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B H I H A L T C a / M T E I M T S
Einen w esentlichen Teil des Inhalts dieser Num m er 

von „Posłannictw o" bilden drei A rtikel von Seiner Ex- 
zellenz H erm  Bischof Prim as Dr M. Rode. Der erste 
von ihnen hat einen dogm atischen C harak ter („Uber 
den M ensch“). Der Verfasser z itie rt in  dem  A rtikel 
zuerst eine Heihe von Definitionen des M enschen a lter- 
tum licher und m oderner W issenschaftler: — Platon, De 
Bonald, Feuerbach, Darwin, Haeckel, Czekanowski, 
Spengler, P rieste r Dr Szymanowski, P rieste r Prof. P as
tuszko, Prof. A dam  Schaff u. a. Der A utor befasst sich 
dann m it der Analyse der A nsichten der Evolutionisten, 
Sem ievolutionisten und K reationisten iiber die Abstam - 
m ung des Menschen. Dieser Teil endet m it der Prazi- 
sierung der katholischen, gesttitzten auf der Gottesoffen- 
barung und  der altchrist-lichen T radition, Ansicht. Die 
Fortsetzung des obengenannten A rtikels w ird  in der 
Januar-A usgabe von „Posłannictw o11 erscheinen.

Zwei folgende A rtikel von H erm  Bischof P rim as sind 
m it dem  Kongress der A ltkatholischen Bischófe in  Hol
land  verbunden. In dem ersten  Seine Exzellenz H err 
Bischof P rim as un te rrich te t die Leser von den Kon- 
gresseindriicken, im  zweiten gibt Er eine Zusam m en- 
fassung des Referats uber die Polnisch K atholische K ir- 
che, der von Seiner Exzellenz auf diesem Kongress ge- 
halten w urde.

P rieste r Dr A. Naumczyk in einer Serie der A rtikel 
iiber die richtige Einstellung des K atholiken zur B ibel- 
lek tu r schreibt iiber die Rlethoden des Bibellesens. Es 
g ib t zwei praktische M ethoden des Lesens der Bibel: 
die w issenschaftliche Forschung und from m e M edita- 
tionen. M it der w issenschaftlichen Forschung befassen 
sich die W issenschaftler — Biblisten, die from m en Me- 
d itationen dienen den Glaubigen, sie finden in  der Hei- 
ligen Schrift die W ahrheit des Lebens „durch eine ak- 
tive Liebe“.

P rieste r L. W egener in  dem  A rtikel „Prologomena 
zum VI. Okum enischen Konzil" schildert die M einungs- 
verschiedenheiten zwischen Osten und  W esten iiber das 
Them a des Gottes- und  des M enschenwillens im  Chris- 
tus, sowie der zwei N aturen des Gottessohnes. Diese 
S treitigkeiten und Diskussionen fanden in Vorberei- 
tung des VI. Okum enischen Konzils statt.

P rieste r Dr Szczepan W łodarski, ais H istoriker und 
Patrologe unserer K irche, lieferte der Redaktion einen, 
auf G rund von Q uellenm aterial bearbeiteten, A rtikel 
zum  Them a: „Der ókum enische C harak ter des Ignatia- 
nischen Konzils — 869—870“. Der Verfasser, nach A na
lyse der Dokum ente und ih re r Besprechung kom m t zu 
folgenden Schlussfolgerungen: Die Ost- sowie die West- 
k irche bis zum XI. Jah rh u n d e rt einschliesslich, w aren 
sich einig. dass es n u r sieben Ókum enische Konzile gab;
2) Ab XII. Jah rh u n d e rt ha t die W estkirche diese rich
tige Stellur.gnahm e verw orfen und begann langsam, 
eigenwillig die Zahl der Konzile zu verm ehren;
3) Schliesslich w urde dieser Konzil am tlich auf die Listę 
der Okumenischen Konzile im  XVII. Ja h rh u n d e rt auf 
A nordnung des Papstes Paul V. eingetragen.

A usser obigen A rtikeln  enth&lt die Dezember-Ausgabe 
unserer Z eitschrift die N achrichten aus der Polnisch- 
K atholischen Kirche. Es sind besonders die N achrichten 
von Oktober und Novem ber zu beachten: — 1) Am
2. O ktober fand die Inauguration des S tudium jahres an 
der Christlichen Theolcgischen A kadem ie sta tt. 22 Stu- 
denten begar.nen die S tudien an der A ltkatholischen 
Sektion der A kadem ie; 2) Seine Exzellenz H err Bischof 
Prim as h a t im  O ktober eine K apelle in der neueróffne- 
ten P farrgem einde unserer K irche in Moczydło geweiht;
3) Am 10. O ktober haben 6 P rieste r unserer K irche die 
M agister-Priifung vor der Prufungskom m ission abge- 
legt, an der Seine M agnifizenz R ektor Prof. Dr W iktor 
Niemczyk, P rorek tor Prof. Dr K arol W olfram, Seine 
Exzellenz Bischof Prof. Dr M aksym ilian Rode und 
P riester Dr A. Naumczyk teilnahm en; 4) Am 5. Novem- 
ber fand  eine feierliche Eróffnung des S tudium jahres 
im  Hóheren P riestersem inar sta tt. Der Inauguration 
ging eine feierliche, von Seiner Exzellenz Bischof P ri
m as zelebrierte Messe m it Begleitung voran. Im  Hóhe
ren  P riestersem inar haben w ir 36 Alum nen. Die Ver- 
spatung der Inaugurationsfeierlichkeiten w urde durch 
Lokalschw ierigkeiten verursacht. Die Vorlesungen im 
H óheren P riestersem inar haben norm al, d. h. ab 1. Ok
tober, begonnen.

The biggest p a r t of the present issue of “Posłan
nictw o” is taken by th ree  articles of His Excellency 
Bishop P rim ate  d r M. Rode. The firs t of them  is 
a dogmatic artic le  (“A bout the m an”). The au tho r 
cites on the beginning th e  definitions of m an given 
by old and  m odern scientists: Platon, De Bonald, 
Feuerbach, D arwin, Haeckel, Czekanowski, Spengler, 
Rev. D r Szymanowski, Rev. Prof. Pastuszko, Prof. 
A dam  Schaff and  others. A fterw ards the au thor goes 
over to the analysis of evolutionists, sem ievolutionists 
and creationists opinions on the subject of hum an 
origin. This p a r t ends w ith  th e  precise definition of 
the  catholic opinion based on Gods Revelation and  
old Christian tradition . The artic le  shall be continued 
in the January-issue of “Posłannictw o”.

Two following articles of His Excellency Bishop 
P rim ate  a re  connected w ith  the Old-Catholic Bishops 
Congress in  Holland. In the first, His Excellency 
Bishop P rim ate  gives to the  readers His im pressions 
from  the Congress, in the second one He sum m arizes 
His report about th e  Polish Catholic Church held on 
this Congress.

Rev. Dr A. Naumczyk in a series of articles con- 
cerning the righ t attitude of a C hristian to the  lecture 
of Bibie w rites about the m ethods of Scripture 
reading. There are two practical m ethods of the reading 
of Bibie: the scientific exam ination and pious con- 
sideration. The scientific exam ination is the task  of 
scientist on this field, the pious consideration serves 
the  belivers; they find in  th e  Holy Scrip t the tru th  of 
life “through active love”.

Rev. Ludw ik W egener in  “Prologom ena to  VI. Ecu- 
mencial Council” illustrates the  controversies of E ast 
an d  W est on the  subject of th e  Gods- and  M answill 
in C hrist and  of acting in the case of tw o natures. 
These ccntroversies and discussions p repared  th e  
VI. Ecum enical Council.

Rev. Dr Szczepan W łodarski as a  historician an d  
patrologist of our Church delivered an artic le  founded 
on docum ents about the “Ecumenic character of the 
Ignatian  Council — 869/870”. The author, after 
exam ination of docum ents and  the ir discussion, comes 
to following conclusions: 1) Until XI. century  inclu- 
ding, there existed no controversies between the East 
and the W est Church, th a t only seven Ecumenical 
Councils w ere held; 2) From  the XII. century on the 
W est Church gave up th is righ t opinion and  began 
slowly, a rb itra lly  to increase the num ber of such 
Councils; 3) Finally, the Council was officially brought 
on the list of Ecum enical Councils in  XVII. century 
on order pope's Paulus V.

Besides above m entioned articles the December-issue 
of our periodical contains th e  news from  Polish-Catholic 
Church. Special atten tion  has to be draw n to the news 
from  October and  November; 1) On the  2nd of October 
took place an inauguration of the academ ic year in the 
Christian Academy of Theology. The study on the Old- 
Catholic Section began 22 students; 2) His Excellency 
Bishop P rim ate consecrated in  October the chapel in 
the new  parish  of our Church in  Moczydło; 3) On loth 
of October an exam inating  commisŁion consisting of His 
M agnificency Rector Rev. Prof. Dr W iktor Niemczyk, 
P rorector Rev. Prof. Dr K arol W olfram, His Excellency 
Bishop Prof. Dr M. Rode and Rev. Dr A. Naumczyk 
held a bechelor exam en of 6 priests of our Church;
4) On the 5th of November took place an inauguration  
of the academ ic year in  the H igher P riests SemLnary. 
Before the inauguration  His Excellency Bishop P rim ate 
celebrated a solemn mass. In the H igher Priests 
Sem inary we have 36 alum nus. The inauguration  was 
delayed because of accom odation difficulties. The 
lectures in  the H igher Priests Sem inary began norm ally, 
from  Is t of December on.
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BISKUP DR MAKSYMILIAN RODE N a s z a  dogm atyka

€  DZIELE STWORZENIA ( I I ! )

(Część 5 —  patrz „POSŁANNICTWO" nr 3/61, cz. II —  nr 5/61 r cz. III —  nr 10/61)

O CZŁOWIEKU (I)

Każdy z nas jest sobą, odrębnym bytem, jest 
osobą X czy Y. Każdy z nas z chwilą narodzin 
bywa umiejscowiony w rodzinie, w jakimś ze
spole, w jakiejś grupie, w społeczeństwie, staje 
się członkiem ludzkości. W miarę fizycznego 
wzrostu i rozwoju, w miarę nabywania sprawno
ści umysłowej, a zwłaszcza z ■ chwilą zdobycia 
pełnej dojrzałości psychicznej i intelektualnej 
ma zamierzenia, wykonuje pewne świadome 
czynności, wypowiada oceny pozytywne, nega
tywne, czasem cechuje go obojętność w stosunku 
do jakiegokolwiek poznania czy działania. 
Wreszcie każdy z nas ludzi więcej lub mniej 
wnikliwie obserwuje otaczającą go rzeczywi
stość, analizuje jej wiązania i spoidła, myślą po
trafi wybiegać w dal, ale i chętnie wdzierać się 
w mrokami okryte zamierzchłe czasy. Człowiek 
okiem pełnym podziwu i refleksji ogarnia też 
wspaniałości wszechświata, przyrody: fauny i 
flory, techniki, nauki, sztuki. Tak jest i tak było 
z dawien dawna. Dzięki inteligencji, nie spoty
kanej w tym wymiarze u żadnej innej żyjącej 
w świecie istoty, człowiek wyrósł ponad otacza
jącą go, jakże również bogatą i różnorodną rze
czywistość całego świata organicznego. Wynalazł 
narzędzia, maszyny, broń, uniezależnił się od 
wszelkich innych istnień i zapanował nad nimi. 
Zbudował wspaniałe posągi, katedry, teatry, 
szpitale, szkoły, zabytki, zakradł się wreszcie w 
tajemniczy świat wnętrza atomu i w wielkim 
stopniu opanował go już. Krążące wokół Ziemi 
sputniki i pojazdy kosmiczne głoszą szczególną 
wielkość geniuszu współczesnego człowieka. Ale 
człowiek dostrzegł też z dawien dawna istnienie' 
drugiego człowieka, wnikał i wnika nie tylko w 
swoje życie wewnętrzne, ciekawi go i niepokoi 
również świat myśli i czynów drugiego, jemu 
podobnego, człowieka. Każdy z nas więcej czy

mniej badawczym okiem ogarnia też świat wie
rzeń, przekonań, poglądów zarówno swoich jak 
drugich ludzi, a również odeszłych pokoleń. Ura
bia sobie odpowiednie opinie, wnioski, przyjmuje 
lub odrzuca przeróżne teorie filozoficzne, poli
tyczne, czy gospodarcze, stawia .wreszcie różno
rakie pytania. Stojąc wobec bogactwa osiągnięć 
człowieka, wobec wspaniałych zdobyczy nauki, 
techniki i kultury, które narastając z wieku na 
wiek współcześnie epokowością wynalazków wy
prowadziły już nas poza orbitę Ziemi, stojąc w 
obliczu tych fantastycznych zdobyczy ludzkiego 
umysłu i woli, stawia sobie też człowiek pytanie 
i rad by na nie otrzymać odpowiedź:

KIM JEST CZŁOWIEK!

Platon określił człowieka jako duszę używają
cą ciała. De Bonald (1754—1840) — inteligencją 
obsługiwaną przez narządy. Ludwik Feuerbach: 
człowiek jest tym, co je (Der Mensch ist, was er 
isst). Karol Darwin uważa człowieka za dalsze 
doskonalsze ogniwo rozwoju zwierzęcia, ściślej — 
małpę człekokształtną. Ernest Haeckel ( | 1919) 
twierdzi, że życie od najniższego do człowiecze
go włącznie jest tylko samorzutnym rozwojem 
materii (Dr A. Stóckl: Hist. Fil. str. 466). Prof. 
Czekanowski definiując antropologię nazwał w 
niej człowieka „biologicznym podłożem zjawisk 
społecznych" (Czekanowski, „Człowiek w czasie 
i przestrzeni", str. 4). Oswald Spengler w książ
ce „Der Mensch und die Technik" — uczy: „czło
wiek jest zwierzęciem drapieżnym". „Zwierzę 
drapieżne stanowi najwyższą formę życia swo
bodnego... By się utrzymać przy życiu — zwierzę 
musi walczyć, zwyciężać i niszczyć. Wysoką ran
gę daje człowiekowi to, że jest zwierzęciem dra
pieżnym".



Ks. dr A. Szymański: „Całkowitą rzeczywisto
ścią i miarą wartości jest człowiek. Jest on osobą', 
jest jestestwem rozumnym i wolnym, ma własny 
cel istnienia:: ziemski — doskonałość życia oraz 
wieczny — połączenie się z Bogiem w wiecznej 
szczęśliwości. Będąc osobą i panem stworzenia, 
człowiek nie może być środkiem i narzędziem 
dla jakiegokolwiek innego dobra“ (Zagadnienie 
społeczne, Lublin 1939, str. 7).

Ks. prof. Pastuszka: „W człowieku krzyżują 
się Wszystkie formy bytu, które poza nim w ystę
pują samodzielnie. Jest on prawdziwym mikro- 
kosmosem, miniaturą wszechświata, którego za
rys i syntezę w sobie zawiera. Człowiek jest ho
ryzontem i granicą świata duchowego i cielesne
go, postawiony w  środku obu sfer, łączący w 
sobie ich właściwości, ale nie utożsamiający się 
z żadną. Będąc łącznikiem świata duchowego z 
materialnym, człowiek odtwarza w sobie przeja
wy materialno-biologiczne, a zarazem partycy
puje w życiu wyższym (str. 38/39 — Idea człowie
ka w filozofii).

Prof. Adam Schaff: „Materializm... wysuwa 
twierdzenie historycznego powstania życia du
chowego, jako funkcji w określony sposób zor
ganizowanej materii". I dalej pisze: „Rozwój 
nauki usunął już wiele „ignorabimus“ ubiegłego 
stulecia, rozwiąże Więc z czasem również i za
gadkę białka, a tym samym życia, które za En
gelsem określić można jako „formę istnienia 
białka" (Wstęp do teorii marksistowskiej, str. 
44/45).

Kim jest człowiek.
Definiowali go filozofowie, -analizowali przy

rodnicy. Napisano o nim i o jego osiągnięciach 
tomy, boć dzieje cywilizacji i kultury, dzieje 
podniebnych wzlotów i ruin, to dzieje człowieka. 
Poznano i opisano każdą cząstkę jego organiz
mu, każdą bodaj jego myśl i błysk oczu, powie
dziano też o nim słowami dra Carrela: „Czło
wiek istota nieznana“.

Przytoczone definicje i opinie o człowieku 
świadczą, że człowiek był i jest przedmiotem 
zainteresowań uczonych wieków minionych i 
współczesnych. Dla wierzących jednak nie tyl
ko analiza doświadczalna stanowi podstawę 
prawdy, my kształtujemy swój pogląd na świat 
i życie również i przede wszystkim w oparciu
0 Objawienie. Przyjmując więc dociekania uczo
nych i korzystając z wyników ich pracy, prze
świetlamy je nauką płynącą z Pisma Świętego
1 Tradycji pierwszych wieków chrześcijaństwa. 
Na tej zaś podstawie, chociaż niewątpliwie czło
wiek, jako „biologiczne podłoże zjawisk społecz
nych" (Czekanowski) jest „istotą nieznaną11 (Car- 
rel), raczej niepoznaną, widzimy w człowieku 
istotę ściśle określoną, mającą swój cel i zna
jącą środki osiągnięcia swego celu.

POCHODZENIE CZŁOWIEKA

Pytanie: skąd się wziął człowiek, oraz w jaki 
sposób powstał i rozwinął się, było i jest przed
miotem dociekań uczonych zarówno wierzących,

jak "i niewierzących. Można podzielić-ich na trzy 
kategorie: ewołucjbnisfów, względnie transfor
mistów, semiewolucjonisitów i kreaejoinisitów.

Ewolucjoniści, przyjmujący w zasadzie mate- 
rialistyczny pogląd na świat i życie, przyjmujący 
odwieczność materii i tylko materii, a więc wy
kluczający istnienie Boga osobowego twierdzą, że 
wszechświat a w nim również człowiek powstał 
drogą ewolucji z materii i to przez doskonalenie 
się z niższych gatunków w wyższe. Ogniwo, z 
którego powstał bezpośrednio człowiek, upatrują 
w zwierzęciu, zwłaszcza chętnie małpę nazywają 
protoplastą człowieka. Teorię tę głosił przede 
wszystkim Karol Darwin. Na poparcie swoich 
twierdzeń przytaczają wśród innych argumen
tów przede wszystkim szereg daleko idących po
dobieństw między małpą tzw. człekokształtną 
a człowiekiem, np. podobieństwo zewnętrzne, 
krwi, zanikłych organów i in. Wszakże obok tych 
podobieństw istnieją również bardzo daleko idą
ce różnice, które spowodowały, że twierdzenia 
szkoły darwinowskiej przeszły już raczej tylko 
do historii. Między innymi np. Rankę stwierdził, 
że „nie ma ani jednej kostki u małpy, która by 
budową była taka sama, jak odpowiednia kość 
ludzka; możemy każdą kość człowieka odróżnić 
od kości małpy“. A Virchow dowodzi tezy, że 
mózg noworodka ludzkiego jest większy od mał
py w pełni rozwiniętej i pisze: „Nawet najwięk
sza małpa zachowuje mózg dziecięcy (który mia
ła w dzieciństwie), chociaż jej pysk osiąga wiel
kość pyska woła. Jest przeto jasne, że przez po
stępujący rozwój małpy nigdy nie może powstać 
człowiek, że przeciwnie — przez rozwój jeszcze 
się powiększy przepaść, jaka między człowie
kiem a małpą istnieje (U ks. dr. Sieniatyckiego, 
Zarys dogmatyki kat., 1929, t. II, str. 100/101).

Wobec trudności udowodnienia pochodzenia 
człowieka bezpośrednio od małpy powstała teo
ria, chcąca znaleźć wspólnego protoplastę dla 
człowieka i małpy. W łańcuchu jednak pochod
nych form zabrakło ogniw pośrednich między 
małpą najbardziej do człowieka podobną a czło
wiekiem. Pod koniec XIX w. wydawało się nie
którym uczonym, iż znaleźli owe brakujące osob
niki, będące ogniwem pośrednim między małpą 
a człowiekiem. Idzie tu  o znalezioną w dolinie 
neandertalskiej koło Dusseldorfu, czaszkę lepiej 
ukształconą niż u dorosłej dotąd znanej małpy 
a czaszką najmniej rozwiniętego człowieka.

Czaszkę tę nazwano czaszką człowieka nean- 
dertalskiego. Podobnie rzecz się miała z czasz
ka znalezioną w 1891 r. na Jawie przez Dubois. 
Tę nazwano z kolei czaszką, pochodzącą od tzw. 
małpo-luda lub od pithecanthropusa. Po wnikli
wych jednak dociekaniach okazało się, że znale
ziska te i inne nie są wcale szukanymi ogniwa
mi pośrednimi, mającymi wypełnić lukę między 
małpą a człowiekiem dobrze już uformowanym, 
umiejscowionym i uczasowionym w okresie dy- 
luwialnym, człowiekiem podobnym w zasadzie 
do dzisiejszego. Podobnej wielkości i formy 
czaszki mają współcześnie żyjący niektórzy 
mieszkańcy Australii, przedhistoryczni zaś mie
szkańcy Francji posiadali mózg nawet większy
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od Francuzów współczesnych, jak stwierdza ks. 
dr. Sieniatycki za prof. Rankem.

Tak więc i teoria szukająca wspólnego proto
plasty dla człowieka i małpy nie jest przekony
wująca.

Wśród teologów katolickich znaleźli się uczeni, 
którzy z powodzi przeróżnych teorii rodzących 
komplikacje u ludzi wierzących chcieli wyłuskać 
ziarno prawdy i pogodzić żywo dyskutujących 
ewolucjonistów. Poczęli szukać prawdy o pocho
dzeniu człowieka w tzw. „złotym środku“. Usi
łowali odrzucić ewolucjonizm ateistyczny. Profe
sor zoologii uniwersytetu w Kensington, wszech
stronnie wykształcony uczony, również doktor 
medycyny, nawróoony w  1844 r. na katolicyzm 
St. Georges Mivart, usiłował pogodzić stanowis
ko ewolucjonistów ateistycznych ze stanowi
skiem katolickim w  myśl zasady teologicznej: 
wszystko ma swój początek w  Bogu — bezpo
średnio lub pośrednio.

W książce pt. „The Origin of Humań Reason 
(1889) Mivart przyjmując oczywiście istnienie 
Boga i stworzenie przez Niego wszechświata, jak 
również konserwację wszechświata i rządzenie 
nim przez Boga, wysuwa teorię, że w świecie 
organicznym istniała i istnieje ewolucja i że czło
wiek pod względem swego ciała może pochodzić 
od zwierzęcia, w które w pewnym momencie 
Bóg tchnął duszę nieśmiertelną. Dzięki temu 
specjalnemu aktowi odpowiednio ukształtowane 
zwierzę stało się stworzeniem wyższego rzędu, 
mianowicie stało się człowiekiem, istotą rozum
ną. Teoria ta zyskała sobie zwolenników, wśród 
których znalazł się m. in. również ks. Józef Zahn, 
doktor teologii i profesor uniwersytetu w Wiirz- 
burgu. Poglądy Mivarta, Zahna i in. zostały 
wprawdzie potępione przez Rzym, jako niezgo
dne z poglądem katolickim, nam jednak wydaje 
się, że tak długo, jak długo nie ma bezpośred
nich dowodów na pochodzenie człowieka, można 
ją zaliczyć do hipotez na równi z innymi; teoria 
Mivarta, którą nazwać można semiewolucjoni- 
styczną, godzi się z zasadniczym postulatem 
teistycznego pojmowania dziejów, odnosząc osta
tecznie wszystko do Boga, jako pierwszej przy
czyny bytu, przy czym stworzenie duszy, jako 
pierwastka niematerialnego, przypisuje bezpo
średnio Bogu.

Kreacjoniści pojmują pochodzenie człowieka 
ściśle według jak najbardziej literalnie pojętych 
zdań Pisma Świętego. Twierdzą, że człowiek po
chodzi bezpośrednio, tak pod względem ciała jak 
i duszy, od Boga. I my pogląd ten w jego istocie 
przyjmujemy, chociaż twierdzimy, że przyjęcie 
ewolucji w zakresie materii stworzonej przez 
Boga wcale nie jest niemożliwe, przeciwnie, jesz
cze bardziej manifestuje mądrość i wszechmoc 
Bożą. Zastrzegamy się jedynie czasowo i czeka
my na dalsze wyniki badań zoologii, anatomii, 
antropologii i paleontologii, do których to nauk 
należy omawiany temat pod względem pochodze
nia ciała człowieka. Dopóki więc nauka nie 
przedstawi konkretnych dowodów pochodzenia 
człowieka, nie potępiając ani odrzucając jakich
kolwiek hipotez odnośnie pochodzenia człowieka 
bez.oczywiście wykluczania Boga, jako ostatecz
nie pierwszej przyczyny, idziemy za tradycyjnie

przyjętym w Kościele Katolickim tłumaczeniem 
pochodzenia człowieka według zdań Pisma Świę
tego.

Według zdań Pisma św., stworzenie istot ży
wych należy przypisać Bogu i to zarówno zwie
rząt jak i człowieka, przy czym stworzenie obu 
kategorii różnych w swej istocie zostało doko
nane dwoma odrębnymi aktami, rozdzielonymi 
również czasowo. Przed człowiekiem zostały na 
już uformowanej ziemi stworzone inne istoty 
żywe (por. Ks. Rodz. I, 20 i m.) oraz zwierzęta 
i to w sposóo podoDny stworzeniu czlowieKa. 
„Rzekł tez Bóg: Mech zrodzi ziemia duszę ży
jącą według rodzaju swego: bydło, i płaz, i zwie
rzęta ziemne, według rodzajów swoich. I stało 
się tak. I uczynił Bóg zwierzęta ziemne, według 
rodzajów ich, i bydło, i wszelki ziemiopłaz, we
dług rodzaju swego“ (Ks. Rodz. I, 24—2D). Zdania 
te mówią o samym fakcie stworzenia. O sposo
bie stworzenia i samym tworzywie mówi Księga 
Rodzaju nieco dalej w.drugim rozdziale: „Utwo
rzywszy tedy Pan Bóg z ziemi wszelkie zwierzę
ta ziemne i wszelkie ptactwo powietrzne...“ (19).

Po stworzeniu ryb, ptactwa i zwierząt Pan 
Bóg rzekł: „Uczyńmy człowieka na wyobrażenie 
i na podobieństwo nasze; a niech panuje nad ry
bami morskimi i nad ptactwem powietrznym, 
i nad zwierzętami, i nad wszystką ziemią, i nad 
wszelkim płazem, który pełza po ziemi. I stwo
rzył Bóg człowieka na wyobrażenie swoje, na 
wyobrażenie Boże stworzył go; mężczyznę i bia
łogłowę stworzył ich“ (Ks. Rodz. I, 26—27). Zda
nia te mówią o fakcie stworzenia pierwszych lu
dzi, mężczyzny i kobiety — przez Boga. W roz
dziale drugim tej samej Księgi Pisma św. autor 
potwierdzając stworzenie człowieka po uprze
dnim stworzeniu innych istot żywych, podaje 
sposób stworzenia: „...człowieka nie było, który 
by uprawiał ziemię. ...Utworzył tedy Pan Bóg 
człowieka z mułu ziemi i tchnął w oblicze jego 
dech żywota: i stał się człowiek duszą żyjącą'1 
(Ks. Rodz. II, 5—7). O stworzeniu człowieka z zie
mi mówi Pismo św. również na innych miej
scach. Po grzechu, popełnionym przez pierwszych 
ludzi w raju, Bóg wypędzając ich z raju mówi: 
„W pocie oblicza twego będziesz pożywał chleba, 
aż się wrócisz do ziemi, z którejś wzięty; boś jest 
proch i w proch się obrócisz11 (Ks. Rodz. III, 19) 
„Bóg stworzył z ziemi człowieka, i według obra
zu swego uczynił go“ (Księga Eklezjastyka 
XVII, 1). „Wszyscy ludzie są z ziemi i prochu, 
skąd Adam jest stworzony" (tamże, XXXIII, 10). 
„Tyś stworzył Adama z mułu ziemi, i dałeś mu 
na pomoc Ewę (Ks. Tobiasza VIII, 8).

Kobieta zaś, Ewa, pochodzi bezpośrednio z 
Adama, stwórczym jednak aktem Boga. Potwier
dzają to następujące zdania Pisma świętego: 
„I zbudował Pan Bog z żebra, które wyjął z Ada
ma, białogłowę i przywiódł ją do Adama. I rzekł 
Adam: To teraz kość z kości moich i ciało z cia
ła mego; tę zwać będą Mężyną, bo z męża wzięta 
jest“ (Ks. Rodz. II, 22—23). Św. Paweł powtarza 
ten fakt w I liście do Koryntian: „Bo nie męż
czyzna jest z niewiasty, ale niewiasta z mężczy
zny" (XI, 8).

Stworzenie Adama z mułu ziemi, a Ewy z że
bra Adama Ojcowie Kościoła i pisarze chrześci
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jańscy pierwszych wieków pojmują na ogół lite
ralnie. Daje temu wyraz apokryficzny trzeci list 
do Koryntian, w którym po myśli Pisma św. 
autor, czy autorzy, omawiają stworzenie świata 
i człowieka. Sw. Teofil z Antiochii (II w.) w 
dziełku „Do Autolikusa" (ok. 180 r.) dowodzi, 
że wprawdzie Bóg wszystko uczynił słowem 
swoim, tylko stworzenie człowieka uważał za 
godne swoich rąk. Wierzy więc w bezpośrednie, 
bardzo bliskie zaangażowanie się Boga w dziele 
stworzenia człowieka: Tertulian (II w.) w pracy 
„O zmartwychwstaniu ciała" daje wyraz przeko
naniu, że człowiek jest owocem bezpośredniego 
działania rąk Bożych, że jest królem jego tru- 
du“. Laktancjusz (III w.) w rozprawce „O dziele 
Bożym11 sławi człowieka jako bezpośrednie dzie
ło boże. Sw. Grzegorz z lNissy (IV w.) w dziełku 
„O stworzeniu człowieka11 komentuje jak naj
bardziej literalnie zdania Pisma św., dotyczące 
stworzenia świata i człowieka. Podobne zdania 
wyrażają św. Hilary i św. Jan Chryzostom. Zna
mienne zdanie wypowiada Teodoret z Cyru 
(V w.) w rozprawie na temat wybranych zaga
dnień z Księgi Rodzaju: Bóg nie ma rąk, nie mo
że się też radzić ani namyślać, ponieważ zaś od
nośnie stworzenia człowieka czyni to, dowodzi 
tym większego zainteresowania się względem 
człowieka.

