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Tygodnika Ilustrowanego

Tylko stała prenumerata zapewni regularne 
otrzymywanie pięknie ilustrowanego i cieka
wego w treści Tygodnika

Zamówienia i przedpłaty na prenumeratę przyjmowane są w terminie do dnia 15 
miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty przez: Urzędy Pocztowe, listonoszy oraz 
Oddziały i Delegatury „Kuchu”. Można również zamówić prenumeratę dokonując 
wpłaty na konto PKO Nr 1-6-100020 — Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw 
„Ruch” Warszawa, ul. Srebrna 12. Na odwrocie blankietu należy podać tytuł za
mawianego czasopisma, czasokres prenumeraty oraz ilość zamawianych egzemplarzy: 

Cena prenumeraty: kwartalnie — zł 26, półrocznie —  zł 52, rocznie — zł 104. 
Cena prenumeraty za granicę jest o 40°/'« wyższa od ceny podanej wyżej. Przedpła

ty na tę prenumeratę przyjmuje na okresy kwartalne, półroczne i roczne Przedsię
biorstwo Kólportażu Wydawnictw Zagranicznych „Ruch” w Warszawie, ul. Wil
cza 46 za pośrednictwem PKO Warszawa Konto Nr 1-6-100024.

Zq d ajcie  „Rodziny11 w kioskach Ruchu!!!

„POSŁANNICTWO"
winno się znaleźć w każdym domu polskiego katolika
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BISKUP DR MAKSYMILIAN RODE

Nasza dogmatyka

SEN S SŁÓW USTANOW IENIA EU CH ARYSTII 
W ŚW IETLE PISMA ŚW IĘTEG O  I TRADYCJI

Najświętszy Sakrament albo Eucharystia w 
Kościele Jezusa Chrystusa od pierwszej chwi
li obietnicy, zwłaszcza jednak od chwili Jego 
ustanowienia po dzień dzisiejszy rodził i rodzi 
sprzeciwy i zachwyty, wątpliwości i zdecydo
wanie, wzgardę i miłość-moc. Pojmowanie zaś 
słów ustanawiających Eucharystię dzieliło teo
logów na przeróżne -grupy, zwłaszcza w  bie
żącym tysiącleciu ukształtowało różniące się 
między sobą Kościoły, które również z tego 
względu przybrały sobie nowe, swoiste na
zwy. W rzeczy samej —  według nas —  nie
wiele istnieje prawd, które Chrystus Pan tak 
wyraźnie postawił i tak jasno sformułował.

SŁOWA USTANOWIENIA EUCHARYSTII

,,A gdy oni wieczerzali, wziął Jezus chleb, 
błogosławił i łamał, i dał uczniom swoim mó
wiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało Moje. 
A wziąwszy kielich, dzięki czynił i dał im mó
wiąc: Pijcie z tego wszyscy. To jest bowiem 
Krew moja Nowego Testamentu, która za wie
lu wylana będzie na odpuszczenie grzechów” 
(Mat. XXVI, 26— 28). Podobnie tę ważną sce
nę opisują: św. Marek (XIV, 22— 24). i św Łu
kasz (XXII, 19— 20) z tym, że ten ostatni 
ewangelista notuje jeszcze polecenie Chrystu
sa: „To czyńcie na moją pamiątkę” . Św. Pa
weł w  I Liście do Koryntian podaje: „...otrzy

małem od Pana, co też wam podałem, że Pan 
Jezus tej nocy, w której był wydany, wziął 
chleb i dzięki uczyniwszy łamał i rzekł: Bierz
cie i jedzcie, to jest ciało moje, które za was 
będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę. 
Także i kielich gdy było po wieczerzy mówiąc: 
Ten. kielich jest nowym testamentem we Krwi 
moijej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pa
miątkę moją” (XI, 23— 25). Słowa proste, 
jednoznaczne, wypowiedziane zdecydowanie, 
bez jakiegokolwiek kolorytu.

DOSŁOWNIE CZY PRZENOŚNIE?

Dla niektórych Ojców Kościoła i później
szych teologów słowa ustanowienia Najświę
tszego Sakramentu wydały się jednak za ma
ło jasne i poczęli treść ich pojmować prze
nośnie, metaforycznie, symbolicznie, a nie li
teralnie, dosłownie. Czy słusznie?

Chrystus Pan zwyczajem języków wschod
nich przemawiając, ucząc, chętnie posługiwał 
się przypowieściami, metaforami, przykłada
mi, słowem mówił obrazowo. Twierdzenia te
go nie potrzeba udawadniać. Ustanawiając 
Najświętszy Sakrament Pan Jezus używa słów 
prostych, jednoznacznych, słów, których właś
ciwego znaczenia nie można podłożyć pod in
ne słowa; słowo „wino” nigdy nie było i w
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chwili ustanowienia Najświętszego Sakramen
tu również nie oznaczało jakiegoś symbolu, 
ani nie mogło być symbolem Krwi Jezusa, 
podobnie chleb nigdy nie oznaczał i nie mógł 
w danym momencie oznaczać Ciała Jezusa, 
nie ibył symbolem ciała. Toteż Chrystus ma
jąc w ręku chleb i kielich z winem i mówiąc: 
„To jest Ciało Moje” ... „To jest bowiem krew 
Moja” boską mocą przemienił substancje chle- 
ba i wina, a nakazując apostołom ponawianie 
tej świętej i cudotwórczej akcji uzdolnił ich 
do takiego samego przeistaczania chleba i wi
na.

Powiedzenie Chrystusa: „To jest- Ćiało Mo
je, które za was jest wydane” znowu bardzo 
wyraźnie wskazuje nie na symbol, ale dosłow
nie na swoje Ciało, a mówiąc: „To jest ciało 
m oje” trzymał w  ręku chleb. To samo doty
czy wina —  Krwi i jej przelania. A  więc 
trzymany chleb i kielich z winem, Chrystus 
słowami przemienił w  swoje Ciało i w  Swoją 
Krew, które później na Krzyżu rzeczywiście 
i w  sposób krwawy zostały ofiarowane Trój
cy  św. Sw. Paweł też nie inaczej, a właśnie 
dosłownie rozumie słowa Chrystusa kiedy 
pisze: „Tak więc ktokolwiek by pożywał ten 
chleb albo pił kielich Pański niegodnie, wi
nien będzie ciała i kirwi Pańskiej” , „...kto bo
wiem pożywa i pije niegodnie, potępienie dla 
siebie pożywa i pije, nie bacząc na ciało Pań
skie” (I Kor. XI, 27— 29).

Apostołowie słowa Chrystusa rozumieli do
słownie, zresztą w  ogóle mentalność ich jako 
ludzi prostych raczej skłonna była wszystkie 
wypowiedzi Mistrza przyjmować literalnie, 
nawet niekiedy przypowieści, przenośnie, ilu
stracje, co Pan Jezus natychmiast prostuje 
(np. Mat. XVI, 11). Pan Jezus znał apostołów, 
przenikał ich umysły i gdyby był zauważył, 
że słowa Jego źle pojmują, skorygowałby ich 
błędne pojmowanie. Nie pozwoliłby im i ich na
stępcom, Kościołowi i w  Kościele trwać w  błę
dzie i oddawać cześć boską chlebu i winu. 
Oni jednak zrozumieli sens słów Pana Jezusa 
prawdziwie, dlatego nie trzeba było żadnej ko
rekty ze strony Pana Jezusa.

Nie bez znaczenia jest wreszcie fakt, że 
Chrystus Pan (ustanowił Najświętszy Sakra
ment w  przeddzień Swej męki; Jego słowa są 
przeto testamentem. Czyż w  takiej chwili 
ktokolwiek, a zwłaszcza Syn Boży posługiwać 
się może przenośniami? Nie, w  obliczu śmier
ci mówi się krótko, jasno, zdecydowanie, właś
nie tak, jak to uczynił Jezus Chrystus.

Treść słów Chrystusa należy więc rozumieć 
dosłownie, a nie przenośnie.

POGLĄD OJCÓW KOŚCIOŁA

Ogół Ojców Kościoła rozumie słowa Chry
stusa dosłownie, a chociaż w pierwszych wie
kach są nieliczne wyjątki, za to już od II—  
IV w. wiara w  prawdziwą, w  rzeczywistą 
obecność Chrystusa w  Najświętszym Sakra
mencie jest aż do późnego średniowiecza po
wszechna. Przytoczymy kilka opinii znacz
niejszych Ojców.

Św. Ignacy Antiocheński (um. 107) pisze: 
„Od Eucharystii wstrzymują się (doceci), bo 
nie wierzą, że Eucharystia jest ciałem Zbawcy 
naszego Jezusa Chrystusa, ,tym, które za na
sze grzechy cierpiało” — „sarks Jezu Chrystu 
patusa” (Smyrn. 7, 1). Św. Justyn (+  165) 
w pierwszej Apologii pisze, że w  Eucharystii 
nie zwykły chleb i nie zwykłe wino przyjmu
jemy, lecz jest to., „ciałem i krwią wcielone
go Jezusa” . Tertulian (+  222) w  broszurze 
„O bałwochwalstwie” strofuje rzemieślników 
chrześcijan, którzy przyjmują Ciało Pańskie 
w Kościele, a potem idą i „bałwany poganom 
sporządzają” —  i strofuje: „O zbrodnio! Ży
dzi raz podnieśli ręce na Chrystusa, ci co
dziennie bezczeszczą jego Ciało” . W podobnie 
mocny i zdecydowany sposób głoszą wiarę w 
rzeczywistą obecność Chrystusa w  Eucharystii 
inmi Ojcowie Kościoła, że jeszcze tytułem przy
kładu wymienimy: Sw. Ireneusiza, św. Cyryla 
Aleksandryjskiego, św. Cypriana, św. Atanaze
go („Jesteśmy ubóstwieni, bo nie przyjmujemy 
ciała człowieka, lecz ciało Słowa” ), św. Hilare
go i wielu, wielu innych.

*

Z okazji publicznych hołdów, składanych 
Bogu w Najświętszym Sakramencie w uroczy
stość i w  oktawie Bożego Ciała również poza 
murami naszych katolickich świątyń, potwier
dzamy na łamach naszego czasopisma swą 
głęboką ' szczerą wiarę w rzeczywistą obec
ność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sa
kramencie. Trudność zaś zrozumienia tej peł
nej ku nam miłości tajemnicy tłumaczymy 
wszechmocą Bożą. Chrystus, nie przestając 
być niewidzialną drugą osobą Trójcy Świętej, 
przyjął na określony czas niewidzialną postać 
ludzką, może więc i w  inny sposób przebywać 
z nami. Wybrał postacie chleba i wina, a swo
je w  tych postaciach przebywanie w  określo
nych warunkach uzależnił od powołanych 
i przez siebie uprawomocnionych apostołów 
i ich następców biskupów, oraz tych, którym 
ci ostatni władzę tę przez święcenia kapłań
skie przekazują.
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D W U D Z I E S T A  P I Ą TA  R O C Z N I C A  
K A P Ł A Ń S T W A  J . E .  KS. BIS KU PA  
O R D Y N A R I U S Z A  DR M. R OD E GO

Dnia 15 czerwca 1935 r. w  katedrze poznań
skiej z rąk Ks. Biskupa Walentego Dymka 
otrzymał święcenia kapłańskie obecny Ordy
nariusz Kościoła Polskto-Katolickiego Ks. Bis
kup Dr Maksymilian Rode.

Już u progu swej działalności duszpaster
skiej w  Swarzędzu koło Poznania dzięki pracy 
społecznej i zaletom umysłu i serca zwrócił 
na siebie uwagę biskupa ordynariusza diecezji 
poznańskiej. Wkrótce wyjeżdża do Lwowa, 
gdzie na Uniwersytecie Jana Kazimierza stu
diuje teologię i uzyskuje tytuł magistra. 
W 1938 r. na Uniwersytecie Warszawskim za 
rozprawę „Idea sprawiedliwej płacy” otrzymu
je dyplom doktora św. Teologii, po czym uda
je się do Louvain (Belgia), gdzie do wybu
chu wojny studiuje socjologię i ekonomię. Po 
powrocie do kraju bierze czynny udział w  pra
cy konspiracyjnej i zajmuje szereg odpowie
dzialnych stanowisk o  wysokiej randze pań
stwowej i społecznej.

Aresztowany przez Niemców w 1944 r. jako 
więzień polityczny zostaje osadzony w obozie 
koncentracyjnym w  Oranienburgu, gdzie prze
bywa do wyzwolenia, po czym jako jeden 
z pierwszych kapłanów wraca do Ojczyzny.

Poznańska Kuria Metropolitalna w  Poznaniu 
chętnie korzysta z kwalifikacji intelektualnych, 
doświadczenia i erudycji Ks. Dr M. Rodego 
i powierza Mu szereg 'odpowiedzialnych funkcji 
kościelnych i społecznych, które spełnia do 
7 listopada 1952 r. tj. do chwili, kiedy składa 
na piśmie świadomie i dobrowolnie rezygna
cję ze wszystkich stanowisk kościelnych i jed
nocześnie formalnie opuszcza Kościół rzymsko
katolicki.

Pisaliśmy o tym szerzej w nr 2 „Naszego Po
słannictwa z 1959 r.

Dziś wspominamy o tym z innych powodów. 
W dniu 15 czerwca br. spotkają się w  Pozna
niu kapłani —  a jest ich. kilkunastu —  którzy 
w dniu tym przed dwudziestu pięciu laty w 
katedrze poznańskiej otrzymali kapłaństwo. Ks. 
Dr M. Rodego między nimi nie będzie. Czy 
to przypadek?

W ekonomii i planowaniu Boskim nie ma 
przypadku. We wszystkim jest wielka celo
wość, choć my jej często pojąć nie możemy. 
Bez woli Boga nawet włos z głowy nie spada. 
Bóg powołuje swoje sługi, hojniej je wypo
saża i przez nich działa wśród ludzi. Tak było

na przestrzeni dziejów całego chrześcijaństwa, 
tak jest do dzisiaj.

Bóg ingeruje w  losy ludzkości, narodu i po
szczególnego człowieka.

To Pan tak chciał, że właśnie rok temu w 
dniu 16 czerwca Ks. Dr M. Rode został jedno
głośnie przez Synod powołany na Biskupa Or
dynariusza Kościoła Polsko-Katolickiego, a w 
dniu 5 fypoa w  starej katedrze w  Utrechcie 
przez biskupów starokatolickich wykonsekro- 
wany. Wierzymy w to głęboko.

DOSTOJNY ARCYPASTERZU

Dzisiaj, w dwudziestą piątą rocznicę Twego 
kapłaństwa biegną ku Tobie nasze myśli, na
sze modlitwy i nasze życzenia.

Niech Pan, który w  Kościele swoim pełnią 
władzy kapłańskiej Ciebie obdarzył, błogosła
wi Tobie i Twojej pracy w  Jego Winnicy.

Niech łaską Swoją Cię darzy, siłą wewnę
trzną i zdrowiem, abyś Kościołem naszym jak 
najdłużej włodarzył. Abyś lud polski do Boga 
i do zbawienia prowadził i zrywał pęta ducho
wej niewoli. Abyś serca zapalał wiarą, budził 
uśpione sumienie, a dla wszystkich był Ojcem, 
Pasterzem i Bratem. Abyś uczył kochać i Oj
czyznę naszą, bośmy „ni z soli, ni z roli, lecz 
z tego, co boli, wyrośli” .

Dziś łączą się z Tobą rozrzuceni po całej 
polskiej ziemi kapłani, których szeregi wciąż 
rosną, i współwyznawcy, którzy widzą w  Tobie 
swego duchowego Przewodnika i Pasterza.
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Ślą Ci życzenia kapłani, których przed dwu
dziestu laty włóczono po sądach za modlitwę 
polską i czynności kapłańskie, i ci, którzy w 
atmosferze wolności sumienia ukończyli swe 
studia i otrzymali katolickie i polskie kapłań
stwo.

Ślą Ci życzenia wyznawcy, których na pro
gu życia pozbawiono ważnej metryki i za winy 
niepopełnione piętnowano, i ci, którzy się jiuż

urodzili w  atmosferze prawa i wolności sumie
nia jako pełnoprawni obywatele.

Dziś, obchodząc dwudziestopięciolecie Twego 
kapłaństwa pragniemy Cię zapewnić, że uczy
nimy wszystko, aby Kościół, którym kierujesz 
stał się silny i wielki, aby spełnił to zadanie, 
które mu Bóg wyznaczył.

O ,to wraz z Tobą walczyć będziemy, dla tej 
Sprawy żyć i pracować.

WŁODZIMIERZ PASIEKA

E W O L U C J A
CZY ISTNIEJE BÓG?

Nie ma człowieka, który by nigdy w życiu swoim 
nie zastanawiał się nad tym pytaniem, bez względu 
na to czy jest wierzący, czy też nie.

Pytanie to każdy rozwiązuje kategoriami własnego 
rozumowania, odpowiednio do swego doświadczenia, 
pojęciami swego wykształcenia.

Darwinizm, teoria ewolucji jest ogólnie uważana, 
jako dowód przeciw istnieniu Boga. Niewierzący uwa
ża darwinizm za triumf swego światopoglądu. Wie
rzący wobec teorii Darwina czuje pewien niepokój, 
czuje się speszony, zakłopotany, chętnie przyjąłby do
wody, które byłyby w stanie obalić tę teorię.

Darwin stwierdził i udowodnił istnienie ewolucyj
nego rozwoju form życia, ewolucyjny rozwój gatun
ków. Zgodnie z teorią Darwina życie bierze swój 
początek od form prostych, jednokomórkowych, roz
wija się stopniowo, ewolucyjnie przez formy bardziej 
złożone do form o skomplikowanej, precyzyjnej bu
dowie, jak organizmy ssaków. Na szczycie tej drabi
ny postawił Darwin człowieka.

U wszystkich organizmów żywych istnieje tendencja 
zachowania życia, życia jednostki i życia gatunku. Na 
straży tej tendencji stoją instynkty. Instynkty wska
zują zwierzętom, co mają robić, jak postępować, 
czego unikać, do czego dążyć.

Teoria ewolucji, rozwój od prostych form do bar
dziej doskonałych jest dowodem istnienia w całej na
turze żywej tendencji do doskonałości. Tendencja ta 
przechodzi z pokolenia na pokolenie i istnieje u 
wszystkich gatunków.

Na człowieku, który zajmuje najwyższy stopień w 
ewolucji, tendencja ta nie kończy się, tym samym 
człowiek nie jest ostatnim etapem ewolucji. U istoty 
ludzkiej tendencja do doskonałości jest pełniej wy
rażona, niż w świecie zwierzęcym. Tendencja ta w 
świecie zwierzęcym odnosi się do struktury i formy 
organizmów, odnosi się do wartości określających się 
czasem i przestrzenią, do wartości podlegających 
prawom fizyki, chemii, prawom biologii.

A RELIGIA
U istoty ludzkiej istnieje tendencja do prawdy, do 

dobra, do piękna. Człowiek tworzy sztukę, naukę, 
filozofię. Są to wartości nieograniczone ani czasem, 
ani przestrzenią, są to wartości wieczne. U człowie
ka istnieje wyraźna tendencja do wieczności.

Obrzędy pogrzebowe są wyrazem tendencji, wyra
zem dążenia do przedłużenia istnienia poza okres 
istnienia ciała. Tę tendencję, to dążenie do wiecznoś
ci człowiek na przestrzeni wieków wyrażał w różnej 
formie, w różny sposób. Forma ta i sposób człowie
ka jednej epoki nie zawsze bywa zrozumiała dla 
człowieka innej epoki. Forma może być różna, ten
dencja pozostaje ta sama.

Gdy nawet przyjmiemy, że kulty religijne po
wstawały pod wpływem wrażenia s.trachu, jak to 
niektórzy twierdzą, to i to nie znaczy, że istniejące 
u człowieka i manifestujące się pod wpływem stra
chu dążenie do Siły Wyższej, pozbawione jest war
tości. Strach jest jednym z czynników pod wpły
wem których dążenie do Siły Wyższej, które istnieje 
w człowieku z natury, przybiera bardziej wyraźne 
formy.

Zwierzę w niebezpieczeństwie, pod wpływem stra
chu ucieka, chowa się, broni się, walczy.' Jedynie 
człowiek w niebezpieczeństwie wykonuje mniej lub 
bardziej skomplikowane ceremoniały — modli się. 
To zjawisko również świadczy o tym, że u człowieka 
istnieje tendencja do Siły Wyższej i że musi istnieć 
uzasadnienie tej tendencji, to znaczy, że musi Siła 
Wyższa istnieć, albo że człowiek jest jedynym stwo
rzeniem, które popełnia nonsensy i to ‘ w krytycznych 
dla życia chwilach.

