy ich małżonkowie przyjmowali 
wyższe święcenia, była i dla nich pewna cere
monialna benedykcja”10.

Jeszcze w  dziewiątym wieku papież Mikołaj 
I (858— 861) w  swoich listach zgadza się na 
żonatych księży w  Bułgarii. W ogóle do Grze
gorza VII całe duchowieństwo jest ' żonate,
o czym  św. Rateriusz biskup Werony w  10 
wieku świadczy, kiedy tłumaczy się dlaczego 
nie zwołał synodu.

Biskup Rateriusz wyjaśnia, że gdyby chciał 
pousuwać kapłanów, którzy się pożenili, nikt 
by, na urzędzie nie został, a gdyby  chciał po- 
wypędzać z Kościoła tych, co w  więcej niż 
w jednym  żyli  małżeństwie, musiałby tylko  
chłopców w  Kościele zostawić11.

„Przez cały wiek X... —  stwierdza nasz 
uczony Edward Rittner, i jeszcze w  pierwszej 
połowie wieku XI, przepisy o celibacie mar
twą, rzec można — były  literą.

Jawnie i otwarcie gwałcili je nie tylko du
chowni niższych stopni, ale także zwierzchnicy 
Kościoła. Rzym  i w  tym  względzie przodował 
całemu duchowieństwu”12.

Około 1050 r. Leon X  usiłuje zaprowadzić 
celibat, ale się podniósł wielki krzyk w  samym  
Rzymie, a na synod przez tegoż papieża w  spra
wie celibatu zwołany, nie przyby ł żaden z bi
skupów Niemiec i Francji.

W Mediolanie zaś, gdzie arcybiskup, chciał 
usunąć od ołtarza księży pożenionych przez  
rzucenie na nich klątwy, zabito dwóch świec
kich występujących o obronie zarządzeń bi
skupa13.

Poczynania papieży przed Grzegorzem VII 
by ły  tylko próbami wprowadzenia celibatu, 
właściwą kampanię rozpoczyna dopiero mnich 
niemiecki Hildebrand, jako Grzegorz VII.

Ponieważ od tego papieża datuje się systema
tyczne usuwanie ze stanowisk księży żonatych, 
poświęcić wypada małą chwilę dla zapoznania 
się z  psychiką tego człowieka.

Grzegorz VII, to przede w szystkim  stupro
centowy mnich z klauzury kluniackiej, u jmu
jący całokształt życia duchowego na mniszą 
modłę.

Zycie mnisze to ideał świętości prawdziwej, 
uczynić więc należy z kapłana mnicha; to 
pierwszy m otyw  do walki o celibat. A  — drugi

zasadniczy i polityczny  — to niezalezriośó' 
Kościoła od władzy świeckiej. Grzegorz VII 
dążył do tego, aby rzucić władzę świecką pod 
nogi papieskie i dyktować jej warunki; papież
— mnich wyszedł z  mrocznych i fanatycznych 
mroków średniowiecznego klasztoru, dostawszy  
się więc do władzy w  Kościele, chciał go urzą
dzić według zasad ówczesnej teorii o wyższości 
Kościoła nad państwem. Szczytem  marzeń  
było uzależnić od siebie władców świeckich.

Na przeszkodzie do tego celu stali żonaci 
księża, k tórzy  przez w ęzły  rodzinne złączeni 
byli mocno z  interesami Państwa i społeczeń
stwa. Należało więc kapłanów oderwać od 
władzy świeckiej przez potarganie węzłów  
rodzinnych, uzależnić od siebie i stworzyć  
z nich odrębną kastę.

Ksiądz bezżenny, mniej potrzebujący na swe 
utrzymanie niż człowiek żonaty, będzie dla 
papieża lepszą siłą płatniczą, będzie najwygod
niejszym, bo bezrodzinnym sługą. Przytem  
bezżenność nie usunie pokus, skłonności natu
ralne będą domagać się o swoje prawa, stąd 
będą upadki. Upadający zaś kapłani lękając 
się kar kościelnych, potrzebując przebaczenia, 
za pobłażliwość, za litość nad nimi, a przede  
wszystkim  za cenę spokoju, wszystko w yk o 
nają co im papież poleci, będą w  jego ręku 
uległym narzędziem, byleby papież nie w y 
rzucił ich z zajmowanego stanowiska za w y 
stępki przeciw celibatowi.

Grzegorz VII nie liczył się z  Pismem św.. 
jego dekrety o celibacie by ły  urągającym Pis
mu św. bezprauńem. Diabelska pycha stawiała 
go ponad Objawieniem.

Pismo św. postanawia: „Ma tedy  biskup być  
nienaganny jednej żony mąż”15. Pismo św. 
pozwala biskupom i kapłanom mieć żony. 
A tymczasem Grzegorz VII na synodzie w  
1074 r. zakazuje żonatym kapłanom spełniania 
wszelkich czynności świętych, a wiernym za*■ 
brania pod klątwą przyjmowania od nich ja
kichkolwiek posług religijnych. Grzegorz VII 
odstępuje od tysiącletniej tradycji kościelnej, 
przekreśla ją jednym  pociągnięciem. Toteż nic 
dziwnego, że zarządzenia jego spotkały się 
w Kościele z  niesłychanym oburzeniem.

Na synodzie paryskim 1074 r. ledwo ustawy  
te przeczytano  — podaje Encyklopedia kościel
na — księża żonaci podnieśli wielką wrzawę
i bunt przeciw papieżowi, przetrząsali te de
krety, lżyli je i zwali heretyckimi... A rcy
biskup z Rouen, gdy je ogłosił duchowieństwu, 
rzuciło się ono na niego i kamieniami pora
niony zaledwie uciekł z  Kościoła”16.

„Powstało wielkie szemranie” pisze Berault
— Bercastel, kanonik, z  Noyon”, uskarżano 
się na to wymaganie, jako na jarzmo nie do 
zniesienia i zagrożono nawet biskupowi, że 
złożą go z godności biskupiej i porąbią w  ka
wałki, jeżełi nie odstąpi od tego niesprawiedli
wego żądania... Altman biskup Passawy, zręcz
niej wziął się do rzeczy, jednakże nic więcej 
nie wskórał. Gdy odczytał w  Kościele publicz
nie z ambony dekret papieski, natychmiast dał 
się słyszeć krzyk  niezadowolenia i biskup b y ł
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by przypłacił życiem, gdyby licznie zebrana 
szlachta nie była uspokoiła wzburzenia”17.

„Biskupi niemieccy — czytam y w  Encyklo
pedii kościelnej — nie dopuścili legatom pa
pieskim do zwołania synodu prowincjonalnego, 
w celu ogłoszenia dekretów i wprowadzenia 
ich w  wykonanie”.

Arcybiskup moguncki Siegfryd sam niechęt
ny dekretom, nie ogłosił ich zaraz, ale zostawił 
duchowieństwu sześć miesięcy do namysłu, 
lecz napierany karami za niewykonanie dekre
tów, zwołał synod do Erfurtu w  1074 r. gdzie 
duchowni odłączywszy się od niego, postano
wili go zabić, aby jak mówili, pozostał przy
kład na zawsze, k tóryby  biskupów pow strzy
mywał od narażenia duchowieństwa na taką 
zniewagę, jaką było oddalenie żon od siebie.

„Arcybiskup uchylił się od niebezpieczeń
stwa, że obiecał napisać do papieża, a ty m 
czasem żony przy  księżach zostać mogą. Lecz 
znaleźli się biskupi papieżowi nieposłuszni
i jawnie stronę duchowieńswta pożenionego 
trzymający”18.

Ale wszechwładny papież znalazł środki na 
opornych. Sypały się z  Rzym u klątwy i inter- 
dykty. Usuwano ze stanowisk biskupów „nie- 
prawomyślnych”, a na wakujące miejsca do
puszczano „przejętych reformami”, k tórzy  za 
otrzymaną godność umieli się wysługiwać  
Rzymowi i deptać podwładne sobie duchowień
stwo.

Pod takim właśnie pręgierzem, pod przemocą 
Rzymu, wbrew ogólnej praktyce i opinii szero
kich mas duchowieństwa i biskupów, wprowa
dzono celibat. Dzieje celibatu  — to dzieje 
przemocy, dzieje gwałtu wbrew  wszelkim pra
wom  Boskim i ludzkim. Moralność chrześcijań
ska oparta na przykazaniach Bożych i Ewan
gelii jest wzniosła i szlachetna. Ale nie powinna 
być przeładowana kościelnymi dodatkami. Nie 
wolno bowiem narzucać w  imię religii nakazów 
niemożliwych do wykonania.

Celibat jest właśnie tym  niepotrzebnym  
obciążeniem, narzuconym przez ludzi pod po
krywką zasad religijnych.

Celibat nie jest  niczym innym jak domaga
niem się, aby w  imię rzekomych -postulatów 
religijnych, duchowieństwo zrzekało się swoich 
praw naturalnych.

Pogwałcenie praw natury ma ujemny w p ływ  
na psychikę celebsa: dusza jego z  wiekiem  
staje się coraz bardziej zamknięta i zgorzknia
ła, celebs pozbawiony uczuć rodzinnych staje 
się automatycznie samolubem, zamiera w  nim  
serce, gaśnie chęć do życia, ogarnia go apatia
i przygnębienie; na dnie duszy pozostaje świa
domość nieprzydatności poniesionej ofiary —
i to jest może największy ból.

Oprócz tych skutków ujemnych w  dziedzinie 
duchowej, bez wątpienia są i ujemne następstwa  
dla organizmu, jak nv: bóle głowy, rozstrój 
nerwowy , przedwczesna skleroza, nagła śmierć, 
schorzenia serca i inne. Nie potrzeba dodawać, 
że celibat naraża wielu na łamanie prawa 
kościelnego i szkodliwe nałogi.

Celibat dla szerokiego ogółu duchowieństwa
jest niemożliwy i niepożyteczny. Można się 
zgodzić, że całkowitą wstrzemięźliwość potrafią 
zachować niektóre jednostki, ale to są „białe 
kruki”..