Podobnie literalnie trzymają się Ojcowie Ko
ścioła Pisma św. w sprawie stworzenia Ewy. 
Sw. Augustyn w komentarzu na Ewangelię św. 
Jana przytacza zdania, które mają wprawdzie 
raczej znaczenie bardziej ascetyczne niż dogma
tyczne, są jednak oryginalne i bardzo obrazowe. 
Cytuję za ks. Sieniatyckim (dz. przyt., str. 99): 
„Spi Adam, by powstała Ewa; umiera Chrystus, 
by powstał Kościół. Gdy Adam śpi, z jego boku 
powstaje Ewa; gdy Chrystus umarł, włócznią jest 
przebity bok Jego, aby wypłynęły sakramenta, 
przez które zostaje uformowany Kościół11.

Pierwszy więc człowiek według teologii kato
lickiej, opierającej się na Piśmie św. i Tradycji, 
pochodzi bezpośrednio od Boga. Oczywiście, mi
mo wszystko nie można i nie należy pojmować 
przytoczonych tekstów skrajnie literalnie. Bóg 
bowiem nie formował człowieka z mułu ziemi w 
znaczeniu fizycznym. Pismo św. posługuje się 
terminami i pojęciami ludzkimi, chcąc podkre
ślić jak najbardziej bezpośrednie zaangażowanie 
się Boga w stworzeniu człowieka.

W tej dziedzinie stosować musimy analogie, 
pamiętać o istnieniu dwóch porządków: przyro
dzonego, naturalnego i nadprzyrodzonego, meta
fizycznego.

Problem ewentualnego istnienia ludzi przed 
Adamem i Ewą, oraz równoczesnego stworzenia 
wielu par ludzkich, a więc zagadnienie preada- 
mitów, oraz monogenizmu czy polygenizmu — w 
świetle wyżej przytoczonych wywodów dla kato
lików nie istnieje. Rodzaj ludzki pochodzi od 
Adama i Ewy. Dodatkowo słowa Pana Boga, 
przytoczone w Księdze Rodzaju, a skierowane 
bezpośrednio do Adama i Ewy, oraz słowa Ada
ma do Ewy wskazują, zdaniem Ojców Kościoła 
(św. Ireneusz, św. Ambroży i wielu innych), na 
to, że właśnie Adam i Ewa byli pierwszymi 
ludźmi, od których wszyscy ludzie pochodzą.

„Rośnijcie i mnóżcie się, i napełniajcie ziemię, 
a czyńcie ją sobie poddaną" (I, 28). „I nazwał 
Adam żonę swą imieniem Ewa, gdyż ona była 
matką wszech żyjących" (III, 20). Sw. Paweł: 
„stanąwszy w pośrodku Areopagu rzekł: 
„O, Ateńczycy... Bóg, który stworzył świat 
i  wszystko, oo na nim jest... On to uczynił, że 
od jednego (człowieka pochodzący) cały rodzaj 
ludzki zamieszkuje na całej ziemi" (Dz. Ap. 
XVII, 22—26). „Stał się pierwszy człowiek Adam 
istotą żyjącą" (I Kor. XV, 45).

Zagadnienie ewentualnego istnienia na in
nych planetach ludzi, względnie istot rozum
nych podobnych człowiekowi, jest w obecnej 
chwili tylko zagadnieniem teoretycznym, nale
żącym do nauk przyrodniczych podobnie jak 
czas istnienia ludzi na ziemi. Pismo św. tak 
w jednej jak i w drugiej sprawie nie mówi ni
czego konkretnego i nie może w tej materii być 
ani nauczycielem, ani prorokiem. Istoty rozum
ne mogą istnieć na innych planetach naszego 
układu słonecznego, mogą istnieć również w in
nych układach słonecznych. Ludzie istnieją na 
ziemi dawno, czy jednak 100.000 lat, czy wie- 
lekroć więcej. W tych i podobnych problemach 
i sprawach musimy opierać się na wynikach 
nauk, na zdobyczach techniki, na osiągnięciach 
kosmonautów.

W świetle tego, co wyżej powiedziano, nie 
można również przyjąć tzw. samorodztwa. Ży
cie pochodzi od Boga i z Jego woli istota żywa 
może przekazywać życie przy zachowaniu usta
lonych warunków, chociaż przy możności zmia
ny okoliczności. Wielkiego rozgłosu nabrał 
w niedalekiej przyszłości fakt sztucznego za
płodnienia jaja kobiecego poza organizmem 
ludzkim i stworzenia w probówce warunków dla 
rozwoju ciąży ludzkiej przez okres 29 dni. 
Eksperymentu tego dokonał prof. D. Petrucci 
z  Bolonii wraz ze swoimi współpracownikami. 
Eksperyment ten był długo przygotowywany i 
wymagał wielu skomplikowanych doświadczeń. 
Niewątpliwie pozwolił po raz pierwszy dokład
niej obserwować rozwój ciąży ludzkiej, ale prze
cież nie były to komórki stworzone przez uczo
nego. Nawet całkowite wychowanie i wyprowa
dzenie ciąży poza organizmem ludzkim, a więc 
wskutek sztucznego zapłodnienia i w sztucznych 
warunkach rozwoju, nie podważy zasady teolo
gicznej i biologicznej, że życie powstaje z życia, 
a Jego pierwszym i ostatnim dawcą jest Bóg.

CZŁOWIEK SKŁADA SIĘ 
Z CIAŁA I DUSZY

Istnienia ciała nie potrzeba udowadniać. 
Istnieniu duszy trzeba poświęcić nieco uwagi.

Teologia katolicka przyjmuje, że dzięki woli 
Bożej rodzice dają dziecku ciało, a w pierwszym 
momencie poczęcia Bóg stwarza duszę. W pierw
szym wypadku rodzice dzięki odwiecznym pla
nom Bożym partycypują w Jego wszechmocy, 
w  drugim wypadku Bóg sam bezpośrednio dzie
łu rodziców daje duszę, którą stwarza z nicości.

Kierunkowi temu, zwanemu kreacjanizmem, 
przeciwstawiają się traducjanizm i preegzysten- 
cjanizm.
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Traducjamizm albo generacjaruzm głosi, że 
rodzice dając dziecku ciało dają równocześnie 
duszę. Zdania Ojców Kościoła w tej materii 
są podzielone. Ogół na Wschodzie, a również na 
Zachodzie, chociaż w mniejszej mierze, przyj
mował kreacjanizm, np. św. Efrem, św. Hilary, 
św. Ambroży, św. Cyryl Aleksandryjski. Byli 
jednak i tacy, którzy tej opinii nie podzielali. 
Wśród nich np. Augustyn, nie mogąc pogodzić 
faktu grzechu pierworodnego z kreacjonizmem, 
przychylał się raczej do opinii, że rodzice dają 
dziecku ciało i duszę. Ogólnie jednak biorąc w 
Kościele Katolickim zdaje się powszechnie pa
nować raczej opinia, że w chwili poczęcia duszę 
dziecku daje bezpośrednio Bóg. Dusza nie może 
być dzielona i przekazywana w cząstce nowej 
istocie. Materia, ciało — nie może stwarzać du
szy, skutek bowiem w swej istocie i naturze 
nie może przekraczać istoty i natury przyczyny.

Zwolennicy preegzystencjanizmu przyjmują, 
że dusze istnieją od wieków, człowiek zaś pow
staje wtedy, kiedy dusza połączy się z jego cia
łem. Początków tej teorii należy szukać w daw
nych dziejach Indów, skąd poprzez Egipt dotar
ła do Grecji, gdzie głosił ją wpierw Pitagoras, 
potem głównie Platon. Również w czasach no
wożytnych idee przedistnienia dusz miały swo
ich zwolenników, przy czym ci ostatni powoły
wali się przede wszystkim na Platona, neopla- 
tończyka, oraz na Orygensa. Orygenes twierdził, 
że dusze stworzył Bóg razem z aniołami i jako 
istoty im równe. Wskutek upadku zostały za

karę uwięzione w ciałach w celu oczyszczenia 
się. W miarę doskonalenia się lub raczej w mia
rę umniejszania swej winy przez oczyszczenie 
się przechodzą w ciała wyższego rzędu, względ
nie w miarę pogarszania swego stanu przez ży
cie występne przechodzą do ciał niższego rzędu, 
oczywiście nie wyłączając nawet zwierząt. 
Wspomniany Plotyn twierdził, że dusze dobro
wolnie opuściły niebo i z miłości do ciała połą
czyły z nim swoją egzystencję. Wśród nowo
żytnych zwolenników przedistnienia dusz, mo
gącego się przejawiać w reinkarnacji, metam- 
psychozie, czy poprzez przekazywanie duszy za 
pomocą nasienia, wymienić należy Leibniza, 
Fichtego, Lindemanna, a spośród filozofów pol
skich: Towiańskiego, Cieszkowskiego i Luto
sławskiego.

Teoria preegzystencjanizmu została odrzucona 
przez Sobór Konstantynopolitański II w. 553 r. 
jako sprzeczna z Objawieniem. Dusza ludzka 
jest formą substancjalną ciała. Jej przedistnie- 
nie wskazywałoby na przypadłościowe tylko 
połączenie się z ciałem, a możność dalszej, węd
rówki i zmiany ciała dodatkowo przeciwstawia
łaby się dogmatowi o powszechnym zmartwych
wstaniu wszystkich ciał w połączeniu ze swoją 
duszą. Szczegółowiej na ten temat napiszemy 
później.

Według doktryny katolickiej duszę stwarza 
Bóg w chwili poczęcia nowego człowieka.

(dokończenie w  następnym numerze)

Ks. dr A. NAUMCZYK

WŁAŚCIWY STOSUNEK KATOLIKA DO LEKTURY 
BIBLIJNEJ(UI)

(dokończenie)

Powiedział ktoś kiedyś, że B iblia jest zaczynem całej 
teologii chrześcijańskiej — i słusznie. Tak bowiem, jak 
istn ieją  dw a etapy w  przyjęciu wiary, tak  również 
są dw a etapy jej um acniania się w duszy chrze
ścijanina. Teologia techniczna zlicza, analizuje, układa 
i naukowo ocenia elem enty w iary. Biblia jest tu  dla 
teologii tworzywem. To są początki w iary. W iara jednak 
dąży sam a z siebie do przekroczenia tych początków, 
chce odbić w  świadomości człowieka swój obraz, stara 
się tę  świadomość pogłębić, obudzić uśpione w  niej 
echa, przeniknąć ukryte zakam arki, poruszyć i zsynte- 
tyzować wszystko: chce poznać treść litery i treść tę 
przeżyć. W takim  ujęciu, które można by nazw ać teo
logią doznaniową, Biblia odgrywa istotną rolę. Nie za
dowala się podaniem  przedm iotu w iary w jego kształcie 
najbardziej ludzkim, bo w ybranym  przez Boga; nie wy
starczy jej naw et podawanie autentycznego, w ew nętrz
nego tłum aczenia tego Bożego przedm iotu w  swej lite
rze ożywionej przez tradycję: ona dostosowuje ponadto 
podm iot do przedm iotu i uzgadnia miedzy sobą przez 
stałe w skazyw anie ich wzajem nych powiązań; a wszyst
ko porusza dźwignia z istoty swej osobowa, ponadinte- 
lektualna i Boża: Duch Święty.

To On daje natchnienie literze; On daję natchnienie 
tradycji, k tóra tę literę  ożywia; On daje natchnienie 
Kościołowi, który przechow uje tradycję, i On daje na
tchnienie chrześcijaninowi, który w iarę swą przyjął od 
Kościoła. Daje On także natchnienie teologii chrześci

jańskiej, w której rozw ija się i rozszerza przez w iarę 
w  Kościół, dzięki tradycji i w  oparciu o Biblię, żywe 
doznanie Bożej' Praw dy i Logosa. Różne form y tego 
natchnienia nie są oczywiście równorzędne, ale są 
one wszystkie wyrazem  opiekuńczej działalności Ducha 
Sw. nad życiem Kościoła.

Widać więc w ielką złożoność stosunków łączących 
Biblię i tradycję, w iarę i Kościół, Ducha Sw. i Słowo 
Boże. Biblia, podobnie jak  Eucharystia, jest „tajem nicą 
w iary"; ponieważ jakkolw iek w ydaje się ciemna oczom 
ludzkiej mądrości, to jednak oświetla oczy otw arte na 
św iatło Boże. Doznanie, jakie przekazuje czytelnikowi 
Biblia, jest doznaniem tajem nicy śmierci i zm artw ych
w stania Chrystusowego; aby więc przyjąć Biblię, zdo
być się na gotowość rezygnacji z praw  przyrodzonego 
rozum u, która to gotowość nagrodzona zostanie olśnie
niem nadprzyrodzonym, podobnym do zm artw ychw sta
nia. Czytanie Biblii — to nie tyle rozumowe przyjm ow a
nie jej nauki, ile czynne w łączenie się w nią, w jej 
akcję, w jej nurt.

Znajomość Biblii utożsam ia się praw ie ze znajom o
ścią całej teologii. Nie ma teologii poza Biblią i nie ma 
w iary poza Biblią. Taka była teologia Ojców Kościoła, 
którzy swe prace uważali po prostu za różne formy 
kom entarza biblijnego. Pod pewnym  jedynie względem 
teologia wychodzi poza Biblię, Dzieje się tak wówczas, 
gdy teologia rozw ija niektóre ukryte w niej możliwo
ści i stara się rozpoznać prądy nurtu jące tę syntezę.
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Doznanie teologiczne nie zastąpi nigdy bogactwa po
czątkowego doznania, naw et mim o nasilenia pewnych 
aspektów. W teologii natchnienia biblijnego przeważa 
bystre odczucie żywej tajem nicy Pism a św. Pełne 
jego znaczenie i w yraz leżą w  sferze porządku escha
tologicznego i utożsam iają się z „błogosławionym oglą
daniem  Boga tw arzą w tw arz”.

Współczesny czytelnik szuka częstokroć w Biblii wy
kończonych i gotowych zasad m oralnych, k tóre można 
by było bezpośrednio zastosować w życiu codziennym. 
Doprowadza go to do bolesnej porażki, ponieważ nie 
pam ięta o łączeniu się z poziomem, na k tórym  Słowo 
Boże ukryło sw ą ożywczą wartość. K ultu ra zachodnia 
przyzwyczajona jest do przeprow adzania zupełnie wy
raźnej linii podziału między czynnościami rozumu 
a działaniem  moralnym. Szczelna zasłona oddziela w 
praktyce życie rozum u od życia serca. Dziedzina spraw  
rozum u jest racjonalna, logiczna i jasna; serce m a swo
je praw a, których rozum  nie zna. Skutkiem  tego roz
działu pow staje m odyfikowanie natu ralnej gry władz 
intelektualnych i uczuciowych, które same z siebie po
winny być podporządkowane w ew nętrznem u współdzia
łaniu  i współpracy. Od XVI w., a szczególnie w wie
ku XVIII, nowoczesna cywilizacja zestawia te dwie po
staw y: obok zadowolonego racjonalizm u czy rozczaro
wanego sceptycyzmu pow staje uczuciowy niepokój. 
Myśl nie uspokaja uczucia, serce nie zapładnia umysłu.

Ten dualizm  odbił się na umysłowości chrześcijań
skiej. Naukę dogm atyczną i m oralną uw aża się często 
za dw ie odrębne, a naw et przeciw ne sobie dyscypliny. 
Czasem odnosi się naw et wrażenie, że dla w ielu w ier
nych praktykow anie życia chrześcijańskiego sprowadza 
się do przyjęcia jakiegoś credo abstrakcyjnych pojęć 
i do dokładnego w ypełnienia pewnych powinności. Bi
blię czyta się w  oparciu o takie poglądy; podchodzi się 
do niej z dwóch zupełnie odrębnych punktów  widzenia. 
Dla rozum u jest ona wiedzą zarezerwowaną, technicz
ną; dla religii — to książka pobożna. Istn ie ją  więc dwie 
praktyczne m etody czytania Biblii: badanie naukowe 
i pobożne rozważanie. Pierwsze podbudow uje system, 
drugie serce. Najczęściej jednak  zdarza się, że chrze
ścijanie już nie oczekują od Biblii żadnej nowej treści. 
Szukają w niej jedynie subiektywnego bodźca do „do
znania" względnie afektywnego zaczynu określonej „po
staw y duszy11.

W tym  stanie rzeczy sam a Biblia zniechęca czytel
nika, bo nie jest ani książką nabożną, ani dziełem bu
dującym . Tak samo zresztą jak  pism Ojców, nie da się 
jej sprowadzić do klasyfikacji „życia duchowego" i „ży
cia ascetycznego" czy „mistycznego". Mówienie o „ży
ciu w ew nętrznym  według Biblii" nie ma najm niejszego 
sensu, bo życia w ew nętrznego w  takim  znaczeniu, jakie 
tem u w yrażeniu nadał język współczesny, nie m a w 
Biblii. Ono w niej jest, ale w  znaczeniu o w iele głęb
szym.

Aby żyć Biblią, należy przede w szystkim  przestaw ić 
się na tak i k ą t widzenia, jaki ona zajm uje. B iblia nie 
porusza się w tym  poprzegradzanym  świecie, w  którym  
my umieszczamy nasze rozm aite czynności ludzkie: jest 
ona to ta litarna. Jest Słowem Bożym, Słowem, które 
stw orzyło nas do dzieła jedynego, odpowiadającego cał
kowicie pragnieniu, jakie samo w nas powstaje.

Biblia nacechow ana jest, jak  wszystkie dzieła Boże, 
jednością i prostotą. Zw raca się do każdego człowieka 
w  sposób bosko-ludzki. Nie posługuje się żadnymi 
sztuczkam i ani sztucznymi metodam i. Chce nas upodob
nić do obrazu Boga, według którego zostaliśmy stwo
rzeni — upodobnić na nowo. Nie pozwala się sprow a
dzić do naszej m iary, ale żąda zaparcia się naszych w ła
snych pojęć. By pojąć jej naukę, trzeba ją przyjąć w 
takich słowach, jakie Bóg w ybrał i hafiografowi na
tchnął, a nie sprowadzać ich przem ocą do naszych usta
lonych form. Nie wyklucza to oczywiście potrzeby ba
dania Biblii pod względem filologicznym i tłum aczenia 
jej na współczesne' języki. Są jednak  zwroty, słowa 
i sform ułowania, których współczesne języki nie mają. 
Te zwroty pozostaną na zawsze niejasnym i w  tekście, 
znajdując swe w ytłum aczenie w  przypisach i kom en
tarzach.

B iblia nie jest podręcznikiem  pobożności, lecz księgą 
zaw ierającą określoną doktrynę. Nie uznaje naszych po
budek subiektywnych, takich jak  żarliw e rozw ażania 
ęzy „akty strzeliste"; nie zna potężniejszego czynnika 
działania ponad praw dę. Miłość poznaje jedynie poprzez

głębię prawdy. Jest Słowem życia dlatego, że jest Sło
wem  praw dy. Jest ona zdecydowanie „intelektualna", 
w  tym  mianowicie znaczeniu, że instynktow nie wyczu
wa, co oddziela praw dę od fałszu. Jest ona nauczaniem, 
tw ierdzeniem , o k tórym  nie można dyskutować, jest po
słannictw em  i to  posłannictw em  Światłości. Biblia jest 
dogmatyczna, a naw et dogm atyzująca. Nienawidzi błędu 
pod wszelką jego postacią i nie cierpi żadnego z nim  
kompromisu. Jest ona do tego stopnia nieugięta, że nau
czanie swe utożsam ia z p raw dą Bożą. W ydaje w ojnę 
Odwiecznego Słowa przeciwko ojcu kłam stw a; uczest
niczy w  walce światłości przeciw  ciemnościom, praw dy 
przeciw  oszustwu. Jest nieskończenie prawdom ównym  
Słowem Bożym, narzucającym  się i dom agającym  czci.

A jednak B iblia jest nie tylko abstrakcyjną dogm aty
ką, ile raczej heroldem  miłości. Jeżeli naw et praw da 
jej jest oczywista i zaw iera elem enty, które usunęły 
nasz sceptycyzm, to nie jest ona mimo to kom pilacją 
m artw ych form uł ani zestaw ieniem  abstrakcyjnych po
jęć, ani tym  bardziej w ypracow aną konstrukcją um y
słową. Siłą jej jest siła życia. .Dokładność jej rów na jest 
jej głębi. Jest tak  oczywista, jak  oczywisty jest ruch 
życiowy świadomy swych sił i' celu. P raw da ta  jest 
p raw dą życia. Ma tylko jedno znaczenie: działanie. Wy
n ika z miłości i do miłości prowadzi. Dąży całą siłą do 
tego, by wciągnąć wolę w  praw dę: chodzi tu  o „czynie
nie praw dy" (1 J. 1, 6) i o „w iarę przez miłość czynną" 
(Gal. 5, 6).

Nie znaczy to jednak  bynajm niej, że Biblię mamy 
uważać za zbiór przepisów  życia praktycznego; Biblia 
jest księgą cierpliwości. Chrześcijanin przyzwyczajony 
do koncentratów , które łyka w niedzielę i św ięta w ko
ściele, jak  oklepane dania w  przykładowej stołówce, mo
że doznać uczucia niepokoju, gdy o tw ierając Biblię na
trafi na opow iadania o przygodach patriarchów  czy na 
niecne wyczyny Gabaonitów  W Księdze Sędziów. Takie
go chrześcijanina w praw ia w  zakłopotanie św. Paw eł 
ze swymi w ywodam i o obrzezaniu, p rzerażają go tran s
cendentne sform ułow ania św. Jana. Co z tego wybrać, 
aby w ytrzym ać trudny  dzień pracy w biurze, albo gdy 
się jest księdzem,, jakie wskazówki stam tąd czerpać, 
by w  czyn wprowadzić zarządzenie B iskupa O rdynariu
sza na tem at p raw a pogrzebowego?

Gdy w ten  sposób zaczniemy podchodzić do Biblii — 
nic w  niej nie znajdziem y. Czytelnika takiego może za
interesow ać oczywisty pragm atyzm  ksiąg mądrościo- 
wych czy wzniosłość Ewangelii; zawsze jednak  będzie 
sądził, że lepszy pokarm  duchowy znajdzie w  Naślado
w aniu Jezusa Chrystusa lub w „Ziarnach Bożych". Nie
raz naw et będzie m iał pokusę zmienić natchnione teks
ty, by nagiąć je do swych potrzeb albo do sposobu m y
ślenia właściwego tym  niezaprzeczalnym  arcydziełom. 
I gdyby tylko tym  arcydziełom!... B iblia jest bardziej 
wym agająca, bo jest jeszcze głębsza, bardziej boska. Nie 
da się uchwycić za pierwszym  razem. Można ją  posiąść 
dopiero u końca drugiej wędrówki. Ona udziela się ty l
ko tym, którzy jej się pośw ięcają — jak  m awiał Paul 
Claudel: B iblia chce, by przyjęto  ją  taką, jak ą  ją  Bóg 
uczynił, w  pokorze jej litery. Inaczej nie można jej zro
zumieć. „Badajcie pism a" — powiedział Chrystus. Słowo 
to nie jest zachętą do rozw ijania zasobów bujnej i sub
telnej w yobraźni; jest to w ezwanie do stopniowego wy
zbycia się wszelkich uprzedzeń, ciasnoty sądów w ła
snych lub zabarw ionych pseudo-wiarą- Jest to zachęta 
do technicznego badania i do żarliwego rozważania, za
równo do krytyki tekstu  jak  i do. refleksji teologicznej, 
do badań filologiczno-historycznych, prowadzonych w  
duchu w iary. M a to być uroczyste uświęcenie metod 
ludzkich, z chw ilą gdy działaniem  ich k ieru je całkowite 
poddanie się Duchowi Bożemu.

Nie jest wreszcie Biblia trak ta tem  o modlitw ie, ale 
księgą m odlitwy chrześcijańskiej. Nie m am  tu  na myśli 
tylko zbioru m odlitw , zaw artych w  Biblii. W ewnętrzny 
szczyt zjednoczenia z Biblią, k tóry  się osiąga po długim 
w spinaniu się w  w ielkiej pokorze — ten szczyt m a na 
celu ni m niej, ni więcej ty lko w yprow adzenie nas poza 
technikę i intuicję, ale bez porzucania ich, by nas przy
zwyczaić do „głosu" Bożego, k tórym  się kiedyś, jako 
zbawieni, będziemy rozkoszować. Dawni zakonnicy nie 
znali innego m odlitew nika, m odlitw a Kościoła jest też 
tylko tkan iną z tekstów  biblijnych. Krytyczne, rozumne, 
pełne w iary  czytanie P ism a św. powinno przekształcić 
się w  czytanie m ądre i miłości pełne — w  pocałunek po
koju  w ym ieniany między Bogiem i człowiekiem.

6 POSŁANNICTWO



Szczyt tak i dostępny jest tylko dla tego, kto potrafi 
uszanować „teandryczną" konstytucję Biblii. Jest tylko 
jedna lek tu ra  Biblii: ta, k tóra stara się kształtow ać cał
kow itą wrażliwość człowieka w  obliczu praw dy, w opar
ciu o najbardziej obiektyw ne okoliczności towarzyszące 
darowi Bożemu. W sam ej głębi te j pracy ludzkiej na
w iązuje się kontak t z Bogiem. W trudzie badań tech
nicznych p raw da Boska daje się ujrzeć w ierzącem u 
i przez tę  praw dę ośw iecającą rozum, wola otrzym uje 
bodziec Ducha Bożego do działania czystego, chrześci
jańskiego.

W czasie tej długiej i cierpliwej pracy człowieka do
konuje się stopniowe rozpalenie duszy, wstrząs, w ytrą
cający z rąk  księgę, a otw ierający przed duszą zaw rotne 
perspektyw y Boże. Bez cierpliwości i uległości czynni
kowi ludzkiem u, B iblia pozostanie zam kniętą księgą. 
Tak jak  Ew angelia nie może dać żadnych wskazówek 
praktycznych bez bliskiego zaznajom ienia się z klim a
tem  biblijnym , tak  samo psalm y lub „Ojcze nasz“ nie 
są sam e zdolne skierować dążeń naszego serca ku Bogu. 
By modlić się językiem  psalmów, trzeba z całej Biblii 
umieć wydobyć modlitwę. Nie tylko sam a daw na w ersja

gallikańska — mimo jej błędów  — w inna jest niechęci, 
jaką wielu księży rzymskich darzy odm awianie brew ia
rza. Ale dopóki nie dojdą oni do głębokiej znajomości 
całego Pism a św., dopóty żaden nowy przekład P iu
sa X II czy Jan a  X X III, naw et przekład na język o j
czysty, nie wtajem niczy ich w  ducha m odlitwy litu r
gicznej. Zanim więc w prowadzim y w Kościele Polsko- 
katolickim  księgę m odlitw  kapłańskich — poznaw ajm y 
wprzód Biblię: S tary  i Nowy Testam ent.

Należy zatem  szukać w  Biblii żywego św iatła. Nie 
trzeba kłaść specjalnego nacisku na jej charak ter ludzki 
czy też boski. Jest dziełem bosko-ludzkim — to w ystar
czy. Nie wym aga ona techniki umysłowej ani nie podaje 
żadnej metody, k tó ra  by była kluczem  do życia chrze
ścijańskiego. Chociaż wym aga w ysiłku ludzkiego rozu
mu, to jednak nie jest księgą naukową, ani tym  bardziej 
podręcznikiem  historii. S tara się doprowadzić nas do 
um iłowania praw dy Bożej, ale nie chce być jedynym  
źródłem  naszej w iary, ani jedyną drogą naszego pow rotu 
do Boga. Z ajm uje swe miejsce w  organicznej, żywej 
całości Kościoła, obok tajem nicy eucharystycznej i w raz 
z eucharystią w inna być naszym codziennym pokarm em .

Ks. LUDWIK WEGENER

PROLEGOMENA DO SZÓSTEGO S0R011U 
EKUMENICZNEGO

MONOTELETYZM

Idea koegzystencji dwóch n a tu r  w  Jezusie C hrystu
sie, natu ry  Boskiej i n a tu ry  ludzkiej, zaprow adziła ne- 
storian do negow ania Jego jedności osobowej, a  mono- 
fizytów do uznaw ania w Nim po W cieleniu tylko jed
nej natury , n a tu ry  Boskiej. Sobór Ghalcedoński nie 
rozstrzygnął wszystkich w ątpliw ości: chociaż bowiem  
potępiając monofizytyzm określił, że „każda z n a tu r  
zachow ała sw oje w łaściw ości”, n ie  w yjaśnił tak  istot
nych d la ówczesnych umysłów zagadnień, n a  pyta
nia: w  jakim  stosunku są do siebie w ola Boska i ludz
ka w  Chrystusie? Czy diziałamie, będące objaw em  woli, 
było rów nież dwoiste? Jak  w  ogóle może działać oso
ba m ająca dwie n a tu ry  i dwie różne wole? itp.

P a tria rch a  konstantynopolitański S e r g i u s z  w  
swych listach z roku 619, skierow anych do różnych b i
skupów  praw ow iernych i monofizyckich, odpow iadał 
na powyższe w ątpliw ości ideą j e d n e j  w o l i  
i j e d n e j  e n e r g i i  (aktyw ności): enos thelematos 
kai mia energeia. Jedna osoba — rozum ował Sergiusz — 
posiadać może tylko jedną  wolę i jedną energię; wola 
i działalność Jezusa C hrystusa je st jedna i teandrycz- 
na (boskoludzka). Stanow isko to, nazw ane później 
m o n o t e l e t y z m e m ,  poparli T e o d o r ,  biskup 
F aranu  w  A rabii, C y r  u s, biskup Fasis w  Lacji, 
oraz większość biskupów  monofizyckich. Cesarz H e- 
r a k l i u s z  (610—641), stojąc wobec zagrożenia Persów, 
k tórzy zagarnąw szy Jerozolim ę (616) i Egipt (619) zbli
żali się do K onstantynopola, dostrzegł w m onoteletyź- 
mie w ażny czynnik polityczny, będący w  stan ie  po
jednać cesarstw o z Kościołami m onofizyckimi Syrii, 
Mezopotamiii, A rabii i Egiptu. Dlatego też w  roku 622 
w ydał d ek re t dogmatyczny, adresow any do A rkad iu 
sza, m etropolity Cypru, popierający form ułę mia the- 
andrike energeia (jedna energia boskoludzka).

