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KS. MGR JÓZEF GABRYSZ

H A T I\A  B € § I \A  GROMNICZNA
T  lekroc nadchodzi święto Matki Bożej 
i Gromnicznej, zawsze mam przed oczyma

Jjj, obraz Staehiewicza: na pustkowiu, wśród 
śniegów kilka chałup wiejskich świeci 

okienkami, Mróz siarczysty zapędził wszystkich 
do domów. Do zagród zbliżają się zgłodniałe 
wilki. Mieszkańcom, a zwiaszcza len uuoyLnowi 
grozi nieszczęście. Wówczas ukazuje się na po
lach zwiewna postać Matki Bożej Gromnicznej. 
Z zapaloną świecą w ręku przechodzi koło za
gród i odpędza krwiożercze bestie od spokoj
nych obejść gospodarskich.

Tak wybitny malarz przedstawił na obrazie 
legendę prostego ludu o Maice Bożej.

Święto to ma jednakże zupełnie inne litur
giczne znaczenie. Jest to święto Oczyszczenia 
Matki Bożej, przypadające czterdziestego dnia 
po Bożym Naroazeniu. Kończy ono w Roku 
Kościelnym okres Bożego Narodzenia. Znane 
było już w IV wieku w Jerozolimie, a .potem 
szybko rozpowszechniło się w  całym Kościele. 
W liturgii greckiej nazywano je „uroczystym 
spotkaniem", gdyż nie miało początkowo cha
rakteru maryjnego, a raczej podkreślało pierw
sze przyjście Chrystusa jako Mesjasza do świą
tyni jerozolimskiej i spotkanie ze starcem Sy- 
meonem. Symbolika tego „spotkania" jest
b. ciekawa: rozumiano przez nie spotkanie Sta
rego Przymierza z Nowym. Jezus Cnrystus, 
jako Światłość świata, przyszedł dopełnić Sta
ry  Zakon, nie mając bynajmniej zamiaru go 
odrzucać. Nowe irrzymieize „rozKwitło ze 
Starego i dojrzało jak ziarno w kłosie". Wpraw
dzie starzec Symeon wziął Dziecię na ręce, ale 
Dziecię to starcem rządziło.

Lekcja ze Mszy św. z Malachiasza proroka 
najlepiej obrazuje w jakim charakterze wcho
dzi Chrystus — Dziecię do świątyni. Przycho
dzi jako Pan i Władca, aby objąć ją w posiada
nie; przychodzi również jako Kapłan — po
średnik Nowego Przymierza.

„To mówi Pan Bóg: Oto Ja posyłam wysłannika 
swego i przygotuję drogę przed obliczem moim. I za
raz przyjdzie do kościoła swego Panujący, którego 
wy szukacie, i Pośrednik przymierza, którego wy 
pragniecie. Oto idzie, m ówi Pan zastępów; lecz któż

zdoła ogarnąć myślą dzień przyjścia Jego? I kto się 
ostoi na widok Jego? On bowiem jako ogień stapiają
cy i  jako bielidło bielarskie. I zasiądzie wypalając 
i oczyszczając srebro i będą składali Panu ofiary w  
sprawiedliwości.1' (Mai. 3,1 — 4).

Zasadniczą więc, główną i centralną postacią, 
wokół której skupia się liturgia święta 
Oczyszczenia, albo inaczej święta Ofiarowania
— jest Chrystus Pan. Poświęcone gromnice 
symbolizują Chrystusa, jako Światłość świata. 
Starzec Symeon, który aż do schyłku dni 
swoich „wyczekiwał pociechy Izraela" przybył 
w owe dni do świątyni, wiedziony natchnie
niem uucna Świętego, i gdy wuosin Dzieciątko 
Jezus rodzice Jego, on wziął je na ręce swoje 
i wielbił Boga, mówiąc:

Teraz o Pan.e, według słowa Twego uwalniasz słu
gę Twego w  pokoju, bo ujrzały już oczy moje zba
wienie Twoje, któreś zgotował wobec wszystKich na
rodów. ś w i a t ł o ś ć  ku objawieniu poganom i chwa
łę ludu Twego Izraelskiego".

Symeon nazwał Chrystusa „światłością" ku 
objawieniu poganom i zbawieniem... wobec 
wszystkich naiodow. W siowacn tych za
brzmiała zupełnie nowa nuta, dotychczas nie
znana w Izraelu, nuta uniwersalizmu, powszech
ności Ewangelii, którą Chystus Pan przyniósł 
całemu światu. Były to, w mniemaniu faryze
uszów, słowa rewolucyjne. Mesjasz, w ich po
jęciu, miał przyjść tylko do samego Izraela. 
Żadnemu jednak, prawowiernie myślącemu Ży
dowi, słowa o powszechności owoców mesjani- 
cznego odkupienia nie mogłyby przejść przez 
gardło. Nacjonalizm żydowski uważał Mesjasza 
za swoją wyłączną własność i nie dopuszczał 
myśli o tym, [by oczekiwany Zbawiciel mógł 
przynieść komuś innemu, poza narodem żydo
wskim, dary duchowe, potęgę materialną i po
lityczną. Wprawdzie juz prorok Izajasz nazywał 
Mesjasza „światłością narodów" (Iz. 42,6), ale 
nikt nawet nie śmiał interpretować tych słów 
w ich właściwym sensie. Dopiero bogobojny 
Symeon wzniósł się w proroczej wizji ponad 
zazdrosny partykularyzm faryzeuszów i zro
zumiał uniwersaiistyczne zamierzenia Boże. 
Nawet „ojciec Dziecięcia i matka dziwili się 
temu“ (Łk. 2,33), co powiedział. Symeon zwró