Stawiania pomników, chęci posiadania pomników nie 
można wytłumaczyć żadnym prawem biologii..' Ta 
chęć tkwi w każdej jednostce ludzkiej i wyraża się 
w różny sposób, odpowiednio do warunków i możli
wości każdego. Najbardziej rozpowszechnioną formą 
tej właściwości ludzkiej są portrety i fotografie. Wła
ściwość ta w pełnej formie znajduje swój wyraz u 
władców, dyktatorów, którzy każą budować sobie 
pomniki jeszcze za swego życia.

c.d. na str. 20
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Z G E N E Z Y  I D E I  K O Ś C I O Ł A  N A R O D O W E G O

Ks. mgr EDWARD BAŁAKIER

KOŚCIÓŁ NARODOWY W NIEMCZECH, KRAJACH SKANDYNAWSKICH

i.
Nowe Kościoły zorganizowane w 

Europie w dobie reformacji, względ
nie próby zorganizowania Kościołów, 
zawierały w sobie dwie cechy: naro
dowościową i reformacyjną. Były to 
Kościoły narodowe, wyrosłe na po
dłożu rozwiniętego świeżo poczucia 
narodowego; były to Kościoły refor
mowane, gdyż reformacja stanowiła 
ich fundament, glebę, z której czer
pały soki żywotne.

Pierwszy reformacyjny Kościół 
narodowy zorganizował w Niem
czech Marcin Luter. On pierwszy, 
od czasów Wicklefa i Husa z nie
słychaną — jak na owe czasy — 
odwagą, z ogromną siłą przekonania 
przeciwstawił się papiestwu, sam się 
nie bał i innych uwolnił od lęku 
przed siłą kleru rzymskiego; on na
uczył ludzi, jak nikt inny, że odku
pienie nie może być tajemną wiedzą, 
praktykowaną przez kapłanów wew
nątrz Kościoła, lecz wszyscy wierzą
cy mają przywilej do bezpośredniego 
stawania w obecności Boga. Do 
r. 1540, dopóki nie wystąpił Kalwin, 
Luter reprezentował reformację, a 
każdy, k'tp przyjmował nową naukę 
był uważany za luteranina.

Przebieg reformacji w Niemczech 
.miał podłoże nie tylko religijne, ale 
socjalne i polityczne podobnie zresz
tą jak w innych krajach; stąd zabu
rzenia, wojny, dla których reforma
cja stała się tylko iskrą, zapalającą 
od dawna nagromadzony materiał. 
Materiałem tym było powszechne nie
zadowolenie w kraju: książąt, rycer
stwa, a szczególnie mieszczan i chło
pów znajdujących się na samym do
le feudalnej prasy gospodarczej, od
czuwających najdotkliwiej jej ucisk. 
Oni więc najpierw podnieśli chorą
giew buntu, pod wodzą Tomasza 
Munzera1 przedstawiciela radykalnej 
sekty anabaptystów.

Wystąpienie Marcina Lutra przy
padło właśnie w  okresie najbardziej 
intensywnych zmagań feudalizmu z 
rodzącym się kapitalizmem. W glebę 
powszechnego niezadowolenia Mar
cin Luter rzucił pierwsze ziarna re
ligijnej odnowy. Początkowo nie 
miał zamiaru występować ani prze-

I SZWAJCARII
ciwko dogmatom, ani przeciw hie
rarchii kościelnej. Jako profesor dia- 
lektyiki i etyki (od r. 1505) na uni
wersytecie w Wittemberdze i doktór 
teologii (od r. 1512) w komentarzu do 
listu św. Pawła do Rzymian pod
kreślał zbawczą moc zasług Chry
stusowych w usprawiedliwieniu 
człowieka. Z Kościołem nie zamie
rzał zrywać, pragnął tylko jak hu
maniści odrodzenia moralnego. Do
piero sprawa odpustów spowodowa
ła szybki rozwój wypadków.

Papieże ściągali z Europy ogrom
ne sumy pieniężne na budowę 
wspaniałej bazyliki św. Piotra w 
Rzymie. Papież Marcin V akcję 
rozpoczął, Juliusz III poprowadził 
ją dalej, a po nim przejął papież 
Leon X. Handlem tym gorszyli się 
wierni tym bardziej, że spora część 
zebranych pieniędzy szła często na 
czysto prywatne wydatki papieży2.

Nic też dziwnego, że treść 95 tez 
Lutra przeciwko odpustom, echem 
rozniosła się po Europie, znajdując 
wszędzie zrozumienie i życzliwe 
przyjęcie. Był to pamiętny dzień 31 
października 1517 r. Od tej pory 
reformacja rozpoczyna zarówno o- 
kres walk i niepowodzeń, jak też 
zwycięstw, zakończonych ostatecz
nie pokojem religijnym w Augs
burgu, dnia 5 lutego 1555 r. Na sej
mie tym po raz pierwszy obok re- 
ligii katolickiej zostało uznane w 
Rzeszy niemieckiej wyznanie pro
testanckie3.

Pokój augsburski wzmógł tery
torialny rozwój protestantyzmu. Re
formacja przyjęła się zwłaszcza w 
północno-wschodnich Niemczech: w 
Saksonii, Turyngii, Brandenburgii, 
Pomorzu, Meklemburgii, częściowo 
w Palatynacie Reńskim, Badenii o- 
raz miastach Alzacji. Katolicyzm u- 
trzymał się w  południowych Niem
czech, w arcybiskupstwach Kolonii 
i Trewiru, w biskupstwach Mona- 
steru, Moguncji, Wormacji i Spiry 
oraz w mieście cesarskim Akwiz
granie4.

Ponieważ dokładne przedstawienie 
przebiegu reformacji w Niemczech 
wymagałoby szerszego opracowa

nia, pragnę więc wskazać jedynie 
na te cechy, które nadawały jej na
rodowy charakter, a tym samym 
były wystarczającą podstawą, by 
Kościół protestancki w Niemczech 
uznać za Kościół narodowy. Należą 
do nich przede wszystkim:

1. zerwanie Lutra z Rzymem w 
dniu 10 grudnia 1520 r. przez spa
lenie bulii papieskiej „Exurge Do- 
mine” wraz z księgą praw kano
nicznych Kościoła rzymsko-katolic
kiego,

2. przekład Biblii na język nie
miecki oraz zaprowadzenie nabo
żeństw w języku niemieckim5,

3. oparcie organizacji Kościoła na 
autorytecie władzy świeckiej, którą 
dla Kościoła w Niemczech repre
zentowali książęta i elektorowie, 
przeciwstawiaj ący uniwersalizmo
wi politycznemu cesarza tenden
cje narodowościowe; oni też mia
nowali wizytatorów, którzy z ich 
ramienia sprawowali kontrolę nad 
duchowieństwem,

4. wprowadzenie Komunii św. pod 
dwiema postaciami, zniesienie celi
batu duchownych i zlikwidowanie 
ślubów zakonnych.

Te podstawowe cztery cechy na
dają Kościołowi niemieckiemu nie
wątpliwy charakter narodowy. Pro
testancki Kościół narodowy w Niem
czech tym się między innymi różnił 
organizacyjnie od Kościoła angli
kańskiego np. że nie zdołał skupić 
pod sztandarami reformacji całego 
narodu i że cesarz nie stanął na je
go czele. Niemniej jednak można 
go śmiało nazwać Kościołem naro
dowym Niemiec.

2.
Wpływ Lutra rozszerzył się szyb

ko poza Niemcy: do krajów Skan
dynawskich, Anglii, Szkocji, Fran
cji, Holandii i Polski. Anglia zna
lazła sobie własną drogę; Francja, 
Holandia i Szkocja przyjęły później 
reformację w  wydaniu Kalwina; 
Polska wraz z Litwą, aczkolwiek na 
krótki okres poszła również śladami 
genewskiego reformatora, usiłuiąc 
przy tym wynaleźć własny „model”

c.d. .na str, 21
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Ks, dr ANTONI NAUMCZYK

Moje artykuły na temat odkryć nad Morzem 
Martwym drukowane iprzez „Posłannictwo” nie wy
czerpują przebogatego repertuaru sensacji archeolo
gicznych, dlatego postanowiłem w krótkim zarysie 
przedstawić całokształt zdobyczy archeologicznych w 
ostatnich kilku dziesiątkach lat, oczywiście tych zdo
byczy, które dla Biblii wprost, tzn. dla jej tekstu, 
dla poznania środowiska biblijnego i dla uzyskania 
tła bądź lepszej oceny wielu wydarzeń opisanych 
w Biblii mają znaczenie szczególne. W niniejszym 
odcinku zajmą się starożytnym miastem Ugaryt.

Jest rzeczą bezsporną, że archeologicznych odkryć 
w pełnym tego słowa znaczeniu sensacyjnych doko
nano także poza Palestyną. Z całego tego obszaru 
objętego pracą odkrywczą jedynie Byblos zawiodło 
oćzekiwania, gdyż • po pierwsze wielka część staro
żytnej twierdzy znikła prawdopodobnie pod wodami 
Morza Śródziemnego, a po wtóre część pozostała 
nie zawiera żadnych publicznych budynków, wyjąw
szy jedną wielką świątynię z czasów egipskich i dru
gą mniejszą, nieco późniejszą. W dalszym więc ciągu 
pozostały te same podejrzenia, że z końcem 3 tysiąc
lecia Byblos popadło w zależność od Egiptu, czego 
dowodem jest zachowana korespondencja między 
Rib-Addi, królem Byblos, a Amenofisem III i IV, 
faraonami egipskimi, znaleziona w Tell el Amarna. 
W korespondencji tej Rib-Addi prosi Amenofisa o 
pomoc przeciwko rozzuchwalonym, pełnym grabież
czych zapędów sąsiadom. W r. 1925 odkryto po
chodzący z XI w. sarkofag króla Achirama, z głoś
nym napisem ’tb 1 (Itobaal).1) W latach późniejszych 
napotkano kilka dalszych podobnych napisów, tak 
że obecnie liczba ich sięga dziesięciu. Napisy te nie 
zostały jednak do dziś odczytane. Są to pseudohiero- 
glify lub piktografy z okresu około 2280 r. i są 
badane przez fachowców tej miary, co E. Dhorme, 
W. F. Albright i M. Dunand, z których ostatni pro
wadził osobiście prace wykopaliskowe po Montecie.2)

Za to port handlu drzewem cedrowym z Egiptem, 
miasto Gebal przyniosło ciekawe napisy ogłoszone 
przez wspomnianego Dunanda. Są to napisy hiero- 
glificzne z 2 tysiąclecia, dokładniej: prawdopodobnie 
z XVI lub nawet XVII w. przed Chr., rzucające pew
ne' światło na wczesną kulturę Kanaańczyków, czyli 
wracających z Egiptu Izraelitów.

Całkiem przypadkowo odkryto w r. 1929 wielkie 
osiedle starożytne Ugaryt, późniejsze Ras Szamra. 
Prace wykopaliskowe prowadził tam F. A. Schaffer. 
On też sam przyznaje, że dokonane w Ras Szamra 
odkrycia zmieniły gruntownie nasze pojęcia o cywi
lizacji Kanaańczyków a to z tego względu, że Ugaryt 
stanowiło nieodłączną część kultury Kanaańczyków, 
której w średnim i późnym okresie brązowym (tj. 
1800—1200 przed Chr.) były podporządkowane tery-

1) p o r . R evu s  B ib lig u e  34, 1925, F ig . V III.
2) p o r . S yria  11, 1930.

ARCHEO LO GIA
tor i a leżące między Ugaryt na północy a Gazą na 
południu.3)

Zarówno język, jak i religia były tu co do istoty 
swej te same. Jeżeli zachodziły różnice, to tylko w 
dialekcie, jak np. między Ugaryt i Byblos lub w 
składzie panteonu i nieco odmiennym rytuale. Istot
nych jednak zmian nie było. Tu również dokonano 
odkrycia nieznanego uprzednio alfabetu klinowego, 
którym posługiwali się Kanaańczycy. W dwa lata 
po odkryciu, w r. 1931, alfabet został odcyfrowany 
przez J. Bauera i bhorme’a. Jedenaście lat pracuje 
Virolleand, by po raz pierwszy w r. 1932, a później 
w 1940 opublikować znaleziony materiał literacki. 
Niemal równocześnie H. Gordon przygotowuje nau
kową gramatykę ugarycką, która doskonalszą formę 
otrzymuje w r. 1946, gdy zostaje wydana w Rzymie 
wraz ze słownikiem i kompletną transkrypcją. W ten 
sposób epika kanaańska, jakkolwiek zdekompleto
wana, została udostępniona biblistom i znawcom filo
logii semickiej. Stworzono przez to możliwość pro
wadzenia żmudnych ptrac porównawczych między 
analogicznymi utworami Kanaańczyków i Izraelitów. 
Zabytki literatury klinowej pochodzące z Ugarytu, 
portu północnej Syrii, są w chwili obecnej najnow
szym świadectwem- współczesnego okresu amarneń- 
skiego. Teksty te są pisane na glinie na wzór mezo- 
potamski, ale system pisania jest alfabetyczny: każdy 
znak oznacza pojedynczy dźwięk. Jak wiadomo, sy
stem alfabetyczny wynaleźli już Egipcjanie, ale Egip
cjanie, nigdy nie posługiwali się znakami alfabetycz
nymi bez równoczesnego używania znaków oznacza
jących sylaby i słowa, nie odnosili więc oni zasad
niczo pełnej korzyści ze swego wynalazku. Alfabetu 
używali natomiast mieszkańcy Kanaanu skąd Feni
cjanie przenieśli go do Grecji.

Zostały opublikowane kopie abecadła, którego uczo
no w szkołach ugaryckich; od przyjętego tam porząd
ku liter wywodzi się między innymi kolejność abe
cadła polskiego, angielskiego, niemieckiego i in
nych.

Język ugarycki należy do północnego rozgałęzienia 
semickiego podobnie jak hebrajski, inne kanaańskie 
dialekty i język aramajski. Mimo że język ten zo
stał odkryty dopiero niedawno (około 1929 r.), zali
czany jest do czołowych języków semickich i wykła
da się go na wielu uniwersytetach, w kolegiach i se
minariach.

Literatura Ugarytu ma głównie charakter mitolo
giczny i dotyczy bóstw kanaańskich, łącznie z bogiem 
Baalem i boginią Aszerą, których cześć jest zaka
zana przez Biblię. El, którego Biblia^ utożsamią z 
Jahwe, stoi na czele ugaryckiego panteonu. Tablicz
ki ugaryckie wykazują tak wielką ilość literackich , 
podobieństw z Biblią, że powszechnie uważa się obie 
te literatury za dwa warianty jednej i tej samej ka- 
naańskiej tradycji. Dla pisarzy hebrajskich jednak

3) p o r . U gartica ,' P a r iś  1939—1949.
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mitologia jest często czymś więcej niż zwykłym tłem 
literackim, na którym igra poetycka wyobraźnia, gdyż 
poeci hebrajscy byli monoteistami, którzy czcili Jah
wę i tylko Jahwę.

Dokumenty z Ugarytu, zarówno pisane prozą, jak 
i poetyckie, umożliwiają dość dokładne poznanie spo
łeczeństwa i ówczesnych pojęć. Tak więc np. dowia
dujemy się, że król był uważany za istotę obdarzoną 
przymiotami boskimi, przy czym boskość ta miała 
mieć za przyczynę fakt, że karmiły go w niemowlę
ctwie boginie Anat i Aszera. Do obowiązków króla 
należało egzekwowanie sprawiedliwości w kraju i 
okazywanie ludowi uczynności. Pomagał on więc 
wdowom, sierotom i innym pokrzywdzonym przez 
los. Znaczenie armii, jak wynika z licznych doku
mentów,’ znalezionych w archiwum Ugarytu, było 
wybitne. Składała się ona z piechoty, łuczników i 
strzelających z proc. Dumę armii stanowiły jednak 
rydwany. Z tekstów ugaryckich dowiadujemy się tak
że o roli duchowieństwa, o organizacjach cechowych,
o strukturze rodowej i klasowej społeczeństwa uga- 
ryckiego, o zwyczajach i tradycjach, o walkach mię
dzy bogami i między ludźmi.

Większość mitologicznych tekstów dotyczy boga 
Baala i jego ukochanej — Anat. Baal zdobył władzę 
królewską przez pokonanie boga morza, Jarania, i 
zanosił prośby do boga El o otrzymanie pałacu sto
sownego do jego nowozdobytej pozycji. Pałac został 
utworzony przez Kotar-Hasis z Kaftor, co wska
zuje na fakt, że Kaftor znane było już w Kanaan 
jako centralny ośrodek sztuk i rzemiosł. Saga o pa
łacu Baala jest mitologicznym zwiastunem historycz
nego opisu dotyczącego budowy świątyni Jahwe za 
czasów panowania Salomona.1) Baal po otrzymaniu 
swego pałacu zostaje zabity przez boga śmierci Mota. 
Przy innej znowu okazji Baal uśmierci Mota na okres 
siedmiu lat. Tłumaczenie sensu tej walki pomiędzy 
darzącym urodzajem Baalem a śmiercionośnym Mo- 
tem nie ma powiązania z porami roku, jak do pew
nego czasu uważano, lecz może się łączyć z sa
batowym cyklem siedmiu lat, występującym w Biblii. 
W każdym razie wiemy z hebrajskich2) i egipskich 
źródeł, że siedmioletni okres głodu stanowił najgroź
niejszą plagę dla ludzkości, co wskazywałoby na 
możliwość połączenia mitu z rzeczywistością. Kanaań- 
czycy uważali suche lato za zjawisko normalne i 
pragnęli tylko, by nie brakło deszczu w jego właści
wej porze. Ponadto suche lato, stanowi także porę 
wielu wysoko cenionych owoców dojrzewających ku 
radości ludzi. Kanaańczycy obawiali się jedynie okre
sów głodu będących następstwem suszy, pojawienia 
się szarańczy czy też innej klęski. Możliwe, że w 
siódmym roku cyklu sabatowego Hebrajczycy pozosta
wili ziemię odłogiem, by — zgodnie z zasadą o 
zmienności — następny cykl był żyzny. Problem ten

1) 1 K r ó l  5—8.
2) 2 D am . 24, 13 .

dla ludności Ugarytu był tak ważny, że przewyższył 
on kult Baala i związane z tym kultem mity. Głów
ny tekst ugarycki (nr 52) związany z tym zagadnie
niem zapoznaje nas z mitem, według którego wypę
dzony zostaje duch niedostatku, a wielki bóg El two
rzy dobrowróżbne bóstwa, dla których rozpoczyna się 
okres obfitości pożywienia. Temat „siódemki” prze
nika cały tekst. Baal nie jest tu nawet wspomniany, 
co świadczy o tym, że zagadnienie urodzaju było 
ważniejsze i silniejsze niż kult dla jego osoby.

Od czasu odcyfrowania egipskich hieroglifów im e- 
zopotamskiego pisma klinowego — odkrycie literatu
ry ugaryckiej jest największym wydarzeniem archeo
logicznym. Wiadomo dobrze, że literatura ugarycka 
ma ściślejszy związek z Biblią hebrajską niż jakie
kolwiek inna literatura. Nie znaczy to, że osiągnęła 
ona wyżyny moralne i etyczne równe biblijnej; ana
logie mają charakter raczej literacki niż duchowy. 
W rzeczywistości hebrajski punkt widzenia jest w 
wielkim stopniu świadomą reakcją na daleko niższą 
kulturę umysłową i moralną kanaańskiego środowiska. 
Najlepiej ilustruje to fakt, że uwielbiany i czczony 
Baal miał współżyć z jałówką, jak podają ugaryckie 
teksty religijne (67, V, 17-22).3) Zezwierzęcenie takie 
nie było zresztą uważane w Ugaryt za coś zdrożnego. 
Gdyby ktoś nawet dowodził, że przecież Baal na ten 
czas przyjmował postać byka, to jednak trudno 
uznać powyższe tłumaczenie za moment usprawiedli
wiający dla postępowania kapłanów, którzy na nowo 
ustanawiali mitologiczną karierę Baala, zarządzając 
oddawanie mu czci. Biblia, zakazując tego rodzaju 
współżycia ze zwierzętami, dobitnie stwierdza, że by
ła to „obrzydliwość, którą Kanaańczycy się spluga- 
wili” (Kapt. 18, 24). Można jeszcze spotkać inne przy
kłady w Biblii, świadczące o świadomej reakcji He
brajczyków na zwyczaje i obyczaje Kanaańczyków i 
znaleźć potwierdzenie tej reakcji w Ugaryt.

Wpływ odkryć ugaryckich na studia biblijne wzra
sta w miarę wykazywania przez uczonych coraz to 
nowych podobieństw. Zwięzłość powyższego szkicu nie 
wynika bynajmniej z niejasności świadectw lub wąt
pliwości co do samego przedmiotu, lecz z dwóch 
przyczyn: 1° że wyczerpujące potraktowanie tego za
gadnienia jest niemożliwe, gdyż w miarę odczytywa
nia tekstów podobieństwa i różnice mnożą się z taką 
szybkością, że niemal każde kompletne opracowanie 
staje się przestarzałe, zanim zostanie wydane dru
kiem; 2° wnioski dotyczące faktów najistotniejszych i 
wyciągnięte logicznie oraz w sposób prosty i zwięzły, 
są dostateczną przyczyną skłaniającą czytelnika do 
przyjęcia archeologicznego trudu za wartość bez
sporną.