P rzy  pomocy tej form uły Cyrus z Fasis, k tó ry  po 
odebraniu  Persom  Egiptu (628) ob ją ł p a tria rch a t a lek 
sandryjski (630), zjednał dla Kościoła i cesarstw a mo- 
nofizytów egipskich (teodozjan). „O znajm iam  ci — p i
sał Cyrus do Sergiusza — że wszyscy duchowni, zwo
lennicy Teodozjusza w  tym  mieście, ja k  rów nież 
wszystkie znaczne osoby cyw ilne i wojskowe, oraz 
w iele tysięcy z ludu zjednoczyło się z nam i 3 czerwca 
w św iętym  Kościele Powszechnym  i wzięło udział w 
św iętych i sław nych tajem nicach w  całej ich czystoś
ci. To, co ich skłoniło do takiego kroku, to  przede 
"wszystkim łaska Boża, a  następnie nauka, k tó rą  ce

sa rz  i W asza Świątobliwość, oświecony przez Boga, 
nam  zakomunikował... w ydarzenie to napełniło  radoś
cią nie tylko A leksandrię, lecz i wszystkie k ra je  są 
siednie i sam e niebiosa, a w nich i duchy niebieskie. 
W ysłałem  do cesarza diakona Jana, aby opisał m u 
szczegółowo jak  to zjednoczenie się dokonało. Kończąc 
proszę W aszą Świątobliwość, by zechciał dobrze 
zganić swojego najpokorniejszego sługę, jeśli Dopełni
łem  jakieś błędy w  tej spraw ie, k tó ra  je s t zapraw dę 
twoim  dziełem .”

Siódmy kefalajęn  tego porozum ienia brzm iał nastę
pująco: „Jeśli ktoś używ ając w yrażenia: „jeden Pan 
objaw ił się w  dwóch na tu rach” nie uznaje, że jest on 
jednym  z Trójcy Świętej, to jest Logosem zrodzonym 
z Ojca p rze d . w iekam i, Logosem, k tóry  stał się czło
w iekiem  w  ostatn ich  czasach, lecz utrzym uje, że jest 
on w  jednym  i drugim  w ypadku heteros kai heteros, 
a  nie jednym  i tym  samym, doskonałym w swojej bo- 
skości i rów nie doskonałym w  swojej ludzkości, obja
wionym  jako jeden i ten sam  w  dwóch naturach, i je 
śli n ie  uznaje, że jeden i ten sam z jednej strony cier
piał, a  z drugiej strony n ie mógł cierpieć, to jest, że 
c ierp iał w  swoim  ciele jako człowiek, lecz jako Bóg 
pozostał poza cierpieniem  swojego ciała, i jeśli n ie 
uznaje, że jeden i teń sam  Syn i Chrystus działa za
równo jako Bóg jak  i jako człowiek j e d n ą  aktyw 
nością boskoludzką (mia theandrike energeia), niech 
będzie w yklęty.”

DYOTELETYZM

Form ule „jednej teamdrycznej energdd“ sprzeciw ił się 
S o f r o n i u s z ,  uczony i św iątobliw y m nich pale
styński, s ta jąc n a  stanow isku d y o t e l e t y z m u  
(dwoistej woli i energii). W roku 634 został on w ynie
siony do godności patriarchy  jerozolim skiego i n a  zwo
łanym  przez siebie w  tym  sam ym  roku Synodzie Jero 
zolim skim  potępił m onoteletyzm  Sergiusza i Cyrusa. 
„C hrystus je s t en kai dyo — pisał Sofroniusz w  swej 
Epistoła Synodica — jest jeden pod względem hipostazy 
i osoby, jest dwoisty pod względem n a tu r i ich w łaści
wości. Te własności nie przeszkadzają m u pozostawać 
ciągle jednym , ale jednocześnie nie przestaje on być 
dw om a pod względem n a tu r. Uznajem y także w  tych 
dwóch natu rach  jednego i tego samego C hrystusa i 
Syna Jedynego; dokonuje On fysikos dzieł każdej natu 
ry  zgodnie z jej w ew nętrznym i właściwościam i i isto t
nym i cecham i, co n ie byłoby możliwe, gdyby nie m iał
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jednej n a tu ry  i jednej hipostazy... A lbowiem  w  jak i 
sposób boskość m ogłaby dokonywać fysikos czynów 
ciała, lub w jak i sposób ciało mogłoby, nie będąc 
zjednoczone z boskością, dokonywać dzieł z istoty swej 
podpadających pod boskość? Lecz Em m anuel, który 
je st jeden i który w tej unii jest Bogiem i człowiekiem, 
dokonyw ał w sposób rzeczywisty dzieł płynących z 
dwóch n a tu r; będąc jednym  i drugim , czynił jako Bóg 
rzeczy Boskie, a jako człowiek rzeczy ludzkie. Pozo
sta jąc więc jednym  i tym samym, mówił i działał 
w  sposób boski i ludzki; to nie kto inny czynił cuda, 
a  kto inny dokonywał czynów ludzkich i cierpiał, jak  
to utrzym yw ał Nestoriusz, lecz jeden i ten sam  Chry
stus i Syn czyni) to, co Boskie i to, co ludzkie, jednak  
w  sposób odm ienny kafallo  kai allo, jak  nauczał św ię
ty  Cyryl; w każdej z dwu n a tu r była jedna siła połą
czona z drugą bez pomieszania... A lbowiem w  Chry
stusie zarówno każda n a tu ra  zachowuje nieustannie 
swoje w łasne przymioty, jak  i każda n a tu ra  dokonu
je  w łączności z drugą tego, co je j jest w łaściw e; Lo
gos dokonuje wspólnie z ciałem  tego. co je s t w łaściw e 
Loeosowi, a ciało wspólnie z Logosem tego, co jest 
w łaściwe ciału ; i wszystko to zachodzi w jednej hipo- 
stazie bez żadnego podziału... Nestoriusz nie powinien 
się cieszyć z tego, co mówimy, gdyż żadna z n a tu r  nie 
dokonuje sam a i bez łączności z drugą tego, co jej 
w łaściw e; my nie uczymy jak  on dwóch Chrystusów 
i dw óch działających Synów, chociaż dopuszczamy 
dw ie form y zgodnie działające, każda według w łasnych 
atrybutów ... Eutyches i Dioskur, doktorowie bezboż
nego pom ieszania natur, nie powinni także cieszyć się 
z tego, co mówimy, gdyż każda natu ra  dokonuje wspól
nie z drugą tego. co jej w łaściwe, bez ulegania podzia
łowi lub m etam orfozie i pozostając całkow icie różną 
od drugiej. Jako praw ow ierni chcemy także nauczać, 
że jeden i ten sam  Chrystus m a dwoistą energię, a  z 
drugiej strony głosząc, że każda form a dokonuje w  jed 
ności z drugą tego, co je j właściwe, n ie  zam ierzam y 
w  żadnym  razie dopuścić jakiegoś podziału ani na spo
sób eutychian, ani na sposób nestorian... Boskość 
i ludzkość nie są jednak  identyczne ze sobą pod wzglę
dem  istoty, chociaż są zjednoczone w sposób nierozer
w alny w  jedną hipostazę. Dlatego to i po pow staniu 
unii h i pos ta  tycznej nie m a Chrystus jednej i tej sam ej 
energii; nie głosimy jednej natu ra lnej energii, pocho
dzącej z substancji i całkowicie niepodzielnej, aby nie 
być doprowadzonym  do uznania, niby acefale, jednej 
substancji i jednej natury . Przypisujem y więc w łasną 
energię każdej z dwóch na tu r, zjednoczonych w  Chry
stusie bez pomieszania, aby w łaśnie nie mieszać ze so
bą n a tu r  zjednoczonych bez pomieszania, gdyż ja k  mó
w ią ci, którzy przestudiow ali te  zagadnienia, na tu ry  
ob jaw iają się jedynie przez swoje energie; różnice w  
energiach tw orzą różnice natur... Przez sw oją n a tu rę  
Boską, k tóra uczyniła Go w spółistotnym  (homousios) 
Ojcu, p rzejaw ia Chrystus sw oją energię Boską i nie- 
wysłowioną, a  przez sw oją n a tu rę  ludzką, k tó ra  uczy
n iła  Go w spółistotnym  nam , ludziom, przejaw ia sw oją 
energię ludzką i ziemską... Ci, którzy m ają wiedzę Bo
żą, mówią: kiedy słyszysz w yrażenia sprzeczne n a  te 
m at Syna, podziel je  w edług n a tu r  i przypisuj natu rze 
Boskiej to, co jest w ielkie i Boskie, a  naturze ludz
kiej to, co niskie i ludzkie... Mówią oni poza tym  o Sy
nu: ca ła  energia pochodzi od jednego Syna, lecz jest 
naszą rzeczą rozróżnicowanie, ja k a  n a tu ra  uczyniła od
nośny fak t.”

STANOWISKO ZACHODU

Dyoteletyzm Sofroniusza wyw ołał reakcję  p a tria r
chy rzymskiego (papieża) Honoriusza, który w  liście 
do Sergiusza opowiedział się za m onoteletyzm em : „B ra
cie — pisał Honoriusz — otrzym ałem  twój lis t i dow ie
działem  się zeń, że n iejaki Sofroniusz, niegdyś mnich, 
a  obecnie biskup Jerozolim y, był przyczyną nowych 
niepokojów, skierow anych przeciwko b ratu  naszem u 
Cyrusowi A leksandryjskiem u, głoszącemu naw róconym  
heretykom , że P an  Nasz m iał tylko jedną energię (ak
tywność)... O trzym aliśm y kopię waszego listu  do So
froniusza i po uw ażnym  je j przeczytaniu w inszujem y 
Waszej W ielebności rozwagi, k tórej dałeś dowód, usu
w ając to nowe w yrażenie (mia energeia) gorszące dla 
ludzi prostych. I my rów nież w yznajem y jedną  tylko 
w olę P ana Naszego Jezusa Chrystusa, gdyż nasza

(ludzka) n a tu ra  została p rzy ję ta w  sposób oczywisty 
i to w  stan ie niewinności, w  jak ie j była przed upad
kiem.,. I jeśli Pismo Święte mówi: „Nie przyszedłem, 
aby czynić sw oją wolę, lecz aby czynić wolę Ojca, któ
ry  m nie posłał” i „Niech się stanie nie tak, jak  ja  
chcę, a le  tak, jak  ty  chcesz, Ojcze” nie mówi tego, aby 
w yrazić wolę różną (od Ojca), lecz jedynie w  sensie 
akom odacyjnym , a  to z powodu ludzkości, której n a
tu rę  przyjął; zostało to powiedziane, abyśm y szli za 
tym  przykładem  i czynili n ie naszą wolę, ale wolę 
Ojca... Pismo Święte pełne jest jasnych św iadectw  te 
go, że Jezus Chrystus, Syn i Słowo Boże. przez którego 
wszystko się stało, jest jedynym  podmiotem uczynków 
boskich i ludzkich (unus operator d iv in itatis a tąu e  
hum anitatis)... N ikt nie może wymówić słów: P an  Je 
zus inaczej niż w Duchu Świętym ; dary są różne, ale 
Nauczyciel jeden, działania są różne, lecz jeden jest 
tylko Bóg, k tóry  dokonuje wszystkiego w e wszyst
kim .”

EKTEZA CESARZA HERAKLIUSZA

Odpowiedzią K onstantynopola na L ist Synodalny 
Sofroniusza była Ekthesfs Pisteos (W yznanie W iary) ce
sarza H erakliusza, ogłoszona w roku 638 na praw ach 
edyktu cesarskiego. „W yznajemy jednego i tego sam e
go Syna — pisał cesarz — jednocześnie Boga i człowie
ka, posiadającego tylko jedną hipostazę i jedną osobę, 
cierpiącego w swoim ciele i niewzruszonego w swojej 
boskości; do Niego należą zarówno cuda, jak  i cier
pienia, które dobrowolnie znosił w swoim ciele... P rzy
pisujem y Logosowi, który stał się człowiekiem, jedną 
energię boską i ludzką zarazem... Nie zezwalam y w 
żadnym  wypadku, aby nauczano lub głoszono, że Pan, 
k tóry  sta ł się człowiekiem , ma jedną lub dw ie ener
gie, lecz chcem y, aby w yznawano zgodnie z nauką 
św iętych soborów powszechnych, że Syn jedyny, Nasz 
Pan Jezus Chrystus, jeden i ten sam, dokonuje i tego, 
co Boskie, i tego, co ludzkie, i że cała energia, zarów 
no Boska jak  i ludzka, pochodzi bez pom ieszania 
i rozdzielania od jednego i tego samego Logosu, który 
s ta ł się człowiekiem, i dotyczy jednej i tej sam ej oso
by. Poniew aż z jednej strony w yrażenie „jedna ener
gia” obraża wielu, mimo iż niektórzy Ojcowie jej uży
w ali, i wnosi zam ęt do umysłów, gdyż przypuszcza się, 
że używa się jej jedynie po to, aby zręcznie zniszczyć 
dwie natu ry  zjednoczone hipostatycznie w  C hrystu
sie; z drugiej strony niektórzy gorszą się w yrażeniem  
„dwie energie”, gdyż nie znajdują go u żadnego z Oj
ców, a  prowadzi ono w sposób konieczny do nauczania, 
że w  Chrystusie są dwie przeciw ne natury , jak  gdy
by Bóg Logos, m ając na względzie nasze zbawienie, 
chciał unosić cierpienia, na k tóre jego n a tu ra  ludzka 
się nie godziła; przypuszczenie bezbożne i przeciwne 
dogmatowi chrześcijańskiem u. N aw et sam bezbożny 
Nestoriusz, k tóry  dzielił wcielenie i głosił naukę o 
dwóch Synach, nie ośmielił się jednak  tw ierdzić, że ci 
dw aj Synowie m ieli dwie wole; przeciwnie, utrzym y
w ał, że dwie osoby m iały tylko jedną wolę. Jakżeż 
więc praw ow iercy, w yznający doktrynę jednego Syna, 
mogą dopuszczać dwie wole sobie przeciw staw ne? Idąc 
tu, jak  i we wszystkich innych spraw ach, za nauką 
Ojców, głosimy, że istn ieje tylko jedna w ola Naszego 
P ana Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga, gdyż w 
żadnym  momencie jego ciało 'ożyw ione duszą rozum ną 
n ie  oddzielało się od Logosu, zjednoczonego z Nim hi- 
postatycznie, i n ie działało ze swojej w łasnej in icjaty
w y i w  opozycji do Logosu, lecz działało tylko w tedy 
i w  ten  sposób, jak  chciał tego Logos. Tych dogm atów 
pobożności nauczyliśm y się od mężów, którzy od po
czątku w idzieli samego Logosa i służyli Mu i otaczali 
Go, ja k  również od ich uczniów i następców, od dokto
rów  Kościoła, przybyłych później i oświeconych przez 
Boga, w  końcu od pięciu św iętych soborów ekum enicz
nych. N akazujem y przeto, aby wszyscy chrześcijanie 
m yśleli i uczyli w  ten sposób, nic z tej doktryny nie 
u jm ując, an i nic do niej nie dodając.”

Sofroniusz, przeciwko którem u głównie Ekteza była 
skierow ana, um arł w  roku 637 tuż przed jej ogłosze
niem , a  jego miejsce ob ją ł zw olennik monoteletyzm u, 
Sergiusz z Joppy. D ekret cesarski zdaw ał się w ięc być 
ostatecznym  załatw ieniem  sporu. Synod K onstantyno
politański, zw ołany przez Sergiusza w roku ogłoszenia 
Ektezy (638), zaakceptow ał ją  i obłożył anatem ą każ

8 POSŁANNICTWO



dego, kto by  ośm ielił się m u sprzeciwić. I  chociaż w  
grudniu  638 roku Sergiusz zm arł, jego następca Pyrrus 
już w  styczniu 639 roku zwołał do Konstantynopola 
nowy synod, k tóry  jednogłośnie potw ierdził tę  de
cyzję. W synodzie tym  b ra ł także udział M acedoniusz, 
p a tria rcha  antiocheński, rezydujący w Konstantynopo
lu na skutek zajęcia Antiochii przez Arabów. W A lek
sandrii patriarcha Cyrus ogłosił Ektezę i uchw ały Sy
nodu K onstantynopolitańskiego w  czasie uroczystego 
nabożeństw a i w śród entuzjazm u kleru  i w iernych. 
W ten  sposób wszyscy partiarchow ie wschodni zaak
ceptow ali Ektezę i je j m onoteletyczne stanowisko. Wo
bec znanego stosunku Rzymu do m onoteletyzm u po
tw ierdzenie Ektezy przez Zachód zdaw ało się być już 
tylko zw ykłą form alnością.

NOWE STANOWISKO ZACHODU

Ekteza cesarska n ie do tarła  do Honoriusza, który 
zm arł w  październiku 638 roku. Do Konstantynopola 
przybyli apokryzjariusze rzymscy z prośbą o zatw ier
dzenie w yboru Sew eryna na b iskupa i patriarchę Rzy
mu. Cesarz H erakliusz nie m iał nic przeciwko Sewe
rynowi, jeśli uzna on Ektezę. Za zgodą cesarską Sewe
ryn  przy ją ł sakrę biskupią i został w  dniu  28 m aja  
640 roku instalow any na tron  Piotrow y; zm arł jednak  
w  dw a m iesiące później. Jego następca Jan  IV, kon
sekrow any i instalow any w  dniu  24 grudnia 640 roku, 
zrobił cesarzowi i całem u św iatu chrześcijańskiem u 
w ielką niespodziankę, gdy n a  zwołanym przez siebie 
Synodzie Rzymskim (luty 641) potępił m onoteletyzm  
i Ektezę cesarską. Cesarz przedsięw ziął odpow iednie 
środki dyplom atyczne, jednak  zm arł w  rok później (11 
lutego 651) n ie  załatw iw szy konflik tu . Jan  IV w ysłał 
do jego synów  H erakliusza K onstantyna i H erakliusza 
Młodszego H erakleona Apologię Honoriusza, w  której 
m iędzy innym i p isał: „N auka o jednej woli je s t here
tycka. Postaw cie obrońcom  tego poglądu następujące 
pytanie: Czy ta  jedna wola jest ludzka czy Boska? 
Jeśli mówią, że jest Boska, s ta ją  w  sprzeczności z 
fak tem  prawdziwego człow ieczeństwa Chrystusa 
i w padaja w manicheizm . Jeśli zaś mówią, że ta  wola 
C hrystusa jest ludzka, będą potępieni razem  z Foty- 
nem  i ebionitam i, jako zaprzeczający boskości Chry
stusa. Jeśli w  końcu głoszą wolę m ieszaną z jednej 
i drugiej, uczą rów nież m ieszaniny n a tu r  i ich una 
operatio (jedna energia) sta je się synonim em w yraże
nia unam naturam Christi opcrari (jedna natura), gło
szonego przez Eutychesa i przez sew erianów .”

Nowy cesarz H erakliusz K onstantyn zdaw ał się 
skłaniać ku  tezom Ja n a  IV, lecz już po siedm iu m ie
siącach panow ania zm arł, najpraw dopodobniej o tru ty  
przez sw oją macochę M arcinę, pragnącą tronu dla 
w łasnego syna. Lecz i je j syn H erakleon panow ał ty l
ko sześć miesięcy, zanim  został strącony z tronu  przez 
rew olucję pałacową K onstansa II, syna H erakliusza 
K onstantyna.

K onstans II  zaw iadom ił nowego patriarchę rzym 
skiego (papieża) Teodora, stojącego n a  gruncie dyote- 
letyzm u, o swoich zam iarach rew izji Ektezy swego 
dziadka.

TYPOS CESARZA KONSTANSA II

M imo iż Pyrrus, w ygnany z  K onstantynopola po re
w olucji pałacow ej, przeszedł pod wpływem  opata M ak
sym a W yznawcy n a  pozycje dyoteletyzm u, nowy pa
tr ia rc h a  konstantynopolitański Paw eł II s ta ł w  dal
szym ciągu n a  stanow isku m onoteletyckiego rozw iąza
n ia  zagadnienia woli i aktywności w  Chrystusie. W 
liście do Teodora pisał Paw eł: „Uznajem y jedną ty l
ko wolę P ana Naszego, aby n ie być zmuszonymi do 
przypisyw ania jednej osobie konflik tu  rozszczepienia 
woli, an i do uznania dwóch podmiotów woli. Nie m a
m y też na celu pom ieszania dwóch natu r, an i zniszcze
n ia  jednej z n ich; chcem y jedynie w yrazić przez to, 
że ciało ożywione duszą rozum ną zostało jakby  wzbo
gacone tą  w ew nętrzną unią z boskością, przyswoiło 
sobie wolę Boską Logosu z nim  zjednoczonego i poz
woliło się przez n ią  poruszać i prowadzić”. Teodor w  
odpowiedzi rzuoił na P aw ła anatem ę, P aw eł odpowie
dział Teodorowi tym  samym.

Cesarz K onstans II, usiłu jąc ratow ać sytuację na

drodze kom prom isu, ogłosił w  roku 648 edykt dogma
tyczny Typos peri pisteos (Form uła wiary). „Przyw yk
liśm y czynić wszystko — pisał cesarz — co może być 
użyteczne dla dobra naszego chrześcijańskiego cesar
stwa, a  w  szczególności wszystko, co m a w pływ  na 
nienaruszoność i czystość w iary, z k tórej płynie całe 
nasze szczęście. Zauważyliśm y, że nasz praw ow ierny 
lud  przeżywa w ielkie niepokoje, gdyż w spraw ie eko
nom ii Bożej jedni głoszą i nauczają jedną tylko wolę, 
mówiąc, że Chrystus, jeden i ten sam, dokonywał rze
czy Boskich i ludzkich, podczas gdy inni uczą i w yzna
ją  dw ie wole i dw ie energie. Pierw si utrzym ują, że P an 
Nasz Jezus Chrystus jest tylko jedną osobą w dwóch 
naturach, nie zmieszanych ani nie oddzielonych, i że 
chce i dokonuje jednocześnie rzeczy Boskie i ludz
kie. Drudzy m ówią: ponieważ w  jednej i tej sam ej 
osobie znajdu ją się dwie natu ry  zjednoczone bez po
działu, różnica tych n a tu r trw a nadal i zgodnie z a try 
butam i tych n a tu r  jeden i ten sam Chrystus dokonuje 
rzeczy Boskich i ludzkich... Uznaliśmy, że jest naszym 
obowiązkiem  zgasić z Boską pomocą ten płom ień n ie
zgody i nie pozwolić, by w  dalszym ciągu gubiły się 
przezeń dusze. Oświadczamy więc naszym  praw ow ier
nym  poddanym , że od tej chw ili nie wolno im dyspu- 
tow ać i kłócić się między sobą na tem at w yrażeń o 
jednej woli i energii lub też o dwóch energiach i wo
lach. Nie zam ierzam y tym  poleceniem dokonać jak ie
goś zam achu na pobożne nauki św iętych Ojców o 
W cieleniu Logosu; chcem y po prostu, aby ustał wszelki 
spór na ten tem at i by dostosowano się do św iętych 
P ism  i tradycji pięciu soborów ekum enicznych, jak  
również do w yrażeń i zdań Ojców, nic do nich nie do
dając, nic od nich nie ujm ując, ani nie w yjaśn iając ich 
w sposób przekręcający. T rzeba się dostosować do 
zachow ania nauki o trzym anej przed tym i wszystkim i 
dyskusjam i. Nie należy więc ganić, ani oskarżać ko
gokolwiek za to, iż nauczał przedtem  o jednej woli 
i energii lub o dwóch wolach i energiach... Aby zaś 
osiągnąć całkow ite zjednoczenie i pojednanie Kościo
łów i usunąć pretekst do sporów, polecamy, by doku
m enty  dotyczące niniejszych sporów (tzn. m. in. Ekte
za), wywieszone od daw na w narteksie wielkiego koś
cioła naszej rezydencji, zostały stam tąd usunięte. K to
kolw iek ośm ieliłby się przekroczyć niniejsze rozporzą
dzenie, odpowie za sw oje nieposłuszeństwo przed 
straszliw ym  sądem  Bożym, a  nadto  poniesie karę n a 
k ładaną n a  tych, którzy lekceważą polecenia cesarskie; 
Jeśli jest to biskup albo duchowny, będzie złożony z 
urzędu, a  jeśli to mnich, będzie ekskom unikow any 
i w ygnany ze swojej siedziby, to jest ze swojego klasz
to ru ; jeśli jest to urzędnik  cyw ilny lub wojskowy, 
straci swoje stanow isko i godność; jeśli jest to znacz
n a  osoba pryw atna, będzie ukarana w  swoich dobrach,- 
jeśli w  końcu jest to osoba pryw atna niższego stanu, 
będzie w ychłostana i w ysłana n a  trw ałe  w ygnanie”.

SYNOD LATERAŃSKI (649)

Nowy patriarcha Rzymu (papież) M arcin I odmówił 
akceptacji Typosu. W październiku 649 roku zwołał do 
L ateranu  synod swoich biskupów, którzy w  20 kano
nach potępili Ektezę i Typos o raz im iennie wszystkich 
patriarchów  Wschodu, a w  ogłoszonym przez siebie 
Symbolu sform ułow ali w yznanie o dwóch wolach 
i dwóch aktywnościach w Jezusie Chrystusie: „duas 
natu rales voluntates (credimus), divinam  et hum anam , 
et duas natu ra les operationes, div inam  et hum anam .”

Cesarz strac ił w szelką cierpliw ość i na jego polece
nie agzarcha Teodor K aliopa aresztow ał w dniu 15 
czerw ca 653 roku M arcina I i in ternow ał głowę Koś
cioła Zachodniego n a  w yspie Naxos. We w rześniu 654 
roku przewieziono go n a  rozpraw ę do Konstantynopola, 
a ponieważ up iera ł się w  dalszym ciągu przy dyotele- 
tyźmie, został jako heretyk i buntow nik  skazany na 
w ygnanie do Chersonezu, gdzie zm arł po pół roku.

Jego następcy n a  stolicy P iotrow ej Eugeniusz I 
(655—657) i W italiasz (657—672) zaakceptow ali Typos 
przynajm niej w  tej jego części, k tó ra  kazała unikać 
wszelkich sform ułow ań n a  tem at woli i energii w  
Chrystusie. Do końca życia K onstansa II (zam ordowa
ny w r. 668) między stanow iskiem  Wschodu (monote
letyzm) i Zachodu (dyoteletyzm) zapanow ało zawiesze
nie broni. -
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BISKUP DR MAKSYMILIAN RODE

XVIII MIĘDZYNARODOWY KONGRES 
KOŚCIOŁÓW STAROKATOLICKICH W HOLANDII

A. Do niedawna w  Polsce wśród ogółu wie
rzących panował powszechnie pogląd, że jedy
nym prawdziwym Kościołem jest Kościół 
rzymskokatolicki. Faktycznie istniały również 
inne Kościoły chrześcijańskie: prawosławny, 
starokatolicki, ewangelicki, ale wskutek syste
matycznej propagandy biskupów i kapłanów 
rzymskokatolickich i wydatnej pomocy finan
sowej i politycznej udzielanej Kościołowi 
rzymskokatolickiemu w Polsce w okresie mię
dzywojennym przez rząd sanacyjny były one 
tylko tolerowane, często prześladowane, liczył 
się zaś tylko i przywłaszczył sobie miano je
dynie prawdziwego chrześcijańskiego i katoli
ckiego Kościoła — Kościół rzymskokatolicki. 
Po wojnie dużo się zmieniło. Kościoły zostały 
zrównane wobec prawa. Wzrost zaś oświaty 
wśród ludu zrodził krytycyzm również w  spra
wach wyznaniowych. Duchowieństwo też, 
zwłaszcza rzymskokatolickie, przejrzało i po
częło coraz wyraźniej myśleć samodzielnie. 
Dzisiaj, chociaż jeszcze w poważnym procen
cie w Kościele rzymskokatolickim w Polsce 
panuje dyktatura hierarchów, to jednak nie
mała liczba kapłanów i katolików świeckich

zrewidowała swój stosunek do dawniej z taką 
absolutną pewnością głoszonei tezy, że „poza 
Kościołem rzymskim nie ma zbawienia11.

Wydarzenia ostatnich lat i miesięcy na are
nie międzynarodowej w  zakresie spraw wy
znaniowych, zwłaszcza w zakresie coraz lepiej 
i powszechniej się rozwijającego ruchu ekume- 
menicznego, stępiły ostrze jedyności i eksklu- 
zywności rzymskiego katolicyzmu. Wśród lu 
dzi wierzących świata dojrzewa pragnienie po
łączenia podzielonego Kościoła Jezusa Chry
stusa. W dniach od 18 listopada do 6 grudnia 
br. w New Delhi obradować będzie światowy 
Kongres Kościołów chrześcijańskich. Wezmą 
w nim udział przedstawiciele wszystkich Ko
ściołów chrzęścijańskich, których liczba wier
nych znacznie przewyższa liczbę wiernych Ko
ścioła rzymskiego. Owszem — po raz pierwszy 
wezmą w tym  Kongresie udział również przed
stawiciele Kościoła rzymskokatolickiego — 
chociaż tylko w charakterze obserwatorów. W 
obliczu bratania i jednoczenia się Kościołów 
•chrześcijańskich coś poczyna się nareszcie zmie
niać w monopolistycznej polityce wyznaniowej 
Kościoła rzymskokatolickiego.

Cornelis S teenoven (1669 — 1725) Petrus Codde (1648 —  1710)



B. Niemal w  przededniu wielkiego Soboru 
-Kościołów chrześcijańskich w New Delhi oraz 
w klimacie łączenia się i jednoczenia ze sobą 
Kościołów chrześcijańskich odbył się w dniach 
18—24 września br. w Haarlemie, w Holandii, 
XVIII Międzynarodowy Kongres Kościołów 
starokatolickich z udziałem przedstawicieli Ko
ścioła anglikańskiego z J. Em. Ks. Arcybisku
pem Prymasem dr Arturem Michałem Ramsey 
i delegacją Kościoła Prawosławnego z J. E. 
Ks. Biskupem Janem Wendlandem na czele.

Kongres, w którym  miałem zaszczyt i przy
jemność wziąć udział, jako ordynariusz Kościo
ła Polskokatolickiego w PRL oraz jako czło
nek Międzynarodowej Konferencji Biskupów 
Starokatolickich, zrzeszonych w Unii Utrech- 
ckiej, wywarł na mnie wspaniałe, niezapomnia
ne wrażenie.

OKRUCHY SPRAWOZDAWCZE

I. W Kongresie wzięli udział poza biskupami 
starokatolickimi, anglikańskimi i prawosław- 
nymi z różnych państw  Europy i z Ameryki, 
również kapłani i świeccy z licznych państw 
Europy i spoza Europy. Wśród kilkuset ucze
stników byli poza Holendrami delegaci Ko
ściołów starokatolickich m. in. z Polski, Anglii, 
Niemiec Wschodnich i Zachodnich, Francji, 
Grecji, Austrii, Szwajcarii, Portugalii, Jugo
sławii, Szwecji, Kanady, Ameryki i Afryki.

Kongres składał się z kilku części. W dniach 
od 18—20.IX.br. odbył się zjazd teologów sta
rokatolickich i anglikańskich. Wśród prelegen
tów wymienić należy obok gospodarza J. Em. 
Ks. Arcybiskupa dr. Rinkla, J. E. Ks, Arcybi
skupa d r Ramsey‘a, Prymasa Kościoła angli
kańskiego w Anglii, który wygłosił referat na 
temat: Wiara Kościoła anglikańskiego a Gico

wie Kościoła, Ks. Bp. Tadeusza Zielińskiego z 
Ameryki, i in. Ze strony Kościoła starokatoli
ckiego został wygłoszony referat na temat: 
„Nasza więź z Kościołem pierwotnym".