cił się więc do Maryi, Bożej Rodzicielki z na
stępującym proroctwem o Jej Synu: „Oto ten 
przeznaczony jest na upadek i na powstanie 
wielu w Izraelu, na znak, któremu sprzeciwiać 
się będą. A duszę twoją własną przeniknie 
miecz, by wyszły na jaw  zamysły serc wielu". 
(Łk. 2,34 — 35).

Aż dziw ogarnia, jak trafnie przewidywał 
Symeon przyszłe losy Zbawiciela. Światłość 
Jego rozbłysła istotnie nad wszystkimi naro
dami, ale nie rozproszyła wszystkich cieni. 
W samym narodzie izraelskim zaledwie gar
stka poszła z ciemności ku światłu. Większość 
pozostała w  mrokach, sprzeciwiając się Chry
stusowi i nie przyjmując ani Jego, an głoszo
nej nauki. Jedni przyjęli Chrystusa z wiarą 
i -miłością, inni zapałali doń nienawiścią bez 
granic. Menawiść ta zaprowadziła Chrystusa na 
krzyż — znak sprzeciwu. Boleść zadana Jezu
sowi ugodziła również w serce Matki. I duszę 
Jej „przeszył miecz“. Przez to w  dzieło zba
wienia, którego miało dokonać Dziecię, została 
włączona Matka. Dlatego święto Ofiarowania, 
oprócz zasadniczego — Cnrystocentryc/nego cha
rakteru, posiada również charakter Maryjny. 
Najlepiej łączy powyższe dwa motywy stara 
antyfona kościelna pochodzenia bizantyjskiego, 
śpiewana podczas procesji ze światłem:

„Przyozdób Syjonie mieszkanie swoje i przyjmij 
Chrystusa Króla; powitaj z miłością Maryję, która 
jest bramą niebios. Ona bowiem niesie Króla chwa
ły w nowym blasku. Zatrzymuje się Dziewica niosąc 
na ręku Syna przed jutrzenką zrodzonego. Symeon 
biorąc go na ręce swoje, ogłosił narodom, że On jest 
Panem życia i śmierci oraz Zbawicielem świata".

Maryjny charakter święta Oczyszczenia, 
Ofiarowania, Matki Bożej Gromnicznej posiada 
jeszcze inne uzasadnienie.

Prawo Mojżeszowe nakazywało, aby niewia
sta w 40 dni po porodzie — jeśli urodziła syna, 
lub w  80 dni po porodzie — jeśli urodziła cór
kę, stawiła się w świątyni celem poddania się 
rytualnemu oczyszczeniu i złożyła ofiarę. Bie
dni składali w ofierze parę gołąbków. Jeśli syn 
był pierworodny, uważano go za własność Bo
ga — Jachwy. Rodzice więc musieli takie

dziecko wykupić, składając w  świątyni ofiarę 
pięciu syklów.

Najśw. Maria Panna nie chcąc się wyłamywać 
spod obowiązującego prawa udała się po 40 
dniach do świątyni, by opłacić okup za swego 
pierworodnego Syna i złożyć ofiarę z pary go
łąbków za ceremonię oczyszczenia legalnego. 
W ten sposób zadośćuczyniła przepisom pra
wa Mojżeszowego.

W związku z tak  bogatą treścią święta Ofia
rowania, zwanego też świętem Oczyszczenia, 
różne aspekty raz po raz wysuwały się w litur
gii na pian pierwszy: np. Procesja Gromniczna, 
jako jedna z najstarszych w  Kościele, miała 
pierwotnie charakter pokutny, symbolizujący 
potrzebę oczyszczenia duszy z grzechów. Pó
źniej jednakże, w ciągu średniowiecza, przybra
ła formy uroczystego pochodu, który oznaczał 
wejście w progi świątyni Chrystusa — Świa
tłości światła. W wieku IV i V, zwłaszcza w 
Kościele greckim, zwracano również uwagę na 
symbolikę spotkania w osobie Chrystusa — Dzie
cięcia ze starcem Symeonem — Starego Testa
mentu z Nowym.

Dziś w  Kościele zachodnim, w dalszym ciągu 
podtrzymuje się zarówno Chrystocentryczny 
jak i M aryjny charakter święta. Ludzie prości, 
zwłaszcza na wsi, podtrzymują czysto Maryjny 
charakter święta. Dla nich święto Oczyszczenia, 
to w  pierwszym rzędzie uroczystość Matki 
Bożej Gromnicznej. Przez Procesję Gromniczną 
rozumieją pamiątkę podróży Matki Bożej do 
Jerozolimy. Poświęcone gromnice chętnie prze
chowują w domach. Zapalają je podczas burzy 
i wtedy cała rodzina klęka w  mieszkaniu, od
mawiając Litanię do Matki Bożej. Groza burzy 
na wsi, pożary od uderzenia piorunów napa
wają lękiem i kierują umysły ludzi wierzących 
ku Boga i Jego Matce, od której oczekują opie
ki i obrony. Zapaloną gromnicę daje się również 
do ręki człowiekowi umierającemu, aby mógł 
wejść do prawdziwej światłości i pozostać w 
niej na  wieki.