Główną trudnością przy  zachowaniu celibatu 
jest jego dożywotność. Jeżeli bowiem słusznie 
żądamy od młodego człowieka cnotliwego życia, 
aż do chwili małżeństwa, to zostawiamy mu 
nadzieję, że walka ze sobą zakończy się z chwi
lą ślubu. Młody człowiek obecne trudności 
znosi z myślą, że to kiedyś się skończy. T y m 
czasem celebs pozbawiony jest tej nadziei, 
dla niego walka zakończy się z  jego śmiercią.

I ta perspektywa długiego, nieokreślonego 
czasu jest właśnie najbardziej męcząca i w  
ostateczności sprowadza upadki.

Dla lepszego zobrazowania tej myśli można 
użyć następującego porównania. Po kładce 
przez strumień przejdzie prawie każdy czło
wiek, bo kładka choć wąska to jednak jest 
krótka. Ale po kładce tej samej szerokości 
wiodącej przez Wisłę rzadko kto przejdzie  — 
może uda się przejść jednostkom, większość 
ludzi natomiast dostanie zawrotu głowy i albo 
wpadnie do wody, albo też  ńądzie na tej  
kładce i będzie wołać o ratunek.

Podobnie rzecz się ma i z  celibatem. Celibat 
na krótką metę choć trudny  — to jednak 
jest możliwy, na dalszą natomiast jest nie
bezpieczny, łatwo stracić równowagę i upaść. 
Zwolennicy celibatu, nie tracąc rezonu powie
dzą, że przy  Bożej pomocy wszystko jest możli
we, a więc i zachowanie celibatu. Możnaby 
zgodzić się na to twierdzenie, o ile by dało 
się dowieść, że celibat obowiązuje z Bożego 
ustanowienia. Pan Bóg bowiem nakładając 
pewne obowiązki (zawarte są wszystkie w  
dziesięciu przykazaniach) daje odpowiednią po
moc do ich wykonania, czyli łaskę. Ponieważ 
celibat jest  czysto ludzkim wym ysłem , a do 
tego przeciwnym prawu naturalnemu i obja
wionemu, trudno zgodzić się na takie nieprze
myślane w yw ody. Nawet św ięty  Paweł naczy
nie wybrane do noszenia Ewangelii po całym  
ówczesnym święcie uskarżał się na „bodziec 
ciała”19.

„Bowiem nie mieszka we mnie, to jest w  
ciele moim, dobre. Albowiem chcieć przy  mnie 
jest, ale wykonać dobre nie znajduję. Bo nie 
czynię dobrego, które chcę, ale złe, którego 
nie chcę, to czynię”.

I z  ust Apostoła narodów w yryw a  się okrzyk  
rozpaczy: „Nieszczęsny ja człowiek, kto mnie 
wybawi od ciała tej śmierci”? Św ię ty  Paweł 
pomimo dobrej woli nie jest  zdolny do czy
nienia dobrze i widzi jedyną ucieczkę w  łasce 
Chrystusowej, ale bodziec ciała powoduje mimo 
wszystko w  nim dwoistość. „Ja tedy  sam um ys
łem służę zakonowi Bożemu, lecz ciałem za
konowi grzechu”20.

Raczej z  analizy tekstów wynika, że mogły  
być ewentualne upadki. W każdym razie, gdy
by nawet ulegał swej namiętnej naturze, pozo
stanie dla nas zawsze bohaterem, apostołem



narodów, naczyniem tm/branym, wielkim świę
tym.

Zwróćmy jeszcze uwagą i na to, że oprócz 
łaski Bożej i silnej woli, św. Pawłowi za
chowanie celibatu ułatwiały jego warunki 
życiowe. Wszak św. Paweł oddawał się w y 
czerpującej ręcznej pracy przy  tkackim war
sztacie; pokarm Apostoła musiał być bardzo 
skromny, skoro z zaoszczędzonych groszy cha
łupnika odbywał dalekie i niebezpieczne pod
róże w  celach misyjnych. Dodajmy do tego 
ustawiczne prześladowania, plagi i ciąganie 
po więzieniach, a otrzym am y cały splot warun
ków, które wyniszczały Apostoła i by ły  prze
szkodą do zawiązania życia rodzinnego. Dla 
św. Pawła, jako Apostoła narodów, będącego 
w  ciągłych podróżach celibat był koniecznością 
życiową. Nie miał po prostu czasu na założenie 
ogniska domowego, choć z drugiej strony miał 
pełną świadomość, że przysługuje mu to prawo. 
W liście bowiem do Koryntian (I. Kor. 9, 4—6) 
tak pisze: „Czyż nam nie wolno jeść i pić? 
Czyż nie m amy wolności wodzić się z  siostrą 
niewiastą, jako i drudzy Apostołowie i bracia 
Pańscy i Cefas? Czyli ja i Barnaba nie m amy  
wolności tego czynić?”

Jeżeli więc według nauki św. Pawła istnieje 
całkowita wolność dla Apostołów, a więc i dla 
ich następców: biskupów i kapłanów, w  spra
wie posiadania małżonki, na jakiej podstawie  
bezżenność ma być koniecznym warunkiem  
do święceń wyższych w  Kościele rzymsko-ka
tolickim, a zawarte małżeństwo przeszkodą 
wzbraniającą święcenia?
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Z  prasy zagranicznej

DIALOG „STANU ŚWIECKIEGO" ZE „STANEM D U C H O W N YM "
W am erykańskim  tygodniku rzym. 

kat. „The Catholic W orld” (Decem- 
ber 1959, n r  — 1.137) ukazał się cie
kaw y artyku ł Józefa L aw rance’a, w 
którym  autor zebrał najw ażniejsze 
zarzuty  staw iane księżom przez lu
dzi świeckich, oraz kontrargum enty  
broniących się przed zarzutam i księ
ży. Z arzuty  te i odpowiedź na nie są 
podsum owaniem  toczącego się od 
dłuższego czasu „dialogu” między 
stanem  świeckim  a stanem  duchow 
nym  w  Ameryce. Poniew aż w iększa 
część zarzutów  jest ak tualna  nie ty l
ko n a  gruncie am erykańskim , ale i 
u nas, dlatego pragniem y podać je 
do wiadom ości (w krótkim  stresz
czeniu) naszym  Czytelnikom.

Zarzut 1. Księża — skarżą się świec
cy — zapom inają o tym, że daw no 
m inął ten  okres, w  którym  duszpa
sterz w  parafii był jedynym , n a j
bardziej wykształconym  człowie
kiem. Mimo to, nie pozw alają nam , 
dorów nującym  ich w ykształceniu, 
udzielać się czynnie w  pracy p ara 
fialnej; zrażają do tej pracy swym 
zacofanym  konserwatyzm em . Odno
sim y w rażenie, że duszpasterze nasi 
nie dbają  o to, co m y m yślim y 1 cze
go oczekujem y od Kościoła; w praw 
dzie czasem uprzejm ie słuchają na
szych wypowiedzi, ale następnie 
działa ją samowolnie, w  m yśl po
wziętych, jakże błędnych planów,

szkodząc niejednokrotnie parafii, a 
naw et całem u Kościołowi.

Zarzut 2. Duchowni żyją dotych
czas w  gettcie. Nie tylko oddzielili 
się m urem  od całego nie rzym sko
katolickiego św iata, lecz nie in te
resu ją  się rów nież żywotnymi, 
współczesnymi zagadnieniam i. Poza 
nielicznym i w yjątkam i, większość 
księży nie zajm uje się spraw am i po
litycznym i, ekonom icznymi i społecz
nym i w łasnego kraju , aczkolwiek 
one to  w łaśnie k sz ta łtu ją  życie ich 
parafian . Jedynym  argum entem  m a
jącym  uspraw iedliw ić postawę ne
gatyw ną jest tw ierdzenie, że ludzie 
mogą zbawić sw ą duszę bez wzglę
du n a  w arunki w  jakich  żyją, a oni
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— kapłani — powinni myśleć tylko
o zbawieniu dusz nieśm iertelnych.

Zarzut 3. Duchowni nie cenią 
wartości rzetelnego w ysiłku in te lek
tualnego. K atolickie dogm aty — tak  
sąifeą — dają im  odpowiedź na 
wszystko. Gdy w ierni zw racają się 
do duszpasterzy z wątpliwościam i, 
wtedy ci w ertu ją  swoje podręczni
ki teologiczne i zna jdu ją  w  nich 
gotowe, apodyktyczne form uły roz
strzygające wszelkie bolączki życio
w e wyznawców. Teologię uw ażają 
za królowę w szystkich nauk, wobec 
czego inne gałęzie wiedzy, jak : so
cjologia, chemia, biologia, antropo
logia nie m ają dla nich pow ażniej
szego znaczenia. Są i tacy, którzy 
zajm ują postaw ę typowo obskuranc- 
ką wobec potrzeby w ykształcenia, 
zwłaszcza kobiet., dowodząc, że M at
k a  Boża nie uczęszczała do żadnego 
kolegium, a tym  bardziej do kole
gium  nie rzym sko-katolickiego, a jed
nak  zajęła najpow ażniejsze miejsce 
w śród w szystkich niew iast św iata. 
N iektórzy z am erykańskich księży 
niechętnym  okiem  patrzą  na kształ
cących się na św ieckich uniw ersyte
tach  oraz w  podejrzeniu m ają  w ier
nych, pośw ięcających się intensyw 
nej pracy umysłowej, obaw iając się 
by studium  nie zagasiło w  nich pło
m yka wiary.