Dnia 20 września br. wieczorem rozpoczął 
obrady XVIII Międzynarodowy Kongres Sta
rokatolików. W czasie kilku sesii zostały wy
głoszone m. in. następujące referaty: „Nasz 
stosunek do ruchu ekumenicznego", oczywiście 
stosunek ten jest jak najbardziej pozytywny; 
„O pełny współudział wiernych w liturgii11; 
„Kościoły starokatolickie a prawosławnie'1. Ten 
referat wygłosił Ks. Arcybiskup Rinkel. Jego 
istotą było stwierdzenie, że Kościoły staroka
tolickie gotowe są do nawiązania jak najbliż
szych konfesyjnych kontaktów z Kościołami 
•prawosławnymi, zwłaszcza że zarówno Kościo
ły starokatolickie, jak i prawosławne posiada
ją nie tylko ważną sukcesję apostolską, ale wy
znają te same prawdy z małymi tylko różni
cami, szafują te same sakramenty święte i 
opierają się na Piśmie św. i Tradycji, oraz jed
nakowo nie uznają dogmatu o nieomylności 
papieża i jego jurysdykcyjnego prymatu. „Na
sze ręce są wyciągnięte do was, Bracia, z Ko
ściołów prawosławnych, teraz tylko od Was 
zależy, czy je podejmiecie11 — zakończył swói 
referat Ks. Arcybiskup Rinkel. Długotrwałe

pklaski zgromadzonych świadczyły o pełnej 
aprobacie wywodów dostojnego Prelegenta. 
Na mównicę wszedł, powitany długimi okla
skami, przedstawiciel patriarchy moskiewskie
go, J. E. Ks. Biskup Jan Wendland. Odczytał 
list — pozdrowienie od patriarchy moskiewskiego 
Aleksieja i  od J. E. Ks. Arcybiskupa Nikode
ma, po czym odczytał deklarację, w której 
stwierdził wielką zbieżność poglądów i cere
monii obu Kościołów, oraz to, że chociaż jesz
cze nie jesteśmy jednym Kościołem, to prze
cież jesteśmy sobie bardzo bliscy i chyba w 
niedalekiej już przyszłości nastąpi tu zasadni
cza zmiana. Przemówienie Ks. Biskupa Jana 
zostało przyjęte bardzo serdecznie.

W dniach 22 i 23.IX.br. odbyły~się też trzy 
sesje Międzynarodowej Konferencji Biskupów 
Starokatolickich, zrzeszonych w  Unii Utrech- 
driej, której przewodniczącym jest Ks. Arcy
biskup dr Andrzej Rinkel, a sekretarzem bi
skup chrześcijańskokatolickiego Kościoła 
Szwajcarii, Ks. Biskup d r Urs Kury.

Na sesjach omówiono szereg aktualnych 
spraw Kościołów starokatolickich, wysłuchano 
sprawozdań z poszczególnych Kościołów. Na 
pierwszej sesji wygłosił referat, również piszą
cy to sprawozdanie, na  temat: Kościół Polsfco- 
katolicki w Polsce.

Zgromadzeni biskupi z uwagą wysłuchali te
go referatu i z radością powitali znaczny roz
wój naszego Kościoła od ostatniego Kongresu, 
który odbył się w  Szwajcarii w 1957 r. Kon
ferencja zleciła również Ordynariuszowi Ko
ścioła Polskokatolickiego opiekę i jurysdykcję 
nad Kościołem starokatolickim w Czechosłowa
c ji oraz upoważniła do reprezentowania Ko
ściołów starokatolickich wraz z ks. Gauthier ze 
Szwajcarii na Światowym Kongresie Kościo
łów chrześcijańskich w New Delhi, w Indii. 
Nadto konferencja ze względu na podział Ko
ścioła Polskokatolickiego w Polsce na trzy die
cezje uchwaliła przyjąć dla Ordynariusza Ko
ścioła Polskokatolickiego w Polsce tytuł p ry
masa Kościoła Polskokatolickiego, jako Kościo
ła jurysdykcyjnie i administracyjnie samo
dzielnego.

Obok konferencji, referatów, dyskusji, każ
dego dnia rano i wieczorem uczestnicy Kon
gresu brali udział w  mszach świętych i nabo
żeństwach. Po-za biskupami i kapłanami staro
katolickimi, oraz ludźmi świeckimi w służbie 
Bożej uczestniczyli też biskupi i kapłani angli
kańscy i prawosławni.

REFLEKSJE

II. Kongres w całości, jak i w  poszczegól
nych swoich punktach rodził w uczestnikach 
przeżycia, zmuszał do refleksji. Działał zwłaszr- 
cza na mnie, budził wspomnienia, dawał oka
zje do porównań, zmuszał do refleksji i to za
równo w czasie jego trwania, jak i po jego 
zamknięciu — po powrocie do kraju. Brałem 
czynny udział, jako referent duszpasterski Ku
rii Metropolitalnei w Poznaniu, w różnych i 
licznych konferencjach duszpasterskich diece- ■ 
zjalnych i krajowych, kontaktowałem się z
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wieloma biskupami rzymskimi w  Polsce i za gra
nicą. Znałem kulisy życia i pracy kapłanów 
i biskupów rzymskich. Przeszłość odżyła w 
czasie mojego udziału w różnych międzynaro
dowych konferencjach kościelnych w Danii, 
w Czechosłowacji, w Kanadzie, szczególnie zaś 
mocno ostatnio w Holandii, nie mówiąc już
0 konferencjach i zjazdach duchowieństwa Ko
ścioła Polskokatolickiego w  Polsce. Jakżeż in 
ny klimat panował w czasie zjazdów i konfe
rencji w Kościele rzymskokatolickim a w  po
dobnych konferencjach i zjazdach duchowień
stwa polskokatolickiego i w międzynarodowych 
zjazdach delegatów Kościołów starokatolickich
1 ogólnochrześcijańskich! Tam — w Kościele 
rzymskokatolickim — pompa i sztywność, za
rozumiałość i władztwo, egoizm i materializm, 
tu  — prostota i bezpośredniość, braterskość 
i zrozumienie, altruizm i nadprzyrodzoność, 
chociaż w indywidualnych wypadkach nie 
brak i u nas trudności i kłopotów, płynących 
z niedostatecznych często uposażeń m aterial
nych i braków intelektualnych. W Kościele 
starokatolickim i w rodzinie Kościołów eku
menicznych czuję się nie tylko dobrze, ale je
stem bliżej Boga, lepiej Go poznaję i mogę Go 
pełniej miłować. Również ludzie stali się dla 
mnie wspaniałą ilustracją i doskonałym współ
czynnikiem poznania istnienia Boga i Jego 
wielkości w myśl słów św. Pawła: „Bo niewi
dzialne Jego rzeczy, nawet wiekuista moc Jego 
i Bóstwo, od stworzenia świata przez dzieła 
Jego dla umysłu widzialnymi się stały“ 
(Rzym. I, 20). W wyznawcach Kościołów sta
rokatolickich i ekumenicznych, zwłaszcza w 
ich biskupach i kapłanach, widzę dzieła Boże 
i tu  lepiej również przez nich poznaię Boga, 
niż w Kościele rzymskokatolickim. Czuję się 
biskupem katolickim i pełnym człowiekiem.

Refleksje moie dotyczą jednak nie tylko 
moich spraw osobistych, obejmują one daleko 
szerszy zakres.

1. Międzynarodowy Kongres Starokatolików 
w Haarlemie przeniósł moją myśl również w 
przeszłość Kościoła, do pierwszego tysiąclecia 
i pozwolił mi jeszcze raz skonfrontować współ
czesną doktrynę Kościoła rzymskokatolickiego 
i Kościoła Polskokatolickiego, jako członka 
Unii Utrechckiej Kościołów Starokatolickich z 
doktryną chrześcijaństwa pierwszych wieków. 
Kościoły starokatolickie, Kościół prawosław
ny i w zasadzie Kościół anglikański przecho
wują i głoszą nieskażoną naukę Jezusa Chry
stusa, apostołów i pierwszych wieków chrze
ścijaństwa. Posiadają niezaprzeczalną sukcesję 
apostolską, dzięki której prawdziwi biskupi 
święcą prawdziwych kapłanów, szafują praw
dziwe sakramenty święte, odprawiają prawdzi
we Msze święte.

W zakresie doktryny w  porównaniu z Ko
ściołem rzymskokatolickim Kościoły Staroka
tolickie w Deklaracji Utrechckiej z dnia 
24.IX.1889 r. m. in. przyjm ują i głoszą nastę
pujące zasady:

1. Przestrzegamy sumiennie zasady, ogło
szonej przez św. Wincentego z Lerynu: „Id 
teneamus, quod ubiąue, quod semper, ąuod ab
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omnibus creditum  est“. („Trzymamy się tego, 
co wszędzie, co zawsze, co przez wszystkich 
było przyjmowane" („ wierzone“ — w  Koście
le). Dlatego wyznajemy wiarę Pierwotnego 
Kościoła zgodnie z tym, co sprecyzowały sym
bole ekumeniczne i co jednomyślnie uchwaliły 
Sobory Ekumeniczne w niepodzielonym Ko
ściele pierwszego Tysiąclecia.

2. Na tej podstawie odrzucamy dekrety tzw. 
Soboru Watykańskiego, ogłoszone 18 lipca 
1870 r. a dotyczące nieomylności i powszech
nego prymatu Biskupa Rzymu, jako sprzeczne 
z wiarą dawnego Kościoła i niweczące jego 
starodawną, kanoniczną strukturę. Odmawia
jąc Mu prymasowskiej jurysdykcji, nie chce
my zaprzeczać faktu historycznego prymatu, 
przyznanego biskupowi Rzymu przez liczne 
Sobory Ekumeniczne i Ojców pierwotnego Ko
ścioła, uznającego Go za „pierwszego wśród 
równych".
. 3. Odnośnie wszystkich innych postanowień 

Kościoła rzymskokatolickiego od czasu podzia
łu Kościoła nie uznajemy tych wszystkich, któ
re są sprzeczne z doktryną pierwotnego Ko
ścioła i stwierdzamy, iż nie mogą one wiązać 
sumień wiernych.

4. Pamiętając, że Święta Eucharystia była 
zawsze istotnym centrum obrządku katolickie
go, poczuwamy się w obowiązku stwierdzić, że 
zgodnie ze starą doktryną katolicką odnośnie 
Sakramentu Ołtarza wierzymy, iż po przeisto
czeniu spożywamy Ciało i Krew naszego Zba
wiciela Jezusa Chrystusa pod postacią chleba 
i wina. Stwierdzamy też, że Msza św. jest 
ofiarą, gdyż jest wciąż od nowa powtarzanym 
uobecnieniem Ofiary, złożonej na Krzyżu i że 
jest to równocześnie akt, poprzez który my 
reprezentujemy na ziemi i przywłaszczamy so
bie ofiarę i jej owoce, którą Jezus Chrystus 
składa w niebie zgodnie z Listem do Hebraj
czyków: „Chrystus stawszy się Najwyższym 
Kapłanem dóbr przyszłych przez wyższy i do
skonalszy, a nie ręką uczyniony, tj. nie z tego 
świata, przybytek, i nie przez krew  kozłów al
bo cielców, lecz przez własną krew wszedł raz 
do miejsca świętego dokona wszy wiecznego od
kupienia" (IX, 11—12). Ofiarę krzyżową zło
żył Chrystus dla zbawienia ludzkości, a w nie
bie wstawia się za nami: „Chrystus bowiem 
nie wszedł do tej świątyni rękoma zbudowanej 
i będącej wizerunkiem (świątyni) prawdziwej, 
ale do samego nieba, aby wstawiać się za na
mi przed obliczem Boga" (Hebr. IX, 24). Tak 
tedy Święta Eucharystia jest równocześnie 
ofiarną ucztą, dzięki której wierni, przyjmując 
Ciało i Krew naszego Zbawiciela, zadzierzgają 
między sobą ściślejsze więzy zgodnie z nauką 
św. Pawła: „Bo wielu nas jest jednym chlebem 
i jednym ciałem, wszyscy, którzy jednego 
chleba uczestnikami jesteśmy" (I Kor. X, 17).

5. Dla Kościołów starokatolickich źródłem 
wiary katolickiej jest Pismo św. i Tradycja z 
tym, że Tradycja nigdy nie może niczego do
dać, ani ująć z Pisma św. W Kościele rzymsko
katolickim Tradycja wyrosła ponad Pismo św., 
a wreszcie ucieleśniła się w osobie papie
ża (1870).



Zasady, którymi kierują się Kościoły staro
katolickie, z pewnymi zmianami podobnie jest 
w Kościele prawosławnym i anglikańskim, 
wskazują wyraźnie, że u nas realizuje się w 
dalszym ciągu Kościół pierwszego Tysiąclecia, 
oparty na Piśmie św. i Tradycji — jednak bez 
jakichkolwiek ludzkich dodatków czy znie
kształceń, od których nie jest wolny Kościół 
rzymskokatolicki, czego najlepszym dowodem 
jest ogłoszenie przez ten Kościół dogmatu o 
nieomylności papieża, na co nie ma żadnego 
uzasadnienia w Piśmie św.

Katolicką prawdziwość Kościołów starokato
lickich jeszcze raz przeżyłem w czasie wspo
mnianego Kongresu.

Kiedy mi Bóg głosem wewnętrznym nakazał 
opuścić Kościół rzymskokatolicki, a po krót
kim ale ciężkim okresie wewnętrznych zmagań 
skierował do Kościoła Polskokatolickiego, naj
więcej czasu poświęciłem na przeanalizowanie 
prawdziwości tego Kościoła. Po jednomyślnym 
wyborze na biskupa ordynariusza Kościoła 
Polskokatolickiego przez IV Synod — będąc 
już przekonanym o prawdziwej zgodności kło
szonej przez ten Kościół nauki z nauką Chry
stusa, na nowo począłem analizować i badać 
prawdziwość sukcesji apostolskiej. Znalazłem 
ją bez jakichkolwiek wątpliwości w Kościołach 
starokatolickich, należących do Unii Utrech- 
ckiej i dlatego 5.VII.1959 r. w Katedrze św. 
Gertrudy w Utrechcie przyjąłem sakrę bisku
pią. Obecnie będąc dłuższy czas w Holandii na 
nowo odtworzyłem sobie historię starokatoli
ckiego Kościoła holenderskiego, z którego nasz 
Kościół przejął ten ważny i istotny przymiot 
Kościoła Chrystusowego — sukcesję apostol
ską.

Dajmy tu  krótką odpowiedź na pytanie, kim 
są starokatolicy?

W książce pt. „Old Catholic Worship in the 
Netherlands (1961) autor ujm uje historię sta- 
rokatolicyzmu następująco. Starokatolicyzm to 
federacja różnych niezależnych Kościołów na
rodowych, które są zdecydowanie katolickie w 
zakresie wiary i obrządku, ale nie — papieskie. 
Kościoły te nie są prawdziwie wielkie pod 
względem liczby, zajmują jednak określone 
miejsce w chrześcijaństwie katolickim i są w 
.pełnej łączności niemal z wszystkimi Kościo
łami anglikańskimi.

Starokatolicyzm — czytamy we wspomnianej 
broszurze — powstał wskutek zlania się dwóch 
oddzielnych i różnych ruchów religijnych, ma
jących na celu oderwanie się od Rzymu. Przy
czyną powstania pierwszego była intryga Je
zuitów, której konsekwencją było oderwanie 
się w  XVIII w. diecezji utrechckiej od Waty
kanu. Diecezja utrechcka została zorganizowa
na przez biskupa Willibrorda, misjonarza z 
Northumbrii, w 696 r., wyniesionego później 
na ołtarze. To oderwanie się od Rzymu starei, 
macierzystej diecezji utrechckiej zostało 
pogłębione i utrwaliło się, kiedy ówcze
sny papież odwołał z pełnionego urzędu arcy
biskupa Piotra Kodde i powołał na jego miej
sce nowego biskupa, co było pogwałceniem pa

nującego prawa kościelnego (por. moją broszu
rę pt. „O Kościele Jezusa Chrystusa". Wydaw
nictwo Literatury Religijnej. Warszawa 1961). 
Część diecezji — czytamy w  dalszym ciągu we 
wspomnianej książce — wypowiedziała się za 
kapitułą arcybiskupią Utrechtu (starokatoli- 
cy), inni opowiedzieli się za Rzymem (rzym- 
skokatolicy). Utrechcka arcybiskupia kapituła 
nie poddała się jezuicko-papieskiej władzy i 
na podstawie przysługującego jej prawa wy
brała Korneliusza Steehovena arcybiskupem 
utrechckim (1723), któremu sakry biskupiej 
udzielił biskup rzymskokatolicki, Dominik Ma
ria Varlet. Tak więc Utrecht wraz z dwiema 
■jeszcze diecezjami w Haarlem i Deventer mimo 
oderwania od Rzymu miał i ma u siebie ważne 
następstwo apostolskie w swej hierarchii i po
został nadal i do dnia dzisiejszego katolickim 
w wierze i w obrządku. To pierwszy ruch reli
gijny, zwany przez Kościół rzymskokatolicki 
schizmą lub sektą utrechcką.

Drugi zrodził sobór watykański przez ogło
szenie dogmatu o nieomylności papieża i po
wszechnej, nadrzędnej jurysdykcji biskupa 
Rzymu. Wskutek tego nieszczęsnego faktu po
wstała, zwłaszcza w Europie Środkowej, liczna 
opozycja, której przewodził słynny teolog 
dr Ignacy v. Dóllinger, profesor Uniwersytetu 
w Monachium. Jego zwolenników nazwano 
Starokatolikami, ponieważ odrzucali oni nową 
doktrynę Kościoła papieskiego, propagowali 
zaś konieczność pozostania a nawet nawrotu 
do zasad wiary i obrządku Niepodzielnego Ko
ścioła Chrześcijańskiego. Zostali oni ekskomu- 
nikowani przez Rzym. Zwrócili się więc do 
Arcybiskupstwa w  Utrechcie, gdzie znaleźli 
uznanie, owszem ich pierwszy biskup Józef 
Hubert Reinkens otrzymał tu również sakrę 
biskupią, a wraz z nią przeszła do Kościoła 
starokatolickiego prawdziwa i ważna sukcesja 
apostolska, a co za tym idzie ważność święceń 
kapłańskich i wszystkich stąd płynących kon
sekwencji. Ważność tych święceń biskupich 
i kapłańskich i spełnianych funkcji uznaje na
wet Kościół rzymskokatolicki.

Po soborze watykańskim do Utrechtu 
przyłączył się Kościół starokatolicki w Niem
czech, potem innych krajów, a w 1907 r. rów
nież Polski Narodowy Katolicki Kościół w 
Ameryce przez przyjęcie w Utrechcie snkry 
biskupiej przez Ks. Biskupa Franciszka Hodura, 
a później również pośrednio Polski Narodowy 
Katolicki Kościół w Polsce okresu międzywo
jennego. W ten sposób powstała Unia Utrech
cka Kościołów Starokatolickich, które w Arcy
biskupie Utrechtu uznają swojego honorowe
go Prymasa. Do Unii Utrechckiej Kościołów 
starokatolickich bezpośrednio i formalnie zo
stał przyjęty jako jurysdykcyjnie samodzielny 
Kościół Polskokatolicki przez przyjęcie sakry 
biskupiej w Utrechcie dnia 5.VII.1959 r. przez 
piszącego te słowa. Tym samym Kościół Pol
skokatolicki ma bezpośrednio poprzez Utrecht 
ważną i prawdziwą sukcesję apostolską, jest 
więc prawdziwą częścią Kościoła Jezusa Chry
stusa. Ponieważ zaś w międzyczasie Unia 
Utrechcka weszła w bliski kontakt z Kościo
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łami anglikańskimi i prawosławnym, również 
Kościół Polskokatolicki kontakty te przejął. 
Ostatnio zaś Kościół Polskokatolicki, już jako 
pełnoprawny członek Unii Utrechckiej, wraz 
z innymi Kościołami do niej należącymi wszedł 
w pełną interkomunię z Kościołami anglikań
skimi, jest też wraz z Unią w bliskich stosun
kach z Kościołem prawosławnym.

Trzeba jednak zaznaczyć, że Kościoły staro
katolickie od samego początku wykazywały 
duże zainteresowanie dla prac ruchu ekume
nicznego, biorą w nim również udział dzisiaj, 
jako logiczną konsekwencją przekonania kon
tynuacji jednego, świętego katolickiego i apo
stolskiego Kościoła. W ruchu ekumenicznym, 
dążącym do współpracy ze sobą wszystkich 
Kościołów chrześcijańskich, co w wyniku ma 
doprowadzić do zjednoczenia podzielonego Ko
ścioła Jezusa Chrystusa, bierze również czyn
ny udział Kościół Polskokatolicki zarówno w 
kraju jak i w Unii Utrechckiej, oraz w Świa
towej Radzie Kościołów Ekumenicznych, któ
rych Kościół nasz jest członkiem.

2. Poza refleksjami natury historycznej i do
gmatycznej ważne miejsce w moich przeży
ciach, jako biskupa starokatolickiego i uczestni
ka Kongresu Kościołów starokatolickich, zaj
mowały i zajmują wśród jeszcze innych prze
de wszystkim sprawy liturgiczne. I znowu, nie 
wiem już który raz uczestnicząc w Mszach św. 
starokatolickich, polskich, niemieckich, angiel
skich, a zwłaszcza sam celebrując w jązyku 
polskim, wracałem i wracam do czasów, kiedy 
przez niemal dwadzieścia la t odprawiałem 
Mszę św. po łacinie. Mnie i z pewnością wielu 
innym łacina utrudniała, a często uniemożli
wiała przeżywanie Mszy św. A cóż powiedzieć
o wiernych, nie znających łaciny w ogóle? Z 
pewnością czują się jak na przysłowiowym tu 
reckim kazaniu. Msza św. po polsku dla Po
laków, po angielsku dla Anglików, czy Ame
rykanów, po niemiecku dla Niemców, po ho- 
lendersku dla Holendrów — i już problem roz
wiązany, problem zasadniczy - świadomego 
uczestniczenia w liturgii, zwłaszcza we Mszy 
św. Z Bogiem rozmawiać w swoim języku oj
czystym, składać najświętszą ofiarę, jako akt 
społeczny w zrozumiałym języku i być — po
sługując się tym  językiem — świadomym 
współuczestnikiem i współofiamikiem — oto 
pierwszy kanon obrządku starokatolickiego. 
Ważny to kanon, pierwszy usuwający z liturgii 
jakąś niepotrzebną tajemniczość, uwzniaślają- 
cy nadto język ojczysty, ale nie jedyny. Msza 
św. w Kościołach starokatolickich, chociaż pod 
względem kompozycji i szat — poza języ
kiem — niczym zewnętrznie nie różni się od 
Mszy św., celebrowanej w Kościele rzymsko
katolickim, chcąc być i musi być świadomym 
aktem społecznym poszczególnych społeczności 
kościelnych. I chociaż do ideału pełnego współ
uczestnictwa wiernych w nieprzerywanej akcji 
Mszy św., celebrowanej przez biskupa czy ka
płana, jeszcze również w Kościołach staroka
tolickich dosyć daleko, to jednak stan obecny 
różni się zasadniczo od Mszy św. w Kościele 
rzymskokatolickim. W Mszach św., w których

uczestniczyłem w Holandii czy w Szwajcarii, 
podziwiałem wspólnotę modlitw i  akcji cele
bransa i wiernych. Dominuje zasada, iż Msza 
św. jest śpiewana, względnie recytowana. Ce
lebrans jest nie tylko wybranym z, ludu i na
maszczonym pośrednikiem, ale i przewodni
kiem, liturgiem w  pełnym tego słowa znacze
niu. W czasie Mszy św. nie ma momentu w 
którym  by celebrans był pozostawiony sobie 
ze  swoimi modlitwami, czy aktami, a wierni so
bie. Akcja Mszy św. jest ciągła. W ierni odpo
wiadają celebransowi, ilekroć poszczególne 
modlitwy wymagają odpowiedzi, a więc 
wszystkie odpowiedzi ministrantów, oraz np. 
wszystkie „Amen“, jako przyłączenie się do 
prośby, np. zakończenie modlitwy po ofiaro
waniu Hostii. Słuchają wszystkich części 
izmiennyeh, celebrans mówi je głośno lub 
śpiewa wyraźnie. Tylko słowa przeistoczenia 
mówi się głosem przyciszonym. W czasie mo
dlitw celebransa w kościele panuje cisza, w ier
ni słuchają jego słów. Kiedy zaś lud śpiewa 
np. Kyrie, albo Chwała, Święty lub inną z gó
ry  ustaloną z kapłanem pieśń kościelną, cele
brans czeka na jej ukończenie i dopiero potem 
kontynuuje Mszę św. Stosuje się przeważnie 
śpiew gregoriański. Prefację i Modlitwę Pań
ską śpiewa tylko celebrans. Komunię świętą 
często przyjm ują niemal wszyscy obecni w ko
ściele i to pod dwiema postaciami. Czynią to 
dostojnie i w  wielkim skupieniu.

Nie ma więc rozdźwięku między celebran
sem a wiernymi. Owszem jest pełna, duchowa 
i zewnętrzna łączność. Msza św. jest rzeczywi
ście ofiarą społeczną i ucztą eucharystyczną, 
w której wszyscy uczestniczą zgodnie i har
monijnie. Nie ma tego, co jest zasadą w ko
ściele rzymskokatolickim, czasem jeszcze i w 
naszych niektórych kościołach, że celebrans 
sobie, a wierni sobie; celebrans np. ofiaruje 
Bogu hostię i kielich z winem, po czym odma
wia dalsze piękne i istotne modlitwy, łącznie 
z „Módlcie się bracia i siostry, żeby moją i wa
szą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogą- 
cy“ — a wierni śpiewają aż do Podniesienia 
„Po górach dolinach". Nie ma też i nie może 
być takiego wypadku, jakiego byłem świad
kiem będąc w  którąś z niedziel w  styczniu br. 
na Mszy św. w kościele rzymskokatolickim w 
Zakopanem. Ledwie celebrans skończył mini- 
stranturę, na ambonę wszedł wikary i rozpo
czął ogłaszać przyziemne komunikaty, po czym 
chyba po 10 minutach odczytał perykopę 
ewangelijną i rozpoczął kazanie, tak, o ironio, 
na temat ważności uczestniczenia we Mszy św. 
Oczywiście, kiedy tylko wikary pokazał się na 
ambonie, wierni zwrócili się w kierunku ambo
ny i słuchali jego słów. Msza św., którą cele
brans kontynuował, przestała ich interesować. 
W pewnym momencie, kiedy celebrans odczy
tał sobie ewangelię, usiadł na fotelu, po kaza
niu zaś celebrans modlił się przy ołtarzu po 
łacinie, a ludzie: jedni mówili różaniec, inni 
czytali litanię, inni odczytali już z książeczki 
całą Mszę krótko po podniesieniu. Obserwując 
to, było mi przykro, wstydziłem się przed Bo
giem za Kościół rzymskokatolicki.
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Tak. U nas w tym  zakresie są jeszcze braki. 
Nie ma pełnego zrozumienia sensu i znaczenia 
liturgii udzielania sakramentów św., nabo
żeństw, a zwłaszcza Mszy św., ale jest o niebo 
lepiej niż w Kościele rzymskokatolickim. Nie 
dorównujemy jednak jeszcze Kościołom staro
katolickim na Zachodzie. Musimy w najkrót
szym czasie wiele u nas zreformować i spra
wić, żeby liturgia nie tylko była odprawiana 
w języku polskim, ale żeby wszyscv wierni jak 
najbardziei świadomie i czynnie uczestniczyli 
we wszystkich aktach liturgicznych Kościoła, 
ale przede wszystkim we Mszy św.

Klimat, w którym  odbywały się obrady, 
spotkania, wycieczki, nacechowany był wza
jemną miłością chrześcijańską, pełną życzliwo
ścią, pomocą. Toteż wynik Kongresu należy 
ocenić jak najbardziej pozytywnie. Do kraju 
wróciłem w urzekonaniu, iż udział mój w Kon
gresie dał i da wiele korzyści duchowych na
szemu Kościołowi, był również potrzebny i po
żyteczny dla naszego kraju, o który wiele mnie 
pytano, często zaś prostowałem fałszywe o nas 
wiadomości.

XVIII Międzynarodowy Kongres Starokato
lików w Haarlemie ze względu na klimat, w 
jakim się odbywał, ze względu na udział w 
nim przedstawicieli Kościoła anglikańskiego 
i prawosławnego, oraz. ze względu na udział 
Kościołów starokatolickich w Światowym So
borze Kościołów Chrześcijańskich w  New Del
hi, przejdzie do historii jako dowód szczerej 
chęci nie tylko jednoczenia Kościołów, ale peł
nej realizacji czystego, pierwotnego chrześci
jaństwa. Kościół zaś Polskokatołicki przez 
udział w  tym  Kongresie wzmocnił swą pozycję 
i  utrw alił ją, jako prawdziwy Kościół Jezusa 
Chrystusa w licznej rodzinie prawdziwych 
chrześcijańskich Kościołów: starokatolickich, 
anglikańskich i prawosławnych.

Międzynarodowa Konferencja Biskupów Sta
rokatolickich prosiła mnie, abym przekazał 
serdeczne pozdrowienie i błogosławieństwo dla 
biskupów, kapłanów i wiernych Kościoła Pol
skokatolickiego, co niniejszym z przyjemnością 
czynię.

BISKUP DR MAKSYMILIAN RODE
PRYMAS KOŚCIOŁA POLSKOKATOLICKIEGO W PRL

KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI W PRL
{Streszczenie referatu wygłoszonego na I Sesji 
Międzynarodowej Konferencji Biskupów Staro
katolickich w  Haarlemie, dnia 13.IX.1961 r.)

A. STOSUNKI WYZNANIOWE W POLSCE

Polska jest krajem przemysłowo-rolniczym 
rozciągającym się w Europie Środkowej na prze
strzeni 311 730 km2, liczącym ponad 30 000 000 
mieszkańców. W porównaniu z okresem między
wojennym, w którym Polska była krajem o dość 
wielkim procencie mniejszości narodowych, dzi
siaj ponad 90% ludności stanowią Polacy. Przed 
ostatnią wojną państwo polskie pod względem 
wyznaniowym należało do państw nietolerancyj- 
nych. Kościół rzymskokatolicki cieszył się przy
wilejem pierwszeństwa, a na podstawie zawarte
go ze Stolicą Apostolską konkordatu de iure i de 
facto był Kościołem panującym, faworyzowanym 
i pod każdym ziemskim względem bogatym. Inne 
wyznania były tolerowane, a wśród nich Kościół 
Prawosławny, Kościoły protestanckie i  kilka 
mniejszych. Inne Kościoły, a wśród nich przede 
wszystkim Polski Narodowy Kościół Katolicki 
nie tylko nie mógł uzyskać od władz państwo
wych legalizacji, ale był okrutnie prześladowa
ny. Pó ostatniej wojnie Rząd Polskiej Rzeczy
pospolitej Ludowej zrównał wszystkie wyznania, 
a uchwalona 22.VII. 1952 r. Konstytucja ogłosiła 
wolność wyznania. Został również w 1946 r. za
legalizowany Kościół Polskokatołicki.