Tak oto w liturgii Święta Matki Bożej Grom
nicznej splatają się ze sobą motywy teologiczne 
z wierzeniami ludu.

Czy zamówiłeś już

KALENDARZ KATOLICKI
na 1961 rok?
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Es. BISKUP BR MAKSYMILIM ROBE

NA MARGINESIE PODRÓŻY 
DO KANADY I AMERYKI

W dniach od 3 listopada do 7 grudnia 
1960 r. na zaproszenie ks. kanonika 
J. Niemińskiego i Komitetu Parafial
nego parafii polsko-katolickiej p.w. 

św. Jana w Toronto przebywałem w Kanadzie. 
W tym okresie odprawiając Msze św. i głosząc 
kazania i przemówienia o Polsce i o Kościele 
Polskokatolickim w Polsce odwiedziłem rów
nież na zaproszenie innych naszych kapłanów
— szereg parafii polskokatolickich i ośrodków 
polskich w: Toronto, Montrealu, Ottawie, Ha
miltonie, Oshawa, Winnipegu, Brandon i in. 
Od dnia 7 do 11 grudnia 1960 przebywałem w 
krótkim czasie już po raz drugi w USA, w 
Scranton u ks. biskupa Leona Grochowskiego, 
naczelnego biskupa Polskiego Narodowego Ka
tolickiego Kościoła w Ameryce, odbywając kil
ka konferencji również w obecności ks. biskupa 
dr T. Zielińskiego. Szczegółowiej o wrażeniach 
z tej podróży pisałem w  nr 2, 3, 4/61. „Rodzi
ny" Katolickiego Tygodnika Ilustrowanego. Na 
łamach „Posłannictwa'1 pragnę obecnie podzie
lić się z Szanownymi Czytelnikami kilkoma re
fleksjami i wnioskami z tej podróży.

1. Różne przyczyny wypędziły z kraju znacz
ny procent Polaków, rozrzucając ich po całym 
świecie. Do emigracji polskiej w Stanach Zjed
noczonych Ameryki Północnej, osiadłej tam w 
poważnej liczbie w XIX wieku, w  okresie mię
dzywojennym dołączyły się głównie z powodu 
kryzysów ekonomicznych nowe, wcale liczne 
szeregi. Polacy powędrowali również do Kana
dy, Francji, Belgii i do innych państw. Po ostat
niej wojnie do licznej już emigracji polskiej do
szedł jeszcze pewien procent Polaków, którzy 
z tych czy innych powodów do kraju dotąd nie 
wrócili. Nie piszę artykułu statystycznego, dla
tego też nie będę się kusił o podanie dokładnej 
liczby Polaków przebywających za granicą. 
Mój cel jest inny. Faktem jest, że najwięcej Po
laków wyemigrowało do Ameryki i Kanady; w 
Ameryce liczbę Polaków określa się na kilka 
milionów, w Kanadzie przebywa ich ok. 300.000. 
Z czasów międzywojennych znam emigrację 
polską we Francji, Belgii i Holandii, obecnie 
nieco bliżej poznałem emigrację polską w Ame
ryce i Kanadzie.

Zagadnienie przynależności do narodu i po
wolne, chociaż systematyczne wrastanie w or
ganizm nowego państwa, przybranej ojczyzny, 
jest niewątpliwie procesem złożonym. Tym nie
mniej na podstawie obserwacji i analizy naj
bardziej charakterystycznych cech, zjawisk 
i objawów członkostwa narodu i państwa moż
na ustalić kilka spostrzeżeń obiektywnych od
nośnie naszej emigracji. Inaczej jednak ukształ
towały się one w  Ameryce i zupełnie odmien
nie w Kanadzie.

Kilkumilionowa rzesza Polaków, w której 
przeważali z początku robotnicy i chłopi, któ
rzy przyjechali tu  za pracą, chociaż dzisiaj 
w zasadzie przyznaje się jeszcze do polskości, 
czuje się już w poważnym procencie integralną 
częścią narodu i państwa amerykańskiego. Ogół 
Polaków nie tylko uzyskał obywatelstwo ame
rykańskie, ale przyjął amerykański styl życia 
i najchętniej mówi po angielsku. Dzieci i mło
dzież polskiego pochodzenia w Ameryce w 
większości nie znają już dostatecznie języka pol
skiego, niewiele też wiedzą o Polsce. Czy tak jest 
wśród całej emigracji polskiej w Ameryce? 
Nie. Tak jest w środowiskach polskich, będą
cych pod duchową opieką duchowieństwa 
rzymskokatolickiego. Tu bowiem nie tylko 
„ciągnie" kultura i cywilizacja amerykańska 
i język angielski, tu  ważnym czynnikiem wy
naradawiaj ącym była i jest łacina i międzyna
rodowy duch Watykanu, przekreślający w prak
tyce granice narodu, zwłaszcza mniejszego 
i zmuszający do podporządkowania się sobie 
i ewentualnie państwu-mocarstwu, którego los 
uczynił obywatelem.