Zarzut 4. Postaw a kleru wobec 
zagadnień życia rodzinnego ludzi 
świeckich jest niewłaściwa. Nie ro
zum ieją swych parafian . W spaniało
m yślnie propagują wielodzietność 
rodzin, bo sam i nie doświadczyli 
nigdy, jak  trudno  jest wyżywić, 
ubrać i w ykształcić w iększą ilość 
dzieci. Cóż więc im  szkodzi pow ta
rzać bezm yślnie z am bony teorie 
zaczerpnięte z podręcznika teologii, 
lub narzucone przez wyższą w ładzę 
kościelną, tak  samo m ądrą  w  tych 
spraw ach, jak  zwyczajni probosz
czowie, bo tak  samo bezdzietną. 
Księża nigdy nie zetknęli się z n a j
trudniejszym  problem em  zdobywa
n ia środków do życia dla całej ro
dziny; nie zdają  sobie sprawy, ile 
wysiłku, nerw ów  i zdrow ia kosztu
je  w ychow anie dzieci, jak  w strząsa 
rodzicami choroba dziecka, jak a  roz
pacz może ogarnąć rodziców, gdy 
np. u tracą  pracę i s ta ją  wobec gło
du i nędzy. Poniew aż księża nie 
przeżyw ają podobnych trudności 
osobiście, dlatego nie m ają  też zro
zum ienia dla trudności i kłopotów

ludzi świeckich. Nie rozum iejąc zaś 
swych parafian  n ie nada ją  się na 
ich kierow ników  duchowych, choć 
wyznawcy potrzebują pomocy du
chowej, oczekują jej od kapłana. I 
cóż znajdują? Najwyżej usłyszą nie
udolne, nieprzygotow ane kazanie w  
kościele, w  którym  próżno szukaliby 
jakichś m ądrzejszych w skazań ży
ciowych. S łuchanie takich  kazań 
uw ażają za zw ykłą s tra tę  czasu.

Z arzut 5. Z darza się b. często, że 
księża na swym  w łasnym  podw órku 
zaniedbują się w  pracy duszpaster
skiej i ośw iatow ej: są m arnym i spo
wiednikam i, niedbałym i kaznodzie
jam i, leniwym i prefektam i. Ci, co 
wznoszą szkoły przy kościołach, nie 
um ieją później dać młodzieży n a
leżytego nauczania, dobrać odpo
w iednich nauczycieli, zdobyć fun
dusze n a  solidne prowadzenie sziko- 
ły, a  wreszcie nie okazują najm nie j
szego zainteresow ania dla potrzeb 
młodzieży, lekceważą sport oraz ta 
kie organizację młodzieżowe jak  
harcerstw o itp.

N a zarzuty powyższe, duchowni 
am erykańscy s ta ra ją  się odpowie
dzieć przyznając n iektórym  z nich 
rację, inne odrzucając, a  równocze
śnie w ysuw ają cały szereg zarzutów  
pod adresem  ludzi świeckich. Ludzie 
świeccy — tak  piszą księża — nie 
rozum ieją dobrze, czym jest parafia  
oraz jak ie  zadania do spełnienia ma 
kapłan; parafia, jako m ała społecz
ność kościelna, m a przede wszyst
kim  oddać cześć Bogu, kap łan  zaś 
w inien głosić słowo Boże, udzielać 
Sakram entów  św. oraz sprawować 
Św iętą O fiarę — to są najgłów niej
sze obowiązki kapłańskie. Organiza
cje przykościelne, p raca społeczna 
kap łana — wszystko to jest dobre
o tyle, o ile  nie odrywa duszpaste
rza od ww. istotnych jego zadań.

Ludzie świeccy zapom inają o tym, 
że kapłani są ich przew odnikam i w  
spraw ach duchowych, a w ładzę tę  
m ają  n a  podstaw ie święceń. K ry
tycyzm parafian  czasem słuszny i 
potrzebny, często jednakże opiera 
się n a  braku znajom ości życia p a ra 
fialnego. K apłan ściślej z tym  ży
ciem związany w ie o w iele więcej, 
nie zawsze jednak  wszystkim i w ia
domościami może się ze swymi wyz
naw cam i podzielić, stąd  też jego roz
porządzenia mogą się czasem wydać 
dziwne i niezrozumiałe. Zresztą 
„stan św iecki” żąda czasem zbyt roz

ległej wiedzy od „stanu duchowne
go”. K apłan m a być w szechstronnie 
obeznany ze wszystkim : z socjologią, 
medycyną, chemią, fizyką, historią, 
biologią itp. podczas gdy on w  isto
cie studiow ał tylko teologię...

Ci, spośród świeckich, którzy tak 
zarzucają kapłanom  brak  zain tere
sowań in telektualnych zapom inają o 
tym, że miłość jest najw ażniejszą 
cnotą. Ci spośród świeckich, którzy 
zarzucają księżom lenistw o w  pracy 
duszpasterskiej, niechęć do prow a
dzenia organizacji przykościelnych 
lub odstręczanie od pracy parafia l
nej starom odnym  sposobem jej pro
w adzenia, nie chcą do tych organi
zacji należeć, ani w  jakikolw iek 
sposób dopomóc księdzu w  pracy; 
pochłania ich całkowicie „business”, 
chęć zdobycia jak  najw ięcej pienię
dzy i wygodnego urządzenia życia; 
w olą pójść wieczorem na „brydża” 
do klubu, aniżeli wziąć np. udział w 
śpiewie chóru parafialnego.

Na argum enty  „stanu świeckiego”, 
„stan duchow ny” odpow iada kon tr
argum entam i, atak  odpiera atakiem  
i w  ten sposób dialog trw a, przyczy
nia jąc się n iew ątpliw ie do usuw ania 
braków  niedbalstw a i lenistw a z 
jednej i drugiej strony, budząc za
interesow anie spraw am i kościelny
m i i świadcząc o tym , że społeczeń
stwo am erykańskie chciałoby mieć 
jak  najw ięcej księży, pracowitych, 
przykładnych, św iatłych i świętych.

Przydałby się tak i „dialog” u nas. 
Nie ulega wątpliwości, że posypały
by się ze strony św ieckich podobne, 
a może i cięższe zarzuty pod adre
sem naszego duchowieństwa. Jedno 
jest tylko pytanie: k tóry  z dzienni
ków lub tygodników kościelnych za
m ieściłby zarzuty  ataku jące  duchow 
nych n a  ich w łasnym  podwórku?

Kto z ludzi świeckich ośmieliłby 
się powiedzieć otw arcie to, co rze
czywiście m yśli o księżach? Jeśli 
chodzi o wyznawców rzym skokato
lickich, to ich krytycyzm  jest słabo 
rozwinięty. Księży swych uw ażają 
za ludzi idealnych, a wszelkie zarzu
ty, w ysuw ane przeciw  n im  w  pis
mach świeckich, oparte  na niezbi
tych dowodach, in te rp re tu ją  na ko
rzyść duchownych, jako w yraz p rze
śladow ania Kościoła, jako kłam stwo 
i oszczerstwo. Jak  struś chow ają gło
wę w piasek, rozzuchw alając tym  
swych duszpasterzy, którzy najspo
kojniej w  świecie odchodzą często 
bardzo daleko od ideału kapłana.



W I A D O M O Ś C I  Z K O Ś C I O Ł A  P O W S Z E C H N E G O

O większe zainteresowanie 
Kościołami Związku Radzieckiego

D r W. A. W isser’t  Hooft, sek re
ta rz  generalny Św iatow ej Rady 
Ekum enicznej na posiedzeniu K o
m ite tu  W ykonawczego SRE w lu 
tym  br. w  Buenos-A ires, zw rócił 
uw agą zebranym  przedstaw icielom  
Kościoła A rgentyny i U rugw aju  na 
konieczność lepszego zaznajom ienia 
się z w yznaniam i Zw iązku Radziec
kiego. Nieznajomość? Kościoła P ra 
w osławnego — stw ierdził — oraz h i
sto rii innych Kościołów w schodnich 
jest ogrom na.

K om entując p ierw szą w izytę ofic
ja lną  delegacji ekum enicznej w 
Zw iązku Radzieckim  z grudn ia 
1959 r . sek re tarz  generalny w yraził 
swój podziw  dla p r a c y  zarówno K oś
cioła praw osław nego jak  też Koś
ciołów: baptystycznego, lu te rańsk ie - 
go i arm eńskiego. Bogu należy po
dziękować, że Kościół w  Zw. Radz. 
cieszy się w olnością i swo

bodą ku ltu . S tąd  też zaistn iała  
możliwość naw iązania bliższych 
kontak tów  z poszczególnymi w y
znaniam i, a zwłaszcza z Kościołem 
praw osław nym , choć ani Rada E ku
m eniczna, ani w yznania te  nie są 
jeszcze przygotow ane do czynnego 
członkowstwa w  SRE.

Ku jedności Kościoła Indii 
i Pakistanu

Już od w ielu la t trw a ją  przygo
tow ania do zjednoczenia Kościołów 
pro testanckich  i anglikańskich  Ind ii 
północnych i P ak is tan u  w  jeden K o
ściół. Nowy ten  Kościół objąłby 
swym zasięgiem anglikanów , m eto
dystów, kongrecjonalistów , p rezb ite- 
rianów  i k ilka innych pom niejszych 
w yznań. P lan  zjednoczenia p rzew i
duje połączenie b iskupstw a ang li
kańskiego i metodystycznego, wobec 
czego zachodziłaby konieczność 
udzielenia sakry biskupiej tym , k tó 

rzy je j nie posiadają. W ciągu dwóch 
najbliższych la t Kościoły za in te re
sowane spraw ą połączenia się m a
ją  dobrze rozważyć proponowany 
plan zjednoczenia.

Bojkot pastorów-kobiet w Szwecji

T ak  zw any „front konfesyjny” 
utw orzony w  Szw ecji w  1958 r. do 
w alk i przeciw  pow ierzaniu kobie
tom  urzędu  pasto ra  w  tym  kraju , 
zaapelow ał do narodow ych p ara fii 
lu te rańsk ich  o bojkotow anie w szyst
kich placówek, obsadzonych przez 
pastorów -kobiety. O pierając się na 
tym, że ordynacja kob ie t sprzeciw ia 
się P ism u św., „fron t konfesy jny” 
p ro testu je  obecnie przeciw ko de
cyzji podję tej 21 stycznia br. przez 
K onferencję biskupów  szwedzkich
0 udzielenie o rdynacji trzem  kobie
tom, k tó re  ukończyły teologię. Wo
bec rozbieżności poglądów arcyb. 
H ultgren, k tó ry  m iał osobiście o r
dynować jedną z kandydatek , zw ró
cił uw agę pastorów  na to, że głów
nym zadaniem  Kościoła jest głosze
nie Ew angelii, co przecież mogą 
czynić nie tylko m ężczyźni ale i ko
biety. W im ieniu „fron tu  konfesy j
nego” odpowiedział biskup Bo 
G iertz: „Jak  długo będziem y m ieli 
możność ipozostawać w  Kościele 
szwedzkim, zachow ując wolność
1 swobodę w yrażania sw ych po
glądów, ta k  długo bronić będzie
m y swego stanow iska”. W m yśl te j 
w ypow iedzi 90 pasto rów  szwedz
kich podpisało petycję  przeciw ko 
ordynacji kobiet. W diecezji de Lu- 
tea  600 osób z pas to ram i na czele 
utw orzyło specjalną organizację do 
zw alczania jpastoratu kobiet. P rasa  
szwedzka ipotępia postaw ę biskupa 
G iertz’a  i „frontu  konfesyjnego” .