Dzisiaj w Polsce istnieje równouprawnienie 
wyznań. Kościoły w Polsce można podzielić na

trzy grupy. Pierwszą, zarówno pod względem 
liczby wiernych, jak i bogactw ziemskich, stano
wi niewątpliwie Kościół rzymskokatolicki. Po
zbawiony jednak przedwojennego, ustawowo 
przyjętego i realizowanego, priorytetu, oraz 
wskutek ziemskiej polityki Watykanu, nieomyl
ności papieskiej, łaciny w liturgii, głoszonego 
a nie wykonywanego przez ogół duchownych ce
libatu — Kościół rzymskokatolicki traci w Polsce 
autorytet i liczbę wyznawców. Episkopat rzym
skokatolicki staje się powoli ale systematycznie 
obcym ciałem w narodzie polskim. Drugą grupę 
tworzą Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie 
Ekumenicznej, do której obok Kościoła Polsko- 
katolickiego należą Kościoły Protestanckie, Ko
ściół Prawosławny, Kościół Babtystyczny, Me- 
(todystyczny i i. Kościoły te liczą łącznie ok. 
600.000 wyznawców. Do trzeciej grupy należą 
Kościoły niechrześcijańskie, np. żydowski, ma- 
hometański i i. Są też pewne grupy wyznanio
we nie uznane przez państwo, a więc działające 
nielegalnie, jak np. świadkowie Jehowy. Procent 
ludzi niewierzących w porównaniu z okresem 
międzywojennym powiększył się.

Państwo polskie realizuje ustrój socjalistycz
ny. Kościoły mają jednak swobodę sprawowania 
kultu w kościołach, kaplicach i na miejscach po
święconych, szafowania sakramentów świętych, 
odprawiania nabożeństw, głoszenia słowa Boże
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go, oraz uczenia dzieci i młodzieży religii w ko
ściołach lub w punktach katechetycznych, a więc 
poza murami szkół. Duchownych Kościoły 
kształcą w Seminariach Diecezjalnych, a nadto 
Kościół rzymskokatolicki szkoli swoich kapła
nów w dwóch uczelniach wyższych z prawami 
państwowymi, mianowicie w Akademii Teologii 
Katolickiej i w Katolickim Uniwersytecie Lubel
skim w Lublinie; Kościoły zaś zrzeszone w Pol
skiej Radzie Ekumenicznej poza ewentualnie 
swoimi seminariami szkolą swoich kleryków 
również w Chrześcijańskiej Akademii Teolo
gicznej, która ma trzy sekcje: protestancką, 
starokatolicką i prawosławną. Mają również 
Kościoły możność, chociaż kontrolowaną i ogra
niczoną, wydawania książek, broszur, czasopism. 
Istnieją również i działają — chociaż coraz bar
dziej jedynie w zakresie duszpasterstwa — licz
ne zgromadzenia zakonne: męskie i żeńskie. 
Kościoły i ich duchowni traktowani są na 
równi z wszystkimi obywatelami, a z licznych 
przedwojennych przywilejów, którymi cieszył 
się głównie kler rzymskokatolicki — pozostał je
den: duchowni są zwolnieni od służby wojsko
wej w czasie pokoju.

Naród polski jest narodem wierzącym. To zaś, 
że Kościół rzymskokatolicki w Polsce traci wpły
wy, to wcale nie znaczy, że umniejsza się wiara 
w Boga. Wskutek powszechnego i dynamicznego 
rozwoju oświaty Polacy również w sprawach re
ligii zaczęli śmiało myśleć, krytycznie oceniać 
praktyki Kościoła rzymskokatolickiego i w efek
cie chociaż powoli, jednak systematycznie Ko
ściół ten opuszczają i przechodzą przeważnie do 
Kościoła Polskokatolickiego.

B. KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI
Kościół Polskokatołicki wśród innych wyznań 

w Polsce spełnia dzisiaj już dość poważną rolę. 
Pod względem liczby wyznawców i prężności 
działania zajmuje trzecie miejsce, a więc po Ko
ściele rzymskokatolickim i prawosławnym.

I. Zanim przejdę do podania konkretnego sta
nu Kościoła Polskokatolickiego w Polsce, dla 
jasności obrazu trzeba jeszcze wskazać na kilka 
momentów.

Kościół Polskokatołicki został w Polsce zorga
nizowany przez Polski Narodowy Katolicki Ko
ściół w Ameryce. Ze względu jednak na trudno
ści polityczne okresu międzywojennego nie mógł 
ani być zalegalizowanym, ani nie mógł się też 
rozwinąć. Po wojnie, mimo licznych wysiłków 
ze strony kierownictwa Polskiego Narodowego 
Katolickiego Kościoła w Ameryce, Kościół nie 
tylko nie podźwignął się, ale począł upadać. 
Punktem zwrotnym w rozwoju Kościoła Polsko
katolickiego stał się IV Synod tegoż Kościoła, od
byty w dniach 16 i 17 czerwca 1959 r. Na tym 
Synodzie, w którym wziął również udział ks. bi
skup Leon Grochowski ze Scranton, uchwalono 
jednogłośnie Kodeks Prawa Kościoła Polskoka
tolickiego i całkowitą samodzielność administra
cyjną i jurysdykcyjną Kościoła Polskokatolic
kiego, wybrał też Synod jednogłośnie nowego bi
skupa ordynariusza Kościoła Polskokatolickiego, 
który dnia 5 lipca 1959 r. otrzymał sakrę bisku
pią w Kościele Sw. Gertrudy w Utrechcie z rąk

Ks. Bpa Grochowskiego, jako głównego komse- 
kratora i Ks. Arcyb. Rinkla oraz Kś. Bpa Kury 
.jako współkonsekratorów przy udziale innych 
jeszcze biskupów. Tym samym zarówno nowy 
biskup ordynariusz jak i Kościół Polśkokato- 
licki wrócił do Unii Utrechckiej Kościołów 
Starokatolickich, a w Polsce stał się jedynym 
kościelnie uznanym Kościołem starokatolickim.

II. Kościół Polskokatołicki w czasie IV Syno
du, a więc w dniach 16 i 17.VI.59 r. pod wzglę
dem doktrynalnym, organizacyjnym, osobowym 
i materialnym przedstawiał stan nader ubogi. 
Nas tu jednak nie interesuje przeszłość, a teraź
niejszość i ewentualnie przyszłość.

1. Doktrynę Kościół Polskokatołicki czerpie 
z Pisma Sw. i Tradycji oraz wypracowuje ją w 
oparciu o dzieje Kościoła niepodzielnego pier
wszego tysiąclecia chrześcijaństwa, z drugiego 
zaś tysiąclecia Kościół bierze to, co jest zgodne 
z Pismem św. i Tradycją i praktykowane jest w 
zasadzie przez Kościoły starokatolickie, należące 
do Unii Utrechckiej Kościołów Starokatolickich. 
Syntetycznie doktrynę naszą podaje rozdział 
pierwszy wspomnianego już Kodeksu Prawa Ko
ścioła Polskokatolickiego, oraz Katechizm.

2. Organizacja Kościoła Polskokatolickiego w 
PRL.

Prymas Kościoła Polskokatolickiego w PRL 
Ks. Biskup Doc. Dr Maksymilian Rode 
Sekretariat Prymasa: ks. kan. Tadeusz Majew

ski, Warszawa, Wilcza 31, tel. 8-97-84.

EPISKOPAT KOŚCIOŁA

1. Ks. Biskup Prymas Dr Rode, przewodniczący,
2. Ks. Infułat Doc. Dr Antoni Naumczyk, sekre

tarz,
3. Ks. Biskup Julian Pękala,
4. Ks. Infułat Józef Jerzy Osmólski,
5. Ks. Infułat Edward Narbutt-Narbuttowicz.

RADA KOŚCIOŁA

1. Ks. Biskup Prymas Dr Rode, przewodniczący,
2. Ks. Biskup Julian Pękala,
3. Ks. Infułat Józef Jerzy Osmólski, wikariusz 

generalny diecezji wrocławskiej,
4. Ks. Infułat Edward Narbutt-Narbuttowicz, 

wikariusz generalny diecezji krakowskiej,
5. Ks. Infułat dr Antoni Naumczyk, wikariusz 

generalny archidiecezji warszawskiej,
6. Ks. Kanonik Tadeusz Majewski, sekretarz,
7. p. Szambelan mgr Mieczysław Tatomir, dele

gat świecki archidiecezji warszawskiej,
8. p. Bolesław Poterucha, delegat świeckich die

cezji wrocławskiej,
.9. vacat, delegat świeckich diecezji krakowskiej.

KAPITUŁA BISKUPIA
Warszawa, ul. Wilcza 31.

1. Ks. Doc. Dr Antoni Naumczyk, infułat pre
pozyt,

2. Ks. Józef Jerzy Osmólski, infułat honorowy,
3. Ks. Edward Narbutt-Narbuttowicz, infułat 

honorowy,
4. Ks. Tadeusz Majewski, kanonik rzeczywisty,
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,5. Ks. mgr Józef Gabrysz, kanonik rzeczywisty,
6. Ks. Józef Janik, „ honorowy,
7. Ks. Józef Niemiński, „ „
8. Ks. Tadeusz Gotówka, „ „
9. p. inż. mgr Jan Girtler, szambelan,
10. p. mgr Mieczysław Tatomir, szambelan.

RADCY HONOROWI

1. Ks. prob. Józef Kwolek,
2. Ks. prob. Teodor Elerowski,
3. Ks. prob. M. M. Samborski.

SĄD KOŚCIELNY

1. Ks. Biskup Julian Pękala, oficjał,
2. Ks. mgr Szczepan Włodarski, sekretarz,
3. p. mec. Romuald Rakowski, radca prawny.

CHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA 
TEOLOGICZNA

SEKCJA TEOLOGII STAROKATOLICKIEJ

1. Ks. Biskup Doc. Dr Maksymilian Rode, kie
rownik Katedry Teologii Starokatolickiej i 
profesor dogmatyki, Teologii praktycznej i 
prawa,

2. Ks. dr Antoni Naumczyk, adiunkt i profesor 
Pisma Świętego Starego i Nowego Testamen
tu, oraz homiletyki,

3. Ks. dr Edward Bałakier, adiunkt i profesor 
teologii moralnej, katechetyki i liturgiki wraz 
z rytem,

4. Ks. mgr Janusz Matuszyński, st. asystent (do
gmatyka i filozofia),

5. Ks. mgr Szczepan Włodarski, asystent (histo
ria Kościoła i patrologia).

STUDENCI

Wykaz studentów Sekcji Teologii Staroka- 
toliciej ChAT w roku akademickim 1961/62

I rok studiów:
1. Buśkiewicz Bronisław,
2. Bronowicki Jan,
3. Brymerski Stanisław,
4. Dziuban Jan,
5. Puszczyński Władysław,
6. Tadla Sylwester,
7. Waniek Reinhard.

II rok studiów:
1. Grabski Czesław,
2. Hajczuk Roman,
3. J akubczak Stanisław,
4. Niziołek Romuald,
5. Rolka Ryszard,
6. Rowicki Kazimierz,
7. Skura Zygmunt,
8. Wysoczański Wiktor.

III rok studiów:

1. Armatys Alojzy,
2. Brózda Alojzy,

3. Kostek Edward,
4. Turek Stanisław.

IV  rok studiów:

1. Ks, Maciejczyk Stanisław,
2. Ks. Kaczmarek Stanisław,
3. Nogieć Wiesław.

Razem studentów 22.

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE
Warszawa, ul. Szwoleżerów 4.

.1. Ks. kanonik m gr Józef Gabrysz, rektor 
i profesor prawa i liturgiki,

2. Ks. dr Edward Bałakier, prorektor i profesor 
teologii moralnej i katechetyki,

3. Ks. Biskup Dr Maksymilian Rode, profesor 
dogmatyki, teologii pasterskiej i socjologii,

4. Ks. Infułat doc. dr Antoni Naumczyk, pro
fesor Pisma św. Starego i Nowego Testamen
tu  i homiletyki,

5. Ks. mgr Janusz Małuszyński, profesor filo
zofii,

6. Ks. mgr Szczepan Włodarski, profesor patro
logii i historii Kościoła,

7. p. Edward Wejsis, profesor śpiewu,
8. Ks. mgr Bogdan Czywczyński, asystent pro

fesora dogmatyki,
9. Ks. mgr Stefan Kucewicz, asystent profeso

ra biblistyki i lektor j. greckiego i łacińskiego.

STUDENCI

Wykaz imienny studentów Wyższego Semina
rium  Duchownego

I  rok studiów:

1. Czerwiński Roman,
2. Cyliński Władysław,
3. Ćwieka Wacław,
4. Ewertowski Bolesław,
5. Grajek Henryk,
6. Fituch Robert,
7. Jakubiec Bazyli,
8. Kamiński Longin,
9. Kowalczyk Marian,

10. Leiko Stanisław,
11. Polak Mieczysław,
12. Piekutowski Zygmunt,
13. Sikora Piotr,
14. Siwiński Tadeusz,
15. Soberka Kazimierz,
16. Tyszkiewicz Janusz,
17. Walasek Kazimierz,
18. Wiśniewski Eugeniusz,
19. Konieczny Mirosław,
20. May Jerzy.

II rok studiów:

21. Borzuchowski Jerzy,
22. Czamomski Jan,
23. Klekot Mieczysław,
24. Paraszczuk Edward,
25. Siepetowski Czesław,
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26. Skrzypczak Roman,
27. Sołtykiewicz Jan,
28. Telejko Waldemar.

III rok studiów:
29. Buszka Henryk,
30. Filip Edwin,
31. Janiszewski Kazimierz,
32. Syta Mieczysław,
33. Staszek Franciszek,
34. Stelmach Eugeniusz,
35. Walensiak Wiesław,
36. Górecki Hieronim,
37—40. studiujący zaocznie.
Razem studentów — 40.

FUNDUSZ POMOCY KAPŁAŃSKIEJ
Warszawa, Wilcza 31.

1. Ks. Biskup Julian Pękala, przewodniczący,
2. Ks. dziekan Walerian Kierzkowski, z diece

zji wrocławskiej,
3. Ks. prob. Stanisław Banasik, z archidiece

zji warszawskiej,
4. Ks, radca M. M. Samborski, z diecezji k ra

kowskiej,
5. Ks. red. Edmund KrzywańsH, sekretarz.

ZGROMADZENIE SIÓSTR POLSKICH 
FRANCISZKANEK

Ks. Kazimierz Grabianka, dyrektor, Kraków, 
ul. Łagiewnicka 54.

WYDAWNICTWO LITERATURY RELIGIJNEJ,
Warszawa, ul. Wilcza 31.
1. Ks. Edmund Krzywański, dyrektor,
2. sekretarz, vacat,
3. Ks. Infułat dr A. Naumczyk, redaktor „Mie

sięcznika Kościelnego", urzędowego organu 
wewnętrznego Kościoła Polskokatolickiego,

4. Ks. dr E. Bałakier, redaktor „Posłannic
twa",miesięcznika poświęconego dziejom i 
doktrynie polskiego katolicyzmu,

5. Ks. mgr Tadeusz Gorgol, redaktor „Rodzi
ny", katolickiego Tygodnika Ilustrowanego.

SPOŁECZNE TOWARZYSTWO 
POLSKICH KATOLIKÓW

Zarząd Główny, Warszawa, ul. Wilcza 31, 
teł. 213038

1. Ks. Infułat dr A. Naumczyk, prezes,
2. p. Józef Kowalik, wiceprezes,
3. p. mgr Marian Blachowski, wiceprezes,
4. Ks. dr E. Bałakier, sekretarz,
5. Ks. mgr J. M ahrzyński, skarbnik,
6. Ks. kanonik T. M ajewski,. .
7. Ks. kanon ±. Tadeusz Gotówka, . .
8. Ks. mgr Władysław Malec,
9. p. Konrad Chmielewski,

10. p. Roman Dmowski.

SPOŁECZNE ZAKŁADY 
PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE „POLKAT"

Warszawa, ul. Kredytowa 2/4.
1. P. Szambelan mgr Mieczysław Tatomir, dy

rektor naczelny, " :

2. p. mgr Zygmunt Bilewicz, zestępca dyrek
tora naczelnego.

ARCHIDIECEZJA WARSZAWSKA
Siedziba: Warszawa, ul. Wilcza 31.

Ordynariusz archidiecezji warszawskiej: J. Emi
nencja Ks. Biskup Prof. Dr Maksymilian Ro- 
de — Prymas Kościoła Polskokatolickiego w 
PRL, ur. 1911, wyświęcony 1935, sakra bisku
pia 5.VII.1959 r.

Sufragan: Ks. Biskup Julian Pękala, ur. 1904, 
wyświęcony 1923 r., sakra biskupia 1952 r.

KURIA ARCYBISKUPIA:

1. Wikariusz Generalny — Ks. Infułat Dr Anto
ni Naumczyk, ur. 1925 r., wyświęcony w 
1950 r., ustanowiony 1961 r.,

2. Kanclerz — Ks. Kanonik Tadeusz Majewski, 
ur. 1926 r., wyświęcony w 1952 r., ustanowio
ny 1957 r.,

3. Ks. kanonik Tadeusz Gotówka, referent fi
nansowy,

4. p. Ludwik Trocha, referent administracyjno- 
gospodarczy.

RADA ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ:

J. Eminencja Ks. Biskup Prymas Dr M. RODE — 
Przewodniczący,

Ks. Infułat Dr Antoni Naumczyk,
Ks. Dziekan Tadeusz Majewski,
Ks. Dziekan Bogdan Tymczyszyn,
Ks. Dziekan Edward Jakubas,
Ks. Dziekan Zygmunt Mędrek,
Ks. Dziekan Franciszek Koc,
P. Szambelan inż. Jan Girtler,
P. Radca Stefan Cieżniewski.

DEKANAT WARSZAWSKI:

Dziekan — ks. Kanonik Tadeusz Majewski, War
szawa, ul. Wilcza 31.

1. Parafia archikatedralna p. w. Chrystusa Ar
cykapłana i Męczenników Narodu Polskiego 
erygowana w roku 1961. Warszawa, ul. Żyt
nia 41. Biuro parafialne: Warszawa, ul. Wil
cza 31.
Ks. kanonik Gotówka Tadeusz, ur. 1920 r., 
wyświęcony w 1947 r., ustanowiony admini
stratorem parafii w 1961 r.

2. Parafia prokatedralna p. w. Sw. Ducha w 
Warszawie, erygowana w roku 1921, Warsza
wa, ul. Szwoleżerów 4.
Ks. kanonik mgr Józef Gabrysz, ur. 1917 r., 
wyświęcony w 1950 r., ustanowiony probosz
czem parafii w 1960 r.
Ks. Stanisław Maciejczyk ur. 1931 r., wy
święcony w  1961 r., IV rok studiów w 
Ch.A.T.

3. Parafia p. w. Miłosierdzia Bożego w Warsza
wie, erygowana w roku 1961, Warszawa, ul. 
Wilcza 31.
Ks. kanonik Tadeusz Majewski, ur. 1926 r., 
wyświęcony w 1952 r., ustanowiony probosz
czem parafii w 1961 r.
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4. Parafia p. w. Dobrego Pasterza w Warszawie-; 
Henrykowie, erygowana w roku 1935, War
szawa — Henryków, ul. Modlińska 205.
Ks. Zbigniew Kucewicz, ur. 1939 r., wyświę
cony w 1961 r., ustanowiony administrato
rem parafii w 1961 r.
Nadto w Warszawie mieszkają następujący 
kapłani emeryci: prof.. d r A. Kozicki i ks. 
St. Wiitman.

5. Parafia p. w. św. Rodziny w Łodzi, erygowa
na w roku 1938, Łódź, ul. Limanowskiego 60. 
Ks. Teodor Elerowski, ur. 1910 r., wyświęco
ny 1948 r., ustanowiony proboszczem parafii 
w 1960 r., radca honorowy Kurii Arcybisku
piej.

6. Parafia p. w. Matki Bożej Nieustającej Po
mocy w Łodzi, erygowana w roku 1946. Łódź, 
ul. Żeromskiego 56.
Ks. Zygmunt Gnyp, ur. 1933 r., wyświęcony
1959 r., ustanowiony administratorem para
fii w 1959 r.
W Łodzi mieszka emeryt Ks. Stanisław Mar
czewski. Nadto koło Łodzi mieszka ks. St. 
Kozal, który po wyjściu ze szpitala przeby
wa na urlopie wypoczynkowym.

DEKANAT LUBELSKI

Dziekan — ks. proboszcz Bogdan Tymczyszyn, 
Lublin, ul. Narutowicza 23.
1. Parafia p. w. Wniebowzięcia Maryi Panny, 

erygowana w roku 1933. Lublin, ul. Kunic
kiego 7.
Ks. Bogdan Tymczyszyn, ur. 1912, wyświęco
ny 1935 r., ustanowiony proboszczem para
fii w 1951 r.

2. Parafia p. w. św. św. Apostołów Piotra i Pa
wła, erygowana w roku 1928 Maciejów Sta
ry, pow. Krasnystaw.
Ks. Bazyli Furmanik, ur. 1929 r., wyświęco
ny 1949 r., ustanowiony administratorem pa
rafii w 1961 r.

3. Parafia p. w. św. Jakuba Apostoła, erygowa
na w roku 1955. Żółkiewka, pow. Krasny
staw.
Ks. Czesław Jankowski, ur. 1908, wyświęco
ny w 1941 r., ustanowiony proboszczem pa
rafii w roku 1961.

4. Parafia p. w. św. Izydora, erygowana w ro
ku 1928. Grudki k/Krasnegostawu.
Ks. Jan Firlej, ur. 1915 r., wyświęcony w r. 
1950, ustanowiony proboszczem parafii w r. 
1960.

5. Parafia p. w. św. św. Cyryla i Metodego, ery
gowana w 1930 r., Dąbrówka, p-ta Potok Sta
ny, pow. Janów Lubelski.
Ks. Tadeusz Białobrzeski, ur. 1924, wyświę
cony w 1953 r., ustanowiony proboszczem pa
rafii w 1961 r.

6. Parafia p. w. św. św. Piotra i Pawła, erygo
wana w roku 1928, Lipa Lubelska, pow. 
Kraśnik.
Ks. Józef Sobczyk, ur. 1904, wyświęcony 
1961 r., ustanowiony administratorem parafii 
w 1961 r.

7. Parafia p. w. św. Jana Chrzciciela, erygowa
na w 1928 r., Świeciechów, pow. Kraśnik Lu
belski.

- Ks. Leszek Sychowicz, ur. 1935 r.; wyświę
cony w 1959 r., ustanowiony administratorem 
parafii w roku 1960 r.

8. Parafia p. w. Podwyższenia Krzyża, erygo
wana w r. 1927, Gorzków, osada, pow. Kra
snystaw.
Ks. Marcin Tymczak, ur. 1908 r., wyświęcony 
w 1930 r., ustanowiony proboszczem parafii 
w  1942 r.

' 9. Parafia p. w. św. Józefa, erygowana w 1926 
r., Tarnogóra, pow. Kransystaw.
Ks. Jerzy Tajstra, ur. 1929, wyświęcony w
1956 r., ustanowiony administratorem parafi 
w 1960 r.

DEKANAT ZAMOJSKI

Dziekan — ks. proboszcz Edward Jakubas, Za
mość, ul. Odrodzenia 14.
1.. Parafia p. W. Serca Jezusowego, erygowana 

w 1926 r., Zamość, ul. Odrodzenia 14.
Ks. Edward Jakubas, ur. 1905, wyświęcony 
1935, ustanowiony proboszczem parafii w
1959 r.

2. Parafia p. w. św. św. Piotra i Pawła, erygo
wana w r. 1929. Chełm Lubelski, ul. Mickie
wicza 16.
Ks. Marian Strzałka, ur. 1915 r., wyświęcony 
w 1936 r., ustanowiony proboszczem parafii 
w 1961 r.,

3. Parafia p. w. św. Antoniego, erygowana w 
1929 r., Majdan Leśniowski, pow. Chełm Lu
belski.
Ks. Stanisław Banasiak, ur. 1905 r., wyświę
cony 1926 r., ustanowiony proboszczem pa
rafii w roku 1938.

4. Parafia p. w. św. Wawrzyńca, erygowana w 
roku 1929. Turowiec, pow. Chełm Lubelski. 
Ks. Jan Wąsik, ur. 1932, wyświęcony 1957 r., 
ustanowiony administratorem parafii w 1959.

5. Parafia p. w. św. Mateusza, erygowana w r. 
1931. Ruda Opalin, p-ta Ruda „B“, pow. 
Chełm Lubelski.
Ks. Józef Kwolek, ur. 1894 r., wyświęcony 
1925 r., ustanowiony proboszczem parafii w 
1959, radca honorowy Kurii Arcybiskupiej.

6. Parafia p. w. Zmartwychwstania Pańskiego, 
erygowana w r. 1931. Horodło, pow. Hrubie
szów.
Ks. Józef Sobala, ur. 1929 r., wyświęcony 
1952 r., ustanowiony proboszczem parafii 
w 1961 r.

7. Parafia p. w. Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny, erygowana w r. 1958. Bezek, 
pow. Chełm Lubelski.
Ks. Kędzierski Izydor, ur. 1905, wyświęcony 
w 1928 r., ustanowiony proboszczem parafii 
w r. 1959.

DEKANAT BYDGOSKI

Dziekan — ks. proboszcz Koc Franciszek, Byd
goszcz, ul. Śniadeckich 36.
1. Parafia p. w. Zmartwychwstania Pańskiego, 

erygowana w roku 1926. Bydgoszcz, ul. Śnia
deckich 36.
Ks. Koc Franciszek, ur. 1913 r., wyświęcony 
1935 r., ustanowiony proboszczem 1960 r.
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2. Parafia p. w. Imienia Jezus, erygowana w ro
ku 1935, Grudziądz, ul. Pułaskiego 5.
Ks. Rosiecki Eugeniusz, ur. 1928, wyświęco
ny 1959 r., ustanowiony administratorem pa
rafii w r. 1960.

3. Ks. Koc Stanisław, ur. 1904, wyświęcony 
1930, organizator parafii w Toruniu.

DEKANAT GDAŃSKI .

■Dziekan — ks. proboszcz mgr Mędrek Zygmunt, 
Gdynia, ul. Warszawska 7.
1. Parafia p. w. Wniebowzięcia Najświętszej 

Maryi Panny, erygowana w r. 1960, Gdynia, 
ul. Warszawska 7.
Ks. dr Stanisław Maćkowiak, ur. 1896 r., wy
święcony 1922 r., ustanowiony proboszczem 
parafii w 1960.
W Gdyn' mieszka Ks. Marian Lewandowski

2. Parafia p. w. Bożego Ciała, erygowana w ro
ku 1945. Gdańsk, ul. 3 Maja 21c.
Ks. mgr Zygmunt Mędrek, ur. 1924 r.; wy
święcony 1922 r., ustanowiony proboszczem 
parafii w 1960.
Ks. Marian Bugajski, ur. 1929 r., wyświęco
ny 1961 r., ustanowiony wikariuszem parafii 
w roku 1961.

3. Parafia p. w. Dobrego Pasterza, erygowana 
w roku 1945. Elbląg, ul. Orla 4.
Ks. Czesław Krasiukianis, ur. 1932 r., wy
święcony 1953 r., ustanowiony administrato
rem parafii w r. 1961.

4. Parafia p. w. Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny, erygowana w roku 1946. Tolk
micko k/Elbląga, ul. Zakopiańska 16.
Ks. Stanisław Obara, ur. 1905, wyświęcony 
1935 r., ustanowiony proboszczem parafii w
1960 r„

DIECEZJA WROCŁAWSKA
Siedziba: Wrocław, pl. św. Marii Magdaleny 5 

KURIA BISKUPIA:

Ks. Infułat Józef Osmólski — Wikariusz Gene
ralny, ur. 1908 i-., wyświęcony 1930, ustanowio
ny 2 kwietnia 1961 r.
Kanclerz — ks. mgr Władysław Malec, ur. 1934 r., 
wyświęcony 1959 r., ustanowiony 1961 r.

RADA DIECEZJI WROCŁAWSKIEJ

Ks. Infułat Józef Osmólski — Przewodniczący, 
Ks. Dziekan Walerian Kierzkowski,
Ks. Dziekan Władysław Malec,
Ks. Dziekan Józef Pracz,
P. Radca Józef Dmowski.

Parafia katedralna p. w. Świętych Cyryla i Me
todego i św. Marii Magdaleny, erygowana w
1961 r. Wrocław, św. Magdaleny 5.
Proboszcz parafii Ks. Inf. J. Osmólski.
We Wrocławiu mieszka ks. Józef Kostorz 
oraz ks. diakon Marian Strzelczyk.

DEKANAT WROCŁAWSKO-OPOLSKI

Dziekan — ks. mgr Władysław Malec, Wrocław, 
pl. św. Marii Magdaleny 5.

1. Parafia p. w. św. Barbary, erygowana w  ro
ku 1961. Wrocław, ul. Mikołaja 13.
Ks. mgr Władysław Malec, ustanowiony ad
ministratorem parafii w 1961 r.

2. Parafia p. w. Najświętszego Serca Jezusowe
go, erygowana w roku 1958. Wrocław — Le
śnica.
Ks. Nowak Józef, ur. 1916, wyświęcony 1948 
r., ustanowiony administratorem parafii w 
1961 r.

3. Parafia p. w. św. Antoniego, erygowana w ro
ku 1955. Świdnica, uł. Muzealna 1.
Ks. Leon Walczak, ur. 1933 r., wyświęcony
1959 r., ustanowiony administratorem para
fii 1961 r.

4. Parafia p. w. św. Pawła, erygowana w roku 
1947. Boguszów, D. SI., ul. Mickiewicza 2.
Ks. Henryk Grochocki, ur. 1932 r., wyświę
cony 195/ r., ustanowiony administratorem 
parafii 1961 r.

5. Parafia p. w. Sw. Ducha, erygowana w roku 
1947. Wałbrzych, ul. Młynarska 25.
Ks. Roman Krause, ur. 1931, wyświęcony
1957 r., ustanowiony administratorem para
fii 1960 r.