Z pewnością o wiele lepiej wygląda polskość 
Polaków w Ameryce, ich przywiązanie do na
rodu polskiego i starej Ojczyzny wśród Pola
ków należących do Polskiego Narodowego Ka
tolickiego Kościoła. Ogół Polaków w Ameryce 
na początku swej tułaczki i dzisiaj, już w  po
ważnej mierze w swoich potomkach, zachował 
wiarę w Boga, którą wyniósł wyjeżdżając z Pol
ski. W trudnych warunkach ekonomicznych w 
Ameryce — bo i takie były, a i dzisiaj nie wszy
scy Polacy w Ameryce opływają w dostatki — 
ostoją, otuchą, tak, nawet radością był polski

POSŁANNICTWO 3



pacierz, polska pieśń w  ogóle, również religij
na, polski język i polski lud w kościele. Tę pol
skość w całej pełni podtrzymywał Polski Na
rodowy Katolicki Kościół w Ameryce, owszem 
odprawiał również Mszę św. po polsku. Z ko
ściołów naszych polskość nieśli Polacy do swo
ich domów, do pracy, do szkół i przedszkoli. 
Stąd dzisiaj te środowiska stoją wyżej pod 
względem polskości niż Polacy, wyznawcy Ko
ścioła rzymskokatolickiego w Ameryce.

Życie jednak idzie naprzód. Proces amery
kanizacji Polaków postępuje naprzód. Już i w 
naszych narodowych kościołach coraz mniej ję
zyka polskiego — co ze smutkiem podkreślam; 
wprowdza się kazania w j. angielskim, tak, rów
nież Msze św. w j. angielskim. Ale chociaż to 
się dzieje, to jednak duch polski, duch Kościoła 
narodowego pozostał i musi pozostać, bo prze
cież język angielski jest językiem rozumianym 
przez naszych wiernych; łacina zaś w kościo
łach rzymskokatolickich, do których uczęsz
czają Polacy w Ameryce w dalszym ciągu nie 
tylko niczego nie daje im z ich starej Ojczyzny, 
ale ułatwia, przyspiesza i pogłębia całkowitą 
amerykanizację naszych Braci i Sióstr.

Czy Polski Narodowy Katolicki Kościół w 
Ameryce nie mógłby zrobić więcej, niż zrobił 
dotąd? W przeszłości, skoro się zważy trudnoś
ci i przeszkody, na jakie napotykał zwłaszcza 
ze strony Kościoła rzymskokatolickiego w 
Ameryce, Polski Narodowy Katolicki Kościół 
dokonał dzieła pionierskiego zarówno w dzie
dzinie kościelnej jak i narodowo-polskiej. Dzi
siaj jednak za bardzo żyje przeszłością, za mało 
wykazuje prężności i apostolskości, prawie za
tracił to, co było jego zasadniczą cechą kilka
dziesiąt lat temu, zdobywczość. Radością jed
nak napawa mnie fakt, że wśród młodszego na
szego duchowieństwa poczyna się na nowo bu
dzić odrodzeńczy duch ekspansji naszej ideolo
gii: kościelnej i narodowej.

Inaczej, lepiej, prezentuje się emigracja pol
ska w Kanadzie. Duchowieństwo polskokato- 
lickie i wierni parafii polskokatol; kich, rów
nież dzieci i młodzież — w swej masie — żyje 
polskością: czuje po polsku, po polsku mówi, po 
polsku się modli; kapłani głoszą kazania po pol
sku i odprawiają w j. polskim Msze św. Nie sły
szałem, aby ktokolwiek mówił o wprowadzeniu 
do naszych kościołów w Kanadzie j. angielskie
go czy francuskiego. Przeciwnie, niejednokrot
nie miałem możność być świadkiem dyskusji 
czy rozmów, w których Polacy — obywatele ka
nadyjscy — z poczuciem wyższości i dumy mó
wili z bólem o szybkiej amerykanizacji Pola
ków w Ameryce, owszem i o bezczynności,

względnie o niesłusznej linii realizowanej ostat
nio przez niektóre ośrodki Polskiego Narodo
wego Katolickiego Kościoła w Ameryce. Daw
niej z Ameryki oczekiwali wskazań i pomocy, 
obecnie poza Bogiem liczą tylko na Polskę i Ko
ściół Polskokatolicki w Polsce. Potrzebują 
polskich kapłanów, polskich mszałów i rytua
łów, polskich książek do nabożeństwa, polskich 
elementarzy i książek. I my musimy im pomóc. 
Musimy otoczyć opieką religijną wszystkich 
wierzących Polaków, gdziekolwiek oni się znaj
dują: w Polsce i na obczyźnie.