3) W id o c z n ie  n ie  is tn ia ły  żadn e h a m u lce  m o ra ln e  — 
w y r a ż a ją c  t o  in a cz e j  —  w  u g a r y c k ie j  k r y m in o lo g i i  n ie  
is tn ia ło  p o ję c ie  ta k ie g o  p rzestęp stw a  ja k  w s p ó łż y c ie  p łc io 
w e  ze zw ie rzę ta m i, w  Iz ra e lu  n a tom ia st (k tó re g o  p o g lą 
d y  m y  d z ie d z icz y m y ) u w aża n o  to  za w s trę tn y  w y stę p e k .
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EDWARD MONT WILL

Rola kobiety u; Kościele
Trudno jest mówić o małżeństwie 

czy celibacie, zanim nie ustalimy 
pozycji kobiety w społeczności 
chrześcijańskiej w świetle Ewan
gelii i tradycji apostolskiej.

Jest sprawą powszechnie znaną, 
że w  praktyce codziennego życia w 
kościele rzymsko-katolickim a w 
szczególności w  środowisku du
chownych różnych stopni, kobietę 
uważa się za człowieka niższego 
rzędu, która od czasów Adama aż 
do dni naszych kusi mężczyznę i 
jest ciągle źródłem siedmiu grze
chów głównych.

Jeszcze w naszych czasach pięt
nuje się z całą bezwzględnością 
upadek moralny kobiety, podczas 
gdy współwinnego mężczyznę, 
usprawiedliwiają zarówno pobożni 
jak i wolnomyślni.

Jeszcze w naszych czasach 
„oczyszcza się” przez tak ^wany 
wywód za drobną opłatą kobiety w 
kościele, po zawarciu małżeństwa i 
po urodzeniu dziecka. Proces tego 
oczyszczania, który sięga czasów 
pogardzania kobietą przez synago
gę żydowską, jeszcze się nie zakoń
czył mimo atomowej epoki.

Pragnę przytoczyć poniżej kilka 
obrazów z Ewangelii ilustrujących 
stosunek Jezusa z Nazaretu do ko
biety. Dla tych, którym żaden „za
stępca” Chrystusa umysłu nie za
ćmił i namiastką ludzką Prawdy 
nie zastąpił, mają one moc obowią
zującą. W rozważaniach naszych o 
roli kobiety w Kościele w świetle 
nauki Chrystusa nie możemy po
minąć faktu, że ją właśnie Bóg wy
brał przed wiekami, aby była miesz
kaniem Boga-Człowieka. Nie mo
żemy pominąć faktu, że właśnie 
kobieta dała Synowi swemu Jezu
sowi Chrystusowi cechy swego or
ganizmu, tembr głosu, barwę oczu
1 ludzką wrażliwość.

Słowa św. Pawła o roli kobiety w 
Kościele tylko pozornie brzmią pa
radoksalnie. Z jednej strony bowiem 
kobieta jest wyniesiona do najwyż
szej rangi, z drugiej zaś jest jakby 
ograniczona w swej działalności, z 
czego chętnie korzystają antyfemi
niści wszystkich czasów. Należy 
jednak odróżnić uczestnictwo ko
biety w życiu nadprzyrodzonym, w

dziecięctwie Bożym i współudziale 
w owocach odkupienia, z czego ko
rzysta na równi z mężczyzną, od 
powołania, dyspozycji psychicznych 
i biologicznych.

Ta równość w życiu nadprzyro
dzonym jest równością najwyższą 
i zasadniczą. O niej właśnie mówi 
św. Paweł: „Nie masz Żyda ani 
Greka, nie masz mężczyzny ani nie
wiasty. Albowiem wszyscy wy jed
no jesteście w  Chrystusie Jezusie” 
(Gal. 3, 26-27).

W życiu nadprzyrodzonym w Ko
ściele Jezusa Chrystusa uczestniczą 
na równi mężczyzna i kobieta, a w 
świętości bardziej postępują pokor
ni i wielkoduszni.

Gdy zaś chodzi o powołanie i dy
spozycje wrodzone, są one różne i 
oczywiście wpływają na rolę i po
zycję kobiety i w życiu społecznym. 
Dlatego trudno jest mówić o wyż
szości lub niższości płci, tak jak 
trudno mówić o wyższości jednej 
barwy nad drugą.

Męskość i kobiecość są dwiema 
formami jednej i tej samej ludzkiej 
natury mimo różnic biologicznych 
i duchowych. Tego zróżnicowania 
płci nie należy uważać za uprzywi
lejowanie jednej z nich.

Religie przed Chrystusem, szcze
gólnie religie Wschodu, utwierdziły 
swych wyznawców w fałszywym po
glądzie o niższości kobiety. W reli- 
gii mojżeszowej pogląd ten utrzy
mał się do naszych czasów. Dlatego 
wypowiedzi św. Pawła o roli ko
biety w Kościele nie można rozpa
trywać w oderwaniu od ogólnie pa
nującego poglądu w tej sprawie 
uświęconego tradycją i Zakonem 
Mojżeszowym. „Niewiasty niech 
milczą w Kościele, bo nie dozwala 
się im mówić, ale mają być podda
nymi, jak i Zakon mówi” (Kor. 
14,34). „A  nauczać niewieście nie po
zwalam ani też przewodzić nad mę
żem, ale zachowywać się w milcze
niu” (1 Tym. 2, 12).

Apostoł odwołuje się do „Księgi 
Rodzaju”, według której mężczyzna 
pojawia się pierwszy, a później ko
bieta. (I Kor. 11,8 I Tym. 2, 136). Od 
niewiast korynckich żąda noszenia 
zasłon na wzór religii Wschodu. (I. 
Kor. 11,5—16).

Jest sprawą bezsporną, że Paweł 
uwzględnia tutaj konkretną sytuację 
historyczną i warunki społeczno- 
obyczajowe swojej epoki. Nie usiłuje 
ich rewolucjonizować i nie prowa
dzi walki „na wszystkich frontach” .

Apostoł wierzy, że ewangeliczna 
moc nauki Chrystusowej potrafi 
przekształcić wszystkie dziedziny i 
formy życia społeczeństwa starożyt
nego na drodze stopniowej ewolucji.

W takim samym stopniu jak mil
czenie kobiet w  Kościele zaleca, aby 
słudzy i niewolnicy byli poddani 
swoim panom (Efez. 6,5; Webr. 
13,17; I P. 2-18) mimo że pisze „nie 
masz niewolnika ani wolnego” (Gal.
3, 26—27).

Rozwój stosunków społecznych, w 
którym byli zainteresowani zarów
no mężczyźni jak i kobiety, prze
kreślił dawno zalecenia Pawłowe o 
poddaniu sług swym panom. Koś
ciół jako interpretator Nowego Te
stamentu zrezygnował z obrony 
straconej pozycji.

Kobieta, która stosunkowo nie
dawno zdobyła równe prawa, od 
wieków przyzwyczajona do milcze
nia w Kościele dotąd wciąż jeszcze 
zadowala się uczestnictwem w ży
ciu duchowym Kościoła nie wal
cząc o możność sprawowania Bos
kich tajemnic.

„Magnificat” — wyśpiewany kie
dyś przez kobietę — Matkę Syna 
Bożego rozbrzmiewa przez całe dzie
je chrześcijaństwa aż do naszych 
czasów.

Chrystus jednakowo miłuje męż
czyzn i niewiasty, a w swym „Ka
zaniu na Górze” apeluje do sfer 
duszy ludzkiej, niezależnej od rasy, 
narodowości, płci i pochodzenia. Je
dynym warunkiem przynależności do 
Jego społeczności jest pełnienie woli 
Jego Ojca.

Na początku swej mesjańskiej 
działalności u studni Jakubowej ku 
zgorszeniu uczniów zwiastuje Sa
marytance „dar Boży” i mówi o 
„wodzie żywej” , która jedynie może 
ugasić wszelkie pragnienie duszy 
ludzkiej (Jan 4, 27). Czyni ją nawet 
pierwszą misjonarką w naszym ro
zumieniu, o czym pisze ewangelista 
„Niewiasta zaś zostawiła dzban 
swój, poszła do miasta i mówiła do 
jego mieszkańców: pójdźcie i zo
baczcie człowieka, który mi powie
dział wszystko, com tylko uczyniła. 
Czy nie jest to Chrystus? Wyszli 
tedy z miasta i zdążali do Niego” 
(Jan, 28—30).
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Wszystkie zresztą spotkania Jezu
sa z kobietą w okresie Jego mesjań
skiej pracy na ziemi odkrywają 
przed nami głębokie prawdy i pełne 
są Boskiej treści.

Kogo z nas nie zastanowi ten nie
codzienny dialog z niewiastą chana- 
nejską, w którym Jezus po boles
nych i szorstkich słowach wyrzeczo
nych do niej odkrywa później swe 
Boskie tajemnice i mówi „O nie
wiasto! Wielka jest wiara twoja, 
niechaj ci się stanie, jafc chcesz” 
(Mat. 15,21-28).

Nie wszyscy mężczyźni wytrzy
mują takie próby. Ta heroiczna po
stawa Syrofenicjanki mogłaby jesz
cze dziś nauczyć wielu kapłanów.

Kogo nie wzruszy ta piękna scena 
w Betanii u Szymona trędowatego. 
Siostra Łazarza, Maria, wiedziona 
intuicją kobiecą przewiduje zbliża
jący się dramat Golgoty. Pragnie 
tedy jeszcze żywemu okazać przy
wiązanie, szacunek i miłość.

Tłucze alabastrowe naczynie z 
drogocennym olejkiem i wylewa na 
Jego głowę, by w ten sposób dać 
wyraz swoim uczuciom (Mat. 14-3). 
Praktyczni mężczyźni gorszą się tym 
zbytkiem. Ale Jezus powiedział: 
„Dlaczego przykrość tej niewieście 
wyrządzacie? Dobry bowiem uczy

nek spełniła względem mnie. Albo
wiem ubogich zawsze macie z dobą, 
ale mnie nie zawsze mieć będziecie. 
Bo ona wylewając ten olejek uczy
niła to ku pogrzebowi memu: Za
prawdę powiadam wam: Gdziekol
wiek będzie ogłoszona ta ewangelia 
po całym świecie, i to, co ona uczy
niła, będzie opowiadana na pamiąt
kę jej” . (Mat. 26, 10-14).

W pochodzie na Golgotę zastąpiły 
mu drogę i przyznały <?ię publicznie 
do znajomości z Boskim przestępcą. 
Ich wiara i miłość były silniejsze 
niż nienawiść tłumu. Mężczyźni 
pierzchli a niektórzy się zaparli w 
żywe kamienie, że Go znają. Póź
niej pod krzyżem z jedynym ucz
niem pozostały Mu wierne do skonu.

W wielkanocny poranek pierwsze 
były przy grobie i pierwsze pobiegły 
z radosną wieścią do braci, że Pan z 
martwych powstał. „Mario” to było 
pierzchli a niektórzy się zaparli w 
Zmartwychwstaniu gdy jej właśnie 
na drodze się ukazał.

Faktów tych nie można tłumaczyć 
tylko przypadkiem czy sentymenta
lizmem kobiet. Mają bowiem one 
jakąś głębszą wymowę.

Nie tylko Dzieje Apostolskie i Li
sty Pawłowe mówią o pracy i po-

święcenu kobiet w budowie Kościo
ła. Mówią o tym całe dzieje chrześ
cijaństwa.

Odepchnięte, zdegradowane, czę
sto napiętnpwane a przecież zawsze 
gotowe do pracy, do wyrzeczeń i 
ofiary, do wielkiej miłości do Pana.

W różnych okresach historii obok 
mężczyzny zawsze występowały ko
biety. Ileż to imion wielkich kobiet 
zapisało się złotymi zgłoskami w hi
storii Kościoła i Narodu.

To sam Pan powoływał je do tej 
pracy i powoływać je będzie, aby 
niosły światu miłość i nadzieję.

Dlatego podniesienie godności ko
biety i przywr ocenie jej pozycji i ro
li w Kościele, którą Chrystus wyzna
czył jest zadaniem naszego czasu i 
nakazem chwili.

Dzisiaj kiedy jesteśmy świadkami 
dechrystianizacji życia w całym 
świecie, udział kobiet w ewangeliza
cji w realizacji nauki Chrystusowej 
w codziennym życiu jest jakąś pa
lącą koniecznością.

Bo jak pisze Paweł: „wszelako ani 
mężczyzna bez niewiasty, ani nie
wiasta bez mężczyzny w Panu. Bo 
jak niewiasta jest z mężczyzny, tak 
mężczyzna przez niewiastę, a wszyst
ko z Boga” (1 Kor. 11, 11).

M I L E N I  U M •  M I L E N I U M »  M I L E
Ks. SZCZEPAN WŁODARSKI

OKRES REFORMACJI
Na przełomie XV i XVI wieku Stolica Apo

stolska przeżywała powtórnie „ciemny wiek” . 
Jak ongiś w X  wieku, tak i teraz biskupi 
rzymscy, nazywający się namiestnikami Chry
stusa, '■■tali się książętami świeckimi, których 
sprawy kościelne obchodziły o tyle, o ile przy- , 
nosiły dochody. Tacy papieże „humaniści” jak 
Sykstus IV, Innocenty VIII, Aleksander VI, 
Juliusz II czy Leon X  nie tylko wypędzili 
z Watykanu średniowieczną ascezę i poboż
ność, ale wpadli w  drugą skrajność, którą do
brze oddały słowa wypowiedziane przez nad
wornego błazna, fra Mariano (dominikanina), 
do papieża Leona X : „Ojcze święty, używaj
my życia, bo wszystko inne jest farsą” .

Stare powiedzenie mówi, że ryba psuje się 
od głowy. Ponieważ głowa Kościoła rzymskie
go była już zepsuta, nie można było niczego

innego oczekiwać od Kościołów w poszczegól
nych krajach, a więc i od duchowieństwa w 
Polsce. I tutaj zły przykład idący z Rzymu, 
znalazł skwapliwe naśladownictwo.

UPADEK MORALNY DUCHOWIEŃSTWA

Historycy zajmujący się historią Kościoła 
w Polsce mają do dyspozycji wiele faktów 
odrzucenia przez wyższy zwłaszcza kler ele
mentarnych zasad moralności. Jak zawsze — 
uwidoczniło się to przede wszystkim w depta
niu przez biskupów i kapłanów rzymsko-ka- 
tolickiego celibatu, którym tak się ten Kościół 
chlubi.

Arcybisupowi gnieźnieńskiemu, Mikołajowi 
Kurowskiemu, nie wolno było mieć żony, więc 
usiłował sobie to powetować w  inny sposób...
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Nawet próbował Uwieść królową Annę, żonę 
■Jagiełły, „jako sama królowa zeznała” . Dłu
gosz, który ten szczegół opisał, dodał, że król 
wezwał arcybiskupa na sąd, który miał 'się 
odbyć w  Glinianach pod przewodnictwem W. 
ks. litewskiego, Aleksandra. Na szczęście do 
procesu nie doszło, ponieważ w  drodze na sąd, 
metropolita spadł z konia i umarł (r. 1411). 
Tenże Długosz przekazał też dokładną rela
cję o archidiakonie gnieźnieńskim, Janie Pie
niążku (r. 1466), który miał skryte miłostki 
z Dorotą, żoną Jakuba Bogiewskiego „szlach
cica znakomitego herbu Koźlerogi” .

Aleksander Bruckner w  swoich „Dziejach 
kultury” pisze o tych czasach następująco: 
„Około r. 1500 mogło się zdawać, że jeśli ży
cie religijne będzie się rozwijało w  tym sa
mym kierunku, to przyjdzie chyba do zaśpie
wania „De profundis” nad katolicyzmem, któ
rego pustych, dawnych form żywa treść już 
nie wypełniała. Na pozór stał on niewzruszo
ny, nie nagabywany przez nikogo; ale niższe 
warstwy nie miały religii, wegetowały w  od
wiecznych przesądach i praktykach, a w  gór
nych nie było lepiej. Potworne zeświecczenie 
duchowieństwa... goniącego wyłącznie za do
statkami, zatłumiało religię... Dyscyplina upad
ła; franciszkanie krakowscy zabili Włocha 
przysłanego, aby ich reformował; klasztory 
żeńskie stawały się miejscem rozpusty. Arcy
biskup Łaski oskarżał na synodzie gdzieźnień- 
skim r. 1519 cysterki z Ołoboku o życie nie
moralne; utrzymywała w  klasztorze zakonnice 
tylko wygoda próżniacza, ale nierzadko po
rzucały swe cele; męskie klasztory świeciły 
nieraz pustkami albo gorszyły zbytkami. Wyż
sze duchowieństwo, opływające w dostatki 
»martwej ręki«, politykowało i mecenasowa
ło; niższe sarkało i zazdrościło... Znienawidzi
ła szlachta duchowieństwo, a to odpłacało po
gardą” . (Wyd. cyt. t. II, s. 111 n.).

W r. 1551 miał się odbyć synod w  Piotrko
wie. Kapituła krakowska, wysyłając tam swo
ich delegatów, sporządziła „Instrukcję pisem
ną” , której autorami byli kanonicy Kromer, 
Myszkowski i Górski. Instrukcja mówi naj
pierw o arcybiskupie gnieźnieńskim i pryma
sie, Mikołaju Dzierzgowskim. Zarzuca mu, że 
jedyną jego troską jest ibrzuch, wyspanie się 
i wszelkie rozkosze, jak gdyby to było fun
kcją prymasa przepisaną kanonami. Następ
nie kapituła zajęła się innym hierarchą mia
nowicie swoim biskupem w Krakowie, Zebrzy
dowskim. Nie zachowuje on postów, poma
wiany jest o  bezbożnictwo, bo miał publicz
nie powiedzieć, że Mojżesz, Mahomet i Jezus 
to trzej znakomici szarlatani (impastores), 
którzy świat cały uwiedli i ogłupili, że Chry
stus nie jest Synem Bożym, ale Synem Józe
fa. Zebrzydowski zagrabił pieniądze przezna
czone w  r. 1548 przez pruskiego księcia Alberta 
na zapomogę dla pogorzelców Wolborza. Pod
czas wizytacji Pomorza porwał w  Gdańsku 
dziewczynę, trzyma ją u siebie w Wolborzu 
i miał z nią córkę, której wyprawił chrzciny.

Oprócz tej kobiety biskup Zebrzydowski 
miał jeszcze i inne, a nawet mniszki uwodził

i hańbił. Wreszcie zarzucono mu, iż godńość 
biskupią nabył za prezent (świętokupstwo), 
który dał królowi w  postaci wsi Wawrzeńczy- 
ce. Temuż biskupowi Zebrzydowskiemu przy
pisuje się powiedzenie: „A  wierz sobie nawet 
i w  kozła, byłeś mi dziesięcinę płacił” .

BOGACTWA KLERU

Już od pierwszych dni osiedlenia się na zie
miach polskich Kościół rzymsko-katolicki za
biegał u książąt i wielmożów o środki mate
rialne uwalniające duchowieństwo od „trosk 
tego świata” . Owymi środkami były najpierw 
majątki ziemskie, a następnie różnego rodza
ju świadczenia.

Wszystkie klasztory rolniczo-feudalne i bi
skupstwa miały wielkie dobra z osiadłą lud
nością chłopską. Opata tynieckiego zwano 
opatem stu wsi. Benedyktynki w Staniątkach 
miały przeszło 90 wsi. Biskup krakowski sie
dział na 300 wsiach. Biskupstwo płockie po
siadało 200 wsi i 6 miasteczek. Kazimierz 
Wielki w liście do papieża szacował je na 
więcej niż 8 000 dukatów rocznego docho
du. Ambicją każdego biskupa było powiększe
nie majątku, a gorliwość w  tym zaliczała mu 
kościelna opinia na poczet gorliwości duszpa
sterskiej.

Typowym przykładem rozwoju dóbr „mar
twej ręki” było arcybiskupstwo gnieźnieńskie. 
Za Bolesława Krzywoustego (około r. 1136) 
metropolita zarządzał 149 wioskami, natomiast 
za Władysława Łokietka (około r. 1314) posia
dał już 261 wsi, a w  czterdzieści lat później już
o 37 wsi więcej, głównie dzięki zapobiegli
wości arcybiskupa Bogorii Skotnickiego.