S praw ą ordynacji kobiet w 
Szw ecji zainteresow ał się Kościół 
anglikański oraz w yraził w  oficjal

nym piśm ie swe niezadowolenie z 
tego powodu. Byłoby rzeczą godną 
pożałow ania, stw ierdza pismo, gdy
by Kościół szwedzki pow ziął de

cyzję ordynow ania kobiet, co w 
konsekw encji przyczyniłoby się do 
w prow adzenia nieporozum ień m ię
dzy Kościołam i anglikańskim  i 
szwedzkim, w spółżyjącym i dotych
czas w  atm osferze b ratersk ie j 

wspólnoty.

Rada Ekumeniczna Kobiet

W Szwecji utw orzono Radę E ku
m eniczną Kobiet, k tó re j zadaniem  
będzie zacieśnienie więzów przy jaź
ni w śród kobiet Szwecji oraz p ro 
pagow anie ruchu  ekum enicznego 
w śród nich. P rogram y zebrań p rze
w idu ją  dyskusje na tem aty  re lig ij
ne, społeczne i m iędzynarodow e. 
Nowa organizacja zdołała już sku 
pić wokół siebie w ielką liczbę ko
bie t różnych wyznań. Na czele o rg a
nizacji s to i pan i E lza Cedergren. 
D r M argot Sahlin  została w ybrana 
członkinią K om itetu  Centralnego 
Św iatow ej R ady Ekum enicznej.

Próby bojkotu wizyty  
N. Chruszczowa przez Kościół 
rzymsko-katolicki we Francji

Kościół rzym sko-katolicki próbo
w ał bojkotow ać w izytę prem iera 
Zw iązku Radzieckiego N. Chruszczo
w a we F rancji. A rcyb. P aryża kard . 
Feltin, k tóry  zazwyczaj b ra ł udział 
jako rep rezen tan t rzym sko-kato
lickiego duchow ieństw a w  uroczys
tych przyjęciach, w ydaw anych przez 
rząd na cześć gości zagranicznych, 
tym  razem  odm ów ił przybycia na 
przyjęcie w ydane na cześć prem iera 
Zw. Radz. W czasie zwiedzania 
przez Chruszczowa zabytkowych 
K ated r w Paryżu, Reim s i Rouen 
duchowieństwo nie występowało 
oficjalnie.
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Z prasy krajowej

O jedność chrześcijaństwa
„Tygodnik Powszechny” 27 m a r

ca br. zam ieścił b. ciekawy w y
w iad z trzem a przedstaw icielam i 
nie rzym sko-katolickich w yznań 
w  Polsce na tem at jedności 
chrześcijaństw a oraz zapow iedzia
nego przez papieża Jan a  X X III So
boru Powszechnego. W ywiady p rze
prowadzono z Ks. arcyb. T ym oteu
szem, zastępcą m etropolity  Kościoła 
praw osławnego w  Polsce, z Ks. dr 
A ndrzejem  W antułą biskupem  Koś
cioła ewangelicko-augsburskiego, 
oraz z Ks. Janem  Niewieczerzalem, 
superin tendentem  Kościoła ew an
gelicko-reform owanego. Trzem Roz
mówcom postawiono następujące 
pytania:
1. Czy po jednanie Kościoła jest 

pożądane?
2. Jak ie  realne przeszkody is tn ie

ją  ku  tem u?
3. Co powinno być uczynione, aby 

pojednanie stało się możliwe?
4. Ja k  z punk tu  w idzenia swego 

Kościoła, należy ocenić zapo
w iedziany przez papieża Sobór 
Kościoła Katolickiego?

5. Czy już istn ieją  możliwości ja 
k ie jś wspólnej akcji z Kościołem 
rzym sko-katolickim ?

Odpowiedzi trzech P rzedstaw icie
li Kościołów były m niej w ięcej 
jednakow e. Wszyscy zgodnie 
oświadczyli, że pojednanie Kościoła 
jest ja k  najbardzie j pożądane, gdyż 
takiego po jednania pragnie sam 
C hrystus Pan. Kościół p ro testanck i 
od daw na propaguje w  świecie 
ideę zjednoczenia C hrześcijaństw a 
poprzez R uch Ekum eniczny. (Od 
siebie dodajem y, że Kościół rzym 
sko-katolicki dopiero w  osta tn ich  
la tach  od chwili pontyfikatu  obec
nego papieża zaczął żywiej in te 
resować się Ruchem  Ekum enicz
nym, brać udział w  konferencjach 
ekum enicznych, ale tylko w  charak 
terze obserw atora).

Przeszkody, zagradzające drogę 
do pojednan ia najlep iej określił 
Ks. Bp A ndrzej W antuła jako: h i
storyczne, : doktrynalne i personal

ne. K ilka  w ieków  h istorii Kościoła 
ewangelickiego ukształtow ało  w  
sw oisty sposób ludzi z w yznaniem  
tym  związanych. T rudno jest w y
zwolić się spod przeszłości; nie ty l
ko trudno  ale i niebezpiecznie, gdyż 
groziłoby to  zagubieniem  w łasnej 
tożsam ości i w łasnego oblicza, oraz

przekreśleniem  lub u tra tą  tych  
wartości, o k tó re  się przez setki la t 
walczyło. Może w iększą jeszcze 
trudnością w  pojednaniu  będą 
względy dogmatyczne. P rym at p a 
pieski, nieomylność, postaw a K o
ścioła rzymskiego, jako „praw o
w iernego w  stosunku do „odszcze- 
pieńców ” — stw arzają  opory 
w prost nie do pokonania w  świecie 
protestanckim . W reszcie personalne 
przeszkody, w yn ikające  ze słabości 
n a tu ry  ludzkiej, jak  chęć podkreśle
n ia w łasnej roli, pozycji i ważności 
staw iać będą tam ę zjednoczenia koś
ciołów.

Aby (pojednanie stało  się m ożli
we, po trzebna je st do tego b ra te r
ska miłość chrześcijańska, w yraża
jąca się w e w zajem nej pomocy 
i życzliwości, w  szacunku dla od
wiecznych przekonań religijnych, 
którego dotychczas brakow ało. 
W reszcie konieczna jest w spólna 
m odlitw a do Boga, będąca n a jlep 
szym argum entem , łączącym  ludzi 
w  obliczu jednego S tw órcy i O jca 
w  niebiesiech.

Sobór Powszechny zw ołany przez 
papieża Ja n a  X X III, trze j Rozmówcy 
uznali za w ew nętrzną spraw ę Koś
cioła rzym sko-katolickiego zgodnie 
zresztą z opinią tegoż Kościoła, k tó 
ry  dopuści na Sobór przedstaw icieli 
innych w yznań jedynie w  cha
rak terze  obserw atorów .

Na osta tn ie  py tan ie dotyczące 
ak tualnych  możliwości wspólnej 
akc ji z Kościołem rzym sko-katolic
kim  padły  opowiedzi potw ierdzające 
możliwość i konieczność współpracy 
w  k ie runku  zabezpieczenia pokoju 
światowego, o raz skoordynow ania 
w ysiłków  w  pracy  chary tatyw nej 
i społecznej.

N a m arginesie powyższego w y
w iadu pragniem y poinform ować 
naszych Czytelników, co Kościół 
rzym sko-katolicki m yśli o zjedno
czeniu chrześcijaństw a. Otóż posta
wa Kościoła rzymskiego nie uległa 
pod tym  względem zasadniczej 
zm ianie. W dalszym ciągu uw aża 
się za jedynie praw dziw y i nie m yśli 
czegokolwiek zm ienić ze swych dog
m atów  i w ierzeń. Jeśli mówi te raz
o zjednoczeniu, to nie m yśli o zjed
noczeniu Kościołów, lecz o „zjed
noczeniu w  Kościele” t.zn. o tym, 
aby w szystkie w yznania powróciły 
do „jedynego praw dziw ego Kościo

ła ” oraz przyjęły  jego zasady w ia 
ry. Inaczej pa trzą  n a  to  n iektóre
środow iska protestanckie, uw ażając, 
że w szystkie kościoły chrześcijań
skie są na rów ni cząstkow ym i w y
razicielam i w iary  i p raw dy o b ja 
w ionej, w szystkie posiadają część 
praw dy w  Bogu; scalenie tych po
szczególnych „praw d” da pełną, 
m ożliwą dla lud^i p raw dę o Koś
ciele i o Bogu. Ale Kościół rzym ski 
podobne rozum ow anie odrzuca jako 
całkowicie błędne i w  dalszym cią
gu przekonany je st o posiadaniu 
przez siebie in teg ralne j p raw dy  ob
jaw ionej. Nie u lega w ątpliw ości, że 
dopóki Kościół ten nie zmieni sw e
go stanow iska, dopóty nie będzie 
mogło być mowy o zjednoczeniu Koś
ciołów. W ydaje się nam , że zjedno
czenie tak ie  prędzej może nastąpić 
na sku tek  akcji Św iatow ej Rady 
Kościołów, gdyż jej zasady dają 
tem u realn iejszą podstaw ę.