2. W ostatnich latach miałem możność brania 
udziału w kilku międzynarodowych konferen
cjach kościołów chrześcijańskich, a więc spot
kania się i prowadzenia szczerych, bezpośred
nich rozmów z przedstawicielami niemalże 
wszystkich kościołów chrześcijańskich, nie 
rzymskokatolickich (Kościół rzymskokatolicki 
znam również dobrze). Byli wśród nich dostoj
ni arcybiskupi, biskupi, znani profesorowie teo
logii i świeccy, praktykujący chrześcijanie. 
Spotkałem się z nimi w Czechosłowacji, w Ho
landii, w Danii, w Szwajcarii, ostatnio w Ka
nadzie i w Ameryce. Spotkania te i rozmowy, 
oraz moje osobiste obserwacje utwierdziły mnie 
jak najbardziej w przekonaniu, że Kościół 
rzymskokatolicki, a zwłaszcza przyziemna po
lityka Watykanu mocno, bardzo mocno odbie
gła od ducha Ewangelii, od istoty chrześcijań
stwa. Że teza rzymskich teologów: extra Eccle- 
siam Romanam nulla salus — to po prostu blu- 
źnierstwo, głoszone pysznie i nieodpowiedzial
nie przez Kościół rzymskokatolicki. Wiarę 
i miłość znalazłem i znajduję w kościołach 
chrześcijańskich nie rzymskokatolickich. Kli
mat rozmów i gorących dyskusji nigdy nie prze
kraczał granic podyktowanych duchem Ewan
gelii, duchem, który w hierarchii wartości nade 
wszystko stawia Chrystusa. Również wola zjed
noczenia Kościoła Jezusa Chrystusa, dzisiaj roz
członkowanego, przejawiała się i przejawia się 
w naszych Kościołach nie w słowach tylko lub 
w szumnie głoszonych apelach do jedności, ale 
w czynach, w interkomunii, w nabożeństwach 
wspólnie odprawianych i wspólnej, szczerej mo
dlitwie, nieraz w wielu jednocześnie mówionej 
językach. Na zjeździe Europejskiej Rady Ko
ściołów w Nyborgu równie gorąco i szczerze 
modliliśmy się niezależnie od tego, czy nabo
żeństwo celebrował i głosił kazanie biskup pra
wosławny, biskup protestancki, biskup angli
kański, czy biskup starokatolicki z Polski, pi
szący te słowa. Tę atmosferę bratniego współ
życia i chrześcijańskiej współpracy zastałem 
również w Kanadzie.
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Historyczny, wielki 1 apostolski Kościół an
glikański w Kanadzie, jest w  jak najlepszych 
stosunkach z parafiami naszego Kościoła w Ka
nadzie. I mnie, jako biskupa Kościoła Polsko- 
katolickiego, przyjął ten Kościół jak najser
deczniej. Ta atmosfera przyj acielskości, brater
stwa i jedności kościelnej uwidaczniała się nie 
tylko w szczerych rozmowach z ks. arcybisku
pem Barfootem, z księżmi biskupami Dixonem 
i Snellem, oraz z duchowieństwem anglikań
skim różnych stopni i z wiernymi, ale i we 
wspólnych nabożeństwach. Przedstawiciele Ko
ścioła anglikańskiego brali udział w naszych na
bożeństwach, a my w ich nabożeństwach. Ow
szem, sam miałem zaszczyt i możność odprawić 
nabożeństwo i powiedzieć kazanie w j. polskim 
i angielskim w Katedrze anglikańskiej św. Ja 
na w Winnipegu przy licznym udziale ducho
wieństwa anglikańskiego i polskokatolickiego, 
oraz wiernych obu Kościołów. Łączyła nas i łą
czy nauka Jezusa Chrystusa, depozyt wiary, za
warty w Piśmie św. i Tradycji, oraz niezaprze
czalna sukcesja apostolska. Tak, właśnie tu w 
kościołach chrześcijańskich nie rzymskokato
lickich znalazłem i znajduję Chrystusa, Jego 
naukę, Jego wiarę, miłość, nakaz: „Szukajcież 
tedy najpierw królestwa Bożego i Jego spra
wiedliwości, a reszta będzie wam przydana".

Rozbitego Kościoła Jezusa Chrystusa nie 
zjednoczy Kościół rzymskokatolicki, pyszny, 
władczy, przyziemny. Zjednoczenia Kościoła 
mogą dokonać i z pewnością dokonają Kościoły 
chrześcijańskie, które Kościół rzymskokatolic
ki bez poczucia odpowiedzialności nazywa Ko
ściołami schizmatyckimi czy heretyckimi. Ktoś, 
kto chce zwaśnionych czy podzielonych pogo
dzić czy zjednoczyć, powinien opierać się o to,

co Jest Wspólne, co lączy, a nie o to, co dzieli, ca 
jest sporne, czy wątpliwe. Na tym, co łączy, 
bazuje idea ekumeniczna i dlatego ona nie tyl
ko już się przyjęła, rozwija się, ale i z pewnoś
cią zwycięży.

Kościół Polskokatolicki rozwija się w Pol
sce wspaniale, mimo stosowanych wobec nas 
przez Kościół rzymskokatolicki pogańskich 
metod i szykan. Kościół Polskokatolicki ma 
już dzisiaj dobrych sojuszników również za gra
nicą: są nimi nie tylko polskie Kościoły narodo
we w Ameryce i Kanadzie, ale Kościoły staro
katolickie w Holandii, Szwajcarii w Niemczech 
i w innych krajach, Kościoły prawosławne, pro
testanckie, a ostatnio również Kościół anglikań
ski.