Co ambitniejszym hierarchom chodziło też
o zwierzchnictwo terytorialne czyli o posia
danie własnego państwa luźno tylko zależne
go (na sposób feudalny) od króla. W XV wie
ku na ziemiach polskich było aż siedem 
państw kościelnych: krzyżackie, biskupa wro
cławskiego w  ziemi nysko-otmuchowskiej, bi
skupa kamieńskiego w  ziemi kołobrzeskiej, bi
skupa krakowskiego w  ziemi siewierskiej, bi
skupa warmińskiego, biskupa płockiego w  zie
mi pułtuskiej, a nadto proboszcza kapituły 
płockiej, który nosił tytuł księcia sieluńskiego.

SPORY O DZIESIĘCINĘ

Olbrzymie majątki nie wystarczały. Pobie
rano jeszcze podatek zwany dziesięciną. Było 
to zaciąganie od chłopów, szlachty i książąt 
dziesiątej części z wszelkich zbiorów rolnych 
a nadto z bydła i drobiu. Kto zwlekał z- od
dawaniem dziesięciny, był wyklinany' bar
dziej łub mniej uroczyście. Uroczysta klątwa 
papieska spadła na księcia śląskiego, Bolesła
wa Rogatkę (Łysego). Długosz podaje, że pa
pież Aleksander IV wydał przy tym rozkaz 
zorganizowania krucjaty przeciw księciu: „My 
wszystkim... którzy na wezwanie nasze krzyż 
podniosą... nadajemy takie samo odpuszcze
nie grzechów, jakie dla krzyżowników... sobór



powszechny udzielił” . Wyjaśnijmy, że Rogat
ka nie sprzeciwiał się samej dziesięcinie, a tyl
ko chciał zmienić tzw. dziesięcinę snopową, 
niezwykle uciążliwą, na dziesięcinę pieniężną.

Za panowania Kazimierza Wielkiego chło
pi wsi Rylbna i Przeginia, należących do kla
sztoru tynieckiego, również odmówili „sno
pów” proponując pieniądze. Biskup krakow
ski, Jan Grot, nie zgodził się na to i obłożył 
chłopów ekskomuniką. Chłopów to nie zła
mało i nie ustąpili, aż zwyciężyli.

Aleksander Świętochowski w „Historii chło
pów polskich” podaje, że zakonnicy uciekali 
się w tych sprawach nawet do oszustw, fabry
kując listy niby Chrystusa, nakazującego pła
cić wszelkie podatki kościelne, „bo inaczej ze
śle na nich węże skrzydlate, aby pożarły im 
dzieci i żony” . A. Bruckner zaś pisze: „Kto 
bowiem ociągał się z opłatą dziesięcin, tego 
ksiądz ekskomunikował;. w  niedzielę po kazia- 
niu odczytywał spis ludzi wyłączonych ze 
spólnoty chrześcijańskiej, którym się zabra
niało wstępu do kościoła i wszelkich posług 
kościelnych; ekskomunikowani apelowali nie
raz do biskupa i toczono o  to procesy. Biskup 
sam rzucał interdykt —  klątwę na całe para
fie... zamykano kościoły ku uciesze nieraz 
mnichów, którzy nie zważając na interdykt 
biskupi, swoje kościoły zrozpaczonym wier
nym otwierali, chlubiąc się ze swego miłosier
dzia nad ludźmi; księża protestowali, spory
0 to szły...” (t. I. s. 445) „Gdy w  Wielki Ty
dzień komunikuje, pyta dopiero ksiądz, czyś 
oddał kolędę i świętopietrze, bo inaczej umy
ka mu spod ust hostię” (t. II. s. 123).

WIELKA REWOLUCJA KOŚCIELNA

Już powyższe fakty sygnalizowały w spo
sób wystarczająco wyraźny, że 'Kościół rzym
sko-katolicki się przeżył, że musi się rozpaść
1 zniknąć z powierzchni ziemi, zwłaszcza że 
od dwu wieków był głuchy na głoisy wołające 
p reformę. Skoro papieże hamowali reformę 
i prowadzili Kościół ku przepaści, niektórym 
umysłom słusznie się zdawało, że należy rato
wać samą religię chrześcijańską wbrew pa
piestwu. Tak wybuchła wielka rewolucja ko
ścielna Reformacją zwana. Stała się ona punk
tem zwrotnym w historii chrześcijaństwa i re- 
ligii w ogóle, a Kościół papieski dotychczas nie 
wyleczył ran, wówczas mu zadanych.

Nowy ruch religijny znany też pod nazwą 
ewangelicyzmu, przeszedł przez wszystkie 
kraije Europy. W każdym kraju miał swą od
rębną historię narodową i swoisty charakter 
kościelno-społeczny. Tym wszakże, co wiąza
ło ruch reformacyjny we wszystkich krajach, 
była walka z porządkiem rzymsko-katolickim 
i z papieskim uniwersalizmem. Chociaż po
rządek religijnej rewolucji dały tezy anty- 
odpustowe wywieszone (r. 1517) przez Lutra 
na drzwiach katedry w  Wittemberdze, cho
ciaż na tegoż Lutra spadła papieska klątwa 
(r. 1520) za jego naukę o łasce i sakramen
tach, to przecież podstawą ideologii reforma- 
cyjnej było zerwanie z zależnością od papies

twa i stworzenie Kościołów narodowych. 
Ubocznie więc Reformacja była promotorem 
suwerenności narodowej wobec papiestwa.

Oprócz uratowania chrześcijaństwa, Refor
macja pogłębiła niepomiernie religijność i za
interesowanie się sprawami kościelnymi u naj- 
szensizych mas. Gdy dotychczas cała religia 
polegała na księżach, to po rewolucji ewange
lickiej „niewiasty i szewcy o rzeczach wiary 
publicznie dysputować zaczęli” —  jak pisał 
Krzycki (r. 1529 —  De ratione missae). Gdy 
dotychczas cała religijność ograniczała się do 
odmawiania Ojcze Nasz, Zdrowaś i Wierzę, to 
teraz reformatorzy piszą katechizmy, tłuma
czą Pismo św., na języki narodowe, wydają 
w tych językach kazania i polemiki. Reforma
cja więc była też potężną dźwignią rozwoju 
literatury narodowej.

Przyznać wreszcie muszą i członkowie pa
pieskiego Kościoła, że Reformacja uratowała 
ich Kościół od zupełnej zagłady i postawiła go 
na nogi. Tylko dizięki Reformacji zaczęto wy
bierać na papieży ludzi naprawdę godnych, 
tylko Reformacja mogła zmusić rzymsko-ka
tolickich księży do głębszych studiów, do 
wprowadzenia takich nauk, jak archeologia, 
patrologia, historia Kościoła —  a co najważ
niejsze — nauki biblijne (skryptura), których 
Kościół rzymski nie uznawał, a raczej których 
się obawiał, jak zresztą zawsze się obawiał 
prawdy i światła każdej nauki.

TŁO POLITYCZNE REFORMACJI W POLSCE

Jeszcze przed wybuchem Reformacji w 
Niemczech, w  naszym kraju wyrosła nowa kla
sa społeczna, przezwana szlachtą. Za Kazi
mierza Jagiellończyka i Jana Olbrachta, śred
nia szlachta stworzyła własny program poli
tyczny i współdziałała z królem w zwalcza
niu możnowładców świeckich i duchownych. 
Za Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta 
drogi tronu i szlachty się rozeszły, gdyż ci 
dwaj ostatni Jagiellonowie oparli się ną ma
gnatach. Stronnictwo szlacheckie, nazywające 
się partią egzekucyjną, wystąpiło wtedy do 
walki z królem i senatorami, wśród których 
większość stanowili biskupi.

Wyjaśnijmy, że nie wszyscy hierarchowie 
popierali oligarchię. Byli wśród nich też pa
trioci popierający postępowy program naro
dowy. Do nich należał arcybiskup gnieźnień
ski (1510— 1531), Jan Łaski, który śmiało do
magał się od króla mądrej polityki, a od pa
pieża zaprzestania popierania krzyżaków 
i Habsburgów przeciw Polsce. Gdy w r. 1529 
Łaskiemu dało się zorganizować koalicję prze
ciw Habsburgom, papież Klemens VII (które
mu cesarz Karol V Habsburg urządził sław
ną sacco di Roma — rzeź Rzymu) przysłał mu 
tzw. monitorium czyli oskarżenie, w  którym 
nazwał prymasa zdrajcą i sprzymierzeńcem 
Turków. Pod groźbą klątwy, degradacji i za
płacenia kary w  wysokości 25 tysięcy duka
tów, arcybiskup został wezwany przed sąd pa
pieski, który wszakże nie odbył się z powodu 
negatywnego stanowiska Zygmunta Starego,
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zmuszonego przez małżonkę, Bonę, do wzięcia 
w ochronę zagrożonego prymasa.

Po śmierci Łaskiego na czele stronnictwa 
szlacheckiego stanęła sama królowa Bona. Mia
ła ona do pomocy takie tęgie głowy, jak Mi
kołaja Sienickieigo, Hieronima Ossolińskiego, 
Jakuba Ostroroga, Mikołaja Reja, a przede 
wszystkim Frycza Modrzewskiego. Ta grupa 
reprezentowała znacznie wyraźniej kierunek 
antyhabsburski i antypapieski. Żądała reformy 
Kościoła, ograniczenia praw hierarchii ko
ścielnej, opodatkowania kleru, a przede wszyst- 
kim wzmocnienia władzy królewskiej i suw&- 
rennoeci Polski w stosunku do papiestwa. Jed
nym słowem partia egzekucyjna wypowiedzia
ła walkę państwu kościelnemu w państwie 
polskim.

Właśnie środkiem zaradczym miało być 
utworzenie Kościoła Narodowego, który miał 
uniezależnić sprawy religii od ośrodków za
granicznych, poddać biskupów pod władzę

Ks. E. CZARNECKI

ŚWIADOME 
I  REGULACJA

BURZA WŚRÓD CZYTELNIKÓW

Dwoma artykułami o świadomym macierzyństwie 
wywołałem burzą wśród Czytelników „Posłannictwa” . 
Do redakcji napływają listy potępiające stanowisko, 
które w tej sprawie zająłem. Pani Krystyna W. 
z Lublina żałuje, że nie potrafi wynaleźć dość moc
nych słćw, aby dosadnie wyrazić swe oburzenie. 
„Nigdy nie przypuszczałam, pisze, że księża mogą 
się zajmować takimi zagadnieniami. Wszystko dziś 
«staje na głowie*. Do tej pory słyszałyśmy z am
bon, że »Jcobieta uświęca się przez rodzenie dziatek«, 
a im więcej, ich ma, tym lepiej. 1 księża i świeccy 
wychowawcy powtarzali nieustannie: miejcie dzieci, 
jak najwięcej dzieci!... Kościół potrzebuje wyznaw
ców, państwo rąk do pracy. Teraz odwrotnie: to, co 
było przedtem etyczne staje się nieetyczne; co daw
niej moralne, dziś jest niemoralne!” .

Czytelnik z Grudek postanowił nie kupować więcej 
„ Posłannictwa” , bo od pewnego czasu, jak zauważa, 
stało się pismem „niemoralnym” . „Czy ksiądz zmy
sły postradał? Co ksiądz wypisuje?... W naszej wsi 
i tak coraz mniej dzieci. Niektóre rodziny wcale ich 
nie mają; inne najwyżej jedno lub dwoje. Nie ma 
komu pracować na roli; nasz ksiądz głosi coś wręcz 
przeciwnego aniżeli wy piszecie w «Posłannictwie». 
Nie wiemy teraz, kogo mamy słuchać” .

Prócz listów od wyznawców naszego Kościoła na
deszły do Redakcji pisma od wyznawców rzymsko
katolickich. Pan Barański 1. z Warszawy z westchnie
niem ulgi tak pisze: „Nareszcie wiem czego mam się 
trzymać. Do tej pory wahałem się czy zostać w Koś
ciele rzymsko-katolickim, czy przejść do Waszego 
Kościoła. Kilkakrotnie byłem na ul. Szwoleżerów, 
wstępowałem do kościoła aby posłuchać polskiego na

króla, nałożyć na kler ciężary na rzecz pań
stwa. Wstępem do zrealizowania tych pla
nów miało być pozbawienie duchowieństwa 
prawa sądzenia świeckich za herezję, o  czym 
żywo dyskutowano na sejmach r. 1530 i r. 
1552, a w r. 1558 Hieronim Ossoliński zażądał 
od izby poselskiej pozbawienia biskupów pra
wa wyboru króla i zasiadania w  senacie, po
nieważ biskupi są agentami papieża związany
mi z nim przysięgą.

Na tym tle politycznym należy rozpatrywać 
dzieje i charakter riuchu reformacyjnego w  na
szym kraju.

Dodajmy, że wielki wpływ na takie, a nie 
inne koleje Reformacji u nas miało usposo
bienie i życie prywatne króla Zygmunta Au
gusta. Dość trafnie scharakteryzował go Lud
wik Kubala w  następujących słowach: „Za 
to, co kochał gotów był każdego czasu oddać 
koronę i życie.. Ale rzucać się w  hazardowe 
przedsiębiorstwa, stanąć na czele przewrotu,

Artykuł dyskusyjny

bożeństwa. Tak mi się wszystko podobało, tak czysto 
i przyjemnie w kościele, a Msza św. w języku pol
skim chwyciła mnie za serce. Potem byłem jeszcze 
kilkakrotnie. Raz trafiłem nawet na święcenia ka
płańskie. Patrzyłem na te ceremonie jak urzeczony. 
Nigdy nie przypuszczałem, że modlitwy przy święce
niach tyle mają w sobie dostojności, piękna i głębo
kiej treści. Ja Was popierałem całą duszą, byłem 
już z Wami, choć nie całkiem jeszcze zdecydowany. 
No i te artykuły o świadomym macierzyństwie od
straszyły mnie. A jednak to prawda, że jesteście he
retykami. Popieracie świadome macierzyństwo; uży; 
wania środków antykoncepcyjnych nie uważacie za 
grzech ciężki, a przecież one wykraczają przeciw pra
wu naturalnemu, ustanowionemu przez samego Boga... 
Nie przyjdę więcej do Was, nie chcę Was znać!” .

Jeszcze ostrzejsze pismo nadesłała Pani Irena K. 
z Bolesławia k/Olkusza: „...Zabraliście nam kościół 
i całą parafię w Bolesławiu... Odprawiacie w nim swoje 
heretyckie, polskie nabożeństwa. Zbałamuciliście kil
ka tysięcy ludzi, którzy ciągną w każdą niedzielę 
tłumnie, jak bezrozumne owce do tej sekciarskiej 
obecnie świątyni. Pamiętajcie o tym, że zostało nas 
jeszcze kilkadziesiąt rodzin. My za Wami nie pójdzie
my nigdy! Jesteście niewierzącymi, komunistami. 
Idziecie ręka w rękę z Państwem. Oni głoszą jakieś 
świadome macierzyństwo i Wy; oni krzyczą, że za 
dużo w Polsce rodzi się dzieci i Wy to samo powta
rzacie jak papugi. Ze też nie ma na was pomsty 
Bożej...” .

A więc potępili mnie i swoi i obcy. Jedni łagod
niej, inni nie przebierając w słowach. Przytoczyłem 
bowiem tylko niektóre fragmenty listów, pomijając 
milczeniem wypowiedzi ostre, niekulturalne, godzące

MACIERZYŃSTWO 
URODZIN (część III)
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zmienić obrządek, formę rządu, znieść prawa, 
a w  danym razie, pokrwawić ziemię, choćby 
to było jedynym ratunkiem Rzplitej, do tego 
nie miał natury. Był za leniwy, lubieżny i wy
pieszczony” (Stanisław Orzechowski, s. 69). 
Potężni oligarchowie litewscy, Radziwiłłowie, 
wrażliwemu na wdzięki kobiece królowi pod
sunęli zręcznie Barbarę z Radziwiłłów, nie
zbyt dobrej reputacji wdowę po wojewodzie 
trockim, Gasztołdzie. Rozkochany król zawarł 
najpierw (r. 1547) potajemnie z Barbarą mał
żeństwo, przeciw któremu wystąpiła Bona i ca
ła hrać szlachecka. Król zaś nie tylko gróźb 
się nie uląkł, ale owszsem sam zagroził abdy
kacją, jeżeli Barbara miałaby nie być królową. 
Takie postawienie sprawy mówiło wyraźnie, 
że król wyżej ceni swoje uczucie niż władzę. 
Takiemu królowi nie zależało na wzmocnieniu 
rządów, a zatem nie zależało też na przyjęciu 
zasad Reformacji, która wszak główną rolę 
w projektowanym Kościele narodowym da
wała monarsze. Zorientowali się w tej sytuacji 
biskupi i wrogowie Reformacji, wśród których

w dobre imię zarówno moje, jak i Kościoła. Na moją 
pociechą jednakże znalazło się też trochę pochwał, 
podtrzymujących na duchu. „Ksiądz jest kapitalny”  — 
napisał Pan Z. A. z Krakowa. Żeby tak postawić pro
blem świadomego macierzyństwa i regulacji uro
dzin, na to potrzeba ze strony Księdza nie lada odwa
gi. Jestem Księdzu wdzięczny za te dwa artykuły. 
Szkoda, że nic w nich nie ma o tym, jak patrzycie 
na sprawę przerywania ciąży. Bardzo jestem ciekaw 
czy tak samo jak Kościół rzymsko-katolicki, czy też 
inaczej? Podziwiam również Waszych Biskupów za 
to, że pozwalają na drukowanie tak śmiałych arty
kułów. Czy u Was nie ma cenzury? Czy stanowisko, 
zajęte przez Księdza zgadza się z poglądem całego 
Kościoła? Ja osobiście opowiadam się po stronie Księ
dza i dziękuję bardzo, za dobre, oryginalne i ciekawe 
artykuły” .

Otrzymałem jeszcze kilka podobnych treścią listów 
„pochwalnych” . Widocznie nie jest tak źle, skoro nie 
wszyscy rzucają kamieniem potępienia. Są tacy, któ
rzy włączyli się uważniej w tok mego rozumowania, 
zastanowili się głębiej nad argumentami podbudowu
jącymi konieczność świadomego macierzyństwa i — 
przyznali mi rację. Nie tylko przyznali rację, lecz co- 
więcej, dali wyraz swego niezadowolenia w stosunku 
do Kościoła rzymsko-katolickiego, propagującego w 
dalszym ciągu wielodzietność rodzin.

Pani Helena J. z Warszawy na kilku stronach ma
szynopisu z poetyckim polotem opisała zwiedzanie 
Grobów warszawskich w Wielką Sobotę. Ponieważ na 
wstępie zaznaczyła, że myśl napisania listu zrodziła 
się właśnie po przeczytaniu moich artykułów i po 
powrocie do domu z tych świętych odwiedzin, byłem 
początkowo zaskoczony rodzącym się pytaniem: co 
może mieć wspólnego Grób Chrystusa ze świadomym 
macierzyństwem? Ciekawość jednakże zaspokoiłem po 
zakończeniu lektury. Pani Helena J. widziała w jed
nym Z kościołów niemiłą, jej zdaniem niesmaczną 
nawet symbolikę: na piasku, obok postaci spoczywa
jącego w grobie Chrystusa, porozrzucane ciernie, 
a wśród nich kilka figurek niemowląt; na boku dys
kretny napis: „Nienarodzone” . „Co ci księża sobie

rej począł wodzić Stanisław Hozjusz. Za jego 
to sprawą doszło (r. 1549) do przymierza Zy
gmunta Augusta z Habsburgami, które prze
widywało wzajemną pomoc przeciw buntują
cym się poddanym. Wrogowie Reformacji, a 
zwolennicy obozu możnowładców ciągnących 
zyski ze słabej władzy królewskiej zgodzili 
się wreszcie na koronację Barbary, za co Zy
gmunt August (odwdzięczył się im wydaniem 
dekretu (12 grudnia 1550 -r.) przeciwko inno
wiercom, oddającego sprawy o herezje w ręce 
biskupów i zobowiązującego starostów do 
współdziałania z hierarchią w tępieniu ewan
gelików na mocy starego bo wydanego w  r. 
1424 edyktu wieluńskiego (skierowanego wte
dy przeciw husytom).