Mimo konserw atyzm u Kościoła 
rzymskiego w  dziedzinie dok trynal
nej trzeba jednakże stw ierdzić, że 
w  jego ustosunkow aniu  się do 
innych w yznań, szczególnie do 
Kościoła ewangelickiego i p raw o
sławnego dokonał się głęboki p rze
łom. P rzede w szystkim  w ykreślono 
ze słow nika dotychczasowego takie 
określenia jak : „heretycy”, „schiz- 
m atycy”, „odszczepieńcy”, zastępując 
je  ku ltu ra lnym : „oddzieleni b rac ia” ; 
papież Jan  X X III kazał rów nież u su
nąć z m odlitw  kościelnych obrażliw e 
i raniące słowa, k tó re  podjudzały 
antysem ityzm : (chodzi tu  szczegól
nie o m odlitw ę z cerem onii W iel
kopiątkow ych, z k tó rej wykreślono 
słowa: „pre perfid is iudeis” — za w ia
rołom nych, zdradliw ych Żydów); 
w  O ktaw ie M odlitw  o Zjednoczenie 
C hrześcijaństw a (od 18 do 25 stycz
nia), spotykali się razem  katolicy
i w iern i innych w yznań; odbyw ają 
się też przyjacielskie spotkania, 
dyskusje teologów ew angelickich
i praw osław nych z teologam i k a 
tolickim i o raz w spólne konferencje 
naukow e; nie m ożna też pom inąć 
milczeniem  w spółpracy w  dziedzi
nie społecznej i chary tatyw nej, po
dejm ow ania w spólnych akc ji zm ie
rzających do rechrystian izac ji laicy- 
zujących się w  szybkim  tem pie 
społeczeństw. Te i tym  podobne 
poczynania duchow ieństw a rzym 
sko-katolickiego okręśla  się te rm i
nem : „w yjścia naprzeciw ”. C ztery
sta la t m usiało upłynąć, żeby 
Kościół rzym ski zrozumiał, że 
wszyscy ludzie choć inaczej w ie
rzący. są dziećmi jednego Boga
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i w yznaw cam i jednego Chrystusa. 
Próby „w yjścia naprzeciw ” innym 
w yznaniom  w  Polsce są jedynie 
słabym  odgłosem tego — co się dzieje 
na Zachodzie; ogran iczają się n a j
wyżej do życzliwych wypowiedzi 
na  te m at Kościoła ewangelickiego
i praw osław nego i zaniechania n a 
paści w  p rasie  i na am bonie, do 
zam ieszczania ew entualnych w y
w iadów  z przedstaw icielam i w y
znań nie rzym sko-katolickich, do 
przypadkow ych spotkań na odczy
tach.

Czytelników naszych ciekawić 
będzie z pew nością stosunek Kościo
ła  rzymskiego do naszego Kościoła. 
Otóż trzeba o tw arcie powiedzieć, że 
jest on raczej wrogi, wcale nie 
ow iany duchem ekum enicznym ; 
b iskupi w  swych przem ów ieniach 
na konferencjach duszpasterskich 
zw racają  uw agę proboszczom na 
realną groźbę ze strony naszego 
Kościoła i nakazują, aby księża 
p rzestrzegali w iernych przed 
uczestniczeniem  w  nabożeństw ach 
Kościoła narodowego, a naw et 
przed serdeczniejszym i kontak tam i 
tow arzyskim i z naszym i w yznaw 
cami; nie ty lko  p rzestrzegają ustnie, 
ale rozsyłają naw et listy  pastersk ie 
do tych  miejscowości, w  których 
para fie  nasze są liczniejsze. Jakaż 
jest przyczyna te j podw ójnej akcji: 
życzliwej do ew angelików  i p raw o
sławnych, a wrogiej do nas? P rzy 
czyn tak ich  jest kilka. W ydaje się 
nam , że najw ażniejszą z nich jest 
jedna: Kościół ew angelicki i p ra 
w osławny w  Polsce nie są dziś w y
znaniam i dynam icznym i, a stan  ich 
w yznaw ców  uległ znacznem u po
m niejszeniu na sku tek  em igracji 
tysięcy rodzin niem ieckich do 
NRF i odłączeniu od Polski ziem 
południowo i północno-w schodnich, 
najliczniej zam ieszkałych przez w y
znawców praw osław nych. O w ięk
szych m ożliwościach rozw oju tych 
Kościołów w Polsce n ie  m oże być 
mowy. N atom iast Kościół polsko- 
-kato lick i m a realne szanse rozwo
ju. Tylko we współczesnej h isto rii 
naszego Kościoła dokonują się t a 
kie „cuda”, jak  przechodzenie ca
łych parafii, względnie całych wsi 
rzym sko-katolickich  pod jurysdykcję 
polsko-katolicką; ty lko  do nas 
zgłasza się w ielu księży rzym skich 
w  dodatku ludzi o wysokim pozio
m ie in te lek tualnym  (z ty tu łam i

naukow ym i) i etycznym  (przew aż
nie ci, co m ieli odwagę odżegnać 
się od obłudnego celibatu). D yna- 
miczność, żywotność rożwojowa 
Kościoła ipolsko-katolickiego stw a
rza pew ną groźbę dla rzymskiego 
katolicyzm u. N atu ra ln ie  nie jesteś
m y utopistam i, zdajem y sobie 
spraw ę z tego, że m yśli postępowe 
nie szybko . jeszcze znajdą żywszy 
oddźw ięk w  szerszych kołach w ie
rzącego społeczeństw a polskiego, 
k tóre przez ty le wieków wychow y
w ano w duchu katolicyzm u rzym 
skiego. Pod tym  względem m niej 
zacofania w ykazują w  niektórych 
w ojew ództw ach Polski prości ludzie 
ze w si lub  prości robotnicy. In te li
gencja m niej się gam ie do naszego 
Kościoła. Je st to  odw rotny proces 
od tego, k tó ry  m iał m iejce w  XVI 
w ieku. W tedy św iatle jsza szlachta 
walc*zyła na sejm ach o zwycięstwo 
Kościoła narodowego. W ierząca n a 
sza in teligencja jest m ało k ry tycz
na, nie zna najczęściej obiektyw nej 
h isto rii Kościoła w  Polsce, jego 
upokarzającej zależności od pap ie
stwa, w szechw ładnych rządów  n u n 
cjuszów apostolskich w  naszym  
k ra ju  itp. S tąd  w ypływ a jej nega
tyw na postaw a do innych wyznań.

P oruszając na m arginesie w ia
domości z p rasy  kościelnej stosunek 
Kościoła rzymskiego do Kościoła 
polsko-katolickiego, w ysuw ając n a j
w ażniejszą przyczynę — w yznacza
jącą drogi nieekum enicznego nasta
w ienia rzymskiego katolicyzm u do 
nas, pragniem y wyw ołać dyskusję 
na powyższy tem at w  „Posłan
n ic tw ie”, oczekując od księży w  te 
renie, od naszych przyjació ł i sym 
patyków, w ypow iedzi oraz in fo r
m acji o akcji rzym sko-katolickiej, 
staw iającej tam ę w  rozw oju naszego 
Kościoła.

Ze swej strony przytaczam y w y
ją tk i z „pouczenia” rozesłanego 
przez K urię  B iskupią Chełm ińską 
z P elp lina  do duszpasterzy diecezji 
z nakazem  odczytania w iernym  
z am bony. Treść pouczenia w ska
zuje najw yraźniej, że idee ekum e
niczne, w ciągające w  swój zakres 
kap łanów  i w yznawców rzym sko-ka
tolickich na Zachodzie, nie dotarły  
jeszcze do um ysłów  i dusz księży 
polskich. A jeśli w płynęły częściowo 
na złagodzenie fanatyzm u w  sto
sunku do Kościoła ewangelickiego
i praw osławnego, to  zaostrzyły ra 

czej ten  fanatyzm  do nas oraz do 
innych w yznań mniejszościowych. 
Dla w yznań tych i dla nas nie 
istn ieje te rm in  „odłączeni b rac ia” 
lecz stare, dokuczliwe, zacietrzew io
ne określen ia : „sekciarze”, „here
tycy” itp. Ale niech ich w łasne 
słowa m ów ią sam e za siebie:

„Zgodnie z odw iecznym i p rzep i
sam i Kościoła K atolickiego w ie r
nym n ie w olno pod ciężkim grze
chem a n i uczęszczać na nabożeń
stw a tzw. «polskiego narodowego 
katolickiego kościoła», an i udzielać 
m u jak iejkolw iek pomocy. Przeciw 
nie, należy się m ieć na baczności 
przed jego propagandą i po b ra te r
sku przestrzegać przed nią ro d a
ków. D la w ysłanników  sekty oczy
i domy polskie pow inny być zam 
knięte.

K to przystąp ił do tzw. opolskie
go narodowego katolickiego kościo- 
ła» odpadłby tym  sam ym  od kościoła 
C hrystusowego i W iary ojców, 
w yłączyłby się od katolickiej 
w spólnoty i od uczestn ictw a w  S a
k ram entach  św iętych o raz pozba
wiłby się pogrzebu kościelnego”.

Do powyższego pouczenia, uderza
jącego bezpośrednio w  nas,’ dołączo
no inne, k tó re  zakazuje w iernym  
rzym sko-katolickim  b ran ia  udziału  
w nabożeństw ach innego w yznania:

„Ponieważ nie w szystkim  w iado
mo, że bran ie  udziału  w  nabożeń
stw ach innego w yznania jest k a to 
likom  w edług przepisów  praw a 
kościelnego pod grzechem  zakazane, 
przeto w yjaśnia się niniejszym  do 
bitnie, że każdy czynny udział w 
jakichkolw iek bądź cerem oniach lub  
nabożeństw ach innego wyznania 
stanow i dla katolików  grzech. Taki 
ak t bowiem zaw iera w  sobie p u 
bliczne zaparcie się swojej w iary 
św., a co najm niej rzuca podejrzenie 
przyłączenia się do d ane j sekty”.

C iekaw a rzecz. Na Zachodzie k się 
ża rzym scy oraz w yznawcy modlą 
się razem , w  jednym  kościele od
p raw ia ją  nabożeństw a, łączą swe 
w ysiłki w  p racy  społecznej, dysku
tu ją  — a w  Polsce grzechem  cięż
kim  grozi się tym , k tórzy  wezm ą 
udział w  nabożeństw ach innych w y
znań. Udział rzym skiego Kościoła 
w  E kum enii jest jeszcze w  Polsce 
bardzo problem atyczny. T rudno się 
zgodzić, aby na tych  podstaw ach 
m ożna było zbudować jedność 
chrześcijaństw a.