Mile wspominając swój ostatni pobyt w Ka
nadzie i w Ameryce również z radością stwier
dzam, że Kościół Polskokatolicki stał się kon
kretną rzeczywistością i że systematycznie re
alizuje naukę Chrystusa i szafuje Jego sakra
menty św., składa Bogu bezkrwawą, prawdziwą 
Mszę św. Bogu na chwałę, duszom nieśmiertel
nym na ich zbawienie, Polsce i Polakom w Kra
ju  i za granicą ku realnemu pożytkowi.

Proszę Kościół rzymskokatolicki w Polsce, 
zarówno biskupów i kapłanów, jak również 
świeckich rzymskokatolików, aby zastanowili 
się, czy droga, którą kroczą jest słuszna, by zre
widowali swój stosunek do Watykanu, przepojo
nego polityką tego świata, by zdobyli się na 
powzięcie jedynie słusznej decyzji służenia Bo
gu w Polskokatolickim Kościele i pracowali ra
zem z nami i innymi Kościołami chrześcijański
mi w duchu szczerej i prawdziwej ekumenii nad 
oczyszczeniem i zjednoczeniem Kościoła Jezusa 
Chrystusa.

„ P O S Ł A N N I C T W O 1
winno znaleźć się

w każdym domu
polskiego katolika
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KS. BR ANTONI NAUMCZYK

W S K A Z A N I A  P R A K T Y C Z N E  
W LISTACH SW. PAWŁA APOSTOŁA

(ciąg dalszy)

Św. Paweł dużo podróżował, a ja
ko człowiek inteligentny umiał pod
patrywać życie z jego przejawami w 
różnych miastach i krajach. Wiedział 
Apostoł o tym, że inne obyczaje pa
nują u semitów, inne u Greków; zda
wał sobie sprawę z tego, że różne mil
szą być kategorie myślenia u jjunych  
i u drugich, nie mógł atoli zrezygno
wać z prób stawiania pod rozwagę 
jednych i drugich uniwersalnych 
postulatów moralności chrześcijań
skiej płynącej z ewangelii Jezusa 
Chrystusa. Dlatego też w  listach św. 
Pawła z Tarsu aż rojno od wskazań 
i pouczeń praktycznych, wśród któ
rych dominują nawoływania do prze
strzegania obowiązków stanu, wypeł
niania przykazań i ustawicznego po
stępowania na drodze do świętości.

Np. w  Uście do Galatów napomina 
Paweł wyznawców Chrystusa, aby 
żyli bogobojnie i z godnością (Gal.
5, 13—6, 10). Na tym tle dotyka zaga
dnienia niezmiernie delikatnego, mia
nowicie właściwego pojęcia wolności 
chrześcijańskiej. (Tamże, 13—15).

Wolność, powiada — to nie swawo
la. Jedno prawo ją krępuje — tym 
prawem jest miłość nadprzyrodzona. 
Istnieje opozycja nnęazy duchem 
i ciaiem (16—25) to prawda, ciało sta
wia niekiedy bardzo twardo swe żą
dania — i wylicza Paweł — w wier
szu 19 kategorie uczynków pochodzą
cych z ciała, jak: nieczystość, narusze
nie prawa miłości, nieumiarkowanie. 
Gdy te żądania zostaną pokonane, 
wówczas w człowieku zaczyna domi
nować duch — wyższa część składowa 
człowieka, a oznaką tego, że duch 
kieruje człowiekiem są: miłość, ra
dość, pokój, uprzejmość, wspaniało
myślność, wierność, cierpliwość, czy
stość i wstrzemięźliwość. (22—23).

Miłość powinna zaznaczyć się zwła
szcza we wzajemnym napominaniu 
się. Trzeba tu wielkiej delikatności 
i pokory. Gdy one będą motorem, 
wtedy wzajemna pomoc będzie sku
teczna. Trzeba pamiętać, że prawo 
Chrystusowe — to prawo miłości, 
a praktyka wewnętrznej pokory usu
nie wzajemne niedorozumienia. (Gal.
6, 3—5). Trzeba siebie samego osą
dzić; jak górnik oczyszcza swój metal

z brudu, tak trzeba się oczyszczać 
(Gal. 6, 4), pilnie badać swe postępo
wanie, czyli robić rachunek sumienia, 
gdyż każdy za swoje będzie odpowia
dać uczynki.

W podobny sposób pisze Paweł do 
Tessaloniczan. Radby usunąć spośród 
nich pewne braki moralne, a zwłasz
cza ostrzega przed niepowściągliwo- 
ścią, do jakiej liczne były okazje w  
mieście tak światowym i bogatym, 
jak Tessaloniki. Upomina, aby w  sto
sunkach handlowych jeden drugiemu 
krzywdy nie czynił (4, 3—8); zaleca 
praktykowanie bratniej m iłości i za
chęca do pracowitego życia (4, 9—11).