Gdy po tajemniczej śmierci Barbary, Bona 
musiała opuścić Polskę, Radziwiłłowie i epi
skopat namówili króla do małżeństwa z Ka
tarzyną Habsburżanką (r. 1553) przez co do
szło do wzmocnienia sojuszu z Habsburgami 
przeciw Reformacji i przeciw interesom Pol
ski.

myślą? — kończy list p. Helena. Dlaczego nas, ko
biety-matki, tak nieustannie prześladują? Dlaczego 
nie' możemy przejść spokojnie obok kościoła, żeby nie 
usłyszeć, nie zobaczyć napisów, symboli krzyczących 
swą treścią, że mamy rodzić i rodzić, aż do utraty 
tchu, aż dó nadwerężenia swego zdrowia. Czyż mu
simy zaharować się rodzeniem dzieci? Żeby któryś 
z nich choć raz dziecko urodził, wykarmił, wychował, 
może poznałby, co to znaczy i zacząłby myśleć ina
czej. My dobrze wiemy, co to jest smak i trud ma
cierzyństwa. Chcemy mieć dzieci, kochamy je, po
święcamy im najlepszą" cząstkę swych uczuć i serca, 
ale na miłość Boską, nie nazywajcie nas «trumnami», 
«zabójczyniami dzieci», nie miejcie do nas pretensji, 
gdy staramy się urodzić tyle, na ile nas stać. Czyż 
sądzicie, że którejś z matek przyjemnie jest patrzeć 
na to, że dzieci jej chodzą głodne, obdarte, zaniedba
ne?... Nie ma chyba większej boleści nad boleść 
rodziców, którzy widzą nędzę i poniewierkę swych 
dzieci, a nie mogą jej zmienić. Dziękuję Księdzu za 
te nowe słowa o macierzyństwie. Ksiądz wypowiedział 
odważnie to, co oddawna nurtowało mą duszę, a cze
go nie śmiałam wyrazić w obawie, by mnie nie 
nazwano grzesznicą, niegodną spojrzeć w niebo, po
modlić się do Boga” .

ODPOWIEDŹ AUTORA

Wszystkim Szanownym Czytelnikom, nawet tym, 
którzy zmieszali mnie z błotem, wyzwali od herety
ków i bezbożników, jestem mimo wszystko, wdzięcz
ny za zainteresowanie się „Posłannictwem” i zadanie 
sobie trudu skreślenia kilku słów do Redakcji. Jest 
to najlepszym dowodem, że miesięcznik nasz oddzia- 
lywuje twórczo, pobudza myśl, wywołuje ostrą dysku
sję. Jedni mają dlań słowa uznania i pochwały, inni 
ciętą krytykę i całkowitą dezaprobatę. Ale wszyscy 
czytają, interesują się i każdy może znaleźć coś dla 
siebie.

Przystępując do odpowiedzi na postawione zarzuty, 
mam do wyboru dwie metody: albo zebrać z poszcze
gólnych listów najważniejsze zarzuty, usystematyzo
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wać je, a potem w kolejności starać się je „odparo
wać” (metoda syntezy); albo też rozprawić się osobno 
z każdym przeciwnikiem i zakończyć wnioskami 
ogólnymi (metoda analizy). Wybieram metodą anali
tyczną, bo jest prostsza i mniej wymaga wysiłku. 
Wydaje mi się, że i Czytelnikom przez to dogodzą.

A więc najpierw odpowiadam Pani Krystynie W. 
z Lublina. Ma Pani racją, że przez kilka lat po woj
nie, zarówno Państwo jak i Kościół głosiły koniecz
ność jak najliczniejszych rodzin. Miało to wtedy swe 
uzasadnienie socjalne. Wojna spowodowała ubytek 
ludności, brakło rąk do odbudowy kraju, nie można 
było zagospodarować ziem zachodnich. Każdy czło
wiek w Polsce mógł znaleźć pracą i dach nad głową. 
Dziś sytuacja ta zaczyna się zmieniać — w całym 
święcie i w Polsce. Statystyki, biuletyny Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, są alarmem ostrzegawczym 
przed nadmiernym zaludnieniem świata. Za 25 lat, 
jeśli procent przyrostu nie spadnie, przybędzie na 
świecie miliard ludzi. Ludzkość nigdy nie była tak 
liczna, jak dzisiaj. Złożyły się na to różne powody. 
,Przede wszystkim, na skutek postępów medycyny, 
przesunęła się granica śmierci człowieka. Jeszcze w 
wieku XVIII i początkach XIX przeciętną życia ludz
kiego obliczano na lat 60. Obecnie medycyna zmierza 
do przeciętnej 80 lat. Zmalała dalej śmiertelność 
dzieci i młodzieży. Prawie każde urodzone dziecko 
żyje, chwalić Boga. Dawniejszym rodzicom przecię
tnie Vs dzieci umierała w pierwszych latach życia. 
A więc warunki dzisiejsze sprzyjają rozrodczości. 
Zaludniają się kraje, przeludriiają. Miliony rodzin 
staje przed widmem nędzy i głodu. Już obecnie 2/3 
ludności świata żyje w warunkach poniżej koniecz
nego minimum. Przyrostowi ludności bynajmniej nie 
towarzyszy proporcjonalny wzrost dobrobytu. W Pol
sce nie można wprawdzie narzekać na przeludnie
nie, ale nie ma też sensu obarczać się licznym potom
stwem, jeśli rodzice nie widzą dlań choćby skrom
nych perspektyw życiowych. Już obecnie z pracą, 
z mieszakniem nie jest tak łatwo, jak przed paroma 
laty. A co będzie za lat 20 przy tak szybkim tempie 
przyrostu?

Czyżby więc, rzeczywiście, zasady moralności ule
gały, co pewien czas zmianom, a to, co było kiedyś 
cnotą, dziś stawało się grzechem? Nie, proszę Pani. 
Skazywanie kobiety na zbyt częste ciąże i porody 
tak, by już ich znieść nie mogła — zawsze było i bę
dzie grzechem; powoływanie do życia istot, których 
rodzice nie mogli ani pielęgnować, ani wychować, 
ani wyżywić odpowiednio — jest grzechem tak dziś 
jak i wczoraj, wciskanie sześciorga, ośmiorga dzieci 
do jednego pokoju, do poddasza, sutereny, we wstrę
tną wspólność codziennego życia, w odrażający brud 
mieszkania, zabijające w nich godność i poszanowa
nie dla siebie samych — było i jest czynem niemoral
nym! Winę wobec Boga i swego narodu zaciągają 
również ci rodzice, którzy świadomi swej nieuleczal
nej choroby, dają życie istotom chorym, wyznaczając 
im cierpienie od kolebki aż do grobu na chleb po
wszedni, zroszony łzami kalectwa.

Świadome macierzyństwo jest zatem konieczne. 
Zawsze było konieczne. Tylko się o nim tak pow
szechnie ' nie pisało i nie mówiło. Może dlatego Pani 
i inni Czytelnicy z problemem tym się nie zetknęli; 
nie mieli możności zastanowić się nad nim, gruntow
nie go przemyśleć. „Kobieta uświęca się przez ro
dzenie dziatek” — ~nie tylko kobieta, lecz oboje mał

żonkowie, ale tylko wtedy, gdy rodzenie to, nie wy
kracza poza granice zdrowego rozsądku. Stąd też 
konieczność świadomego macierzyństwa popierają zgo
dnie wszystkie wyznania z Kościołem rzymsko-ka
tolickim włącznie. Proszę nie sąazić, że w tym wzglę
dzie głoszę jakieś nowe zasady. Włączyłem się tylko 
w zdrowy nurt myśli całego Chrześcijaństwa.

Czytelnik z Grudek, posądzający mnie o postrada
nie zmysłów, atakujący za podcinanie akcji swego Ks. 
Proboszcza, nie zrozumiał lub nie przeczytał uważ
nie moich artykułów. Podkreśliłem w nich przecież 
najwyraźniej, że Sakrament Małżeństwa zobowiązu
je chrześcijan do zrodzenia i wychowania dzieci. Jest 
to jeden z podstawowych celów małżeństwa; to 
małżeńskie powołanie. Małżonkowie ponoszą odpowie
dzialność wobec narodu, Kościoła i Boga, jeśli powo
łaniu temu nie służą. Rodzice, którzy z lenistwa, 
egoizmu nie mają dzieci, albo mają tylko jedno, pod
czas gdy mogliby wyżywić i zapewnić przyszłość dla 
kilkorga dzieci, grzeszą ciężko. Matka w takim w y
padku szkodzi samej sobie. Organizm kobiety, jak 
stwierdzają lekarze, potrzebuje dzieci dla zdrowia, 
dla pełni swego rozwoju i to w dodatku nie jednego, 
ale trojga albo więcej dzieci. Zupełnie słusznie przy
pomina wam Ksiądz Proboszcz o obowiązku liczniej
szej rodziny tam, gdzie są po temu odpowiednie wa
runki materialne, a nawet brakuje rąk do pracy. 
Świadome macierzyństwo i regulacja urodzin nie gło
szą zasad całkowitego zaprzestania rodzenia dzieci, 
albo ograniczania ich liczby tam, zwłaszcza, gdzie 
sam rozum wskazuje na konieczność liczniejszego 
potomstwa.

Z prawdziwą przykrością przeczytałem list J. Ba
rańskiego z Warszawy. Nawet przez myśl mi nie 
przeszło, że mógłbym kogoś poglądami swymi odstra
szyć od Kościoła. Panie Barański, proszę przyjąć do 
wiadomości, że Kościół rzymski popiera róionież świa
dome macierzyństwo, a przynajmniej oficjalnie o tym 
pisze w swej prasie. W drugim s.wym artykule 
(„Posłannictwo” nr 4160) przytoczyłem również wypo
wiedź papieża Piusa XI, na temat świadomego ma
cierzyństwa, nie budzącą chyba najmniejszych za
strzeżeń, co do konieczności regulacji potomstwa ze 
względów eugenicznych, ekonomicznych i społecz
nych. Wypowiedź ta stała się podstawą do zmiany 
poglądów na tę sprawę przez moralistów rzymskoka
tolickich, opierających się dotychczas na autorytecie 
św. Augustyna, który wszelkie akty płciowe, nie zmie- 

' rzające do zrodzenia potomstwa uważał za grzeszne. 
Tylko ostatnie zdanie pańskie, zarzucające mi, że nie 
uważam posługiwania się środkami antykoncepcyj
nymi za czyn z natury swej grzeszny, jest słuszne. 
Rzeczywiście tak myślę. Wprawdzie Kościół mój nie 
wyraził jeszcze na ten temat swej ostatecznej opinii, 
niemniej jednak nie sądzę, żeby opinia ta pokrywało 
się całkowicie ze stanowiskiem Kościoła rzymsko
katolickiego. Ten bowiem, jak Panu wiadomo, nieu
gięcie twierdzi, że wszelkie środki antykoncepcyjne 
są z istoty swej złe i grzeszne. Twierdzi to wbrew 
wielkiej części opinii publicznej, wbrew praktyce 
antykoncepcji, stosowanej przez szerokie masy jego 
własnych wyznawców. Jedną tylko metodę zapobie
gania ciąży uważa za moralną: metodę wstrzemięź
liwości okresowej, albo inaczej metodę cyklu mie
sięcznego, czyli tzw. okresu bezpiecznego.

Ja osobiście z poglądami Kościoła rzymskiego nie 
mogę się zgodzić. W dalszym ciągu śmiem twierdzić,
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że środki antykoncepcyjne, aczkolwiek będące gor
szym sposobem zapobiegania ciąży od metody „ka
lendarzykowej", nie są jednakże czymś złym i grze
sznym. Złem i grzechem może być tylko egoizm ro
dziców, którzy nie chcą mieć w ogóle potomstwa, 
albo ograniczają je do jednego dziecka, choć mogą 
mieć kilkoro. Jeśli zaś rodzice mają już, dajmy na 
to — troje dzieci, więcej z tych lub innych wzglę
dów mieć nie mogą, wtedy ze spokojnym sumieniem 
powinni stosować albo metodę wstrzemięźliwości 
płciowej, albo metodę sztucznej antykoncepcji.

Udowodniłem przedtem, że metoda wstrzemięźli
wości płciowej podawana przez rzymsko-katolików 
jako jedyna uczciwa metoda nie wytrzymuje krytyki. 
Moraliści obstają przy niej kurczowo, gdyż ich zda
niem, metoda ta nie wypacza naturalnego przebiegu 
aktu płciowego, ani nie sprzeciwia się celowi tego 
aktu, mającego z natury swej zmierzać do zrodzenia 
potomstwa. Przytoczyłem kilka kontraargumentów, 
podważających rozumowanie moralistów rzymsko-ka- 
tolickich. Na tym miejscu pragnę je krótko przypo
mnieć i nieco poszerzyć:
1) metoda „kalendarzyka małżeńskiego” nie może być 

jedyną metodą, gdyż bardzo wiele kobiet nie mo
że jej stosować z powodu nieregularności cyklu 
miesiączkowego,

2) metoda ta, podobnie jak i antykoncepcja sztuczna, 
zmierzają do tego samego celu: zapobieżenia cią
ży; jeśli więc pierwszy sposób jest dozwolony mi
mo to, że zapobiega urodzeniu dziecka, drugi 
również nie może być grzeszny, bo służy temu 
samemu celowi,

3) argument, że mechaniczne i chemiczne środki an
tykoncepcyjne są złe, bo są przeciwne naturze — 
psują naturalną orientację aktu płciowego — jest 
argumentem słabym. Ludzie bowiem czynią bar
dzo wiele rzeczy „nienaturalnych” , a jednak nie 
są one czynami grzesznymi, np. golenie brody, 
krwiodastwo, celibat, śluby wieczystego milczenia 
w zakonach o surowej regule — wszystko to są 
czyny nienaturalne, a czy tym samym są niemo
ralne? Kiedyś szczepienie ospy, emancypacja ko
biet, podróże maszyną parową uważano za czyn 
nienaturalny (por.: Glanille Williams, Świętość 
życia a prawo karne, Warszawa 1960 r. s. 56—59). 
Jeśli zaś chodzi o „puczenie wewnętrznej orienta
cji aktu płciowego” na skutek czego akt ten prze
staje być wyrazem całkowitego, pozbawionego 
fałszu oddania się wzajemnego małżonków i prze
szkadza w pogłębieniu jedności duchowej małżeń
stwa — to winę należy tu złożyć na karb niedo
skonałości środków antykoncepcyjnych. Postępy 
medycyny w tym względzie, ipso facto przekreślą 
powyższe twierdzenie. Wtedy przebieg seksualne
go współżycia małżeńskiego będzie całkiem natu
ralny, mimo użycia środków antykoncepcyjnych,

4) choćbyśmy nawet uważali środki antykoncepcyjne 
za swego rodzaju zło, czy można jednakże porów
nać to zło ze złem tysiąckroć gorszym: przery
waniem ciąży? Jest ono przecież podeptaniem 
prawa do życia każdej poczętej istoty ludzkiej. 
Etyka wszystkich wyznań piętnuje przerywanie 
ciąży jako winę moralną wielkiej miary. Z chwi
lą, gdy się poczęło życie, człowiek nie może włas- 
nowolnie przeciąć to, nad czym ma władzę sam 
Bóg — Twórca i Zachowawca życia. Ileż ludzi,

rozmaitych wyznań, zmuszonych niejednokrotnie 
okolicznościami, a czasem wręcz lekkomyślnie, 
unicestwia życie w samym jego poczęciu. Czy nie 
lepiej, czy nie roztropniej i mądrzej dopuścić 
mniejsze zło, żeby przeszkodzić o wiele większe
mu? „Pożyteczniej jest dla nas, aby jeden czło
wiek zginął, a nie cały naród...”

Pożyteczniej i słuszniej zgodzić się na środki anty
koncepcyjne, aniżeli na konieczność przerywania 
ciąży.

Szanowny Panie B. J. z Warszawy, bardzo pro
szę o przemyślenie powyższych dowodów, uzasadnia
jących potrzebę świadomego macierzyństwa, jak też 
etyczność jednej i drugiej metody, mających ten sam 
cel na względzie: ograniczenie nadmiernej płodności 
w naturze. Na moje usprawiedliwienie dodam i to 
jeszcze, że prawie wszystkie wyznania chrześcijań
skie, zwłaszcza najpoważniejsze wśród wyznań ewan
gelickich: Kościół Anglikański, Ewangelicko-Augsbur
ski, Kalwiński oraz im pokrewne — nie uważają 
sztucznej antykoncepcji za niezgodną z moralnością.

Pani Irenie K. z Bolesławia odpowiem krótko: Nie 
myśmy „zbałamucili” parafian z Bolesławia. Pani 
najlepiej wie, bo była świadkiem wypadków bple- 
sławskich, że sami górnicy i ich rodziny podnieśli 
„chorągiew buntu” przeciwko swym duszpasterzom, 
za wyzysk materialny, za brak szacunku do prostych 
ludzi pracy. Sami parafianie zabrali klucze, zam
knęli kościół, wywieźli wszystkich dotychczasowych 
księży. Gdybyśmy tak mogli pójść wszędzie, zagar
nąć rzymsko-katolickie parafie i otworzyć parafie 
polskie, może Pani być pewna, że uczynilibyśmy to 
chętnie i w krótkim czasie. Niestety, nie wszyscy 
Polacy rozumieją sprawy religijne tak mądrze, jak 
bolesławscy górnicy; nie wszyscy mają taką dumę 
narodową, takie pragnienie wolności duchowej, taki 
krytycyzm i chęć do samostanowienia w dziedzinie 
religijnej. Większość nie ma jeszcze dostatecznie wy
robionej świadomości, że zależność duchowa od 
hierarchów włoskich była i jest upokarzająca.

Wzywa Pani na nas pomstę Bożą... No, cóż sta
rzy Polacy lubili kiedyś powtarzać: Deus mirabilis, 
fortuna variabilis — Bóg jest Przedziwny, a fortu
na kołem się toczy. Przed wojną Kościół rzymsko
katolicki w Polsce szedł „ręka w rękę” z Państwem, 
a nuncjusze włoscy mieli przemożne wpływy poli
tyczno-kościelne w Polsce. Inne, mniejszościowe wy
znania, prześladowano zażarcie; wśród nich i nasz 
Kościół. Wolność sumienia i wyznania deptano bru
talnie. Postaramy się w niedługim czasie ogłosić 
niektóre dokumenty tych prześladowań. Dopiero ko
muniści przynieśli nam oraz wszystkim wyznaniom 
w Polsce wolność i swobodę kultu. Ludzie niewierzą
cy okazali w tym względzie więcej miłości bliź
niego i humanitaryzmu od waszych hierarchów koś
cielnych. Tak oto „z ust niemowląt i ssących” Pan 
Bóg odbiera chwałę. Zaiste, Deus mirabilis — fortu
na variabilis. Chciałaby Pani, zapewne, żebyśmy 
z komunistami podjęli walkę... Nie uczynimy tego, 
bo to nie leży ani w naszej kompetencji, ani w in
teresie naszego Kościoła. My staramy się walczyć ze 
złem, grzechem, zepsuciem moralnym, a sprawy po
lityki, zostawiamy politykom. W myśl zasady Chry
stusa Pana, oddajemy „co cesarskiego — cesarzowi, 
a co boskiego — Bogu”. A prawdę mówiąc, wolimy 
stokroć polskich komunistów, jak przedwojennych 
polskich kapitalistów; bo za czasów. kapitalizmu,
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księża i wyznawcy Kościoła narodowego byli ponie
wierani, prześladowani, uważani za jakiś gorszy ga
tunek Polaków.. Dziś, natomiast, wyznawcy nasi cho
dzą dumni, bo czują się pełnoprawnymi obywatelami 
ojczyzny. Wszyscy dziś jesteśmy równi w obowiąz
kach i prawach , obywatelskich. Jeśli zaś chodzi
o sprawą świadomego macierzyństwa, to jego ko
nieczność głosimy ze względów etyki i moralności 
naszego Kościoła. Nie możemy też pozostać głusi na 
ostrzegawcze głosy polityków, statystyków i ekono
mistów, którzy, jako fachowcy w tym względzie, 
orientują się najlepiej, co Polsce może grozić za 
kilkadziesiąt lat, jeśli nie opadnie wskaźnik przy
rostu naturalnego. To, co u nas' się dzieje jeszcze 
w małym zakresie, inne kraje prowadzą na szeroką 
skalę. Kraje azjatyckie np. podjęły spontaniczną 
akcję, zmierzającą do zmniejszenia naporu. przyro
stu ludności; podobnie zrobiły Indie i Chiny. Indie 
poprosiły nawet eksperta Światowej Organizacji Zdro
wia w charakterze doradcy w sprawach planowania 
liczebności rodziny. Za jego poradą prowadzona jest 
intensywna propaganda zapobiegania ciąży metodą 

•opartą na czasowej wstrzemięźliwości płciowej. Meto
da ta jednakże, jak dotąd, dala nikłe rezultaty. Czyż 
więc aż takimi „bezbożnikami”  jesteśmy, pisząc o po
trzebie planowania rodziny?

Panu Z. K. z Krakowa oraz p. Helenie J. z War

szawy dziękuję za słowa uznania. Potrzebne są takie 
słowa, bo podtrzymują na duchu i dodają sił do 
pracy i dalszych badań. O tym, jak Kościół polsko- 
katolicki patrzy, z punktu widzenia etyki chrześci
jańskiej, na sprawę przerywania ciąży, napiszemy w 
następnym numerze „Posłannictwa” . Żadnych wstę
pnych sugestii nie podaję, pragnąc wzbudzić większe 
zainteresowanie Czytelników. Stanowisko moje od
nośnie świadomego macierzyństwa, zawarte w pierw
szym artykule „Posłannictwa” nr 3/60 jest zgodne ze 
stanowiskiem Kościoła, natomiast artykuł drugi:
o metodach regulacji urodzin, jest artykułem dysku
syjnym, wyrażającym mój pogląd osobisty. Ostatecz
ne sformułowanie poglądów Kościoła na powyższe 
tematy, nastąpi w niedługim czasie.