6. Parafia p. w. Matki Bożej Nieustającej Po
mocy, erygowana w roku 1952. Cieplice, Sl. 
Zdrój, ul. 1 Maja 56.
Ks. Edmund Wasielewski, ur. 1920 r., wy
święcony 1948 r., ustanowiony administrato
rem parafii w 1955 r.

DEKANAT POZNANSKO-ZIELONOGÓRSKI

Dziekan — ks. proboszcz Józef Pracz, Poznań, ul. 
Grunwaldzka 46.

1. Parafia p. w. Matki Boskiej Nieustającej Po
mocy, erygowana w roku 1960. Poznań, ul. 
Kościuszki 92 98.
Ks. Józef Pracz, ur. 1928 r., wyświęcony 1956 
roku, ustanowiony proboszczem parafii w
1960 r.

2. Parafia p. w. Najświętszej Maryi Panny, ery
gowana w roku 1945. Poznań, ul. Grunwaldz
ka 46.
Ks. Eugeniusz Elerowski. ur. 1939 r., wyświę
cony 1961 r., ustanowiony administratorem 
parafii w 1961 r.

3. Parafia p. w. Najświętszej Maryi Panny, ery
gowana w r. 1930. Leszno Wlkp., ul. Armii 
Czerwonej 19.
Ks. Franciszek Wiśniewski, ur. 1932 r., wy
święcony 1960 r., ustanowiony administrato
rem parafii w 1961 r.

DEKANAT SZCZECIŃSKO-KOSZALIŃSKI

Dziekan — ks. proboszcz Kierzkowski Walerian. 
Szczecin, ul. św. Piotra i Pawła 33/34.
.1. Parafia p. w. Świętych Piotra i  Pawła, erygo

wana w  r. 1945. Szczecin, ul. Piotra i Pa
wła 33/34.

Ks. Walerian Wierzkowski, ur. 1905 r., wy
święcony 1933 r., ustanowiony proboszczem 
parafii w  1957 r.
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i2. Parafia p. w. Przemienienia Pańskiego, ery
gowana w r. 1960, Stargard, ul. Nadbrzeżna 1. 
Ks. Franciszek Rygusik, ur. 1922 r., wyświę
cony 1960 r., ustanowiony administratorem 
parafii w 1960 r.

DIECEZJA KRAKOWSKA
Siedziba: Kraków, ul. Friedleina 8 

KURIA BISKUPIA:

Ks. Infułat Edward Narbuttowicz — Wikariusz 
Generalny, r. 1911, wyświęcony 1936 r., usita- 
nowiony 13 września 1961 r.,
Kanclerz — ks. Kazimierz Grabianka, ur. 1912, 
wyświęcony 1935 r., ustanowiony 1961 r.

RADA DIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Ks. Infułat Edward Narbuttowicz,
Ks. Dziekan Józef Janik,
Ks. Dziekan Zygmunt Pinkowski,
Ks. Dziekan Franciszek Rumiński.

DEKANAT KRAKOWSKI

Dziekan — ks. proboszcz Pinkowski Zygmunt. 
Kraków, ul. Friedleina 8.
1. Parafia prokatedralna p. w. Wniebowstąpie

nia Pańskiego, erygowana w roku 1959. Kra
ków, ul. Friedleina 8.
Ks. Zygmunt Pinkowski, ur. 1930 r., wyświę
cony 1956 r., ustanowiony proboszczem pa
rafii w 1961 r.

2. Parafia p. w. Zmartwychwstania Pańskiego, 
erygowana w roku 1921. Kraków, ul. Łagiew
nicka 54.
Ks. Michał Samborski, ur. 1903 r., wyświęco
ny 1950 r., ustanowiony proboszczem parafii 
w 1960 r., radca honorowy Kurii Arcybisku
piej.

3. Parafia p. w. Matki Boskiej Wniebowziętej, 
erygowana w roku 1961. Kraków, ul. Koper
nika 13.
Ks. Kazimierz Bonczar, ur. 1936 r., wyświę
cony 1961 r., ustanowiony administratorem 
parafii 1961 r.

4. Parafia p. w. Najświętszej Maryi Panny Kró
lowej Apostołów, erygowana w roku 1960. 
Częstochowa, ul. Kilińskiego 9.
Ks.* Jerzy Szotmiller, ur. 1933 r., wyświęco
ny 1961 r., ustanowiony administratorem pa
rafii w 1961 r.

5. Parafia p. w. Matki Bożej Nieustającej Po
mocy, erygowana w roku 1961. Strzyżowice, 
pow. Będzin, woj. katowickie.
Ks. Władysław Rybiński, ur. 1919 r., wyświę
cony 1961 r., ustanowiony administratorem 
parafii w r. 1961.

6. Parafia p. w. Matki Bożej Nieustającej Po
mocy, erygowana w roku 1961. Moczydło- 
Żarki p-ta Libiąż, pow. Chrzanów.
Ks. Józef Nowaczyk, ur. 1935 r., wyświęco
ny 1961 r., ustanowiony wikariuszem 1961 r. 
Nadto w Krakowie mieszkają kapłani, któ
rzy są do dyspozycji Kurii Biskupiej Diece
zji Krakowskiej: ks. Leopold Nowak, ks. Je
rzy Czerwiński, ks. Kazimierz Wandołow- 
ski.

,7. Parafia polskokatolicka, erygowana 1961 r. 
Bielsko-Biała, ul. Wzgórze 10.
Ks. Benedykt Sęk

DEKANAT BOLESŁAWSKI

Dziekan — ks. proboszcz Franciszek Rumiński, 
Bolesław k/Olkusza.
1. Parafia p. w. św. Michała Archanioła, ery

gowana w r. 1957. Bolesław k/Olkusza.
Ks. Franciszek Rumiński, ur. 1907 r., wy
święcony 1938 r., ustanowiony proboszczem 
parafii w 1961 r.
I wikariusz — vacat.
Ks. Ofton Józef, ur. 1932, wyświęcony 1961 r., 
ustanowiony wikariuszem parafii w 1961 r.

DEKANAT KIELECKI

Dziekan — p. o. ks. kanonik Józef Janik. Baża- 
nówka, pow. Jaćmierz.
1. Parafia p. w. św. św. Piotra i Pawła, erygo

wana w r. 1960. Kielce, ul. Sienkiewicza 3.
Ks. Eugeniusz Gawieńczyk ur. 1934. r., wy
święcony 1960 r., ustanowiony w roku 1961.

2. Parafia p. w. Najświętszej Maryi Panny, ery
gowana w 1951 r. Studzianki, pta Łękawica, 
pow. Kozienice.
Ks. Eugeniusz Wielachowski, ur. 1929 r., wy
święcony 1951 r., ustanowiony administrato
rem parafii w 1959 r.

3. Parafia p. w. Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny, erygowana w r. 1929. Okół, pow. Lip
sko n/Wisłą.
Ks. Franciszek Baranowski, ur. 1927 r., wy
święcony 1950 r., ustanowiony proboszczem 
parafii w 1961 r.

4. Parafia p. w. Matki Boskiej Różańcowej, ery
gowana w r. 1929. Osówka, pow. Staracho
wice.
Ks. Jan Posielecki, ur. 1908 r., wyświęcony 
1949 r., ustanowiony proboszczem parafii w
1961 r.

5. Parafia p. w. Sw. Ducha, erygowana w r. 
1929. Tarłów, pow. Lipsko n/Wisłą.
Ks. administrator Franciszek Baranowski.

6. Parafia p. w. Najświętszej Maryi Panny, ery
gowana w r. 1930. Ostrowiec Św., ul. Iłżec
ka 1.
Ks. Kazimierz Dudek, ur. 1921. r., wyświęco
ny 1954 r., ustanowiony proboszczem para
fii w 1961 r.

7. Parafia p. w. Matki Bożej Nieustającej Po
mocy, erygowana w roku 1930. Podgórze Bo- 
ryjskie, pow. Lipsko n/Wisłą.
Ks. Kazimierz Dudek, administrator parafii.

8. Parafia p. w. Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny, erygowana w roku 1930. Hu
cisko p-ta Stąporków, pow. konecki.
Ks. Mieczysław Sokołowski ur. 1933 r., wy
święcony 1959 r., ustanowiony administra
torem 1961 r.

DEKANAT RZESZOWSKI

Dziekan — ks. kanonik Józef Janik. Bażanówka, 
p-ta Jaćmierz.
1. Parafia p. w. Serca Jezusowego, erygowana 

w r. 1925. Bażanówka, p-ta Jaćmierz.
Ks. kanonik Józef Janik, ur. 1909 r., wyświę-
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eony 1928 r., ustanowiony proboszczem para
fii w 1959 r.

2. Parafia p. w. Najświętszej Maryi Panny, ery
gowana w r. 1926. p-ta Jećmierz, woj. rze
szowskie.
Ks. kanonik Józef Janik, administrator pa
rafii.

3. Parafia p. w. Matki Boskiej Różańcowej, ery
gowana w r. 1961. Sanok, ul. Szkolna 12.
Ks. Ryszard Rawicki, ur. 1934 r., wyświęcony 
1959 r., ustanowiony administratorem parafii 
w 1961 r.

4. Parafia p. w. Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny, erygowana w  r. 1926. Łęki 
Dukielskie, pow. Krosno.
Ks. Roman Marszałek, ur. 1925 r., wyświęco
ny 1950, ustanowiony proboszczem parafii w
1961 r.

5. Parafia p. w. św. Jana Chrzciciela, erygowa
na w r. 1926. Jaworze Górne, pow. Pilzno.
Ks. Zdzisław Kuflewski, ur. 1931 r., wyświę
cony 1960 r., ustanowiony administratorem 
parafii w 1961 r.

6. Parafia p. w. Najświętszej Maryi Panny, 
erygowana w r. 1923. Jastkowice n/Sanem, 
pow. Tarnobrzeg.
Ks. Emil Kapralski, ur. 1914 r., wyświęcony 
w 1954 r.

STATYSTYKA ZBIORCZA

Kościół Polskokatolicki liczy obecnie —
15.XI.61 r.

1. kapłanów łącznie z biskupami — 90
2. parafii łącznie z organizującymi się — 75
3. wiernych — 81.200

Statystycznie biorąc, Kościół Polskokatolicki 
podwoił się w ciągu minionych dwóch lat. Orga

nizacyjnie stał się operatywnym, doktrynalnie
i liturgicznie ujednolicił się, intelektualnie i mo
ralnie ogół duchownych i wiernych dźwignął się 
poważnie. Przyczyniły się do tego i przyczyniają 
się poza normalnie stosowanymi praktykami 
duszpasterskimi rekolekcje i misje parafialne. 
Duchowieństwo zaś poprzez obowiązkowe roczne 
egzaminy z teologii, poprzez kursy i konferencje 
duszpasterskie, oraz systematycznie odbywane 
trzydniowe rekolekcje zamknięte — nie tylko 
dźwignęło się intelektualnie i moralnie, ale stało 
się szykiem uporządkowanym (acies bene ordi- 
nata). Dotąd odbył się w 1960 r. kurs duszpa
sterski, w którym wzięło udział 46 kapłanów. 
Rekolekcje zaś w 1959 r. z udziałem 43 kapła
nów i w  sierpniu roku bieżącego rekolekcje z 
udziałem 84 kapłanów.

C. Kościół Polskokatolicki posiada obecnie te 
wszystkie elementy, które są potrzebne i ko
nieczne do dobrego rozwoju z wyjątkiem pienię
dzy, których nam stale brak, a niestety i w Ko
ściele pieniądze są potrzebne.

Kościół potrzebuje też kilku jeszcze biskupów. 
Zamierzam zwołać Synod nadzwyczajny w celu 
wyboru 2—3 biskupów. W imieniu Kościoła Pol
skokatolickiego i swoim Najczcigodniejszych 
Księży Biskupów na Synod ten już teraz serdecz
nie zapraszam, jak również po Synodzie do 
współudzielenia sakry biskupiej wybrańcom. 
Termin Synodu uzgodnię z Ks. Arcybiskupem 
Rinklem i Czcigodnymi Księżmi Biskupami.

Mimo rozlicznych trudności i przeszkód, w 
przyszłość patrzę jasno. Widzę Kościół Polsko
katolicki Kościołem dużym i to już w niedalekiej 
przyszłości, Kościołem służącym Bogu i głoszą
cym Boga. Kościołem pracującym dla pożytku 
Polski i ludzkości.

Ks. m g r  S. WŁODARSKI

EKUMENICZNOŚĆ SOBORU IGMCJAŃSKIEGO 
Z 8 6 9  -  8 7 0  R O M

Zagadnienie soborowej ekum eniczności n ie  jest 
proste, gdyż nie d la  w szystkich grup chrześcijańskich 
określenie „sobór ekum eniczny” oznacza tę sam ą rzecz. 
Źródło nieporozum ienia tkw i w  kry terium  ekum enicz
ności. Zdaniem  obozu rzym skokatolickiego ekum enicz
nym i są te  sobory, które za takie zostały uznane przez 
papiestw o. W edług zaś opinii Kościoła Wschodniego, 
a  p rzynajm niej większości historyków  greckich piszą
cych w  średniowieczu do XV w ieku w łącznie, sobór 
m iał w tedy ch a rak te r ekum eniczny, gdy był zw ołany 
i zatw ierdzony przez cesarza o raz gdy n a  soborze 
powzięto jakąś uchw ałę n a tu ry  d o k try n a ln e j.1)

D yskusja z obydwom a stanow iskam i mogłaby zająć 
bardzo w iele 'miejsca i czasu, w ięc poprzestańm y n a  
jednym  ty lko  przykładzie wziętym  z historii soborów. 
W 343 r. obydwaj cesarze, K onstancjusz i Konstans, 
zw ołują do Sardyki w yraźnie sobór ekum eniczny. Pod
jęto n a  n im  szereg uchw ał doktrynalnych, zatw ierdzo
nych przez cesarzy i przez papieża Juliusza I, k tóry 
sobór uznał za ekum eniczny. Tymczasem — ja k  przy
znaje  rzym skokatolicki historyk soborowy, K arol He- 
fele 2) — sobór ten  nigdy nie został w ciągnięty n a  listę

soborów ekum enicznych. Gdzie leży tego przyczyna? 
Leży ona w  tym, że zjazdu sardyckiego nie uzna! za 
sobór ekum eniczny cały Kościół Powszechny.

T ak  w ięc z tego przykładu w yłania się podstawowy 
w arunek  soborowej ekum eniczności, a m ianowicie 
uznanie przez całe chrześcijaństw o. Ażeby jak iś so
bór był ekum eniczny, m usiał zostać w pisany n a  listę 
soborów przez wszysitkich patriarchów . Praktycznie od
byw ało się to  w  ten sposób, że dany sobór umieszcza
no  w  form ułach w yznania w iary, składanych przez 
patriarchów  i h ierarchię p rzy  różnych okazjach oraz 
przesyłanych w  taw. listach uw ierzytelniających (litte- 
rae form atae) lub synodalnych. N ajbardziej uroczystą 
fo rm ą uznania jakiegoś zjazdu za sobór ekum eniczny 
były w yznania w iary  układane n a  następnych zjazdach 
ogólnokościelnych pow ołujące się n a  poprzednie sobo
ry, co ostatnio m iało miejsce w  IX  w ieku na dwóch 
synodach konstantynopolskich, którym i zajm uje się 
niniejszy wykład.

Z podanego w arunku  ekumeniczności, k tórym  — 
pow tarzam y — je st ap robata całego Kościoła Powszech
nego, w ynika, że sobory ekum eniczne mogły mieć
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m iejsce tylko w  atm osferze zigody i jedności całego 
chrześcijaństw a. Mowa tu o czasach, w  których cały 
Kościół Jezusa Chrystusa stanow ił zgodną rodzinę, gdy 
wszyscy jego główni przywódcy, patriarchow ie, żyli 
w  ekum enii. Krótko, gdy chrześcijaństw o n ie 'było roz
b ite  n a  wrogie, zw alczające się grupy czy denom i
nacje.

Ja k  wiadomo, tak a  jedność i niepodzielność istn iała 
w  1-szym tysiącleciu, nie było jej i n ie  m a dotychczas 
w  tysiącleciu drugim . Jeżeli w ięc szukam y soborów 
obiektyw nie ekum enicznych, w inniśm y ich szukać ty l
ko w  okresie pierwszym. Odbyło się wówczas dziewięć 
spotkań ekum enicznych, ale rangę soborów ekum e
nicznych uzyskało tylko pierwszych siedem. Ja k  po
niżej wykażemy, dw a osta tn ie  zjazdy ekum eniczne, 
chociaż m iały wszelkie w arunk i ku tem u, by  stać się 
soboram i powszechnymi,, takim i nie są — przynaj
m niej w  oczach Kościoła. Powszechnego. Pierw szy 
z nich, nazyw any tu ta j Soborem Ignaejańskim , został 
uniew ażniony przez zjazd ekum eniczny, k tó ry  się od
był 10 la t później. To drugie spotkanie oznaczam y m ia
nem  Synodu Focjusza.

Jednakże w  nowożytnych czasach jedna część Koś
cioła Powszechnego, m ianowicie Kościół rzym skokato
licki, n ie  bacząc n a  fak t anulowania, Sobór Ignacjański 
zaciągnął oficjalnie na sw oją listę soborów ekum enicz
nych. Celem naszych rozważań je st zastanow ienie się, 
jak  do tego doszło i znalezienie odpowiedzi, czy ten 
fak t był słuszny z ipunktu w idzenia Kościoła Powszech
nego.

CHARAKTERYSTYKA SOBORU IGNACJAŃSKIEGO

Sobór, o którym  m owa, m a ofcja lną nazw ę C zw arte
go Kotostantynopciskiego. Odbył się w  latach 869—870 
w  Konstantynopolu. W ażny jest k lim at i cel jego 
zwołania, dlatego przypom nijm y k ilka faktów .

W 857 r. m łody cesarz, M ichał III, odsunął od rzą
dów sw oją m atkę, Teodorę, a  z n ią  i partię  K onser
w atystów , popieraną głównie przez wpływow ych m ni
chów. P ragnąc odzyskać władzę, K onserw atyści orga
nizu ją spisek, w  k tóry  został w m ieszany i patriarcha 
konstantynopolski, Ignacy. Rząd w ykryw a spisek i u- 
suw a Ignacego. Synod bizantyjski, zwołany w  celu w y
boru nowego patriarchy, jednogłośnie opowiada się za 
w ybitnym  uczonym, Focjuszem, chociaż człowiekiem 
świeckim.

Po dziesięciu la tach organizuje się inny spisek, a  na 
jego czele sta je  daw ny sta jenny  i s tang re t cesarski, 
Bazyli, k tó ry  m orduje cesarza i ogłasza się jego n a
stępcą. Na terenie kościelnym rew olucja polega na 
tym, że Focjusz idzie do w ięzienia, a  pa tria rchą  po
now nie zostaje Ignacy. Nie chodziło tu  ty lko o sam ą 
osobę patriarchy, ale o setki biskupów  i duchownych, 
w yświęconych przez Focjusza, cieszącego się w ielką 
popularnością. W celu przeciw staw ienia się tej sile, 
k tórej nie można było zlekceważyć, Bazyli uciekł się 
do au tory tetu  soboru ekumenicznego, bo wiedział, jak ą  
powagą cieszą się sobory ekum eniczne w  Kościele 
bizantyjskim .

Na Soborze Ignaejańskim  m iano  się zająć tylko 
spraw am i n a tu ry  organizacyjnej i dyscyplinarnej, bez 
om aw iania zaga&ńień w iary  i m oralności chrześci
jańskiej. W historii soborów był to  fak t bez prece
densu, i należało się spodziewać bojkotu ze strony du
chow ieństw a bizantyjskiego. Cesarz Bazyli, zdając so
bie z tego sprawę, oparł się głównie n a  delegatach 
pozostałych patriarchatów , przede w szystkim  zaś p a
tria rch y  rzymskiego, reprezentującego cały Kościół 
Zachodni. K uria rzym ska ze swej strony pragnęła w y
grać w ew nętrzne trudności Kościoła bizantyjskiego dla 
swoich am bitnych celów i n a  Soborze postanow iła 
wym usić uznanie swego prym atu  w  chrześcijaństw ie. 
Podkreślić jednak  należy, że mimo w ysiłków  ze strony 
Rzymu Soborowi nie przewodniczyli jego legaci, lecz 
senat bizantyjski. Legatom  udało się tylko podsunąć 
zebranym  dokum ent zwany „Libellus satisfactionis”, 
n a  k tóry  powoła się 11 w ieków  później papież P ius IX.

Ja k  było do przewidzenia, n a  pierwszej sesji byio 
zaledwie 12 obecnych zwolenników p atria rch y  Ignace
go. Podobno n a  ostatn iej sesji było ich naw et 103, ale 
i tak  stanow ili zaledwie czw artą  część episkopatu 
Kościoła bizantyjskiego, w iernego n ada l Focjuszowi.

W ostatn ich  sw ych uchw ałach sobór zaaprobow ał 
Ignacego n a  stanow isku patriarchy, w yklął i zdegra
dował Focjusza, a św ięcenia przezeń udzielone uznał 
za nieważne. P rzyjęto też wówczas szereg (podobno 
27) kanonów  dyscyplinarnych, z k tórych kanon 22 po
stanaw iał, że biskupa mogą w ybierać tylko duchowni, 
bez żadnego udziału panów  świeckich. N ikt z obec
nych nie zdaw ał sobie zapew ne spraw y z tego, że 
w łaśnie ten kanon stanie się za la t dwieście — w  okre
sie w alki papiestw a z cesarstw em  niem ieckim  — głów
ną bronią kanonistów  i reform atorów .

CHARAKTERYSTYKA SYNODU FOCJUSZA

Dokładnie w  10 la t później ten sam  cesarz Bazyli 
zwołał drugi zjazd ekum eniczny w  celu odw ołania 
i uniew ażnienia Soboru Ignacjańskiego. Przyczyny tak  
gwałtownej zm iany m ożna się łatw o domyśleć.

Sobór Ignacjański m iał nakłonić n iechętne Igna
cem u duchow ieństw o do uległości, a le  celu tego nie 
osiągnął. Niechęć do Ignacego przechodziła i n a  osobę 
cesarza Bazylego. Nie m ożna było rządzić społeczeń
stwem , które w  swej m asie nie aprobowało gw ałtow 
nego przew rotu. Należało je  sobie pozyskać pewnymi 
ustępstw am i.

Bazyli zm ienił swój stosunek do Focjusza i focjan 
już w  dw a la ta  po Soborze Ignaejańskim . Powołał 
wygnanego p a tria rchę  n a  stanowisko profesora na 
U niw ersytecie M agnaura, a naw et m ianow ał go w y
chowawcą swych synów. W 876 r. Focjusz pojednał 
się oficjaln ie z osiem dziesięcioletnim  Ignacym, k tóry  
uznał go za swego biskupa koadiutora z p raw em  n a 
stępstwa.

T radycja Kościoła W schodniego w ym agała, by 
uchw ały soboru zm ieniał tylko sobór. Bazyli więc 
zwołał do Carogrodu sobór ekum eniczny, k tóry  m iał 
n a  celu rehabilitację  Focjusza. Zanim  sobór się zebrał, 
Ignacy zm arł, a  p a tria rchą  został Focjusz, k tóry  p rze
wodniczył soborowi.

N ajw ażniejszą cechą charak terystyczną nowego 
zjazdu była ugodowość legatów  patriarchy  rzym 
skiego, pap. Ja n a  VIII. O trzym ali oni od swego mo
codawcy instrukcję zw aną Com monitorium, nakazu ją
cą im  oświadczyć, że poprzedni sobór K uria  rzym ska 
uw aża za niebyły. I faktycznie na soborze w  880 r. 
przewodniczący papieskiej delegacji, kardynał P io tr, 
zażądał anulow ania Soboru Ignacjańskiego a  nad to  — 
na znak zgody — zaproponował, by obecni przystąpili 
razem  do K om unii św. Propozycję przyjęto jednom yśl
nie, a  nad to  uchwalono, że należy zniszczyć w szelkie 
ak ta  synodalne, k tó re  krzyw dziły Focjusza. W tedy to 
spalono greckie ak ta  Soboru Ignacjańskiego — zacho
w ane odtąd  tylko w  skrócie.

Na prośbę kard . P io tra  uchw alono też m. in. kanon, 
k tóry  zrów nyw ał w  spraw ach apelacji patriarchów  
rzymskiego i bizantyjskiego. Kanon ten — błędnie in 
terpretow any przez kanonistów  łacińskich — sta ł się 
głównym powodem  postępienia tego zjazdu przez h i
storyków  i teologów rzym skokatolickich. Zelanci 
z tego obozu posunęli się naw et do tego, że Synod 
Focjusza ogłosili za całkowicie zm yślony przez „sehiz- 
m atyków ”. 4)

Nie ulega w szakże wątpliwości, że papież Jan  VIII, 
przestudiow aw szy ak ta  ostatniego soboru, w ysłał w  
din. 13 sie rpn ia 880 r. list, w  k tórym  w yraźnie zaapro
bow ał trzy rzeczy, a m ianowicie, że:

1) Focjusz jest legalnym  patriarchą,
2) jego przeciwnicy są wyklęci,
3) Sobór Ignacjański jest anu low any .6)

Przedstaw iw szy przebieg dwóch ostatnich zjazdów 
ekum enicznych Kościoła Powszechnego, przechodzimy 
do w spom nianego n a  w stępie fak tu  uznaw ania przez 
Kościół Zachodni Soboru Ignacjańskiego za nadal obo
w iązujący ósmy sobór ekum eniczny, mimo że pap. 
Jan  V III Sobór ten anulow ał. Chodzi nam  o znale
zienie odpowiedzi n a  pytanie: Jak  do tego doszło?

Odpowiedź tę  m ożna znaleźć tylko w dokum entach 
historycznych. Szczegółowe w yniki badań wszystkich 
dokum entów  zajęłyby k ilka tomów. D latego poniżej 
zadowolim y się jedynie skom entow aniem  dokum entów  
najw ażniejszych.
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KOŚCIÓŁ ZACHODNI DO XI WIEKU

Zanim  powiem y o stanow isku Kościoła Zachodnie
go co do Soboru Ignacjańskiego, m usim y zwrócić uw a
gę n a  dw a m om enty historyczne. N ajpierw  należy zdać 
sobie spraw ę z tego, że dla Łacinników  czyli chrześ
cijan  Zachodu sobory nie przedstaw iały tej sam ej w ar
tości teologicznej, jak ą  m iały dla Kościoła W schod
niego. Praktyczni Łacinnicy znacznie wyżej niż zjazdy 
biskupów  cenili w ybitne jednostki, k ierow ników  poli
tyki Kościelnej i świeckiej. W pierwszym  tysiącleciu 
na Zachodzie najw ażniejszą powagą w  spraw ach so
borów  cieszyli się św. Grzegorz I zm arły w  604 r., 
Czcigodny Beda, m nich angielski (+736) oraz cesarz 
K arol W. (+814) św. Grzegorz znał tylko cztery  so
bory, Beda — sześć, a  K arol W. uznaw ał też tylko 
sześć, chociaż doskonale w iedział o siódmym soborze 
z 787 r. Nie uznaw ał go ze względów am bicjonalnych, 
bo zwołano go bez porozum ienia się z zarozum iałym  
Karolem . Zatem w  zależności od tego, czy pisarze ów
cześni szli za św. Grzegorzem, czy Bedą, czy też byli 
zw iązani z cesarstw em  frankońskim , w  ich trak tatach , 
kronikach i rocznikach spotykam y się z uznaw aniem  
czterech lub sześciu soborów ekum enicznych.7) Jedy
nie K ronika z Włoch Południowych, zaty tu łow ana 
„Gęsta Episcoporum N eapolitanorum ” z XI w., mówi 
w yraźnie o siedmiu soborach, ale Neapol leżał poza 
granicam i cerstw a frankońskiego.

Pew ne w yobrażenie o braku  w iedzy w  tym  względ- 
dizie u h ierarchów  łacińskiego Kościoła w  X  w. daje 
nam  opis spo tkania biskupa Krem ony, Liudipranda. 
z p a tria rchą  bizantyjskim . Gdy patriarcha zapytał 
L iudpranda, ile soborów ekum enicznych uzna je  Za
chód, usłyszał tak ą  odpowiedź: „Uznajemy cztery  so
bory: nicejski, konstantynopolski, efezki i chalcedoń- 
ski oraz k ilka starożytnych synodów, jak  antiocheński, 
kartagiński i synod w  Ancyrze”. — Na to patriarcha 
w ybuchnął śm iechem  i sarkastycznie zauważył: „Za
pom niałeś jeszcze o synodzie saskim, ale u nas go 
nie znają ani o tak im  n ie słyszano”. 8)

Daleko więcej niż biskupi i m nisi z powagą soborów 
powszechnych liczyła się K uria rzym ska, m ająca stałe 
kontakty z Kościołem W schodnim naw et na terenie 
samei Italii, gdyż Apulia, K alabria i Sycylia podlegały 
jurysdykcji patriarchy  bizantyjskiego. Rzym zresztą 
w  tym  okresie zdołał poddać sobie cały Kościół Za
chodni i był jego najbardziej autorytatyw nym  rep re
zentantem . W tej sytuacji właściwego św iadectw a
o przekonaniach Zachodu, co do ilości soborów eku
menicznych, należy szukać w  archiw ach kancelarii 
papieskiej. I faktycznie takie źródła tam  znajdujem y. 
Poniżej omówimy tylko pięć dokum entów  (podawa
nych też w  patrologii-M igne’a . 9)

Papież M arynus II pisząc w  946 r. do biskupa Kapuy, 
Sikosa, grozi m u pow agą siedm iu soborów powszech
nych.

Papież Leon IX  w  sw ym  liście synodalnym  skiero
w anym  w  1055 r. do patriarchy  antiocheńskiego, P iotra, 
podaje w yznanie w iary  oparte  na siedmiu soborach. 
Dosłownie pisze: „Cokolwiek w ym ienione wyżej św ię
te  i powszechne sobory w  ilości siedm iu głosiły i uzna
wały, ja  głoszę i uznaję, a  kogokolwiek potępiły — po
tęp iam ”.

K ardynał H um bert z  Silva Candida, ogłaszając 
w  im ieniu rzymskiej kurii ekskom unikę n a  patriarchę

bizantyjskiego, C erulariussa, w  1054 r. pow ołał się na 
„powagę ojców z  siedm iu soborów ”.

P io tr  Dam iani w ysłany z Rzymu w  1059 r. do Me
diolanu z m isją reform ow ania dyscypliny kościelnej, 
zm uszał duchownych żonatych do składania przysięgi 
w edług form uły zaw ierającej słowa: „Przyrzekam  trzy
mać się tej w iary , k tó rą  zatw ierdziło siedem  świętych 
soborów powagą ewangeliczną...” .