Apostoł podaje różne wskazówki 
i upomnienia odnośnie należytego 
zachowania się wobec przełożonych 
kościelnych (5, 12—13), zachęca do po
koju, miłości i cierpliwości (5, 
14—15) — są to upomnienia natury 
ogólnej, niekoniecznie wywołane bra
kiem tychże cnót u Tessaloniczan. 
Podobne są zachęty do modlitwy 
i wdzięczności, do współdziałania z 
darami Bożymi i unikania nawet po
zoru złego (5, 16—22).

W Kościele musi panować — nau
cza św. Paweł — jedność i zgoda, oży
wiająca poszczególnych jego człon
ków. Są to członkowie Mistycznego 
Ciała, którego głową jest Chrystus. 
W liście do Efezów Apostoł poucza, 
że tej jedności sprzeciwiają się wszel
kie nowinki. Nie będzie jedności, je
żeli nie nastąpi zmiana dawnego spo
sobu życia na nowy. W pewnym zna
czeniu życie nowe jest konieczne, ale 
nic pod względem doktrynalnym, lecz 
pod względem moralnym. Nauka po
stępuje naprzód. Chodzi więc o to, 
aby za postępem w nauce poszło do
skonalenie trybu życia. Czym ma się 
charakteryzować ten tryb życia, w y
jaśnia Apostoł w r. 4, 17 nn., po czym 
dodaje: „gniewajcie się, a nie grzesz
cie". Chodzi tu o karcenie, w  którym 
by się człowiek nie wyżywał, ale 
gniewał dla pobudek wyższych. W na
stępnych wierszach napomina: „nie 
dawajcie miejsca diabłu; kto kradł 
niech nie kradnie; żadna mowa zła 
niech z ust waszych nie wychodzi". 
Teksty te odnoszą się do sprawiedli
wości wobec bliźnich. „Bądźcie jedni

dla drugich łaskawi, miłosierni, prze
baczający sobie nawzajem, jako i Bóg 
przebaczył wam w Chrystusie" (32). 
Jeżeli grzech jest ciemnością, to Apo
stoł zachęca, aby członkowie Kościoła 
żyli życiem Chrystusowym, gdyż 
Chrystus jest światłością (7, 14); za
chęca, aby nie tylko wobec siebie 
i bliźnich, ale i wobec Boga zacho
wywali się jak przystoi. Przede wszy
stkim żywić należy wdzięczność za 
odebrane łaski i pomoce od Boga. Nie 
brak również w  liście upomnień sta
nowych (5, 21—6, 9).

Podobne myśli znajdujemy także w  
liście do Filipian i do Kolossan.

Czytelników obu wspomnianych li
stów zachęca św. Paweł do jedności 
i wierności (1, 27—2, 18). Mają oni 
„stać w jednym duchu“ bez bojaźni 
przed nieprzyjaciółmi, pracować dla 
wiary, cierpieć i walczyć, szczególnie 
zaś zachować doskonałą jedność we 
wzajemnej miłości przez ofiary, ćwi
czenie się w  pokorze i ofiarnym za
parciu się siebie podług przykazań 
Chrystusa, który się wyzuł ze swej 
boskiej chwały, przyjąwszy postać 
sługi, stawszy się posłusznym aż do 
śmierci krzyżowej. Dlatego przecież 
Go Bóg wywyższył (1, 27, 2, 11). Tak 
i Filipianie w jego nieobecności mają 
dążyć do zbawienia swych dusz, bez 
szemrania i wahania się, czyniąc 
wszystko w poczuciu, że są dziećmi 
Bożymi. Mają być jako światła po
śród złego świata, aby stać się mogli 
na dzień Chrystusowy przedmiotem  
Jego chwały. Gdyby on, Paweł, mu
siał dla Ewangelii umrzeć, nie po
winni się smucić z tego, lecz raczej 
się z nim razem weselić (2, 12—28).

Wszyscy, którzy dążą do doskona
łości, niechaj idą za jego przykładem. 
Niestety, w ielu postępuje tak, jak 
gdyby byli nieprzyjaciółmi Krzyża 
Chrystusowego, cóż, przyszły ich los 
równa się zatraceniu, ponieważ ich 
bogiem był brzuch, ponieważ szukają 
chwały w  rzeczach grzesznych, któ
rych się raczej wstydzić powinni. 
Miejsce prawdziwych wiernych jest 
w niebie, skąd Zbawiciela jako sę
dziego oczekujemy, który nas do 
wiecznej doprowadzi chwały. Należy 
przeto stale żywić w  sobie pragnie
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nie zbawienia (3, 13—4, 1). Filipian, 
nazywa św. Paweł swoim weseleni 
i koroną, gdyż są wierni nauce Je
zusa Chrystusa.

Jeszcze raz więc wzywa Apostoł do 
ciągłej radości w Panu, ale i do ufno
ści w  Bogu; do modlitwy i dziękczy
nienia. Mają się ćwiczyć w  cnocie 
i czynić wszystko to, czego się od 
Pawła nauczyli (4. 4, 9).