Kończąc tę pisemną dyskusję z moimi adwersarza
mi, pragnę ją podsumować słowami Juliana Huxleya, 
zaczerpniętymi z cytowanej wyżej książki G. Wil- 
liamsa: „jest na pewno szczytem niemorąlności ska
zywać setki milionów istnień ludzkich żyjących obec
nie i jeszcze nie urodzonych na wegetację poniżej 
minimum egzystencji i to w oparciu o religijne zasa
dy czy doktryny — wtedy gdy ograniczenie liczeb
ności rodzin stanowi jedyną nadzieję na zmniejszenie 
nędzy 1 stwarza większą możliwość spełnienia ludz
kich marzeń” .

„Idźcie i Wg do Winnicjj”
Na ziemi polskiej żyje i rozwija 

się wolny Kościół Polsko-Katolicki. 
Z każdym rokiem, z każdym miesią
cem rozszerza zakres swej działal
ności, gromadzi coraz więcej ludzi, 
których w duchu katolickim prowa
dzi do ostatecznego celu.

Nie jest to Kościół nowy, jak 
twierdzą niektórzy, ani założony 
przez człowieka, jak głoszą inni. 
Jest on kontynuacją dzieła Chrystu
sowego, które powstało na krzyżu, 
a widzialne się stało w Wieczerniku, 
gdy po zesłaniu Ducha św. posłuszni 
swemu Panu apostołowie poszli na 
cały świat nauczać wszystkie naro
dy.

Sam Chrystus jest głową Kościoła 
zespolony z życiem nadprzyrodzo
nym Jego wyznawców. Chrystus jest 
pośrednikiem między niebem a zie
mią i przez stałą asystencją Ducha 
św. sam rządzi Kościołem i łask 
swych wierzącym udziela. On jest 
jedynym nieomylnym Pasterzem, 
którego śmiertelny i grzeszny czło
wiek zastąpić nie może.

Tak jednak jak w Boskim Założy
cielu Kościoła Jezusie Chrystusie łą
czą się dwie natury: boska niewi
dzialna i ludzka widzialna, tak jak w 
człowieku są dwa pierwiastki: du
chowy i materialny, tak samo i Koś
ciół składa się z dwóch części: du
chowej, nadprzyrodzonej niewidzial

nej i widzialnej, tj. społeczno-orga- 
nizacyjnej. Kościół pozbawiony ele
mentów nadprzyrodzonych Boskiego 
życia w Chrystusie byłby tylko or
ganizacją czy stowarzyszeniem, tak 
samo jak pozbawiony widzialnych 
form organizacyjnych pozostawałby 
w sferze abstrakcji.

Dlatego Kościół Polsko-Katolicki — 
zachowuje katolickie zasady wiary
— przez swych biskupów o nieprzer
wanej sukcesji apostolskiej i waż
nie wyświęconych kapłanów admini-' 
struje świętymi sakramentami I po
wierzony sobie lud prowadzi do Bo
ga i zbawienia.

Kościół Polsko-Katolicki stojąc na 
straży czystości nauki katolickiej i 
utrzymując ustrój synodalny i urzę
dy kościelne pierwszego Tysiąclecia 
Kościoła Powszechnego odrzucił 
ludzkie elementy, które w ciągu 
wieków z przyczyn politycznych i 
gospodarczych do Kościoła zostały 
wprowadzone. Odrzucił między in
nymi przymusowy celibat, który jest, 
był i będzie dla wszystkich kapłanów 
i świeckich źródłem moralnego dua
lizmu, rozterki, cichych dramatów, 
grzechu, obłudy i zgorszenia. Kościół 
Polsko-Katolicki odnosi się z sza
cunkiem i uznaniem do tych kapła
nów, którzy z pobudek nadprzyro
dzonych pragną celibat zachować.

Pragnie jednak, aby jego kapłani 
na wzór apostołów i uczniów za 
psalmistą Pańskim mogli powie
dzieć: „Ja i mój dom będziemy słu
żyli Panu”.

Kościół Polsko-Katolicki pomny 
na przykład Zbawiciela z Wieczer
nika i zalecenia św. Pawła apostola 
w liście do Koryntian język ojczysty 
wyniósł na ołtarz i uczynił go języ
kiem modlitwy i ofiary.

Kościół Polsko-Katolicki zespolił w 
sobie dwa elementy: religijńy i na
rodowy, aby z duszy wierzących Po
laków usunąć odwieczny konflikt 
między katolicyzmem a polskością, 
między polską a obcą racją stanu.

Kościół Polsko-Katolicki naucza i 
głosi, że ingerencja zagranicznych 
władz kościelnych w sprawy wew
nętrzne, społeczne i polityczne wie
rzących Polaków jest pogwałceniem 
wolności i suwerenności duchowej i 
źródłem nieustannej rozterki.

Kościół Polsko-Katolicki uważa, że 
na skutek zmienionych form społecz
no-gospodarczych i pogłębiającej się 
stale świadomości narodowej i spo
łecznej coraz trudniej będzie być do
brym Polakiem i dobrym rzymskim 
katolikiem.

Kościół Polsko-Katolicki pragnie, 
aby wierzący Polacy kapłani i świec
cy stając na progu nowego Tysiąc
lecia zrewidowali swój stosunek do



Boga, Kościoła, Narodu i Ojczyzny.
Katolicyzm to forma chrystianiz- 

mu biblijnie i tradycyjnie uzasad
niona, która dla psychiki i mental
ności polskiej jest najbardziej właś
ciwa i niezastąpiona.

Czy jednak katolicyzm musi być 
rzymski i przez obcych ludzi z zew
nątrz kontrolowany?

Wielu kapłanów rzymsko-katolic
kich w ostatnich latach na to pyta
nie już odpowiedziało. Przyjąwszy 
jurysdykcję polskiego Biskupa, razem 
z Nim budują wolny katolicki Koś
ciół.

Wielu znalazło w polskim. Kościele 
prawdziwy sens życia i nową treść 
Chrystusowego kapłaństwa.

Wielu jednak oddanych Chrystuso
wi kapłanów, którzy ojczyznę swą 
ziemską i naród kochają, żyje w bo
lesnym konflikcie głusząc w sobie 
bunt ludzkiej duszy za wolnością i 
prawdą.

Wielu mocą życiowego bezwładu 
wykonuje mechanicznie przyjęte 
obowiązki z tajonym żalem, bez ra
dości i wewnętrznej prawdy. Brak 
im siły wewnętrznej, by mogli siebie 
odnaleźć.

Kierujemy te słowa do tych kapła
nów, którzy naród swój szczerze ko
chają, pragną jego duchowego roz
woju, szczęścia i dobrobytu; do tych, 
którzy w poczuciu godności i dumy 
narodowej pragną, aby kraj nasz

przestał być nadwiślańską prowincją 
kościelną, a naród nasz sprawy swe
go stosunku do Boga sam układał 
i regulował; do tych,, którzy wolność 
duszy nade wszystko kochają 1 są 
przekonani, że mechanicznym aktem 
dostojnika Kościoła nie można odłą
czyć kapłana od jedności z Chrystu
sem, gdyż jest kapłanem na wieki; 
do tych skrzywdzonych przez bez
duszny formalizm kościelny, okale
czonych przez suche paragrafy pra
wa kanonicznego, którzy na tym 
świecie u swoich władz kościelnych 
sprawiedliwości nie znajdą; do tych, 
którzy żyjąc w zakłamaniu nie mają 
odwagi przyznać się do swoich uczuć 
i bliskich ludzi, których kochają; 
do tych, którzy chcą w katolickim 
Kościele służyć Bogu i swemu naro
dowi. Bracia kapłani, niepowtarzalne 
jest życie ludzkie na ziemi. Trzeba 
żyć pięknie, twórczo i szlachetnie, 
trzeba po życiu swoim zostawić 
trwały ślad.

Tysiąc lat dobiega formalnej przy
należności naszego narodu do Koś
cioła. Jesteśmy świadkami dechry- 
stianizacji życia i braku ducha Chry
stusowej miłości. Katolicyzm nasz 
niedzielny, powierzchowny nie zdo
łał przeobrazić naszego społeczeń
stwa i do Boga przybliżyć.

Stoimy wobec zadania, aby uro
dzonych w katolicyzmie do Chrystu
sa przyprowadzić, i z Nim pojednać,

by poczuli się braćmi t dziećmi jed
nego ojca.

Cały kraj nasz jest wielkim polem 
misyjnym. Potrzeba więc kapłanów 
duchem Bożym owianych, których 
On sam wybrał, by do wsi i miast 
naszych nieśli Ewangelię pokoju, mi
łości i przebaczenia i uczynili ją nor
mą życia na codzień.

Potrzeba nowych metod duszpa
sterskich, aby trafić do psychiki 
współczesnego człowieka, która się 
rodzi wraz z nową cywilizacją i z 
nową epoką.

Jeżeli więc pragniesz szczęścia i 
zbawienia, jeżeli masz wiarę ży
wą* że Chrystus jest z tymi, któ
rzy budują Jego Królestwo na 
ziemi, stań z nami do pracy, zo
stań budowniczym Królestwa miłoś
ci, pokoju i sprawiedliwości. Powiedz 
odważnie do tych, których dotąd pro
wadziłeś do Boga, karmiłeś chlebem 
anielskim i błogosławiłeś, że Twoje,! 
ich miejsce jest w polskim kościele, 
że należy opuścić obcego Polsce 
śmiertelnego człowieka i Chrystusa 
przyjąć jako Dobrego Pasterza, któ
ry życie daje za owce swoje. Zostań 
pełnym człowiekiem i Chrystusowym 
kapłanem w polsko-katolickim Koś
ciele. Podania należy kierować na 
adres: Kuria Biskupia Kościoła Pol' 
sko-Katplickiego Warszawa, ul. Wil
cza 31, tel. 8-97-84 i 21-18-42.

„Przemija postać świata... a Prawda Pańska trwa 
na wieki”

„Pójdźcie za mną” — powiedział kiedyś Pan 
do rybaków płuczących sieci. Posłuszni wez
waniu zostawili sieci, dom swój, rodziny i po
szli. Nie otrzymywali pemsji, tytułów, wygód 
życiowych, jedyna zapłata —  to obcowanie 
z Nim, a po śmierci „korona żywota” . Czy ta
ka nagroda nie jest najwyższa?

Potem powołał innych do „swojej winnicy” 
i powołuje aż dotąd.

Błogosławiony ten, kto w  rozgwarze życia 
usłyszał Jego wołanie, usłyszał „pójdź za 
mną” . Błogosławiony, kto urzeczony Jego wor- 
łaniem „opuścił wszystko” i poszedł za Nim, 
by znaleźć wszystko.

Powołuje On nie tylko mężczyzn do budo
wania swego Królestwa na ziemi. Powołuje 
niewiasty, aby Mu służyły i czyni je swymi 
oblubienicami. W czasie swego ziemskiego ży
cia Pan nasz, Jezus Chrystus błogosławił nie 
tylko matkom, które przynosiły dzieci, pro
sząc o błogosławieństwo, błogosławił Marii, 
która „najlepszą cząstką obrała, która od niej 
nigdy odjęta nie będzie” ; błogosławił tym, któ

re szły za Nim i słuchały głosu Jego. Po 
Zmartwychwstaniu najpierw niewiastom się 
ukazał, bo wytrwały przy krzyżu do zgonu, 
bo głęboko wierzyły i kochały go szczerze.

I dzisiaj powołuje je do służby swojej, aby 
w Jego imię niosły ulgę cierpiącym, pociechę 
smutnym, wątpiącym —  wiarę żywą, nadzie
ję tym, którzy rozpaczają, a wszystkim dobroć
i miłość, której tyle potrzeba dzisiejszemu 
światu.

Nie wystarczają już dzisiaj teologiczne roz
prawy i filozoficzne dysputy. Nie przemawia
ją do współczesnego człowieka oprawione to
my i bogate foliały. Świat żąda miłości i wia
ry w  Chrystusa ucieleśnionej w  żywym czło
wieku. Świat pragnie widzieć w  człowieku 
działanie Chrystusa i  potwierdzenie, że ofiara 
Golgoty nie poszła nai marne, lecz dotąd trwa
i skutecznie działa.

Ofiarą serca i cichym poświęceniem w  Je
go imieniu łatwiej jest dzisiaj Boga przybli
żyć do duszy ludzkiej niż filozoficznym do
wodem lub płomiennym kazaniem.
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Świat pragnie miłości i pragnie Boga, a Bóg 
na nas czeka!

Nie wszystkie niewiasty Bóg powołał do 
małżeństwa i macierzyństwa, ale wszystkie 
wyposażył w uczucie, które swym sercem nie
nawiść i gorycz w miłość zamienić potrafią. 
Powoływał i nadal powołuje niewiasty, by 
w zimnych duszach ludzkich miłość dla Boga 
stwarzały. Czy nie , usłyszałaś nigdy Jego wo
łania: „Pójdź za mną” ? Czy nigdy w  Twojej 
duszy nie zrodziło się ciche pragnienie służe
nia Panu i tym, którzy pomocy zawsze po
trzebować będą.

Czy nigdy nie mówiło ci serce, że jest jakaś 
wyższa forma życia i powołania, że kto wiele 
wyrzec się potrafi dla Niego, ten stokrotną 
w Nim znajdzie zapłatę i żywot wieczny.

Kościół Polsko-Katolickd, aby umożliwić 
niewiastom służbę dla Pana wśród świata, po
wołał Zgromadzenie Sióstr Polskich Francisz
kanek, by osiem Błogosławieństw z Góry Ta- 

,boru wcielały w życie naszego Narodu.
Jesteś panną lub wdową, która chce służyć 

Bogu i swemu narodowi, .pisz na adres: Zgro
madzenie Sióstr Polskich Franciszkanek, Dom 
w  Puszczykówku k-Poznania, ul. Kopernika 
30, tel. 157.

Jesteś siostrą zakonną i podlegasz pośred
nio lub bezpośrednio władzy zagranicznej — 
Włoszce lub Hiszpance, pisz pod powyższy

adnes albo bezpośrednio do Kurii Biskupiej 
Kościoła Polsko-Katolickiego, Warszawa ul. 
Wilcza 31, tel. 8-97-84.

Jesteś w swoim Zgromadzeniu skrzywdzona, 
wtłoczona w  bezduszne ramy średniowiecznej 
reguły i duchowo okaleczona, a pragniesz być 
godną służebnicą Pana, człowiekiem i Polką, 
pisz jak wyżej.

A  gdy przybędziesz do Domu Macierzyste
go, idź do kaplicy, gdzie Pan Utajony czeka 
na Ciebie, i zgiąwszy kolana z ufnością i wia
rą mów do Niego słowami poety: „Nie widzą 
Ciebie moje oczy, nie słyszą Ciebie moje uszy, 
A jesteś światłem w  mej pomroczy, a jesteś 
śpiewem w mojej duszy!"

W a r u n k i  p r z y j ę c i a :
Kandydatki, które pragną poświęcić się 

służbie Bożej w  Zgromadzeniu Sióstr Polskich 
Franciszkanek winny na adres Zgromadzenia 
nadesłać:
1) Podanie o przyjęcie.
2) Własnoręcznie napisany krótki życiorys.
3) Świadectwo zdrowia oraz —  o ile to mo

żliwe —  opinię miejscowego duszpasterza.
Wiek kandydatek nie może przekroczyć 40 

lat. Kandydatka nie wnosi żadnego „wiana” , 
które przewidują reguły klasztorów rzymsko
katolickich. Zabiera ze sobą tylko bieliznę 
osobistą i pościelową.

Z prasy zagranicznej

STOSUNEK KATOLICYZMU RZYMSKIEGO 
DO ZAGADNIENIA WOLNOŚCI WYZNAŃ

Wśród wydawnictw Światowej Ra
dy Kościołów ukazała się książka 
Dr Carillo de Albąrnoz pt. „Roman 
Catholicism and Religious Liberty” . 
Zawiera ona zbiór artykułów, publi
kowanych uprzednio w „The Ecu- 
menical Review”, a traktujących o 
stosunku katolicyzmu rzymskiego do 
zagadnienia wolności sumienia, wol
ności wyznania d tolerancji religijnej. 
Ponieważ Kościół rzymski słynął on
giś z fanatyzmu religijnego, nietole
rancję posuwał aż do tortur, zamy
kania w więzieniach i stosów, dlate
go bardzo ciekawą jest rzeczą, jak na 
te sprawy patrzy dzisiaj i czy Ewan
gelia Chrystusowa wywarła wreszcie 
wpływ na umysły tych, którzy od 
tylu wieków głosili ją swym wier
nym.

Dr Carillo de Albarnoz określa po
stawę katolicyzmu rzymskiego wo
bec wolności sumienia i wyznania 
następująco: w krajach w których 
katolicy rzymscy są mniejszością re
ligijną, domagają się wolności wy- 
.znaniowej, równej, dla wszystkich;

w krajach, w których stanowią więk
szość, przeciwstawiają się wolności 
zapewnianej innym denominacjom 
religijnym, ewentualnie godzą się na 
wolność, jako na tymczasowe „zło 
konieczne” .

Mimo tej generalnej zasady, w ło
nie rzymskiego katolicyzmu zaryso
wuje się poważny rozdźwięk w po
glądach dotyczących powyższego 
problemu. Inaczej na te sprawy pa
trzą przedstawiciele i duchowni Ko
ścioła we Francji, inaczej w Polsce, 
Hiszpanii lub Włoszech. W jednym 
kraju Kościół domaga się gwarantu 
wolności wyznania zarówno sobie 
jak też innym wyznaniom, w drugim 
popiera swą tradycyjną tezę gło
szącą, że tylko Kościół rzymski, jako 
jedynie prawdziwy, winien cieszyć 
się bezwzględną wolnością religii pa
nującej. Stwarza to podstawę do 
sformułowania następującego twier
dzenia: Kościół rzymsko-katolicki w 
zasadzie nie lubi zapewnianej innym 
wyznaniom swobody kultu i propago
wania swych wierzeń; on tylko stan

taki toleruje wbrew własnej woli; 
przyczaił się w niektórych krajach 
chwilowo, lecz czeka cierpliwie spo
sobności, aby wystąpić ze swą tra
dycyjną nietolerancją religijną.