28



r e c e n z j e
„RUCH HUSYCKI W CZECHACH I W POLSCE” — Ewa Maleczyńska, Książka i Wiedza, Warszawa 1959, 

str. 552, cena 60 zl

W ydaw nictw o „Książka i W iedza" w ydało n iezw ykle  interesującą pracę Ew y M aleczyńskiej traktującą
o problemach hu sy tyzm u  w  Czechach i na ziem iach polskich i  ich w za jem nych  powiązaniach w  oparciu
0 najbardziej aktualne m ateria ły historyczne.

A u torka  posługując się postępową m etodą naukow ego badania podejm uje się trudnego zadania pod
sum owania dotychczasow ych w yn ików  badań problem ów ruchu husyckiego, syn tezy  ogromnego m ateriału  
źródłowego. S tw arza  tym  sam ym  jakby  podstaw ę do dalszych poszukiw ań i tw órczych w ysiłków  w  k ie 
runku  nakreślenia pełnego obrazu historycznego zjaw iska, ja k im  w  sw oim  czasie był ruch husycki. Za
sługa to ty m  w iększa, że dotychczasowa historiografia polska nie zajm owała się niem al wcale, jeśli nie 
liczyć n iew ielu prac popularnych, ruchem  husyck im  na terenie Czech. Opracowania natom iast poświęcone 
ruchow i husyck iem u  w Polsce, a pochodzące z końca X IX  w. traktow ały zw iązki Polski i husyckich  
Czech w  aspekcie politycznym , z punktu  w idzenia p o lityk i an ty luksem burskiej. N iespostrzeżone pozosta
wało zagadnienie w p ływ u  ideologii husyck ie j na szerokie w arstw y społeczeństw a polskiego, pom ijano  
podłoże i w arunki społeczno-gospodarcze tego ruchu. Na ocenach zaw artych w e w spom nianych pracach 
ciążył ponadto „klerykalny rzym sko-ka to lick i p u n kt w idzenia”, co prowadziło do negatyw nej oceny w p ły 
w ów  husyckich  w  Polsce.

H istoriografia lat pow ojennych sprostowała w praw dzie to  błędne stanow isko dowodząc postępowości 
roli h u sy tyzm u  w  Polsce, nie dając jednak pełnego obrazu tego zjaw iska.

A u torka  om aw ianej pracy poświęca pierw sze cztery je j rozdziały naśw ietlen iu  tła społeczno-gospodar
czego, całokształtu  stosunków  ekonom icznych, będących podłożem, na któ rym  kiełkow ały postępowe idee.

N arastający kryzys  ustro ju  feudalnego ja k i obserw ujem y w Europie w  X IV  i X V  w. k ry ł w  sobie 
ogromną ilość przyczyn  i przesłanek najróżnorodniejszej natury. Obok czysto ekonom icznych sprzecz
ności m iędzy środkam i a stosunkam i produkcji, które w  konsekw encji prowadzą do powstania now ych  
fo rm  gospodarowania, no tu jem y narastanie problem ów społecznych, narodow ych i religijnych.

Kościół tego okresu był z racji posiadania ogrom nych bogactw na jw iększym  feudałem  i budził zrozu
miałą niechęć i wrogość nie ty lko  w arstw  biedniackich, lecz także w arstw  średnio zam ożnych. Chciwość
1 bezkom prom isow ość w  ściąganiu przeróżnych danin i podatków  jakich  ciągle żądał R zym , a które szły 
na w ystaw ne  i pełne przepychu życie w ysoko postaw ionych w  hierarchii kościelnej — drażniły coraz 
bardziej i w yw o ływ a ły  fe rm en t wśród biednie żyjącego społeczeństwa. Spraw ę zaogniał fa k t, że wśród  
w ysokie j hierarchii kościelnej w iększość stanow isk zajm ow ali duchow ni n iem ieccy i włoscy. S tąd zrozum 
m iale stają się narodziny hasła: „Czechy dla Czechów”, będącego w yrazem  prądów narodowościowych. Na 
ty m  tle  w yrasta ł też ku lt języka  czeskiego, tak  w  literaturze- jak  i w  praktykach  religijnych.

Pojawienie się na arenie postaci Jana Husa poprzedziły liczne w ystąpienia  św ia tłych  ludzi p ię tnu 
jących dostrzegane zło. Dopiero jednak Hus — ten  człow iek czynu i  energii popartej głęboką wiedzą  
rozpoczął nieubłaganą w alkę z  błędną w ykładnią  P ism a Sw. podawaną oficjalnie przez Kościół, 'p ięt
nując obok tego niezgodność głoszonych teorii z praktyką.

W dalszym  ciągu A utorka , podkreślając szereg isto tnych  różnic w  sy tuacji politycznej i ekonom icz
nej Czech i  Polski, w ykazu je  jak  hasła husy tyzm u , echa w ielkich  kazań Husa w  kaplicy betlejem skiej 
to Pradze zna jdu ją  podatny grunt w Polsce. Przecież i  w  Polsce działalność Kościoła budziła poważne 
zastrzeżenia czy słu ży  ona aby isto tn ie celom relig ijnym . T u ta j te ż w yraźnie teoria m ijała się z  prak
tyką . R ów nież na ziem iach polskich istn ia ły  przyczyny kszta łtow ania  się pojęć narodowościowych. 
A utorka  w  dalszym  ciągu przytacza  szereg ciekaw ych przykładów  św iadczących o zazębianiu się w zajem nie  
ze sobą w ypadków  na ziem iach polskich i  w  Czechach. W ykazując, ja k  coraz siln ie jsze-sta ją  się w p ływ y  
h u sy tyzm u  w  Polsce po w ie lk im  pow staniu  ludow ym  w  Czechach i  jego następstw ach w  latach 1419—1422. 
A utorka  podkreśla, że ju ż  w cześniej poglądy i hasła głoszone przez husytów  przenikają do Polski i  nie 
pozostają bez w p ływ u  na bieg zdarzeń. Na dowód tego zna jdu jem y w książce opis powstania w rocław 
skiego w  1418 r. — którego sk u tk i i rozm iary nie sposób w ytłum aczyć inaczej ja k  ty lko  w pływ am i 
ideologii husyckiej. Z drugiej strony w yp a d ki polskie odbijały się g łośnym  echem  w  Czechach pobudzając 
ju ż  i ta k  rozgorączkowane pospólstwo, które na czele z  kaznodziejam i ludow ym i zaszczepiającym i w  nim  
hasła husyckie szykow ało się do w a lki w  ich imię.

D alszy bieg w ypadków  przynosi jeszcze w yraźniejsze w zajem ne współdziałanie husyckich  Czech i po
stępow ych w arstw  społeczeństw a polskiego, czego dow odem  była ugoda pabianicka m iędzy taborytam i
i Polską, w yraźna pomoc Czechów w  doprow adzeniu do pokoju ze Sw idrygiełłą  i  wreszcie w ielka  wspólna 
polsko-czeska w ypraw a przeciw ko Zakonow i K rzyżackiem u  w  1433 r. B y ł to  jeden z na jbardziej tryu m 
fa lnych  i  głośnych pochodów taboryckich  i p ierw szy odbyty  w spólnie przez w ojsko obu krajów  — Polski
i Czech. Oto narodziła się w izja  przym ierza m łodych społęczeństw  słow iańskich.

A u torka  ksią żk i wzbogaca każdy tem at w  pokaźną ilość ciekaw ych  i charakterystycznych  szczegółów  
historycznych i przytacza liczne w y ją tk i z ów czesnych dokum entów  i pism.

Dodaje to  książce uroku, czyni ją ciekaw ą i za jm ującą naw et dla czyteln ika  nie obeznanego z tem atem , 
a dla in teresujących się historią jest źródłem  bogatej w iedzy.

Jen.
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Duszpasterstwo w Kościele 
Polsko - Katolickim

C. d. ze str. 14

optym istyczne przew idyw ania. Również w ielu  k a to 
lików  n ieprak tykujących  powróciło do parafii, kiedy
— jak  stw ierdził jeden z nich — „przekonali się, 
że p ara fii napraw dę o nich chodzi”.

„A kcja nasza — oświadczył pow ieściopisarz k a to 
licki M. R. Sullivan, k tó ry  osobiście b ra ł udział 
w  „K rucjacie” — pozwoliła nam  odkryć rew elacyjny 
fakt, o k tórym  w ielu z nas nie m iało pojęcia: mnóstwo 
ludzi, k tórzy nie chodzą do kościoła, przyjdzie tam  
chętnie, jeśli zaprosi się ich serdecznie i um iejętnie
i jeśli przekonają się, że zależy nam  n a  nich rzeczy
wiście”.

Oczywiście inne są u  nas stosunki społeczne, k u l
tu ra lne , wyznaniowe i inna jest specyfika pracy 
m isyjnej. Ale sam  fak t, że Kościół rzym sko-katolicki 
po ty lu  w iekach Swej działalności ucieka się do 
tak ich  metod pracy, aby pozyskać ludzi dla swego 
system u, nie może nie zastanow ić każdego myślącego 
kap łana i duszpasterza i nie może czegoś go nie 
nauczyć.

A Kościół nasz jest przecież in  s ta tu  nascendi i d la 
tego . kapłan , k tó ry  nie jest m isjonarzem , k tó ry  do 
kościelnej społeczności swego „w iana” nie wnosi 
w  postaci żywych ludzi oddanych spraw ie, nie jest 
an i duszpasterzem , an i pełnym  kapłanem .

Z nalazł się ehyba przypadkow o w  Kościele i pędząc 
swój duchow o w egetatyw ny żywot za określoną 
opłatą, w ykonuje m echanicznie swe zawodowe czyn
ności.

K onkretyzuję prze to  omówione przeze m nie pro
blemy duszpastersko-m isyjne:

1. D baj o w łasne życie duchow e i życie m odlitwy, 
bo ty lko „z obfitości serca u sta  m ów ią”.

2. W zbogacaj sta le sw oją wiedzę i bądź zorientow any 
w e w szystkich współczesnych prądach  społecz
nych, ku ltu ra lnych  i religijnych. P rzez czytanie 
najlepszych publikacji w zbogacaj sw oją osobowość
i wiedzę o świecie i życiu.

3. Spotykaj się z ludźm i codziennie. Budź w  nich 
w iarę w  sens i w artość życia i m iej dla nich 
zawsze dobre słowo. Jeżeli karcisz, rób to 
z um iarem  z miłości do człowieka. Nie upokarzaj 
zbytnio karconego i nie obrażaj jego miłości 
w łasnej.