K anonista rzymski, kardynał Deusdedit, do swego 
Zbioru K anonów  w  1087 r. w łączył form ułę w yznania 
w iary  składanego w  Rzymie przez papieża przy intro
nizacji. Form uła ta zgadza się z tą. którą znaleziono 
w  trzech m anuskryptach, zaw ierających podręcznik 
dla m istrzów  ceremonii, zw any „Liber D ium us” . Czy
tam y w  niej ty lko o siedm iu soborach bez słow a o so
borze ósm ym .10)

T utaj m ała dygresja o papieskiej form ule w yznania 
w iary. Pod koniec XVI w ieku rzymski historyk, kard. 
B aroniusz w  swych „Rocznikach” (1588—1601) podkreś
lił, że w  w yznaniach w iary  składanych przez papieży 
przy in tronizacji znajdu je się i Sobór K onstantyno
polski IV czvili Ignacjański z 870 r., jako ósmy sobór 
ekum eniczny. Tę opinię pow tarza i K. Hefele. broniąc 
ekum eniczności zjazdu Ignacjańsk iego .1Ł) Okazuje się 
wszakże, że kard . Baroniusz sw e tw ierdzenie oparł na 
falsyfikacie znanym  pod m ianem  „W yznanie w iary  
pap. Bonifacego VIII”. Fałszywy ten dokum ent został 
spreoarow any w  XIV w ieku <w la tach 1303—1360). co 
w ykazały najnow sze b a d a n ia .12) W związku z tą  sp ra
w ą należy przypomnieć, że pap. Grzegorz VII Hilde- 
b ran d  zniósł w  1073 r. zwyczaj sk ładania w iary  przez 
papieża w  dniu intronizacji, jako niezgodny z now ą 
koncepcją suprem acji papieskiej. Zwyczaj ten został 
przywrócony przez Sobór w  K onstancji, k tóry  zw al
czał wszechwładzę papiestw a na rzecz soborów .13)

W racając do podanych wyżej pięciu oficjalnych do
kum entów  znalezionych w  K urii rzym skiej, musimy 
stwierdzić, że co najm niej do potowv XI w ieku resoek- 
tow ano tam  w olę Soboru Fociańskiego. k tó ry  anulow ał 
Sobór Ignacjański i zrehabilitow ał Focjusza, że po
trzym ano decyzję pap. Jana VIII, k tóry um arł w  zgo
dzie z  Kościołem W schodnim.

*) P ot. opracowanie m anuskryptów  greckich przez Fr. Dvor- 
nifca, The Photian Schism, H istory an d  Legend, Cambridge
1Qdfl cc. AZA ii.

2) K. Hefele— H. Leclerg, H istoire des conciles, Paris 1907, 
t. I. cz. 2., ss. 820 n.

3) Mignę, P . "L., t. 126, Kol. 867.
4) Pot*. L. Allatius, De octava Syn odo Photiana, Romae 1662; 

także Mansi, coli conc., t. 31, Kol. 596 n.
5) Fr. Dvornik, dz. cyt. s. 179.
«) Mansi, t. 17 Kol. 186; M onument a Germ ania e Histerica 

(M.G.H.) Epistolae (Ep.) VII, s. 227 n.
7) P a trz  M.G H., Scriptores, I, s. 494; JU, s. 29 i 32; VI, 12; 

V, s. 96; 416 i 544; VII, s. 10.
8) M.G.H., SS. m ,  s, 351.
9) P.L. t. 133, Kol. 874 n .; t. 143, Kol. 772 n .; t. 143, Kol. 1004; 

t. 145, kol. 89 — 98.
10) Card. Deusdedit. Canamca Collectio 1. II, c. 110 (Wvd. V. 

Wolf von Glanvell. Die Kanonen«anrmlungen des K ardinals
Deu-sdedit, Paderborn  1905, s. 235 n.)........Sanrta quoque
VII universalia concil^a, idest N :cenum. Constantinopoli- 
tantim , Eohesinum  primu-m, Chal^ed^nense V quoque et 
VI item  ConstantinopolUanum  et VII item Nicenum usque 
ad unum  apiceum  im m utilata servare et pari honore e t 
veneratione diena habe^e...".
Hefele — Declera. dz. cyt., t. IV. cz. 1, s. 544.

12) P a trz  Fr. Dvorn*k. dz. cyt., s. 451. 
i3> T a^że . «. 39R; M^nsi. t. 27. K̂ Tfc 1161.
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Ks. mgr T. GORGOL

OCENA PIJAŃSTWA
Motto:

„G dybyśm y od razu m ogli ujrzeć choćby 
naw et powierzchowne szkody, które alko
hol wyrządza w  rodzinie i społeczeństwie, 
gdybyśm y w iedzieli, ile zabiera zdrowia  
ludzkiego, ile n iw eczy dobrobytu i szczęścia 
rodzinnego, ilu w ystępków  i zbrodni jest 
przyczyną, gdybyśm y m ogli iść za wódką  
w  dzień i w  nocy, do karczm y i na ulicę, 
do fabryk  i do m ieszkań, gdybyśm y mogli 
w szędzie podpatrzeć, ja k  chytrze łow i swe 
ofiary, przyw iązuje je  i nie puszcza, aż je  
przedwcześnie do grobu, w ięzienia albo do 
domu obłąkanych doprowadzi — jednym  
słowem , gdybyśm y ty lko  przez jeden  dzień  
mogli w idzieć szatańską działalność tego 
gościa złowrogiego, jakżebyśm y się przera
zili i z  jaką trwogą odw rócilibyśm y się od 
tych okropności

WSTĘP

Pijaństw o jest tragedią rodzin, tragedią narodów  pod 
każdą szerokością geograficzną. Je st naszą szczególną 
w adą narodow ą od w ielu stuleci.

P ijaństw o w Polsce ma długą tradycję. Przez dziesiąt
ki la t na polskiej wsi były tylko dw ie insty tucje: kościół 
i karczm a. To jakiś paradoks zestaw iać kościół z karcz
mą, ale to zarazem  sm utna praw da.

Przez dziesiątki la t na polskiej wsi nie było życia kul
turalnego, rozrywek, pożytecznego zajęcia w  chwilach 
wolnych od pracy. W niedzielę ludzie szli do kościoła, 
a potem do karczmy, w której koncentrow ało się życie 
tow arzyskie wsi. I dlatego weszło to już niejako w  krew  
i stało się zwyczajem, że i dzisiaj pije się przy każdej 
okazji od chrzcin aż do pogrzebu włącznie. P ije się 
z radości, z rozpaczy, dla anim uszu i dla zapomnienia. 
„Obyczaj pijacki" stal się „dobrym  tonem “ w  życiu to
warzyskim . Jest naw et powiedzenie, że „przyjaźń m ie
rzy się kieliszkam i w ypitej w ódki“. W niektórych śro
dowiskach zwyczaj „oblew ania" jest tak  rozpowszech
niony, że p ije  się przy lada. okazji: po wypłacie, przy 
spotkaniu znajomych, po zdaniu egzaminu, naw et z oka
zji przyjęcia I K om unii św. przez nasze dzieci. Okazji 
do picia wódki nigdy nie brakuje.

P ijaństw o prowadzi nasze rodziny do ruiny. Je st w ro
giem wszystkich, zwłaszcza dzieci i młodzieży.

Przyczyna szerzenia się tego nałogu tkw i m. in. w  po
błażliwości społeczeństwa w stosunku do pijaka. Z pi
jaństw a robim y groteskę, układam y błyskotliwe powie
dzonka w rodzaju: „Jak  ci w ódka w pracy szkodzi, po
rzuć pracę, o co chodzi".

Często jesteśm y zbyt mało uświadom ieni o zgubnych 
skutkach pijaństw a. Niechże ta  skrom na praca przy
czyni się do o tw arcia nam  oczu. Nie wolno nam  staw ać 
na zbutw iałej kładce, bo istnieje niebezpieczeństwo, że 
możemy runąć w  przepaść.

PIJAŃSTWO W ŚWIETLE PISMA ŚW.

P ijaństw o jest złem m oralnym . W yraźnie mówi o tym  
Pismo św. W edług nauki chrześcijańskiej nie trzeba być 
całkowicie abstynentem , chrześcijaństw o jednak  pięt
nuje nadużycie alkoholu i upijanie się.

W ynika to z samych słów Jezusa. „A strzeżcie się, 
abyście przypadkowo serc swoich nie obciążyli obżar
stwem  i opilstwem, i troskam i tego życia, aby na was 
nie przyszedł z nagła dzień ten“. (Łk. 21, 34).

W Piśm ie św. Starego Testam entu znajdujem y potę
pienie nadużyw ania wina, jak  w ynika chociażby z przy
gody Noego (pierwszego hodowcy winogron, który 
w skutek nieświadom ości działania w ina nadużył go).

P ism o św. Starego Testam entu domaga się um iarko
w ania w piciu. S tary  T estam ent zna poza tym  okolicz

ności, w  których całkowita abstynencja jest obowiąz
kiem  religijno-m oralnym . K apłanom  Starego Zakonu 
Pism o św. zabran ia używania napoju alkoholowego 
przed spraw ow aniem  funkcji religijnych: „W ina 
i wszystkiego, co upić może, pić nie będzie..." (Kapł. 
10 , 8 ).

W Nowym Testam encie w  „Liście do Tymoteusza" 
(I Tym. 5, 23) św. Paw eł pisze: „Nie pij jeszcze wody, 
ale używaj po troszce w ina ze względu na swój żołą
dek i częste niedom agania", ale ten sam  św. Paw eł 
w „Liście do K oryntian" (I Kor. 6, 10) zw raca uwagę 
na to, że opoje nie w ejdą do K rólestw a Bożego. (Przez 
słowo „opoje" rozum ie ailkoholików nałogowych). Sw. 
Paw eł dostrzega także związek p ijaństw a z grzechem 
nieczystym: „A nie upijajcie się winem, w  którym  tkw i 
rozpusta" (Ef. 5, 18).

Pismo św. na w ielu m iejscach walczy z pijaństw em . 
I Kor. (V, 11): „Lecz pisałem wam, abyście nie prze
staw ali w  tym  znaczeniu, że jeśli ten, który się bratem  
waszym mieni, jest rozpustnikiem  albo skąpcem, albo 
bałwochwalcą, oszczercą, opojem  lub grabieżcą, aby
ście naw et z takim  pokarm u nie spożywali".

I wreszcie w listach do Tytusa i do Tymoteusza są 
wskazówki, z których wynika, że biskup m a być „nie 
skłonny do pijaństw a".

N adużywanie w ina, up ijan ie się p ię tnu je  Chrystus 
Pan: „Jeśliby jednak  sługa ów rzekł w sercu swoim: 
Zwleka z pow rotem  pan mój, a począłby bić sługi i słu
żebnice, jeść, pić i upijać się — nadejdzie pan owego 
sługi w dniu, w  którym  się nie spodziewa, i o godzinie, 
której nie wie, i odłączy go, a wyznaczy m u dział z nie
w iernym i (Łuk. 12, 45—46).

Używanie napoju alkoholowego w  św ietle P ism a św. 
jest zatem w zasadzie godziwe, ale nadużyw anie napoju 
alkoholowego jest samo w sobie grzechem, źródłem  zła 
i dalszych grzechów.

PIJAŃSTWO W ŚWIETLE TRADYCJI 
I HISTORII KOŚCIOŁA)

(Alkoholizm a nauka Kościoła)

T radycja (Ojcowie Kościoła) poglądy na zagadnienie 
p ijaństw a utrzym uje w granicach zakreślonych przez 
Pism o św.

Klem ens A leksandryjski wychodzi z założenia, że w a
runkiem  dobrego wychowania młodzieży jest przestrze
ganie trzeźwości.

® Sw. Bazyli zw raca uwagę na to, że wino pite 
w nadm iarze sta je się źródłem grzechu.

© Euzebiusz A leksandryjski karci uczty urządzane 
w  związku z obchodzeniem pam iątek zmarłych.

© T ertu lian  uważa, że w ina wolno używać tylko 
z konieczności.

® Sw. Am broży zw raca uwagę, że z pijaństw em  
idzie w  parze zło m oralne.

© Sw. H ieronim  uznaje, że p ijaństw o zam yka drogę 
do zbawienia.

© Sw. A ugustyn stw ierdza, że wino jest darem  Bo
żym, ale nie wolno go nadużywać.

Średniowiecze wpłynęło na osłabienie abstynencji. 
Przyczyniły się do tego w ypraw y krzyżowe, które przy
niosły ze Wschodu do Europy plagę pijaństw a. Po klasz
torach średniowiecznych pow stają browary.

Pokorni m nisi stali się symbolem opilstwa, ciemnoty 
i nieuctw a i jako tacy weszli do literatury .

Tylko katarow ie i w aldensi ostro w ystępowali prze
ciw pladze p ijaństw a. Reform acja w  pewnym  sensie 
przeciw staw iła się p ijaństw u. K alw in obostrzył przepisy 
dotyczące spożywania napojów  alkoholowych, w ydając 
ustaw y norm ujące czas o tw ieran ia karczm  i określając 
osoby, którym  wolno było podawać napoje wyskokowe.

C ałkow itą abstynencję w okresie Reform acji głosili 
anabaptyści, a ich hasło przyjęli późniejsi pietyści, pu~ 
rytanie, metodyści i kwakrzy. Pierw sze stowarzyszenie 
abstynentów  zorganizował Lyman Beecher, duchowny 
prezbiteriański w r. 1826, pod nazw ą „A m erykańska 
Unia Wstrzemięźliwości".

POSŁANNICTWO 25



STOSUNEK WYZNAŃ NIECHRZEŚCIJAŃSKICH 
I SYSTEMÓW FILOZOFICZNYCH DO PIJAŃSTWA

W alkę z pijaństw em  spotykam y już w  religiach i cy
w ilizacjach przedchrześcijańskich.

Taoizm widział w alkoholu pierw iastek zła i zakazał 
jego spożywania. Taoizm dał początek ku lturze herba
cianej i był pierw szą w  dziejach ludzkości ideologią 
antyalkoholową.

W VII w. przed Chr., cesarz z dynastii Czu wydał 
zakaz picia alkoholu.

Konfucjusz ograniczył spożycie alkoholu.
Budda zabronił picia napojów  alkoholowych.
Księga Zendaw esta (zoroastryzm) trak tu je  napoje a l

koholowe jako odpowiadające pierw iastkow i zła. P ita 
goras walczył z kultem  dionizyjskim  i pijaństw em  or- 
giastycznym. Od niego też wywodzą się związki orfic
kie, których członkowie nie pili napojów  alkoholowych.

W ielkim abstynentem  był słynny mówca Demostenes. 
P laton nakazyw ał młodzieży do osiemnastego roku cał
kow itą abstynencję i zw racał uwagę, że pić nie powin
ni urzędnicy w  czasie pełnienia funkcji służbowych, 
a także i wojskowi. Cynicy "i stoicy byli ascetam i, a co 
zd tym  idzie, w ystrzegali się spożywania napojów  alko
holowych.

H ipokrates i Galenus zw racali naw et uwagę na szko
dy dla zdrow ia w ynikające z używ ania alkoholu.

W alczyli z pijaństw em  stoicy rzymscy — Seneka i P li
niusz. W alczyli w reszcie przedstaw iciele neopitagoreiz- 
mu i neoplatonizm u.

WALKA Z PIJAŃSTWEM -  
OBOWIĄZKIEM KAPŁANA I CZŁOWIEKA 

WIERZĄCEGO

Pijaństw o — w ielka plaga społeczna niszczy organizm  
narodu. Jest nakazem  chwili dla wszystkich duszpaste
rzy i przewodników  duchowych ukazywać alkoholizm 
jako źródło moralnego rozkładu i wszelkiego zła. Wy
starczy znaleźć się na k ilka godzin na sali sądowej, by 
się przekonać, że w  rozkładzie rodzin i w ielu przestęp
stw ach alkoholizm odgryw a pow ażną rolę.

U pijanie się jest na pewno złem  m oralnym . Św iad
czy o tym  fakt, że pijąc człowiek skłonny jest do po
pełniania czynów nieetycznych, a także czynów sprzecz
nych z przepisam i praw a.

Zdrowie m oralne i fizyczne N arodu — to spraw a 
w spólna Kościoła i Państw a. K apłani nasi, k tórzy los 
swój z Ojczyzną i N arodem  związali, w inni być w  w al
ce o zdrow ie m oralne i fizyczne N arodu k ad rą  aw an
gardową. Nakaz ten w ypływ a z naszej etyki polsko- 
katolickiej, k tóra dla p ijaństw a nie znajduje uspraw ie
dliw ienia moralnego, i z naszej troski o szczęście i do
bro  Narodu.

Do zadań duszpasterza, do zadań ludzi w ierzących n a
leży w alka z pijaństw em . A w  w alce te j pomoże nam  
nauka. W tym  względzie w inna wywiązać się współ
praca pomiędzy kapłanem , ludźm i w ierzącym i a  leka
rzem, w spółpraca w iary z nauką.

Do w alki z alkoholizmem przystąpiły poradnie prze
ciwalkoholowe, stowarzyszenia, Kościoły. Sejm  PRL 
10 grudnia 1959 r. na 40 posiedzeniu VI Sesji uchw alił 
nową ustaw ę o zwalczaniu alkoholizmu.

W alka z pijaństw em  jest obowiązkiem  wszystkich lu 
dzi, ale jest ona przede w szystkim  obowiązkiem ludzi 
wierzących.

NAŁÓG PIJAŃSTWA

Ludzie dorośli wiedzą, że wódka jest szkodliwa, ale 
zwykło m awiać się: parę kieliszków nie zaszkodzi. Tak 
zazwyczaj się zaczyna. Tylko, że kilka kieliszków wód
ki pociąga za sobą dalsze, a te  z kolei w pływ ają na 
wytw orzenie się nałogu. Nałóg p ijaństw a rozpoczyna 
się od nadużyć sporadycznych .t Jest on sum ą i poten
cjalnym  źródłem pow tarzalnych odurzeń.

Nałóg p ijaństw a (alkoholowy) w ytw arza się u ludzi 
niejednakowo. Jedai przyzw yczajają się do nadużyw a
nia alkoholu szybciej, inni wolniej.

Zaczyna się bardzo niewinnie od „jednego" kieliszka, 
od „okazji", zaś kończy się upadkiem  jednostki, ro
dziny.

Z czasem nałogowy alkoholik może popaść w  alko
holizm przewlekły, który dokonuje zm ian w  narządach 
w ew nętrznych, układzie nerw ow ym  i psychice.

U alkoholika przewlekłego słabną uczucia wyższe.
Reid pożądanie alkoholu przyrów nuje do instynktu 

odżyw iania się i popędu seksualnego. Na powstanie, 
względnie oparcie się nałogowi p ijaństw a m ają  wpływ 
różne czynniki, w  tym  w olna i rozum na wola, środowi
sko (geograficzne), rodzinne, instytucji (grup społecz
nych), tem peram ent, charakter, płeć, wiek...

Dawniej ludzie prym ityw ni przypisyw ali alkoholowi 
jakieś dobroczynne działanie. A lkohol daw ał odpręże
nie, radość, ukojenie. Człowiek prym ityw ny stan  odu
rzenia alkoholem  pojm ow ał jako coś nadzwyczajnego 
i cudownego. Alkonol przewyższał inne środki odurza
jące, dostępne ludziom  pierwotnym .

Odprężenie, radość, ukojenie, jak ie daw ał alkohol 
człowiekowi prym ityw nem u, utorow ało alkoholowi dro
gę do kultu  religijnego.

Ludziom cywilizowanym alkohol nie daje już radości 
i ukojenia, jest on najwyżej ucieczką od sytuacji ży
ciowych, k tórym  człowiek nie może sprostać, jest cza
sem ucieczką od bólów fizycznych, a czasem ucieczką 
przed nieśmiałością. To są jego tunkcje w  świecie cy
wilizowanym. Świadom a ucieczka od sytuacji życio
wych, k tórym  nie można sprostać, spowodowana uży
w aniem  alkoholu, jest zapowiedzią nałogu.

Pod pojęciem  alkoholizm u rozum ie się między innymi 
szkody płynące ze spożycia alkoholu pod względem 
zdrowotnym, m oralnym  i gospodarczym.

Nałogowe picie alkoholu ujem nie działa na zdrowie.

ALKOHOL WRÓG ZDROWIA

Mechanizm działania alkoholu. Po wypiciu alkoholu 
zaczyna się w chłanianie go z żołądka do krwi, która 
rozprowadza alkohol do wszystkich narządów. Medycy
na rozróżnia rodzaje nasilenia działania alkoholu, które 
zależy od w ypitej ilości i od zaw artości żołądka.

Na skutek długotrwałego używ ania alkoholu pow stają 
zm iany chorobowe u ludzi pijących.

A lkohol spożyty w  nadm iernej ilości może spowodo
wać zatrucie kom órek zarodowych, a co za tym  idzie 
stać się przyczyną poczęcia dzieci niedorozwiniętych, 
upośledzonych umysłowo, zwyrodniałych.

Picie alkoholu w okresie ciąży prowadzi do zwyro
dnienia dziecka na skutek uszkodzenia drogą krw io
nośną płodu.

Lekarze stw ierdzają, że 70% dzieci dotkniętych pa
daczką lub naw et upośledzonych umysłowo — to dzieci 
rodziców, którzy nadużyw ali alkohol. M atka używ ająca 
alkoholu w  okresie karm ienia zatruw a organizm  dziec
ka. Alkohol pozbawia dziecko szczęśliwego dzieciństwa 
i prowadzi do wykolejenia. Alkohol zm niejsza odpor
ność dziecka na wszystkie choroby zakaźne.

Alkohol niszczy błonę śluzową w yścielającą przewód 
pokarmowy, w yw ołuje przekrw ienie błony śluzowej, 
a czysty spirytus może naw et wywołać oparzenia błony 
śluzowej.

Częste spożywanie alkoholu może spowodować katar 
żołądka (przewlekły nieżyt) lub jelit. Polega on na wy
stępow aniu bólów po jedzeniu, zgagi, niesm aku w 
ustach.

Alkohol a taku je  serce i naczynia krwionośne. Powo
duje chorobę zw aną miażdżycą, polegającą na stw ar
dnieniu naczyń, które sta ją  się kruche i łatw o pękają.

Pęknięcie naczynia krwionośnego w mózgu u chorych 
na miażdżycę powoduje zgon.

U spożywających alkohol rozw ija się proces w łóknia- 
n ia  i nadm iernego odtłuszczenia serca, co powoduje 
trudności przy przepom pow ywaniu potrzebnej ilości 
k rw i do w szystkich narządów  ciała, a co za tym  idzie 
objaw y obrzęku kończyn, osłabienie, duszności.

Nadużywanie alkoholu pow oduje powiększenie w ą
troby, przerośnięcie tłuszczem i w  związku z tym  za
ham owanie jej czynności. Może również nastąpić m ar
skość w ątroby, k tó ra  tw ardnieje, a człowiek dotknięty 
tą  chorobą chudnie, a  tylko brzuch robi m u się coraz 
większy.

Alkohol osłabia wreszcie kom órki kory mózgowej, 
osłabia pamięć, zdolność m yślenia i wolę, a także pro
wadzi stopnio do otępienia. Osłabia ham ulce psychiczne. 
N ieum iarkow ane spożywanie alkoholu może doprowa
dzić do obłędu.

Pod w pływem  alkoholu pow stają najprzeróżniejsze 
schorzenia umysłowe, m. in. tzw. „delirium  trem ens" 
(obłęd opilczy), nazyw any także białą gorączką. Alko
hol m a także dość duże znaczenie w  zapadaniu  na cho
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roby układu oddechowego, gdyż p ijany  człowiek, skoro 
znajdzie się na zimnie, trac i znaczną ilość ciepła i w sku
tek  tego następuje silne oziębienie organizm u, które 
sprzyja rozwojowi chorób takich, jak  zapalenie płuc 
i oskrzeli. O ddajm y głos specjalistom. W pracy doc. 
eto-. J. Jaroszyńskiego „Alkohol a  zdrow ie człowieka" 
czytam y:

„Alkoholizm powoduje zaburzenia w  odżywianiu. 
Można się w praw dzie czasem spotkać ze zdaniem , że 
alkohol jest środkiem  odżywczym. Zdanie tak ie było 
w ysuw ane niekiedy przez producentów  napojów  alko
holowych, zwłaszcza piwa.

Skoro alkohol spala się w organizm ie i skoro jego 
spalenie dostarcza przeszło 7 kalorii z każdego grama, 
to* rzeczywiście mogłoby się zdawać, że m am y tu  do 
czynienia ze środkiem  odżywczym. Jednak  w rzeczy
wistości tak  nie jest, ponieważ spala się stale z okre
śloną szybkością, niezależnie od wykonywanej w  danej 
chwili pracy mięśniowej i niezależnie od zapotrzebo
w ania cieplnego ustroju. Ze spalania alkoholu pow staje 
w  organizm ie dw utlenek w ęgla i woda, nie, mogą nato
m iast powstać ani białka, ani węglowodany, ani tłusz
cze, ani też żadne inne ciała chemiczne, k tóre mogłyby 
być m agazynowane w organizm ie jako ew entualne źró
dła zapasowej energii".

Rozróżniamy 5 faz zatrucia alkoholem. W pierwszej 
pozornie ustępuje zmęczenie, w  drugiej następuje u tra 
ta  kontroli nad sobą, w  trzeciej następu ją  zaburzenia 
świadomości, w czwartej zam roczenie i w  ostatniej 
śpiączka, w  czasie k tórej następuje śmierć.  ̂ ,

D r Zdzisław Jaroszew ski w  pracy pt. „Choroby, które 
m ącą rozum  i budzą lęk" pisze:

„Alkohol spożyty bardzo łatw o przenika do ustroju, 
już z ust i z żołądka w chłania się on do krwiotoiegu 
i po 1—2 m inutach m ożna go w ykryć we krw i. W ustro
ju  rozdziela się nierów nom iernie, najw ięcej alkoholu 
w chłania mózg. Po spożyciu ok. 1 litra  mocnego piwa 
albo 2/3 litra  w ina 10%, lub 5 kieliszków wódki 45% 
{tj. ok. 60 g czystego alkoholu etylowego) stężenie alko
holu wynosi: we krw i 1,17%, w  płynie mózgowo-rdze
niowym  1,38%, w  mózgu — 1%, w  w ątrob ie — 0,91%, 
w m ięśniach — 0,9%, w  moczu — 0,91!%,1). P rzy tym  
stężeniu alkoholu we krw i stan  upojenia jest wyraźny, 
a  byw a też (zależnie od wagi pijącego i stopnia to le
rancji, zmęczenia, najedzenia itd.), że objaw y zatrucia 
w ystępują już przy stężeniu 0,1% we krw i, a więc 
10 razy mniejszym.

Ś m iertelna daw ka alkoholu byw a także różna. Ogól
n ie p rzy jm uje się, że wynosi ona 6 g czystego alkoholu 
na 1 kg ciała pijącego. Jest to dla osobnika ważącego 
70 kg — 420 g czystego alkoholu, czyli niecały litr  w ód
ki 45%.

O dtruw anie ustro ju  odbyw a się na dw u drogach: 
przez spalenie alkoholu w  ustro ju  (90%) i w ydalenie 
przez płuca (7%), pot (0,5%) i nerki (2,5%). T rw a ono 
od kilkunastu  do kilkudziesięciu godzin, zależnie od ilo
ści alkoholu i indyw idualnej tolerancji".

I dalej.
„P raw da o w pływ ie alkoholu na organizm  przyjm o

w ana jest niechętnie. O dbiera ona p iciu  fałszywy urok 
i rozw iewa złudzenia w yw ołane zatruciem  alkoholo
wym. Jakże trudno  spojrzeć praw dzie w  tw arz  i porzu
cić miłe i pocieszające przesądy, mocno zakorzenione 
w  opinii społecznej, że:

„alkohol wzmacnia i pobudza do działania"

chociaż wszelkie badania dowodzą, że jest od
w rotnie, że siły słabną, a wzmaga się tylko nie
opanow anie i odruchowość (złudzenie siły pły
nące z osłabienia kontroli);

„alkohol rozgrzewa"

chociaż term om etrem  spraw dzić można, że ciepło
ta  organizm u spada w skutek prom ieniow ania cie
p ła z rozszerzonych przez alkohol naczyń krw io
nośnych skóry (złudzenie ciepła z rozgrzanej 
skóry);

„alkohol wzmaga apetyt i poprawia trawienie"

chociaż jedną z najbardziej pospolitych szkód spo
wodowanych przez alkohol jest nieżyt żołądka

i m arskość w ątroby (duża śm iertelność z powodu 
marskości w ątroby jest jednym  ze w skaźników  
alkoholizacji społeczeństwa);

„alkohol w  miarę używany nie szkodzi"

chociaż statystyka ustaliła, że pijący żyją krócej".

Do tego dorzucić trzeba, że ok. 20% w ypadków  dro
gowych powodowane jest przez używanie alkoholu.

P rzerażające są straty , k tó re  św iat ponosi przez p ijań 
stwo — straty  w  zdrowiu społeczeństw, stra ty  w  produk
cji przemysłowej, w ypadki przy pracy. A ileż szkód 
m oralnych? Ileż rozbitych małżeństw , opuszczonych 
dzieci. Ileż tragedii rodzinnych.

OCENA PIJAŃSTWA

Jak  widzimy, następstw a p ijaństw a są różnorakie. 
Dotyczą one zarówno zdrow ia fizycznego, jak  i m oral
nego społeczeństwa. O pierw szych mówi wyczerpująco 
m edycyna i z naukow ą dokładnością i precyzją w yka
zuje destrukcyjne działanie alkoholu na organizm.

Alkohol niszczący kom órki kory mózgowej przytępia 
pamięć, obniża zdolność myślenia, osłabia ham ulce psy
chiczne i może doprowadzić do obłędu. Używanie alko
holu prow adzi do pow staw ania chorób psychicznych. 
U alkoholików następuje b rak  troski o zdrowie, o roz
wój zawodowy i ogólny (alkoholik nie czyta, nie byw a 
w  kinie, teatrze). Alkoholik zaniedbuje rodzinę, za
n iedbuje się w  pracy. A lkoholizm  jest źródłem  m oral
nego stępienia, a  przez to wszelkiego, zła w  życiu nie 
tylko człowieka, ale i społeczeństwa.

W ódka jest czynnikiem  rozbijającym  rodzinę, podsta
wową kom órkę społeczeństwa. W rodzinach alkoholi
ków często w ybuchają kłótnie, aw antury, a  naw et bój
ki. Dzieci alkoholików żyją w  atm osferze stałego lęku 
i niepokoju. Ogrom ny odsetek dzieci nerwowych, bo- 
jaźliwych i wybuchow ych pochodzi z rodzin., alkoho
lików.

P ijaństw o osłabia wolę człowieka, zniechęca go mo
raln ie i w yzw ala najniższe instynkty. Prow adzi do zwy
rodnienia, nieobyczajności i nieuporządkowanego życia. 
A lkohol powoduje u tra tę  ham ulców  etycznych i m oral
nych. Jest złem  m oralnym . Jest grzechem, źródłem  zła 
i innych grzechów.