Niektórzy teologowie rzymscy sa
mi przyznają dużą dozę słuszności 
powyższemu stwierdzeniu i wyraźnie 
się tym niepokoją, czując się różnicą 
poglądów oddzielonymi od współbra
ci w wierze. Tę linię podziału teolo
gów na dwa obozy zauważyli już 
Protestanci. John C. Bennet pisze 
w dziele pt. „Christians and State”, 
że Protestanci, którzy chcą rozumieć 
katolicyzm rzymski, muszą zwrócić 
uwagę na zaznaczający się w  nim 
rozdźwięk w poglądzie na wolność 
sumienia i wyznania. Oprócz trady
cyjnej, głównej linii, uważającej typ 
państwa katolickiego z panującą re- 
ligią rzymsko-katolicką, z ogranicze
niem praw mniejszości religijnych, 
za ideał stosunku Kościoła do pań
stwa — istnieją też tendencje wśród 
młodych inteligentów katolickich, 
zmierzających do obalenia tej zasa-



dy oraz dotychczasowej praktyki Ko- burzą miłość wzajemną. Winniśmy jćszcze w i957 r. między prof. Swie- 
ścioła. Co ciekawsze, że większość przeto, konkluduje autor, domagać żawskim a Józefem Marianem Swię-
młodych teologów, reprezentujących się wolności wiary dla każdego wy- cickim. Prof. Swieżawski zachwy-
nowe tendencje wywodzi się z kra- znania: dla prześladowanych Zy- eony był nowymi prądami w ka-
jów, w których katolicyzm rzymski dów, dla naszych braci Protestan- tolicyzmie francuskim, pochwalał
przeważa: z Francji, Belgii, Austrii, tów, Prawosławnych i innych. Mu- budzącą się tolerancję, szacunek dla
Portugalii, Niemiec Zachodnich, czę- simy raz na zawsze porzucić zasa- innych przekonań, widząc w tym
ściowo nawet z Włoch i Hiszpanii, dę wyższości jednego wyznania nawrót do najczystszej formy 

Jedną z najlepszych wypowiedzi nad drugim, uprzywilejowania przez chrześcijaństwa pierwszych wieków,
na ten temat znajdujemy w pismach państwo większego przeciw mniej- Za tego rodzaju poglądy Marian
francuskiego teologa, O. Augustyna szemu, gdyż nie możemy oczekiwać Święcicki zaatakował ostro prof.
Leonard’a O.P. Postawił on następu- tolerancji dla siebie, jeśli sami nie Swieżawskiego w artykule zatniesz-
jące pytanie: czy państwo o rzymsko- jesteśmy tolerancyjni; nie możemy czonym w „Homo Dei” . Ogólny
katolickiej większości wyznaniowej też płonąć gniewem, jeśli inni czy- wydźwięk artykułu, był taki: Koś-
ma zapewnić wszystkim wyznaniom nią to, co my uprzednio czyniliś- ciół rzymsko-katolicki nie może to-
wolność, czy też uprzywilejować Ko- my będąc w lich sytuacji. lerować heretyków, lecz w miarę,
ściół rzymski? Autor uznał, że jedyną Wypowiedzi teologów francus- możności winien korzystać z „bra-
odpowiedzią na to pytanie może być kichj niemieckich, belgijskich, bro- chium saeculare”= ^  ,z P°Parcia
tylko przyjęcie powszechnej wolnoś- niących nowej sprzeciwiają f “ tWa w urzeczywistnianiu swej
ci wyznania, nie w znaczeniu mniej- gię starym poglądom Kościoła rzym_ doktryny i swej moralności. M.
szego zła lub tolerancji wypływającej skiegQ. ^  dawne poglą(Jy Święcicki zarzucał prof. Swiezaw-
z koniecznych, politycznych zmian wykluczają) ale je potępiają. Młodzi skiemu że głosząc konieczność sza-
w świacie, lecz jako zasady, którą teologowie nłe lubi nawet; teg0 cunku dla wszystkich stojących po-
należy utrzymać zawsze, we wszel- sformułowania; )>teoria nowa„ sta_ za rzymskim katolicyzmem, głosi
kich zmieniających się okolicznoś- rają gię udowodnić> w oparciu 0 tolerancję, tetora nie ma uzasadnie-
ciach: Zasada ta nie opiera się na pismo św . Tradycj źe naistar.  nia w katolickiej nauce. Ponieważ
powierzchownym oportunizmie, gza nauka Kościoła tak jak oni dyskusja ta nie wywołała oficjal-
lecz jej fundamentem jest psyęho- określała woiność religii nych wypowiedzi ze strony nierar-
logiczna struktura wiary, osobo- ’ chii kościelnej, trzeba przypusz- 
wość ludzka, pragnienie wolności, A więc tworzy się powoli, jak z czać, że Kościół rzymski w  Polsce
zasiane przez Boga w sercu każ_ , Potoczonych  wyjątków wynika, w jakowyznanie większości Polaków,
dego człowieka. łonie katolicyzmu rzymskiego na stoi na gruncie tradycyjnego przeko- 

Podobnie pisze jezuita francus- Zac^°^z °̂ nowy P^ąd, reprezento- nanja 0 konieczności supremacji 
ki O. Rouquette: świętym obowiąz- wan^ przede wszyst im przez młod- rzymskiego katolicyzmu i jego 
kiem I chrześcijańskiego państwa sze °*a ościelne, nowa odmiana uprzywilejowanego stanowiska w 
winno być zapewnienie ‘prawdzi-! ato icyzmu „Postępowego” , głoszą- państwie. Jeżeli zaś obecnie musi 
wej wolności sumienia, propagan- ce®° Pro§ram kompromisowy, ire- dostosować się do 70 artykułu Kon- 
dy, kultu i nauczania dla wszyst- ” istyczny’ rezy^nU'!ący wyraźnie z stytucji PRL, to czyni to z nieu- 
kich grup religijnych, iktóre nie awnych prerogatyw- Kościoła, niknionej konieczności, 
stanowią niebezpieczeństwa dla ^wo enn ĉy nowych idei są Prze- w  zakończeniu warto jeszcze za- 
państwa, .stosownie do wymogów ciwni wywieraniu przez Kościół znaczyć) ze kultura religijna na Za
prawa naturalnego i etyki. Koś- wszelkich form P ^ * ™  w Propa- chodzłe odcinasię wyraźnie od sto
dół, wprawdzie, zawsze powinien gowamu_ y iary> a nawet obronę slmków panujących u nas. W W ie 
się starać o zbawienie dusz zgod- prze  ̂ em redukują od czysto ju miejsc0w0śclacłi w Polsce panują 
nie ze swą nauką, lecz nie może moralneS° i intelektualnego oporu. jeszcze średniowieczne mroki. Tam
czynić tego siłą; niech głosi zasady Czytelników ciekawić będzie za- wzajemna tolerancja, szacunek dla
wiary, ale niech nie odtrąca od pewne, jakie stanowisko wobec odmiennych przekonań święcą tri-
siebie ludzi przez nietolerancję i tych zagadnień Wolności wyznania, umfy, podczas gdy u nas wybija się
fanatyzm. Wszelka niecierpliwość, tolerancji religijnej, równych praw szyby w kościołach. Tam między-
przymus, zapędy imperialistyczne, dla wierzących wszelkich odmian, wyznaniowa przyjaźń jest chlebem
sprowadzają Kościół do poziomu zajmuje w Polsce katolicyzm rzym- powszednim, u nas spotyka się czę-
królestwa czysto ziemskiego, nada- ski. Otóż katolicyzm ten stoi raczej sto fanatyzm i nietolerancję. Jakże
ją rządom Kościoła cechę tyrań- na gruncie dawnym, starym. Przy- niekorzystnie wyglądają katolicy
stwa; pobudzają opozycję, studzą pomiham sobie dyskusję, związaną rzymscy w Polsce wobec swych
najmniejsze odruchy dobrej woli, z poruszonym przez nas tematem współbraci w wierze z Zachodu.

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
Synod Kościoła Starokatolickiego lem’u. Najciekawszym momentem dzie podano również do wiadomości

Pod koniec r 1959 odbył się Śy- obrad synodalnych było ustalenie o rychłym ukazaniu się nowego wy-
nod duchownych Kościoła Staroka- terminu najbHższego Międzynarodo- dania mszału starokatolickiego. Ko-
tolickiego, . któremu przewodniczył wego Kongresu Biskupów Staroka- misje synodalne, powołane przez
arcybiskup Utrechtu Ks. dr Rinkel. tolickich na r. 1961. Miejscem obrad Księży Biskupów referowały tema-
W Synodzie tym wzięli również u- Kongresu będzie Haarlem w pobli- ty, dotyczące liturgii, duszpaster-
dział Biskupi: P. J. Jans z Deven- żu Utrechtu. Przygotowania do Kon- stwa wśród młodzieży, rolę inteli-
ter oraz Bp J. von der- Oord ż Haar- gresu są w pełnym toku. Na Syrio- gencji w Kościele, udziału kapłanów
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starokatolickich w nabożeństwach 
ekumenicznych itd. Niektóre z Wy
żej wymienionych problemów będą 
również przedmiotem obrad Między
narodowego Kongresu Biskupów 
Starokatolickich. Po przemówieniu 
prof. dr Mann’a, zakończono obrady 
nabożeństwem w kaplicy semina
ryjnej.
Biskup anglikański pracuje w fa

bryce
Biskup Kościoła Anglikańskiego w 

Chinach — K. H. Ting, pragnąc dać 
przykład swym duchownym, zgłosił 
się na jeden miesiąc do pracy w 
fabryce, zachęcając tym księży, aby 
i oni przeznaczyli jeden miesiąc w

roku na podobną pracę. Jak wiado
mo, jednomiesięczną pracę w fabry
kach i warsztatach podejmowały 
wszystkie instytucje w Chinach. W 
tę ogólnopaństwową akcję włączył 
się też Kościół Anglikański w  Chi
nach. Biskup K. H. Ting podkreślił 
przy tym, że pracę podjął bez jakiej
kolwiek sugestii ze strony władz 
państwowych, chętnie i dobrowolnie. 
Duchowni — zdaniem Biskupa — 
muszą również mieć przekonanie, że 
coś są winni swemu Państwu.
Konsekracja Biskupa anglikańskie

go w Ameryce
Dnia 6 stycznia br. przy obecności 

20 arcybiskupów i biskupów, kilku

set księży i paru tysięcy wiernych, 
w anglikańskiej katedrze w Toronto 
konsekrowano nowego biskupa an
glikańskiego. Głównym konsekrato- 
rem był arcybiskup z Algamy; Epis
kopat starokatolicki reprezentował 
Ks. Bp dr Zieliński, Ordynariusz die
cezji Buffalo — Pittsburg z Polskie
go Kościoła Narodowego w Amery
ce. W konsekracji wziął również u- 
dział Biskup Kościoła Prawosławne
go w Syrii. Diecezja Kościoła Angli
kańskiego w Toronto ma 3 bisku
pów i jest jedną z największych die
cezji tegoż Kościoła na świecie.

WIADOMOŚCI Z KOŚCIOŁA 
POLSKO-KATOLICKIEGO

Konferencje Dekanalne

W m-cu marcu br. odbyły się w 
całym Kościele konferencje deka
nalne poświęcone sprawie rozwoju 
Kościoła Polsko-Katolickiego. Nie
które z tych konferencji zaszczycił 
Swą obecnością J. E. ks. Biskup 
Ordynariusz, niatomiast w  innych 
brali udział przedstawiciele Kurii 
Biskupiej.

Rekolekcje Wielkopostne
We wszystkich naszych parafiach 

odbyły się Rekolekcje Wielkopostne.
W parafii warszawskiej Rekolek

cje św. prowadził J. E. Ksiądz Bis
kup Ordynariusz, Dr Maksymilian 
Rode. Na zakończenie rekolekcji do 
Stołu Pańskiego przystąpili prawie 

•wszyscy wierni.
Księża Proboszczowie w terenie 

chętnie korzystali z usług księży za
trudnionych w Kurii Biskupiej, 
którzy w okresie Wielkiego Postu 
przeprowadzali rekolekcje w posz
czególnych parafiach naszego Koś
cioła.

Wielki Czwartek
J. E. Ks. Biskup Ordynariusz 

przyjął do Kościoła ks. Józefa Ró
żańskiego z Lublińca, a następnie 
przeprowadził Spowiedź św., do 
której przystąpili wszyscy księża z 
terenu Warszawy oraz świeccy wyz
nawcy. W czasie uroczystej Mszy 
Sw. Ks. Biskup dokonał poświęce
nia Olejów św.

Erygowanie nowych parafii
J. E. Ks. Biskup Ordynariusz ery

gował drugą parafię w  Poznaniu 
przy ul. Kościuszki, p. w. M. B. 
Nieustającej Pomocy.

*
*  *

Dnia 12 maja br. J. E. Ks. Bis- złożyli wieniec na grobie Ks. Bpa fil warszawskiej. Wierni wzięli w
kup Ordynariusz dr Maksymilian Józefa Padewskiego W dziesiątą niej liczny udział dając tym dowód,
Rode oraz Ks. Bp. Julian Pękala rocznicę jego zgonu. Mszę św. za że pamięć o Zmarłym jest żywa
wraz z towarzyszącymi im Ks. spokój duszy Ks. Bpa Padewskiego w ich sercach a życzliwość i sym-
Kanclerzem Tadeuszem Majewskim odprawił rano w tymże dniu. Ks. patia, którą darzyli go za życia —
i Ks. mgr Edwardem Bałakierem Tadeusz Majewski, proboszcz para- nie ustaje.

E W O L U C J A  A R E L I G I A
c. d. ze str. 4

Każda istota żywa wykonuje pracę: zdobywa po
żywienie, urządza pomieszczenia itp.

Praca zwierząt jest to szereg zautomatyzowanych 
czynności, typowych dla każdego gatunku. Cel tych 
czynności — zaspokojenie potrzeb fizjologicznych. 
Człowiek też pracą zdobywa środki do życia. Czło
wiek pracą tworzy cywilizację, kulturę. Praca czło
wieka przedstawia się w dwóch aspektach: w  aspek
cie fizjologicznym, w aspekcie potrzeb ciała i w  as
pekcie potrzeb ducha, w aspekcie dążenia do wiecz
ności.

Marzeniem każdego artysty jest ‘Stworzyć arcy
dzieło, które przeżyłoby jego samego, które trwało
by wieki. Nie tylko wielcy budowniczowie państw 
dążą do tego, żeby „dzieło ich rąk” było wieczne. 
Każdy szary, przeciętny człowiek żyje, pracuje, a u

schyłku lat zaczyna myśleć i chcieć „coś po sobie 
pozostawić” ...

Zdobycze i osiągnięcia nauki i techniki są zazwy
czaj skutkiem tendencji i dążenia mnogich pokoleń. 
Dążenia te biorą swój początek prawie zawsze w 
intuicji i wyobraźni poetów, artystów. Dążenia te 
żyją setki lat w  legendach i mitach nim zostaną zre
alizowane.

Mitologia grecka opisuje lot i śmierć lotników na 
kilka tysięcy lat przed pojawieniem się pierwszego 
samolotu. Wyprawy na księżyc odbywają się w  le
gendach od wieków. Dzisiejszy człowiek jest w  stanie 
rozbić atom, zmienia jeden pierwiastek w inny, czy
li spełniło się to, o czym marzyli alchemicy.

Wyszczególnione fakty świadczą, że tendencja do 
doskonałości, jaka istnieje w naturze i jaką stwierdził 
Darwin, u człowieka jest najpełniej wyrażona. Ten
dencja ta u człowieka nosi wyraźnie cechy dążenia 
do wartości wiecznych i idealnych, tym samym nie 
może świadczyć przeciw, ale raczej jest dowodem 
przemawiającym za istnieniem Boga.
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K o ś c i ó ł  n a r o d o i u y  u j  N i e m c z e c h ,
krajach Sk

c. d. ze str. 5

Kościoła narodowego, wzorowany 
organizacyjnie na Anglii. Jedynie w 
krajach Skandynawskich powstały 
Kościoły narodowe na zasadach lu- 
terańskich.

Trzy te kraje: Norwegia, Szwecja 
i Dania od XIV w. połączone ze so
bą unią kalmarską, której jedynym 
słabym zresztą wyrazem był wspólny 
król rezydujący w Danii, niedługo 
zażywały spokoju. Wkrótce rozpo
częły się długoletnie walki między 
Szwecją i Danią, które rozbiły unię 
kalmarską i doprowadziły do utwo
rzenia dynastii narodowej Wazów w 
Szwecji.

Grunt pod reformację był tam od 
dawna przygotowany. Od połowy 
XV w. patrzono niechętnie na wyż
sze duchowieństwo, związane bar
dziej z Danią niż z własnym krajem 
i nie popierające narodowego ruchu 
wyzwoleńczego, gdyż uzależnione 
było od króla Danii, który miał od 
papieża prawo prezenty na katedry 
biskupie. Niechęć była tym większa, 
że duchowieństwo, w przeciwień
stwie do zubożałego wojnami kraju, 
było bogate i jak wszędzie — zde
moralizowane. Nic też dziwnego, że 
skoro król Gustaw Waza wystąpił na 
sejmie w r. 1527 ze swym ultima
tum: albo opuści kraj, albo sejm 
przyzna mu majątki kleru dla rato
wania podupadłego ekonomicznie 
kraju, sejm — po trzech dniach na
mysłu — zgodził się na sekularyzac
ję dóbr duchownych i zabranie ich 

<- na potrzeby skarbu państwa6.
Na Synodzie Narodowym w Ore- 

bro w r. 1528 odprawiona została 
pierwsza szwedzka „Msza” według 
wzoru protestanckiego. Ustrój Ko
ścioła był również zbliżony do pro
testantyzmu. Wprawdzie pozostawio
no hierarchię kościelną na wzór sta
rego Kościoła, złożoną z biskupów, 
arcybiskupów i prymasów, lecz wła
ściwym zwierzchnikiem Kościoła był 
król.

Narodowy Kościół Szwecji związał 
się z państwem, a nawet uzależnił 
od władzy świeckiej. Tak więc, jesz
cze przed śmiercią Gustawa Wazy, 
Szwecja włączyła się w krąg Kościo
łów reformowanych. Lud powoli 
zrozumiał zasady reformacji, poko
chał je, a tym samym, bez jakich
kolwiek wstrząsów powstał w  Szwe
cji Kościół Narodowy.

andgnawskich i

Analogicznie do Szwecji, zorgani
zowano Kościół narodowy w Danii 
i Norwegii. W Danii rozpoczął dzieło 
reformacji energiczny król Chrystian
II (1513 — 1523) dokończył je Chry
stian III (1533—1559)’ .

W r. 1530 na sejmie w Kopenhadze 
stany postanowiły przyjąć wyznanie 
Lutra i zaprowadzić liturgię prote
stancką. Uprzednio zaś, na sejmie w 
Odensee, w r. 1527 zerwały więzy 
zależności od Rzymu i zezwoliły na 
sekularyzację dóbr kościelnych. 
Norwegia przystąpiła do reformacji 
w r. 1537.

Kościoły narodowe, zorganizowane 
w krajach Skandynawskich w opar
ciu o naukę Lutra, przyczyniły się do 
pogłębienia narodowej spoistości 
tych krajów oraz do wzmocnienia 
władzy królewskiej. Całe społeczeń
stwo tych krajów, z małymi bardzo 
wyjątkami, przyjęło reformację. Dla
tego Kościoły te można w pełni na
zwać Kościołami narodowymi.

Kościół narodowy w Szwajcarii

Współcześnie z luteranizmem, lecz 
obok niego, popłynął inny prąd re- 
formacyjny, reprezentowany przez 
dwóch ludzi nauki i czynu: Ulrycha 
^winglego i Jana Kalwina. Jeden był 
Szwajcarem, drugi Francuzem dzia
łającym w Szwajcarii.

Zwingli, podobnie jak Luter zaata
kował gwałtownie Kościół katolicki 
z okazji odpustów i zbieranych w 
Szwajcarii pieniędzy na budowę ba
zyliki św. Piotra. Wystąpienie Zwiń* 
glego nacechowane było patriotyz
mem i duchem religijnym. Jako ka
pelan wojskowy armii szwajcarskiej, 
biorący udział w wojnach włoskich, 
był świadkiem intryg Francji i pa
pieża o pozyskanie piechoty szwaj
carskiej dla politycznych rozgrywek. 
Zaczął więc wygłaszać w Zurichu 
gwałtowne kazania, potępiając służ
bę Szwajcarów w obcych armiach. 
W imię miłości ojczyzny nawoływał, 
by Szwajcaria zaprzestała popierać 
obcą politykę i żołnierzy swych 
sprzedawać cesarzowi Francji i pa
piestwu. Religię podobnie jak Luter, 
oparł na Piśmie św., krytykował i 
zwalczał Mszę 'św., posty, celibat du
chowieństwa. Rada Zurichu pod jego 
wpływem wydała następujące dekre
ty: w  r. 1520 o propagowaniu zasad 
religijnych, opartych tylko o Pismo

Szwajcarii

św.; w r. 1524 o wprowadzeniu ję
zyka narodowego do nabożeństw i 
zlikwidowaniu celibatu duchownych; 
w r. 1525 o zlikwidowaniu Mszy św.
i zaprowadzeniu nowego kultu, który 
odznaczał się jeszcze większą prosto
tą niż luterański.

Z Zurichu rozpowszechniła się re
formacja na inne kantony jak np. 
St. Gallen, Bazylea i Bern. Z 13 kan
tonów 7 zachowało katolicyzm: 
Schwitz, Uri, Unterwalden, Zug, So- 
luturn, Luzerna, Fryburg8. Były to 
kantony górskie i leśne, z których 
biedni górale chętnie zaciągali się do 
obcych armii, a księża ich, żyjący w 
skromnych warunkach materialnych 
nie dawali powodu do zgorszenia. 
Powstałe rozdwojenie usiłowano po
czątkowo zażegnać przez dysputy re
ligijne. Gdy te nie pomogły, Zwingli, 
mając za sobą bogatsze mieszczań
stwo, doprowadził do starcia zbroj
nego między zwolennikami refor
macji a katolikami. W bitwie pod 
Kappel w r. 1531 Zwingli został ran
ny. Zwycięscy katolicy zapropono
wali mu spowiedź. Zwingli odmówił 
spowiedzi, wobec czego został prze
bity szpadą i poniósł śmierć. Ciało 
jego poćwiartowano i spalono. Po 
bitwie zawarto pokój religijny, 
gwarantujący każdemu kantonowi 
możność stanowienia o swoim wy
znaniu („cuius regio eius religio”), 
zaś dla miejscowości należących do 
różnych kantonów równouprawnie
nie obu religii.

Dzieło unarodowienia Kościoła 
szwajcarskiego rozpoczęte przez 
Zwinglego, doprowadził do końca 
Jan Kalwin. Zmuszony do opuszcze
nia Francji z powodu poglądów reli- 
gijskich, przeciwnych ortodoksyjne
mu katolicyzmowi, a hołdujących 
nauce Lutra, przebywał przez pewien 
czas w Bazylei gdzie też w r. 1536 
ukończył swe podstawowe dzieło pt. 
„Institutio religionis christianae” . 
Zebrał w nim poglądy Lutra, Karl- 
stadta stworzył z nich zupełnie sa
modzielną syntezę. Kościołowi swe
mu, iktóry uważał za jedynie praw
dziwy, nadał sprężystą organizację i 
wielką spoistość chcąc go przeciw
stawić Kościołowi katolickiemu.
Z Bazylei przeniósł się do Genewy. 