4. Nie przechodź nigdy obojętnie obok ludzkiego 
cierpienia. Nie m asz G reka, Żyda czy Rzym ia
nina, nie m asz rzymskiego, niewierzącego — jest 
człowiek, k tórem u Ty m asz okazać pomoc.

5. W każdą czynność kap łańską w kładaj cząstkę 
swej duszy i w iary. Bóg i ludzie patrzą  na Ciebie.

6. Potw ierdzaj życiem swoim to, co głosisz ludziom 
w niedzielę.

7. Napisz w  domu swoim „Ja  i mój dom będziemy 
służyli P an u ” i zachow aj tę  praw dę.

8. Dom Twój ma być m ałym  Kościołem i m ałą 
ojczyzną, gdzie każdy czuje się dobrze.

9. P am ięta j, że kazanie Twoje m a być Słowem 
Bożym i p raw dą Tw ojej duszy, k tó rą  masz p rze
żyć, przem yśleć i później z braćm i się podzielić. 
K to opow iada z am bony patetyczne banały
i oklepane slogany, ten  Boga obraża i lekceważy 
słuchaczy.

10. Zanim  w ydasz sąd o Twoim bliźnim  lub Twoim 
koledze, pomyśl czy nie okradasz go z duchowych 
w artości i n ie czynisz m u krzywdy.

11. Idź do ludzi nie ty lko w  czasie kolędy, lecz 
w  ciągu całego roku. Mów z nim i o Bogu. Opo
wiedz, o czym czytałeś. In te resu j się ich życiem. 
Budź uśpione sum ienie i w skazuj drogę pow rotu 
do Boga.

12. B ierz udział w życiu społecznym Twojego m iasta 
czy w si i przyłóż sw ą pracą cegiełkę, aby ludzie 
żyli lepiej, szlachetniej i radośniej.

13. Otocz szczególniejszą opieką dziatw ę Twojej 
parafii. Naucz ją kochać Boga, Kościół, rodziców. 
Zapal w  ich m łodych duszach płom ień w iary, 
co żyć im  pomoże w przyszłości. Nie żału j sw ojej 
proboszczowskiej fatygi. C hrystus kazał 99 zo
staw ić i szukać jednej zaginionej.

14. Znajdź trochę czasu d la  starców , opuszczonych 
lub  chorych, którzy  kiedyś modlili się z Tobą przy  
jednym  ołtarzu, a dziś przybyć nie mogą. W nieś 
do ich dom u trochę pogody, a do duszy w iary, 
że Bóg o nich pam ięta i że są na świecie dobrzy 
ludzie.

15. We wsi, w  której jesteś jedynym  świecznikiem, 
świeć praw dziw ym  św iatłem , aby każdy czegoś 
nauczył się od Ciebie, każdy wyszedł podniesiony 
na duchu. D baj o swój autory tet, o higieną życia 
osobistego i estetyczny wygląd. P am ię ta j o god
nym  zachow aniu się w  każdej sytuacji, bo Twoja 
postaw a rzu tu je  na Kościół, k tóry  reprezentujesz.

„ P O S Ł A N N I C T W O "
winno się znaleźć w każdym domu polskiego katolika

30



C O N T E N T S
The first, and most lm portan t artic le  in  th e  May 

issue of "Posłannictw o” is the  ”open le tte r” of the 
Rev. Bishop O rdinarius Dr M aksym ilian Rode addre- 
ssed to C ardinal S tefan W yszyński — P rim ate  of the 
Roman Catholic church, and to  all Rom an Catholic 
bishops in  Poland.

Rev. Bishop Rode draw s the atten tion  of the  Roman 
Catholic bishops in  Poland to the  fact of the  equivalen- 
ce of the ordination of bishops and priests in the Ro- 
m an-and Old-Catholic churches, and to the  resulting 
eąual valid ity  of all acts of bishops and priests of both 
these churches.

Consequently, Rom an Catholic bishops and priests 
should hołd in an eąual esteem  our churches, bishops 
and priests. Equally valid  Holy Sacram ents are  adm i- 
nistered, and  an eąually  valid  Holy Mass is said in 
churches of both denom inations. The sam e Holy Sac- 
ram ent is p resent in Rom an Catholic and Old Catholic 
churches. U nfortunately, Roman bishops recom m end 
struggle w ith  our church, and certain  catholic priests 
and lay catholics, carrying out these instructions, ab- 
use our clergym en and believers, in te rru p t our services, 
break windows in  our churches.

In  the  conclusion of his le tter, Ręv. Bishop Rode 
suggests th a t th e  Rom an Catholic Episcopate in  Po
land reconsider in the sp irit of the  Gospel the righte- 
ousness of th e  thesis: „Extra Ecclesiam Rom anam  nulla 
sa lus”?

The m onth of M ay is specially devoted in  our 
C hurch to  the cu lt of O ur Lady. This cu lt has, 
however, never been exaggerated , and rem ained 
w ith in  the  lim its of good sense. An exaggerated 
devotion to  the V irgin M ary is most apparen t in  the 
Rom an Catholic Church. This is the subject of the 
artic le  by Rev. D r Naumczyk, in w hich the au thor 
d raw s the a tten tion  to the fact, th a t the level of the 
m any publications devoted to  O ur Lady has consi- 
derab ly  dropped of late; th e ir  devoytness is super- 
ficial, of a m ediaeval bigotry; they  seem to compete 
in tear-shedding, sugary  devotion. In  con trast w ith 
the thousands of publications on the M other of 
God, are the scarce but serious and pathetic  m entions 
of H er in the New Testam ent.

In  his last (3rd) article  on the Dead Sea Scrolls, 
the same au thor discusses the value of the disco- 
vered  m anuscrip ts fo r m odern biblical science.

In the h istory of the idea of a N ational Church, 
in the XVI century , Reform ation becam e the finał 
act. The efforts of the precursors of the Reform ation: 
John Wycliffo, John Hus, John O stroróg in Poland, 
the G allicanism  in France, tended  tow ards the 
liberation  from  the suprem acy of the pope. R eform a
tion has brought about the desired resu lt: it organized 
N ational Churches in Europę. A fter having stated 
th is fact in his artic le  en titled : „At the Sources 
of th e  R eform ation”, Rev. E. B ałak ier continues 
to describe th e  m ost im portan t causes of the 
Reform ation.

F ngineer Orlicki, refering  to  the article  about the 
philosophic system of Joseph M aria Hoene-W roński

carried  by issue n r  1—2 of „Posłannictw o”, ąuotes 
some in teresting  facts from  the life of the  famous 
Polish philosopher.

In  connection w ith  the cu rren tly  p reva iling  in terest 
in  the idea of un ity  of the C hristian  Church, Rev. 
L. Sychowicz w rites about the foundations on which 
St. P au l the Apostle has based the un ity  of early  
C hristianity . T hat problem  can  be found in all 
his epistles, especially in the epistle to th e  „Beloved 
G ala tians”.

The artic le  by Rev. M. Tokarski rep resen ts the 
history  of celibacy from  the tim e of ea rly  ch ristia- 
nism  un til the  act by  Pope G regory VII who, 
selfw illingly, con trary  to S crip tures and law  of 
natu rę , imposed celibacy upon the en tire  Roman 
Catholic Church.

In  m odern tim es, the  m ethods applied  by the 
clergy in th e ir  w ork m ust change, sińce the old 
conventional m ethods are no longer acceptable. 
This is absolutely  necessary  especially for our 
Church, w hich is characterized by an  apostolic and 
m ission-m inded dynam ism . A ll our p riests m ust 
not only have a strong fa ith  and an a rd en t religious- 
ness; they m ust also have the zeal of the Apostles 
of early  C hristianity , and a strong conviction of the 
righteousness of and need for a Polish Catholicism. 
This subject is trea ted  a t  g rea t length  by Rev. 
E. N arbuttow icz.

W ithin the  cycle of articles on the "M illenium ” 
of the Polish S tate , Rev. Szczepan W łodarski repre- 
sented the p a r t played by Poles a t  the  Councils 
in Constance and Basel in  carry ing  through the 
resolution on the suprem acy of the Council over 
the  pope. One of the m ost active "councilm en” 
in  Constance has been John Łaskarz, the bishop 
of Poznań. A t the Council of Basel, th e  Polish 
delegation subm itted  a trea tise  on the suprem acy 
of the Council over the pope, elaborated  by professors 
of the Jagiellonian  U niversity, w hich w as considered 
the best of all those presen ted  to the Council.

A new  inform ation section: "From  Polish and 
Foreign P ress”, appears for the f irs t tim e in this 
issue; the Editors p lan  to publish in  th is section 
resum es of the m ost in teresting  recent press articles 
and c u rre n t news. As the f irs t item  of in terest 
has been published the resum e of the interview s 
organized by "Tygodnik Powszechny” (Universal 
C atholic W eekly) w ith  rep resen ta tives of the Orthodox, 
L u theran  and Reform ed Churches. This inform ation 
fu rn ished  the  m ateria ł fo r a short speculation 
on the  a ttitu d e  of the Rom an Catholic C hurch to the 
Polish Catholic Church. This attitude , according to 
the quoted excerpts from  pasto ra ł le tters, is not quite 
correct. The Rom an Catholic C hurch in Poland 
considers the  Polish N ational Church to  be a heresy, 
and th rea tens w ith  in fernal punishm ent all those 
w ho w ould dare a ttend  a Polish Catholic service.

The issue is com pleted by cu rren t news from  
the C hristian  C hurch and by book reviews.

I N H A L T
Den Inhalt des ersten und w ichtigsten A rtikels in 

der M aiausgabe der Zeitschrift „Posłannictw o” (Mis- 
sion) b ildet der „Offene B rief” des Bischofs O rdnina- 
rius Dr. M axim ilian Rode gerichtet an den K ardinal 
S tefan W yszyński — P rim as .d er róm isch-katholischen 
K irche und  an alle róm isch-katholischen Bischófe in 
Polen.