T radycje p ijaństw a głęboko zakorzenione są w  społe
czeństwie. U trudnia to w alkę z pijaństw em , gdyż nie 
można od razu zlikwidować tego, do czego społeczeń
stwo przyzwyczaiło się od szeregu lat.

P ropaganda antyalkoholow a może być skuteczna, gdy 
jest prow adzona um iejętnie, w  oparciu o rzetelną w ie
dzę o zgubnych skutkach picia wódki.

„Publicystyczna żonglerka słowami — jak  ktoś powie
dział — i p ły tk ie m oralizatorstw o nie rozwiąże problem u 
alkoholizmu".

Ze strony w ładz państwowych, ze strony Kościołów, 
organizacji społecznych, czynione są w ysiłki uśw iado
m ienia społeczeństwa o zgubnych skutkach nadm iaru  
spożycia napojów  alkoholowych. Ale problem  p ijaństw a 
nie należy do zagadnień łatw ych do rozw iązania i d la
tego będziemy jeszcze borykać się z nim  przez sze
reg lat.

Ś rodkam i adm inistracyjnym i i sankcjam i karnym i p i
jaństw a nie w ytępim y, sięga ono bowiem do głębi na
szej psychiki. Potrzebne są jakieś w ielkie bodźce mo
ralne, które zdolne byłyby w strząsnąć sum ieniem  spo
łecznym i spowodować przemianę.

W alka z tym  zgubnym  nałogiem  będzie skuteczna, je 
śli całe społeczeństwo nam  w  tym  pomoże.

Kościół Polskokatolicki zrobi wszystko, aby pomóc 
w zwalczaniu tego nałogu.

Uwagi:

Przy pisaniu „Oceny pijaństw a" korzystałem  z dzieł 
OO. kościoła, prac: O. Lisowskiego, doc. d r J. Jaroszyń
skiego, d r Z. Jaroszewskiego, d r Z. Szymanowskiej, d r 
J. Fasta.

‘) Liczby i przykłady przytoczone za pracą francuską: 
,,L’Alcoolisme — ses conseąuences physiologiąues et psychi- 
ques“. C om U e National de Defense contrę 1’AlcooIisme. Paris,
1956.
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WIADOMOŚCI Z KOŚCIOŁA POLSKOKATOLICKIEGO
Kongres Kościołów Prawosławnych na Rodos

W niedzielę d n ia  24 w rześnia br. rozpoczęły się 
obrady Kongresu Kościołów Praw osław nych n a  wyspie 
Rodos. O brady zakończono 2 października. W K on
gresie wzięło udział około 130 delegatów z Kościołów 
i patriarcha tów  praw osław nych. Delegaci reprezento
w ali 180 m ilionów  w iernych Kościoła Prawosławnego. 
N a Kongres przybyli reprezentanci z najstarszych pa
triarchatów : Konstantynopola. A leksandrii, Antiochii, 
Jerozolim y; rep rezen tanci młodszych patriarchatów : 
Moskwy, Jugosław ii, Rum unii, Bułgiarii; wzięli udział 
w  K ongresie przedstaw iciele autokefalicznych Kościo
łów Grecji, Cypru i  Polski o raz Kościołów autonom icz
nych Czechosłowacji, Liitwy i F inlandii. Kongres wiięc 
był w ielkim  w ydarzeniem  w  całym  chrześcijaństw ie 
w schodnim  i w  całym  Kościele Powszechnym. Był on 
w yrazem  coraz bardziej zacieśniajacej się unii Ko
ściołów Praw osław nych, reorganizacja sił m oralnych 
i duchow ych prawosławiai. Zadaniem  K ongresu było 
usta len ie tez dyskusyjnych n a  najbliższy prosynod. Po 
ich  przedyskutow aniu n a  prosynodzie, wsizechpriaiwo- 
słajwny synod podejm ie cały szereg w iążących decyzji 
d la  całego praw osławia. Tem aty dyskusyjne zaw ierają  
cały szereg najróżnorodniejszych zagiadnień z dziedzi
n y  liturgii, p raw a  kanonicznego, życia zakonnego^ se- 
minairiów duchownych, zm iany kalendarza, s tro ju  d u 
chownych, przyjiaznych stosunków  z innym i Kościoła
m i, ew entualnego zjednoczenia Kościoła koptyjiskiego, 
etiopskiego, arm eńskiego, syryjskiego i  m alabarskiego 
z  Kościłem  Praw sław nym . O m aw iano rów nież koniecz
ność zbliżenia do Kościoła Starokatolickiego; ja k  rów 
n ież do  Kościoła Ewangelickiego. Zwrócono uw agę n a  
to, że z  Kościołem rzym skokatolickim  należy naw iązać 
bardziej przy jazne stosunki, aniżeli m iało to  m iejsce 
dotychczas. W ielką zasługę w  zorganizow aniu Kon- 
■grasuj w  kierow aniu  jego obradam i należy przypisać 
przede w szystkim  patriarsze konstantynopolitańskiem u 
r— A rhenagorasowi I. On był tym  .,sp iritus movems“ 
Kongresu i  jego obrad. Dzięki osobistym  zdolnościom 
i powadze, jak ą  się cieszy p a tria rch a  w  całym  Kościele 
Praw osław nym , możliwość ściślejszej un ii między Ko
ściołem  w schodnim  s ta je  się rzeczywistością, zaś pa
tr ia rc h a t w  K onstantynopolu powraca: do swej sta
rożytnej przodującej roli. Przypuszcza się, że n a  przy
szłym  Ekum enicznym  Soborze P raw osław nym  nastąpi 
form alne uznanie prym atu  patria rchy  Konstantynopola. 
J e s t jednak  możliwe, że spraw ę tę  rozwiążą Kościoły 
praw osław ne n a  innej -drodze, tw orząc kolegialne kie
row nictw o całym  Kościołem, czyli coś w  rodzaju s ta 
łego synodu. W K ongresie n a  Rodos wzięli udział ob
serw atorzy ze Światowej Rady Kościołów' i z Kościoła 
rzymskokatolickiego.

Język polski w  liturgii Kościoła rzymskokatolickiego
I

W listopadow ym  num erze „Posłannictw a" zaznajo
m iliśm y naszych Czytelników  z argum entacją teologów 
rzym skokatolickich, uzasadniając konieczność w pro
w adzenia języka krajow ego do liturgia. Jako  owoc 
próśb, kierow anych przez ks. kardynała P rym asa w  
im ieniu biskupów  polskich do papieża, Rzym ska K on
gregacja Obrzędów udzieliła polskim  rzym skokatoli- 
kom zezwolenia na : 1) śpiew Gloria. Credo, Sanctus, 
Agnus Dei w  języku polskim  (choidzi o śpiew  chóru 
lufo w iernych, a n ie  o śpiew  celebransa; celebrans śpie
w a przy ołtarzu  po- łacinie. K ongregacja w ięc raczej 
zalegalizow ała to, co  u ta rło  się p raw em  zwyczajowym  
w  wieilu kościołach rzym skokatolickich w  Polsce; 2) 
w  Mszach św. uroczystych, zaraz po odśpiew aniu lek
cji i ewangelii, lek to r lufo subdiakon czy diakon mogą 
odczytać je  w  języku polskim, zwróceni do w iernych.
3) w  Mszach św. śpiew anych sam  celebrans zaraz po 
odśpiew aniu lekcji i ewangelii m oże je  odczytać w  ję 
zyku polskim, zwrócony do w iernych. (Por. T. P. z  dn ia
15.X.1961, N r 42). W łaściw ie więc, praw ie n ic  się  n ie

zm ieniło w  dziedzinie języka liturgicznego. Z dużej 
chm ury m ały deszcz. Dla nas polskich katolików  w y
d aje  się  to  rzeczą dziwną i w prost niepojętą, żeby bi- 
skujpi polscy z P rym asem  n a  czele prosili papieża. 
(Włocha) o  zezwołenite śp iew ania po polsku podczas. 
Mszy św. Uważam y bowiem, że nam  sam  P an  Bóg. 
pozwolił moidlić się po polsku wszędzie i o  każdej po
rze, dając  nasm w  dziedzictwo nasz piękny, polski ję 
zyk.

Przed Kongresem Światowej Rady Kościołów w  N ew  
Delhi

Ponad tysiąc przedstaw icieli i kierow ników  z Ko>- 
ściołów Protestanckich, z Kościoła Anglikańskiego, z. 
K ościoła Prawosław nego, Kościoła Starokatolickiego, 
reprezentujących ponad 50 k ra jów  zbierze się  w  n ie
dzielę, dnia 19 listopada w  New Delhi (Indie) n a  trzeci 
Kongres Światow ej Rady Kościołów.

Przed nabożeństw em  inauguracyjnym , 625 delega
tów  oficjalnych uida się w  orszaku do ogromnego- n a 
miotu, zbudowanego specjalnie jako m iejsce m odlitw y 
i  obrad. P ierw sze nabożeństw o odpraw i pięciu przed
staw icieli Światow ej Rady Kościołów: m etropolita Ko
ścioła syryjskiego — Juhanon M ar Thomaż, biskup Mair 
iTborna z  Indii; b iskup Kościoła Metodystyczmego z  A r
gentyny, U rugw aju i  Boliwii — S ante U berto B arbieri; 
biskup Kościoła Ewangelickiego z B erlina — O tto Di- 
belius-; arcybiskup Greckiego Kościoła Praw osław nego 
A m eryki Północnej i  Południow ej — Iakovos!.

W następną niedzielę, 26 listouada w  tym że sam ym  
nam iocie Kościół A nglikański Indii, Pakistanu, B urm y 
i Cejlonu zaprosi n a  anglikańskie nabożeństw o kom u
n ijn e  w szystkich chrześcijan pozostałych w  interfeo- 
m unii ;z tym  Kościołem. Nabożeństwo odpraw i F ryde
ryk  R. Willis, biskup anglikański z  New Delhi; kaza
nie wygłosi biskup Kuranagafla z  Cejlonu. Inne nabo
żeństw a kom unijne w edług litu rg ii i Kościoła P raw o
sław nego Syryjskiego i Greckiego oraz Kościoła Luter- 
skiego będą odpraw iane w  in n e  dni. D nia 3 giruidnlia 
delegaci, w ezm ą udział w  nabożeństw ach w  poszczegól
nych parafiach  w  Naw Delhi. O statnie nabożeństwo, 
■zamykające obrady Kongresu, odbędzie się w  nam io
cie, dn ia 5. grudnia.

Mowę, o tw iera jącą obrady K ongresu w  niedzielę 19 
listopada wygłosi biskup lu tersk i G ottfierd  Noth z 
■Drezna. Treścią przem ów ienia będzie naczelny tem at 
■wszystkich obrad, ustalony już  od daw na: „Jezus Chry
stus św iatłością św iata". W następne dni Zgrom adze
n ie  zajm ie się  tematami, drugorzędnym i: „Świadectwo" 
'„Służba", „Jedność". R eferaty  wygłosaone n a  powyż
sze tem aty  zainauguru ją dyskusję, k tó rą  będzie się  
■prowadziło w  trzech a k c ja c h : Z dyskusji powyższych 
■wyłonią się w nioski i dyrektyw y w  spraw ach socjal
nych, spraw ach m iędzynarodowych, jedności Kościoła, 
ewangelizacji, k tóre w ytyczą program  działalności 
S.R.E. aż do przyszłego Zgromadzenia. K om isje dy
skusyjne będą m iały za zadianie zastanow ić się  nad 
różnymi zagadnieniami:, w ynikającym i z referatów . 
■Przewiduje się dyskuisje n a  następujące tem aty: Co s ta 
nowi przeszkodę rozw oju Ew angelii w  św iecie w spół
czesnym ? Dlaczego sposób głoszenia Ew angelii jest 
bardziej przekonyw ujący w  jednych Kościołach, a 
m niej przekonyw ujący w  innych? Jak  Kościoły mogą 
przyczynić się do zapobieżenia w ojnie? Odpowiedzial
ność Kościoła w  spraw ie rów nom iernego podziału bo
gactw  św iata d la  w szystkich ludzi. P raw a  człowieka 
do wolności o raz praw a narodów  do suwerenności. 
Ja k a  je s t ro la  S.R.K. odnośnie jedności chrześcijań
stw a i  co R ada ta  zdziałać może w  te j dziedzinie? W 
■jakim stopniu jedność w  w ierze jest konieczna do o- 
siągnięcia jedności w  Kościele? Jak i jest stosunek jed
ności chrześcijaństw a do intenr kom unii? Dlaczego 
chrześcijanie w inni się w łączyć czynnie w  w alkę o 
spraw iedliw ość i pokój?

Po przedyskutow aniu tych i  ty m  podobnych zagad
nień, w nioski i  postulaty  w ysunięte przez kom isje zo~
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s tan ą  przedstaw ione ma posiedzeniach p lenarnych do 
ap robaty  i rozdziału n a  poszczególne D epartam enty
S. R.K., które będą się s ta ra ły  postulaty  te  w prow a
dzić w  czyn.

ł
Polemika docenta A. Szyszkina z jezuitą Alemio Floridi

Jak  podaje „Zurnał M oskiewskiej P atriarch ii", pe
w ien zakonnik — jezuita Ulisse Alenio F loridi napisał 
w  „La C ivilta Catholica" artykuł, w  k tórym  poddał 
■krytyce uwagi czołowych działaczy Rosyjskiego Ko
ścioła Praw osław nego o niebezpiecznej polityce Ko
ścioła rzym skokatolickiego, zagrażającej powszechne
m u pokojowi.

A utor uskarża się, że rosyjscy działacze praw osław 
n i n ie  dostrzegają „apologetycznych zasług" Kościoła 
rzymskiego, k tó ry  od kilkudziesięciu liat prow adzi bez 
w ytchnienia konsekw entną w alkę z komunizmem. 
W edług zdania O. Floridi, antykom unistyczna działa l
ność W atykanu zasługuje jeśli n ie  n a  pochwalę, to  w  
ostatecznym  przypadku na pow strzym anie się od pu
blicznej nagany.

W odpowiedzi n a  a tak  jezu ity  O. Floridi, doc. A ka
dem ii Teologicznej A. Szyszkow zaatakow ał poglądy 
K ościoła rzymskokatolickiego, dotyczące sp raw  poli
tycznych.

Dążenie do panow ania nad  św iatem  — pisał — zaw 
sze rzocało  papieży w  cen trum  politycznej m iędzyna
rodowej walki, do  prow adzenia w ojen ja k  i osobistego 
dow odzenia siłam i zbrojnym i, jak  to  uczynił papież 
Ju lia n  II. Źródłem  tego system u była i obecnie istn ieje 
.teoria o  wyższości ducha n ad  m ateria. S tąd  królestwo 
iziemskie w inno być podporządkowane K rólestw u Nie
bieskiem u.

W ładza św iecka nie może być sam odzielną. Na 
W schodzie ten  system  teoikratyczny upadł. Natom iast 
na Zachodzie, dzięki: papieżowi Grzegorzowi VII, te- 
okratyzm , jako  „system  przez Boga ustanow iony" legł 
■u podstaw  całej polityki papieskiej i o trzym ał sankcję 
■ustawodawczą w  1302 r. w  B ulli papieża Bonifacego 
V III, „Unam  Sanctam ".

W myśl tej bulli — pisze dalej doc. A. Szyszkow — 
w ładza św iecka w inna podporządkować się Kościołowi, 
jako posłuszny w ykonaw ca jego rozkazów, a  państwo, 
k tóre organizuje życie publiczne sam odzielnie bez u- 
dziiiału Kościoła, je s t państw em  heretyckim  i buntow 
niczym; wobec takiego państw a można stosować w szel
k ie środki godziwe i niegodzawe.

S tąd w łaśnie płyną p retensje  O. Floridi do Praw o
sław nej P a tria rch ii odnośnie mieprzyznania Kościołowi 
rzym skiem u „apodogotycznych zasług", jak o  „ostoi 
przeciw  ateistycznej propagandzie m aterializm u na 
świecie". Dalej O. F loridi żąda przem ilczania faktów  
politycznego aw am tum ictw a K urii papieskiej i  ośw iad
cza, że Rosyjski Kościół P raw osław ny sw oim  lojalnym  
stosunkiem  do Związku Radzieckiego, opartym  o przy
kazania Boskie i. patriotyzm  obyw atelski jego w y
znawców, sprzeniew ierzył się Jezusowi Chrystusowi, 
k tó ry  powiedział, że ,.On jesit z nam i przez wszystkie 
dni aż  do skończenia -świata".

D otknięty chorobą ..antykom unistycznej ślepoty"
O. F lorid i n ie  może myśleć rea ln ie  — sn u je  dalej swe 
uwagi doc. A. Szyszkin — i n ie  jest w  stan ie zrozu

mieć. że Kościół chrześcijański n ie  może odstąpić od 
■zasad ew angelicznych i głosić nienaw iść, gw ałt i  wro
gie uczucia.

W atykan pow inien zrozumieć, że udowodnione przez 
rosyjskich teologów fak ty  politycznego aw an tum ic tw a 
w  papieskiej Kurii, są  płodam i absotutystycznej w ła
dzy papieskiej.

Czasy średniowieczne już bezpow rotnie przem inęły 
i n ie  wolno obecnie spekulować na głupocie i zacofa
niu niektórych społeczeństw. Spraw a idzie n ie  o  ten 
katolicyzm  — utrzym uje doc. A. Szyszkin — w  którym  
zaw arta  je s t siła  sakram entów , który obcuje w  mo
d litw ie z żywymi i umarłymi,, w  którym , podobnie jak  
i w  praw osławiu, istn ieje piękno Kościoła Jezusa 
Chrystusa, lecz o katolicyzm  polityczny, z którego 
w ieje duch św iata ziemskiego, duch niew olnictw a i  ska
mieniałości. Jesteśm y głęboko przekonani, że każdy 
uczciwy katolik, którem u są  drogie ideały pokoju 
i mdłości między narodam i, a  k tóry  jednocześnie za
chował pełnię dogmatycznego chrześcijaństw a, oparte
go n ie  n a  zm urszałym  absolutyzm ie w ładzy papieskiej 
a  ń a  kam iennej opoce ustanow ionej przez Boga-Czło- 
w ieka, Jezusa Chrystusa — tak i katolik  pow inien u- 
czynić wszystko, aby zniweczyć p lany  kierowniczych 
■kół W atykanu, zarażonych chorobliw ą w alką „anty
kom unistycznej ślepoty".

Docent A kadem ii Duchownej A. Szyszkin je s t zda
nia, że Rosyjski Kościół P raw osław ny naucza, iż nie 
w alno przykładać pieczęci nauk i C hrystusa do socjal- 
no-ekonom icznych i  politycznych doktryn, o ile one 
byłyby n aw et już urzeczywistnione.

Wszak Jezus Chrystus n ie  był działaczem  politycz
nym, ani socjalistycznym  reform atorem , ani reglam en
tow ał w ew nętrznych, ziem skich stosunków  w  duchu 
ten czy innej doktryny politycznej.

Jego M isja była M isją duchową. K azania Jezusa 
Chrystusa odnosiły się do życia w ew nętrznego każ
dego człowieka. N auka Jego, jako apolityczny trams- 
cedantalny ideał w cielenia m oralnych zasad; n ie  daje  
podstaw do rozstrzygania kwestii stosunku Kościoła 
do ziemskich, politycznych sform ułow ań w  sensie 
zm ieszania pojęć „Boskiego" z  „cesarskim " jak  się to 
obserw uję w  Kościele rzym skim .

Kościół pow inien działać tylko i w yłącznie duchow 
nym i metodam i, opierając się o naukę miłości bliź
niego. Taka je st nasza odpowiedź — kończy doc. A. Szy
szkin — swój artykuł d la  O. Floridi. Je s t ona o tw arta  
i szczera, a  nasze n ieprzejednanie dalekie je s t od nie
nawiści. Cieszymy się, że są katolicy, którzy razem  z 
nam i walczą o pokój na całym  świecie, o pokój po
trzebny nie ty lko  kom unistycznym  krajom  Wschodu, 
lecz i kapitalistycznym  krajom  Zachodu.

Szydzić z w ielkich idei pokoju, miłości i braterstw a, 
mogą tylko' podżegacze w ojny. Chrześcijanie obowią
zani są w ręcz odrzucić od siebie diabelską pokuisę w ro
gich uczuć i nieżyczliwości w  im ię Jezusa Chrystusa. 
I dlatego Rosyjski Kościół P raw osław ny służy poko
jowi i chrześcijaństw u, a n ie  politycznem u aw antu r- 
nictwu. N atom iast O. F loridi powinien zapam iętać, aby 
nie próbował w  przyszłości bronić to, czego bronić nie 
wolno i potępiać to, co> je s t fundam entem  miłości, b ra 
te rs tw a i  pokoju, tak  potrzebny dla całej ludzkości 
świata.
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I znowu, jak  co roku, w  „Posłannictw ie” pragnie

m y Czytelnikom  i Przyjaciołom  Kościoła ukazać n a 
sze blaski i cienie i nasz ostatn i duchowy i m aterialny 
dorobek.

Nie są to osiągnięcia im ponujące i epokowe. Jeżeli 
się jednak  zważy, że ludzie rodzą się w  Polsce obcią
żeni ataw izm em , że droga do zbaw ienia tylko przez 
Rzym prowadzi, jeżeli się zważy, że ogrom na w ięk
szość społeczeństwa polskiego nie odróżnia katolicyz
m u od w atykanizm u, to  i te  skrom ne osiągnięcia na
paw ają nas optymizmem i m ają  sw oją wymowę.

A oto kilka fragm entów  aktów, k tóre świadczą

o życiu naszym, o naszej pracy i walce, o wierze, 
że Chrystus jest z nam i, a my w ierni zawsze Panu.

1. Dnia 19 lutego J.E. Ks. Biskup O rdynariusz 
D r M. Rode dokonał poświęcenia kaplicy w  Czę
stochowie, przy ul. K ilińskiego 9. P rzy  kaplicy 
znajdu je się Zgrom adzenie Polskich Sióstr F ran 
ciszkanek.

2. D nia 23 i 24 lutego odbyła się Sesja Zw yczajna 
Rady Kościoła.

3. D nia 14 i 15 m arca składali egzam iny probosz
czowskie i w eryfikacyjne przed K om isją Egzami
nacyjną K urii B iskupiej następujący  księża:



ks. Zygm unt P inkow ski (egz. proboszczowski), 
ks. Kazim ierz W andałowski i ks. Leopold Nowak 
(egz. weryfikacyjny).

4. D nia 23 m arca — dekret erekcyjny ustalający 
podział adm inistracyjny Kościoła na: 1) arch id ie
cezję w arszaw ską i 2) diecezję wrocławską.

5. Dnia 3 kw ietnia, w  drugim  dniu  Z m artw ych
w stania Pańskiego w  prokatedrze w arszaw skiej 
J.E. Ks. Biskup O rdynariusz dokonał instalacji 
adm in istra to ra diecezji w rocławskiej ks. kanonika 
Józefa Osmólskiego. Równocześnie odczytano 
ks. kanonikow i dekret nom inacyjny n a  w ikariusza 
generalnego i dekret podnoszący Go do godności 
in fu ła ta  honorowego kapitu ły  warszaw skiej.

6. D nia 10 kw ietnia, dekret erekcyjny parafii archi- 
katedralnej przy ul. Żytniej 41. P arafia  będzie 
nosiła nazw ę C hrystusa A rcykapłana i M ęczenni
ków N arodu Polskiego. Uroczystość parafia lna 
została ustalona na osta tn ią niedzielę października. 
W tym  sam ym  dniu  J.E. Ks. B iskup O rdynariusz 
erygował parafie  przy kaplicy na ul. Wilczej 31, 
nadając je j ty tu ł: M iłosierdzia Bożego. Uroczy
stość para fia lną  będzie p ara fia  obchodziła 
w  pierw szą niedzielę po Z m artw ychw staniu P ań 
skim.

7. Dnia 17 kw ietnia, w  związku z erygowaniem  
diecezji w rocławskiej, ustalono dekanaty  w  tejże 
diecezji: 1) dekanat m iasta W rocławia z siedzibą 
we W rocławiu, 2) w rocławsko-opolski z chwilową 
siedzibą w  Poznaniu, 4) szczecińsko-koszaliński 
z siedzibą w  Szczecinie.

8. D nia 30 kw ietnia. J.E. Ks. Biskup Ju lian  Pękala 
poświęcił obraz M atki Boskiej w  Strzyżowicach 
i w ziął udział w  uroczystej procesji M aryjnej. 

Uroczystość ta  zgrom adziła około dwóch tysięcy
, ludzi ze Strzyżowie i okolicznych wsi. Była to 

pierwsza, zakrojona na w iększą skalę, uroczystość 
w nowo organizującej się parafii.

9. Dnia 26 czerwca, egzam iny w ikariuszow skie zło
żyli: ks. Zygm unt Gnyp, ks. H enryk Grochocki 
i ks. Leon W alczak (wszystkie egzaminy). Decyzją 
K om isji Egzam inacyjnej zostali zakw alifikow ani 
do ubiegania się o ty tu ł proboszcza. Prócz tego, 
z zakresu pierwszej serii egzam inów w ikariu- 
szowskich egzam in złożył ks. Eugeniusz Gaw ień- 
czyk, a z zakresu drugiej serii: ks. Ryszard Ra- 
wicki, ks. Eugeniusz ■ Rosiecki, ks. Franciszek 
Rygusik, ks. Józef Sobala. Egzaminy proboszczow
skie złożyli następujący księża: ks. Franciszek 
Baranow ski, ks. Tadeusz Białobrzeski, ks. Eryk 
Cetlawa, ks. Kazim ierz Dudek, ks. Emil K apral- 
ski, ks. S tanisław  Koc, ks. Rom an M arszałek, 
ks. Jan  Posielecki, ks. Józef Pracz, ks. Benedykt 
Sęk, ks. M arian S trzałka. Po złożeniu egzam inów 
proboszczowskich wyżej w ym ienieni zostali m ia
now ani proboszczami.

10. D nia 28 czerwca, w  prokatedrze w  W arszawie 
przy ul. Szwoleżerów 4 otrzym ali św ięcenia k a
płańskie następujący diakoni: Czywczyński Bog
dan, Kucewicz Zbigniew, M aciejczyk Stanisław , 
Nowaczyk Henryk, Ofton Józef. Również dnia 28 
czerwca odbył się zjazd księży wyświęconych 
przez J.E. Ks. B iskupa Dr M. Rode. W Zjeździe 
wzięło udział 20 młodych kapłanów .

11. D nia 31 lipca ukazał się dekret erygujący parafię 
Y  Strzyżowicach pow. Będzin. P arafia  otrzym ała 
wezwanie M. Boskiej N ieustającej Pomocy.

12. D nia 16 sierpnia J.E. Ks. Biskup O rdynariusz ery
gował parafię  polskokatolicką w  Osadzie Moczy
dło, pow. Chrzanów, niedaleko od w si Ż arki — 
m iejsca urodzenia śp. ks. biskupa Franciszka 
Hodura. Tegoż dn ia ukazał się dekret erekcyjny 
parafii w  Bielsku Białej oraz parafii w  Sanoku, 
przy ul. Szkolnej. P arafia  w  Sanoku otrzym ała 
ty tu ł M atki Boskiej Różańcowej. Uroczystość pa
rafia lna  została usta lona na pierw szą niedzielę 
października.

13. D nia 17 sierpnia. D ekret erekcyjny trzeciej pa
rafii w  K rakow ie pw. M atki Bożej W niebowziętej, 
przy kaplicy położonej w  K rakow ie przy ul. Ko
pern ika 13.

14. D nia 19 sierpnia. J.E. Ks. Biskup O rdynariusz 
p rzy ją ł do Kościoła Polskokatolickiego i zaliczył 
w  poczet duchow nych kap łana Kościoła rzym sko
katolickiego ks. Lewandowskiego M ariana, ur. w  
1934 r., wyświęconego w  r. 1957.

15. D nia 21—25 sierpnia — Zgodnie z uprzednim  za
rządzeniem  J.E. Ks. B iskupa O rdynariusza od
były się w  tych dniach, w  Chylicach k. W arsza
wy, w  Chrześcijańskiej A kadem ii Teologicznej, 
rekolekcje kapłańskie, k tóre prow adził osobiście 
J.E. Ks. B iskup O rdynariusz. Po rekolekcjach 
poświęcono jeden dzień na obrady w  spraw ach 
organizacyjno-duszpasterskich.

16. D nia 28 sierpnia. J.E. Ks. Biskup O rdynariusz 
erygow ał now ą parafię  polskokatolicką we W ro
cław iu przy kościele położonym przy ul. M ikołaja 
i nadał kościołowi ty tu ł św. Barbary.

17. D nia 14 w rześnia erygow anie Oddziałów Społecz
nego Tow arzystw a Polskich Katolików  (STPK) 
w  Łodzi i W rocławiu.

18. D nia 13 w rześnia erygow anie diecezji krakow 
skiej i m ianow anie ks. in fu ła ta  Edw arda Nar- 
buttow icza na w ikariusza generalnego w  K rako
wie; Ks. in fu ła ta  d ra  Antoniego Naum czyka na 
w ikariusza generalnego A rchidiecezji W arszaw 
skiej, a dyrek tora M ieczysława T atom ira na 
szam belana i radcę K urii Biskupiej.

19. D nia 20 w rześnia. W yjazd J.E. Ks. B iskupa Or
dynariusza do H alonadii na Kongres Biskupów 
Starokatolickich.

20. D nia 30 września. Pow rót J.E. Ks. B iskupa P ry 
m asa z Holandii.

21. D nia 21 października. Inaugurac ja roku akade
mickiego w  ChAT. Na Sekcji Teologii S taroka
tolickiej rozpoczęło studia 22 studentów .

22. D nia 10 października. Egzaminy m agisterskie 
6 księży z naszego Kościoła.

23. Dnia 15 października. J.E. Ks. Biskup Prym as 
dokonał pośw ięcenia kaplicy oraz udzielił S akra
m entu  B ierzm ow ania w  nowo zorganizowanej 
parafii naszego Kościoła w  Moczydle k. Krakow a.

24. D nia 5 listopada. Inauguracja  roku akadem ickie
go w  Wyższym Sem inarium  Duchownym. Uroczy
stą  Mszę św. odpraw ił J.E. Ks. B iskup Prym as. 
W ykład inauguracyjny wygłosił ks. d r Szczepan 
W łodarski.

25. Dnia 7—8 listopada. Egzam iny proboszczowskie
i w ikariuszowskie.

26. Dnia 9 listopada. Sesja zw yczajna Rady Kościoła.
27. Dnia 13 listopada. W yjazd J.E. Ks. B iskupa P ry 

m asa do New Delhi na Kongres Światow ej Rady 
Kościołów.
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