Natrafił tu na sytuację bardzo do
godną dla swej pracy. W Genewie, 
będącej niewielkim, samodzielnym 
państewkiem, władzę sprawował bis
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kup. Rządy biskupie najwidoczniej 
dokuczały radzie miejskiej, gdyż 
chętnie zgodziła się na przyjęcie re
formacji, byle tylko uwolnić się od 
rządów klerykalnych. Dnia 10 sierp
nia 1535 r. reformację kalwińską 
przyjęła rada miejska, zaś dnia 21 
maja 1536 r. całe miasto przystąpiło 
do nowego Kościoła. Kalwin, w 
myśl swych zasad głoszących ko
nieczność stosowania się państwa 
do nakazów Ewangelii, zaprowa
dzenia kontroli Kościoła nad pań
stwem, zorganizował rząd teokra- 
tyczny, oparty ria zasadach za
czerpniętych z Biblii. Były to rzą
dy surowe i bezwzględne. Wszyscy 
obywatele pod przysięgą zobowiązali 
się zachowywać zasady nauki Kal
wina. Genewa stała się głośnym 
ośrodkiem ruchu kalwińskiego, 
stąd zaczął on promieniować na 

• całą Europę, a w szczególności 
przedostał się do Francji, Szkocji
i Polski.

W r. 1542 nakreślił Kalwin ustrój 
Kościoła w tzw. „Ordonances ec- 
clesiastiąues” : pracę w Kościele po
dzielił między pasterzy, doktorów i 
starszych. Pasterze mieli się zająć 
nauczaniem wiernych i duszpaster
stwem parafialnym; doktorzy prze
jęli nauczanie w szkołach; starsi 
czuwali nad moralnością wszystkich. 
Każda dzielnica miasta posiadała 
swego starszego, który bacznie czu

wał, by nowe nakazy moralności by
ły zachowane. Kontrolę nad całym 
Kościołem sprawowała rada star
szych, złożona z 6 duchownych i 12 
świeckich, nosząca nazwę Konsysto- 
rza. Był to równocześnie trybunał 
inkwizycyjny, sądowy, który nakła
dał kary duchowe: pokutę, eksko
munikę, pozbawienie Komunii św., a 
nawet na wniosek Konsystorza rada 
miejska wtrącała do więzienia, lub 
w wypadkach wyjątkowych skazy
wała na śmierć.9

Kościół kalwiński, związany ści
śle z władzami świeckimi szybko 
rozprzestrzenił się wśród kantonów 
tych, które uprzednio przyjęły re- 
formacyjną naukę Zwinglego, potem 
zdobywał wyznawców w innych 
kantonach tak, że pod koniec XVI 
wieku prawie w całej Szwajcarii za
panowało jedno wyznanie. Szwajca
ria otrzymała swój Kościół naro
dowy.

PRZYPISY

1. Por. Smirin M. M, Reformacja 
ludowa Tomasza Miinzera i wiel
ka wojna chłopska, PIW.

2. Dochody papieża Leona X  np. 
przekraczały dochody najbogat
szych monarchów Europy, osią
gając kwotę około 500 tysięcy 
dukatów. Papież żył rozrzutnie, 
ponad stan. 700 tysięcy dukatów 
stracił w walce o księstwo Urbi- 
no, 50 tysięcy dukatów wydał na 
wspaniałe przyjęcie swego brata

Juliusza wraz z narzeczoną w 
Rzymie w r. 1514, zaś za 300 tysię
cy dukatów wyprawił wesele sio
strzeńcowi swemu — Wawrzyń
cowi. Potrzebując coraz to no
wych sum, rozdawał odpusty, a 
zbierał pieniądze; uwalniał od 
wszelkich kar pośmiertnych we
dług zasady: „Gdy pieniądz 
wpadnie do trzosa, dusza uleci w 
niebiosa” . — Lindsay T., A Hi- 
story of the Reformation, vol. I. 
str. 232.

3. Nazwa „protestantyzm” pochodzi 
od protestu książąt i miast nie
mieckich na sejmie w Spirze w 
r. 1529 przeciwko próbom wpro
wadzenia w życie edyktu wor- 
mackiego. Edykt ten z r. 1521 
podpisany przez cesarza Karola V 
skazywał Lutra na banicję, a je
go książki na spalenie.

4. Chodynicki, Początek dziejów no
wożytnych, str. 324.

5. Przekład Nowego Testamentu 
ukończył Luter w r. 1522, prze
kład Starego Testamentu w 
r. 1534. Pięknym przekładem li
terackim i językowym Biblii po
łożył bardzo wielkie zasługi dla 
kultury niemieckiej — Por. 
Umiński J. ks., Historia Kościoła, 
t. II. str. 16.

6. Lindsay T., A  History of the Re
formation, vol. I. str. 422.

7. Umiński J. ks., Historia Kościo
ła, t. II. str. 16.

8. Umiński J. ks., Historia Kościoła, 
t. II. str. 28.

9. Por. Institutio religionis chris- 
tianae, Corpus Reformatorum, 
vol. XXX. cap. III. De ećclesiae- 
doctoribus et ministris eorum 
electione et officio.

WYDAWNICTWO LITERATURY RELIGIJNEJ KOMUNIKUJE:

UKAZAŁY SIĘ W DRUKU I SĄ DO NABYCIA NASTĘPUJĄCE POZYCJE:

1. Katechizm Kościoła Polsko-Katolickiego. Cena 9.50 5. Ziarna Boże — Konferencje niedzielne. Cena 27 zł
2. Dziecię z Betlejem. Cena 15 zł 6. Przez Maryję do Jezusa — Rozważania Maryjne..
3. Wierzę w Kościół Katolicki. Cena 4 zł Cena 18 zł
4. Zbuduję Kościół Mój. Cena 5 zł 7. Kalendarz Katolicki — 1960. Cena 15 zł.

Książki nabywać można w Wydawnictwie — Warszawa, ul. Wilcza 31 m. 15 lub w nowo- 
otwartej własnej Księgarni w Warszawie przy ul. Kredytowej 4. 

Zamówienia na wysyłkę książek drogą pocztową kierować należy na adres: Wydawnictwo 
Literatury Religijnej —  Warszawa, ul. Wilcza 31 m. 15.
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r e c e n z j e --------------------------------------- ■------------------- ------------—
Paweł Hulka-Laskowski — PIĘC WIEKÓW HEREZJI —  WYPISY Z LITERATURY 
POLSKIEJ, „Wspólna Sprawa”, Wydawnictwo Oświatowe, Warszawa 1960, str. 240, cena 25 zł.

Wydawnictwo „Wspólna Sprawa” podejmując się 
edycji „Pięciu wieków herezji” przypomniało czy
telnikowi zbyt rzadko wspominaną dzisiaj postać 
człowieka, który życie swe poświęcił bez reszty sze
rzeniu postępu i walce z wszelkim kołtuństwem
i wstecznictwem. W swoich publikacjach na szpal
tach wielu czasopism, w książkach, w niezliczonej 
ilości odczytów radiowych i wykładów na kursach 
nauczycielskich był Hulka-Laskowski gorącym zwo
lennikiem i obrońcą myśli światłej i wolnej. Da
wał o sobie znać wszędzie tam gdzie walka toczyła 
się o wolność sumienia, o tolerancję religijną.

Wywodząc swój ród z Niemiec i będąc ewangeli
kiem, nieraz był przedmiotem kpin, docinków i szy
kan ze strony swego otoczenia i działo się tak w kra
ju, o którym sam pisał, że nie umiał żyć bez niego 
czy poza nim. Udowodnił to zresztą całym swoim 
życiem będącym nieprzerwaną służbą Polsce, w y
pełnionym dążeniem, by w ojczyźnie, którą ukochał 
wypanoszyć zło, w ytyczyć drogę światłym i postępo
wym ideom.

Tym bardziej boleśnie musiały go ranić słowa: „jesteś luter i szwab” ....—  czego więc tu
szukasz? Słyszał je  od dzieciństwa nie rozumiejąc ich znaczenia i nie umiejąc się bronić. Sły
szał i później, gdy w swoich publikacjach i wypowiedziach piętnował brak tolerancji i za
skorupiały system myślenia. Takie pytania rodziły się na podłożu starannie i uporczywie 
wyrabianego w społeczeństwie przez Kościół rzymski przekonania, że „Polak to rzymski 
katolik” , że patriotą ten tylko być może, kto chrzest przyjął w rzymskim Kościele. Nie mógł 
pogodzić i nie godził się z tym  Paweł Hulka-Laskowski, dowodząc na każdym kroku, że 
polskość i rzymski katolicyzm, to nie tylko pojęcia nie pokrywające się ze sobą, ale 
w ogóle zupełnie różne, pozbawione jakiegokolwiek wspólnego mianownika. Posługując się 
bogatymi i licznymi przykładami z historii Kościoła rzymsko-katolickiego w Polsce, Pa
weł Hulka-Laskowski starał się wykazać jak bardzo kłamliwe i świadomie wypaczone jest 
takie stanowisko.

Niewątpliwie ciągła „dyskryminacja”  jakiej doznawał z racji swego wyznania . budziła, 
obok goryczy, niechęć i wręcz wrogość do tych, którzy ukształtowali jej podłoże —  do Ko
ścioła rzymsko-katolickiego i jego całego aparatu. Tym ostrzej dostrzegał wszystkie jego 
wady i rozbieżności pomiędzy słowami a czynem, dając temu wyraz także w „Pięciu w ie
kach herezji” . „  .... teoria, choćby najpiękniejsza, ale pozbawiona praktyki jest bez wartości”  
—  oto lapidarnie ujęty sens tej książki, wyrażony słowami Autora.

Dobór tematów w „Pięciu wiekach herezji’’ potwierdza chęć ukazania rażących sprzeczności 
między teorią a praktyką w życiu Kościoła rzymskiego, chęć zdemaskowania jego metod, 
przy pomocy których czyniono z Polski nadwiślańską parafię, ściągając z niej niemały ha
racz podatków i opłat.

Na całość książki składają się wyjątki z pism i twórczości wielu autorów, których na
zwiska tworzą historię polskiej literatury, a ich pióra już kilkaset lat temu zwróciły na Polskę 
uwagę Europy.

Przykłady buntu, ostrej krytyki i projekty reform dotyczące systemu praktyk Kościoła 
rzymskiego w Polsce przynosi już literatura XVI w. P. Hulka-Laskowski ustawia je 
chronologicznie, poczynając od pism Jana Ostroroga o wyraźnym zabarwieniu postępo
wym, poprzez satyry Mikołaja Reja, fraszki Jana Kochanowskiego, pisma Adama Moszczeń- 
skiego, Juliana Ursyna Niemcewicza, Franciszka Karpińskiego, rozprawy filozoficzne i spo
łeczne Stanisława Staszica, Hugp Kołłątaja. Z kart tej książki przemawia cięty dowcip 
biskupa Ignacego Krasickiego, wiersze Trembeckiego i Franciszka Zabłockiego. Dalej lite-- 
ratura okresu romantyzmu z Adamem Mickiewiczem i  Juliuszem Słowackim na czele i wresz
cie publicystyka okresu przełomu wieku X IX  i XX.

Zbiór tych wyjątków łączy wspólna cecha: są one świadectwem walki o wolność duszy,
o podporządkowanie je j boskim i tylko boskim, nakazom, dowodem głębokiej świadomości, że 
porządki jakie zaprowadzał w Polsce Kościół rzymski kłócą się z prawdziwą nauką Chrystu
sa i innym celom służą. Łączy te wypisy głęboki patriotyzm i wielka miłość ojczyzny; są one 
wreszcie wielką odezwą o szukanie prawdy, o odgrzebanie je j spod tego co fałszywe i przez 
fałszywych ludzi dodane.
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c.d. recenzji
Dokonując wyboru wypisów i gromadząc je w jednej książce, P. Hulce-Laskowskiemu 

przyświecał cel, który wyraził w słowach: „ Pomyślałem sobie, że tym  braciom, którzy na 
swej drodze losowej bywają zbijani z tropu przez pomniejszycieli Polski, oddam dużą usłu
gą, gdy w jednej książce oddam im, to, co jest rozrzucone na przestrzeni wieków i w książ
kach bardzo licznych...” .

Tytuł książki —  „Pięć wieków herezji”  jest wyrazem polemiki z kolportowanym szeroko 
powiedzeniem, że „Polak to katolik rzymski i to katolik prawowierny” . A  tymczasem piąć 
ostatnich wieków kultury polskiej, to liczne_ fakty wyłamywania się z obowiązku prawo- 
wierności, przejawiania tym  większego krytycyzmu im większy autorytet pisarza czy myśli
ciela. Stąd też nagłówek książki: „Pięć wieków herezji”  — i musimy się zgodzić, że bez tej 
herezji Fryczów Modrzewskich, Mickiewiczów, Wyspiańskich, Świętochowskich, Konopnic
kich nie byłoby tej wspaniałej kultury polskiej, którą posiadamy i może nie byłoby nas. H e
rezja wielkich duchów polskich ratowała nas przed biernym poddaniem się losowi”  ...pisze 
Paweł Hulka-Laskowski, a nam wypada odnotować jeszcze jedną pożyteczną książkę na
półkach księgarskich. TJen.

I N H A L T
Diese Nummer der „Mission" (Posłannictwo) be- 

ginnt mit dem Artikel des Bischofs Ordinarius Dr 
Maximilian Rode. Der Monat Juni ist der offentlichen 
Andacht Gottes im Allerheiligsten Sakrament gewid- 
met und der Vefasser beweist — sich auf die Heilige 
Schrift und die Tradition stiitzend —, das der Glaube 
unserer Kirche an die wirkliche Anwesenheit Jesu 
Christi in der Eucharistie volkommen begrtindet ist.

Nach Beendigung der Artikelserie iiber die Ent- 
deckungen in den Grotten von Qumran und Murabaa, 
-will der Priester Dr A. Naumczyk ein Gesamtbild 
iiber die archeologischen Ausgrabungen der letzten 
Jahre geben. In dieser Nummer der „Mission" be- 
fasst er sich mi den Entdeckungen in der altertumli- 
chen Stadt Ugaryt und dereń Bedeutung fiir eine 
bessere Verstandnis der Heiligen Schrift.

Włodzimierz Pasieka bemiiht sich in dem Artikel 
„Evolution und Glauben" nachzuweisen, dass die 
Evolutionstheorie die These iiber die Existenz Gottes 
in keiner Weise beeintrachtigt, sondern eher ein Argu
ment zu dereń Gunsten ist, da die Tendenz zur im- 
mer grósseren Entwicklung des Seelenlebens des Men- 
schen eine deutliche Tendenz zum Glauben an die 
Unsterblichkeit bedeutet.

C O N T
The present copy of „Posłannictwo" carries as edi- 

torial an article by Rev. Bishop Ordinarius Dr Mak
symilian Rode. The month of June being devoted to 
public worship of God in the Holy  Sacrament, the 
Author demonstrates — basing himself of the New 
Testament and Tradition — that the faith of our 
Church in the actual presence of Jesus Christ in the 
Eucharist is fully justified.

After his series of articles on the discoveries in 
Qumran and Murabaa Caves, Rev. Dr A. Naumczyk 
took upon himself to describe all the archeological 
finds of the past few years. In this copy of „Posłan
nictwo”, he writes about discoveries in the ancient 
town of Ugaryt, and the importanee they have for 
a better undersanding of the Bibie.

Włodzimierz Pasieka, in an article entitled „Evo- 
lution and Religion", tries to demonstrate that the 
theory of evoIution is by no means incompatible with 
the thesis of the existence of God and the immorta- 
lity of the soul; it is rather an argument in its sup- 
port, for the tendency towards an ever greater spiri- 
tual development of man paves the way to faith in 
the immortality of the soul.

Priester Szczepan Włodarski bespricht im Rahmen 
des „Milenium” die Ursachen der Reformation und 
stellt dereń politische Hintergriinde in Polen dar.

Priester E. Bałakier schreibt iiber die Organisie- 
rung der Nationalen Kirchen in Deutschland und 
Skandinavien im XVI Jahrhundert.

Priester E. Czarnecki beantwortet im Diskussionsar- 
tikel iiber die bewusste Mutterschaft und die Fami- 
lienplanung die Einwande der Leser, welche die These 
iiber die Notwendigkeit der bewussten Mutterschaft 
in Frage stellen wollen.

E. Montwiłł tritt gegen die Ansichten der Rómisch- 
Katholischen Kirche auf, und zwar insbesondere ge
gen die Praxis des Alltags, welche der Frau einen- 
zweitrangigen Platz in der Welt einraumt. Die Frau, 
die sich erst vor so kurzer Zeit die Gleichberechti- 
gung erkampfte, muss nun auf jedem Gebiet, also 
auch auf dem der Kirche, eine bedeutende Rolle spie- 
len.

Ausser den genannten wichtigsten Artikeln, bringt 
diese Nummer auch Nachrichten aus der Altkatholi- 
schen Kirche, aus unserer Kirche sowie eine-anhand 
der auslandischen Presse bearbeitete — zusammen- 
fassung iiber das Verhaltnis des rómischen Katholi- 
zismus zum Problem der Religionsfreiheit und To- 
leranz.

E N T S
In the „Milenium” section, Rev. Szczepan Wło

darski discusses the causes of Reformation and its- 
political background in Poland.

Rev. E. Bałakier writes about the organization in 
the XVI century of National Churches in Germany 
and in the Scandinavian Countries.

Within the framework of the discussion on family 
plannig, Rev. E. Czarnecki replies to objections raised 
by the Readers, the purpose of which is to under- 
mine the assertion on the urgent need for such plan- 
ning.

E. Montwiłł combats the opinions and, even raore,. 
the daily practice of the Roman Catholic Church, de- 
signating to the woman a secondary jposition in the 
world. Women, who have not so long ago gained the 
eąual rights they were entitled to, sho^ld play a more 
important part in every field, also in church work.

In addition to the major articles listed above, the 
present copy carries news from the Old-Catholic and 
from our Church; moreover, a report — based on fo- 
reign press — on the attitude of Roman Catholicism 
to the problem of religious freedom and tolerance.



NOWE WARUNKI PRENUMERATY .POSŁANNICTWA” W KRAJU
I ZA GRANICĄ

W związku ze zmianą charakteru naszego pisma z popularno-informacyjnego na 
ideologiczno-doktrynalny, poświęconego obecnie dziejom i doktrynie polskiego ka
tolicyzmu, ustalamy następujące warunki prenumeraty od 2 półrocza br.:

Zamówienia i przedpłaty na prenumeratę przyjmowane są w terminie do dnia 
15 miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty przez: Urzędy Pocztowe, listo
noszy oraz Oddziały i Delegatury „Ruchu”. Można również zamówić prenumeratę 
dokonując wpłaty na konto PKO Nr 1-6-100020 —  Centrala Kolportażu Prasy

i Wydawnictw „Ruch” Warszawa, ul. Srebrni 12. Na odwrocie blankietu należy 
podać tytuł zamawianego czasopisma, czasokres prenumeraty oraz ilość zamawia
nych egzemplarzy.

CENA PRENUMERATY:
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Tym, którzy nie uregulują prenumeraty kwartalnej lub półrocznej będziemy zmu
szeni wstrzymać dalszą wysyłkę „Posłannictwa”. Prosimy również wszystkich 
Przewielebnych Księży, zarówno w kraju jak i za granicą, aby zechcieli ustalić, ile 
egzemplarzy należy wysyłać na ich adres.
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T I  f Y   ̂ Kapłani, Alumni i kandydaci
^  "  **■ « * •  do stanu duchownego

1. D o 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 ChAT lub WSD.

3. Kandydaci do stanu duchownego mogą już ubiegać 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 trwają cztery lata, a absolwenci mają prawo ubiegać 
się o stopnie naukowe. Studia filozoficzno-teologiczne w W SD trwają rów
nież cztery lata. W  obu wypadkach możliwość zamieszkania w internacie.

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

D r ż y  Kościele naszym Biskup Ordynariusz założył Zgromadzenie 
*■ Sióstr Polskich Franciszkanek. Do Zgromadzenia mogą być przy
jęte panny lub wdowy o nienagannym życiu, zdrowe, w wieku od 
lat 18 do 40, pragnące poświęcić się jako siostry zakonne pracy 
charytatywnej.

Kandydatki winny wysiać wniosek o przyjęcie z życiorysem  
i opinią swego duszpasterza na adres:

Ks. Dyrektor Domu Zgromadzenia Sióstr Polskich Franciszkanek, 
Puszczykówko klPoznania ul. Kopernika 30, tel. 157.