Bischof Rode m acht die rom ischen Bischófe in  Polen 
auf dei Tatsache aufm erksam , dass die 3 ischofs-und  
P riesterw eihen in  der róm isch-katholischen und  der 
altkatholischen  K irche den gleichen W ert und G iiltig- 
keit besitzen und demzufologe alle bischóflichen und 
priesterlichen Handlungen sowohl in der einen, ais

auch in  der anderen K irche die gleiche G iiltigkeit ha- 
ben.

U nter Beriicksichtigung dieser Tatsache sollten die 
Bischófe und  P rieste r der róm isch-katholischen K irche 
dieselbe A chtung fu r unsere K irchen, unsere Bischófe 
und P riester, w ie fu r ih re  eigenen haben. Den gleichen 
W ert und G iiltigkeit haben die in  róm isch-katholischen 
und in  altkatholischen K irchen ausgeteilten Heiligen 
S akram ente und verlesenen Messen. In beiden K irchen 
befindet sich dasselbe A llerheiligste Sakram ent. Be- 
dauerlicherw eise erteilen róm ische Bischófe W eisun- 
gen, unsere K irchen zu bekam pfen und in der Ausfiih- 
rung dieser Weisungen beleidigen manche geistlichen
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und w eltlichen K atholiken unsere P rieste r und G lau- 
bigen, storen unsere A ndachten, schlagen Fensterschei- 
ben in  unseren K irchen ein.

Am Ende seines Briefes m acht Bischof Rode den 
rom isch-katholischen Episkopat in  Polen den Vor- 
schlag, im  Ś inne des Evangelium s iiber die Richtig- 
keit folgender These nachzudenken:
„E xtra Ecclesiam  Rom anam  nulla salus?”

D er Mo-nat M ai ist in unserer K irche e in er beson- 
deren  A ndacht der M uttergottes gewidm et. Diese 
A ndacht w ar jedoch nie ubertrieben  und blieb in den 
G renzen d e r  V ernunft. E in iibertriebener M arienkult 
m acht sich in der rom isch-katholischen K irche am  
m eisten bem erkbar. Dieses Them a behandelt der 
P ries te r Dr N aum czyk in seinem  A rtikel, in welchem 
e r  nachw eist, dass viele B earbeitungen von M arien- 
w erken in  d e r le tzten  Zeit au f das N iveau d er 
m ittelalterlichen  O berflachlichkeit und Schein- 
heiligkeit sinken, indem  sie sich in e iner zuckersiissen 
und w eichlichen From m igkeit iiberbieten. Einen 
Gegensatz zu den tausenden  von W erken iiber die 
M uttergottes b ilden  die, zw ar wenigen, doch e rn s t-  
haften  und  andachtsvollen  E rw ahnungen in der 
Heiligen S chrift des Neuen Testam ents. Derselbe 
A utor besprich t in seinem  le tzten  (dritten) A rtikel 
iiber die M anuskrip te von Q um ran den W ert der 
aufgefundenen D okum ente fiir die m oderne biblische 
W issenschaft.

In  der E ntw icklung der Idee der N ational K irche 
des XVI. Jah rh u n d e rts  is t die R eform ation ais 
le tzter A kt zu betrach ten . Das B estreben der Vor- 
kam pfer der R eform ation: des John Wicliffe, Jan  Hus, 
Jan  O stroróg in  Polen, des G allikanism us in F rank - 
reich  ging in der R ichtung, sich von der M acht 
des P apstum s zu befreien. Die Reform ation erzielte 
den gew iinschten Erfolg: sie o rganisierte N ational 
K irchen in Europa. Nachdem  der P rie s te r  Mgr 
E. B a’ak ier obige Tatsache in seinem A rtikel un ter 
dem  T ittel ”An den Quellen der R eform ation” fest- 
gestellt hat, besp rich t e r  w eiter d ie  w ichtigsten 
U rsachen der Reform ation.

Im  Anschluss an  den A rtikel iiber die Philosophie 
von Joseph M aria H oene-W roński, der in N um m er 
1—2 der „M ission” (..Posłannictw o”) erschien — gibt 
M gr Ing. O rlicki einige in teressan te E inzelheiten 
aus dem  Leben des beriihm ten polnischen Philosophen 
Joseph M aria H oene-W roński an.

Im  Zusam m enhang m it der A k tua lita t der Idee 
der E inheit der K irche Jesu  C hristi schreib t P rieste r 
M gr L. Sychowicz iiber die G rundlagen, auf welchen 
d er heilige A postel P au l die E inheit des u rspriing- 
lichen C hristentum s stiitzte. Dieses P roblem  tr i t t  
in allen Briefen des heiligen P au lus hervor und 
zw ar ganz besonders im Briefe an „die geliebten 
G ala ten”.

Der A rtikel des P rieste rs  M. Tokarski beschreibt 
die Geschichte des Z olibats seit d e r  Zeit des 
urspriinglichen C hristentum s bis zum A uftre ten  des 
P apstes G regor VII, der eigenm achtig, im W ider- 
spruch m it d e r H eiligen Schrift und dem N aturrecht, 
das Zólibat der gesam m ten rom isch-katholischen 
K irche aufdrangte.

Die neuzeitliche G eistlichkeit m uss die klassische 
G eistlichkeit nach  dem alten  V orbild ersetzen. Dies 
ist fiir unsere K irche besonders w ichtig, da sie 
sich durch apostolische und m issionare Dynamik 
auszeichnet. Jeder von unseren  P rieste rn  muss sich 
n icht n u r durch seinen festen  G lauben auszeichnen. 
sondem  e r  m uss den E nthusiasm us der AposteT"des 
friihen C hristentum s und eine volle Uberzeugung 
von der R ichtigkeit und  d er N otw endigkeit des 
polnischen K atholizism us besitzen. Dieses Them a wird 
eingehend von P rie s te r E. N arbuttow icz besprochen.

Im  R ahm en der A rtikel iiber das „M illenium ” des 
Polnischen S taates ste llt der P rie s te r  Szczepan 
W łodarski den A nteil der Polen an den Konzilen 
von K onstanz und Basel in der D urchfiih rung  des 
Gesetzes von der O bergew alt der Konzile iiber den 
P apst d ar. E iner der ak tiv sten  „K onziliaristen” in 
K onstanz w ar der Bischof von Posen — Ja n  Łaskarz. 
Die durch die polnischen D elegierten auf dem 
Konzil von Basel vorgelegte und von den Proffessoren 
der Jagellonischen U niversitat bearbeite te A bhandlung 
iiber die O bergew alt der Konzilen iiber dem  Papst, 
w ar die Beste von allen vorgelegten A bhandlungen.

In  d er vorliegenden N um m er der „M ission” („Po
słannictw o”) w urde eine neue Inform ationssparte 
eingefiihrt und zwar: „Aus der In -und  A uslandischen 
P resse”. Die R edaktion w ill in  dieser S parte  kurze 
Inhaltsangaben  von bem erkensw erten  A rtikeln  und 
Pressenachrich ten  publizieren. Ais erste  interessante 
N achricht w urde der In h a lt des In terv iew s des 
„Tygodnik Powszechny” (AUgemeine K atholische 
W ochenschrift) m it den V ertre te rn  der griehisch- 
orthodoxen, lu theran ischen  sowie der reform ierten  
K irche angegeben. Diese N achricht d ient ais Aus- 
gangspunkt zu den kurzeń E rw agungen iiber das 
V erhaltn is der rom isch-katholischen K irche zu der 
polnisch-katholischen. Dieses V erhaltn is ist — was 
die zitierten  Ausziige aus den H irtenbriefen  nach- 
weisen n ich t ganz korrek t. Die rbm isch-katholische 
K irche in  Polen sieht die polnisch-katholische K irche 
ais K etzerei an  und droht denjenigen, die es wagen 
an einer polnischen A ndacht teilzunehm enm it m it 
allen H ollenąualen.

Den Rest d e r  N um m er fiillen N achrichten  von 
der christlichen K irchen und Bticherrezensionen aus.
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Kapłani, Alumni i kandydaci 
do stanu duchownego

1. Do pracy duszpasterskiej wśród Polaków w kraju i zagranicą są potrzebni 
kapłani. Dlatego przyjmujemy w poczet duchownych naszego Kościoła 
księży, którzy indywidualnie lub z całymi parafiami nadeślą zgłoszenia.

2. Przyjmujemy studentów, alumnów seminariów duchownych, którzy 
przerwali swe studia, a mają zamiar je dokończyć. Po przedłożeniu 
odpowiednich świadectw skierowani będą na właściwy rok studiów 
w ChA T lub WSD.

3. Kandydaci do stanu duchownego mogą jużubiegać się o przyjęcie na 
studia filozoficzno-teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 
lub w Wyższym Seminarium Duchownym na rok akademicki 1960/61.

Należy przedłożyć:

a) metrykę urodzenia i chrztu,

b) świadectwo dojrzałości (matura lub inne równorzędne świadectwo 
ukończenia szkoły średniej, chociażby nie uprawniającej do odbywania 
studiów wyższych),

c) świadectwo lekarskie o stanie zdrowia,

d) podanie i życiorys na odpowiednim formularzu otrzymanym w W y
dziale Oświaty RN.

e) trzy fotografie.

Chrześcijańska Akademia Teologiczna jest wyższą uczelnią na prawach 
państwowych, studia trw ają cztery lata, a absolwenci mają prawo ubiegać 
się o stopnie naukowe. Studia filozoficzno-teologiczne w W SD trw ają rów
nież cztery lata. W  obu wypadkach możliwość zamieszkania w internacie.

Zgłoszenia i korespondencję należy kierować na adres: Kuria Biskupia 
Kościoła Polsko-Katolickiego, W arszawa, ul. Wilcza 31.

f )rzy Kościele naszym Biskup Ordynariusz założył Zgromadzenie 
Sióstr Polskich Franciszkanek. Do Zgromadzenia mogą być przy

jęte panny lub w dow y o nienagannym życiu, zdrowe, w  wieku od 
lat 18 do 40, pragnące poświęcić się jako siostry zakonne pracy 
charytatywnej.

Kandydatki w inny wysłać wniosek o przyjęcie z  życiorysem  
i opinią swego duszpasterza na adres:

Ks. Dyrektor Domu Zgromadzenia Sióstr Polskich Franciszkanek, 
Puszczykówko k!Poznania ul. Kopernika 30, tel. 157.

U w aga!