W podobny sposób poucza Apostoł 
wszystkie inne Kościoły azjatyckie 
i europejskie. Nie wdając się w  oce
nę miejscowych obyczajów i poglą
dów, stawia przed pierwszymi chrze
ścijanami hasła ewangelijne i nawo
łuje, zachęca, prosi, a nawet grozi, 
aby tych praw i haseł nie lekcewa
żono, ponieważ obowiązują one 
wszystkich, zarówno tych, którzy do 
Kościoła przyszli spod znaku pogań
stwa jak i tych, których na przyjście 
Mesjasza przygotowało Prawo Moj
żeszowe i Prorocy.

Daje temu wyraz w  liście do He
brajczyków. Część parenetyczna tego 
listu wzywa przede wszystkim Czy
telników do wierności w wierze. Po
nieważ wiernym zostało przez krew 
Chrystusa otwarte niebo i ponieważ 
w Chrystusie mają tak wzniosłego 
Arcykapłana, powinni wytrwać w  
świętej modlitwie i żywej wierze, 
wzajemnie pobudzać się do miłości 
i dobrych uczynków i nie mogą się 
odłączać od zgromadzenia wiernych, 
dlatego, że są jakoby lepsi od innych. 
Nieważne jest, dlaczego się odpadło. 
Kto odpada, tego czeka straszliwy 
sąd żywego Boga (10, 26—31). Wspo
mnienie na utrapienia i prześladowa
nia powinno ich zachęcić do stałej 
wytrwałości. W ten sposób w  krót
kim czasie staną się uczestnikami 
obietnicy i zbawią swe dusze (10, 
32-39). Apostoł głosi potęgę wiary: 
Niechaj pamiętają na cały szereg 
sprawiedliwych Starego Zakonu, i ich 
wielkie czyny przez wiarę dokonane 
(11, 1—40). Niechaj także patrzą na 
Jezusa, przedmiot i wzór wiary, któ
ry dobrowolnie podjął krzyż, a teraz 
zasiada po prawicy Bożej (12, 1—3). 
Niechaj wreszcie nie zapominają, że 
Bóg tych, których jako swe dzieci mi
łuje doświadcza, aby ich do wiekui
stego doprowadzić zbawienia (12, 
4—11). Dlatego powinni Hebrajczycy 
odważnie kroczyć prawdziwą drogą, 
starać się o pokój i uświęcenie oso
biste i strzec się, by ktokolwiek z nich 
złym przykładem nie pociągnął dru
gich do odstępstwa. Niechaj nikt nie 
zaprzepaszcza swych przywilejów jak 
Ezaw.

Wyznawcy Chrystusa nie są człon
kami przymierza Synaju, ale obywa
telami nieba. Niechaj więc się strze
gą niewierności i ściągnięcia na sie
bie jeszcze cięższych kar aniżeli te, 
które dotknęły Izraelitów na pustyni; 
chrześcijanie powinni być wdzięczni 
Bogu, Jemu służyć i starać się Jemu 
podobać (12, 12—29).

Tu dołączają się poszczególne upo
mnienia do braterskiej miłości, go
ścinności, troski o więźniów, czysto
ści i poprzestawania na małym.

Na koniec otrzymują Hebrajczycy 
upomnienie, by chętnie cierpieli z 
Chrystusem wszelkie urąganie, by 
Boga zawsze wielbili, by trwali w 
czynieniu dobrego, by słuchali prze
łożonych, jako tych, co za nich będą 
musieii zdać rachunek (13, 1—17).

Wreszcie list do Kolossan.
Jak wiadomo Kościół w  Kolossach 

założony został przez niejakiego Epa- 
frasa i pod względem moralnym stał 
na wysokim poziomie.

Praktyczne upomnienia wywodzą 
się ze stosunku nadprzyrodzonego 
wiernych ao Cnrystusa. Kolossauie 
mają pamiętać, że umarli z Cnrystu- 
sem i zmartwychwstali do nowego 
życia, mają więc szuKać tego, co jest 
w Niebie, a nie tego, co na ziemi. 
Nie naieży się martwić tym, że nie 
są sławni, że prowadzą życie jak gdy
by ukryte; właśnie z tego ukrycia 
unażą się oni w cnwale na dzień zja
wienia się Pańskiego (3, 1—4). Należy 
więc już teraz złe żądze umartwić, 
wszystko co grzeszne porzucic, zewiec 
z siebie starego człowieka, a w  nowe
go się przyoblec i cwiczyć się we 
wszelkich cnotach, szczegomie w  mi
łości; strzec pokoju, Bogu dziękować, 
wzajemnie się budować, wszystko 
czynić w  Imię Jezusa (3, 5—17).

Potem (podobnie jak w  liście do 
Efezów) upomina Apostoł żony, m ę
żów i dzieci, sługi i ich panów (3, 
18—4, 1). Te upomnienia są jednak 
krótsze niż w  poprzednim liście.

W czasach św. Pawła Kościół nie 
m iał żadnej centrali. Poszczególne 
Kościoły tak azjatyckie, jak i euro
pejskie były samoistne, od nikogo nie
zależne, miały swych biskupów, któ
rzy pochłonięci byli wykonywaniem  
urzędu nauczycielskiego i duszpaster
skiego. Nie istniała, nie tylko jako 
system, ale również jako założenie — 
nauka o prymacie, ani jasne rozgra
niczenie hierarchii, ani kanoniczne 
sprecyzowanie kompetencji. Tymcza
sem Kościół rósł, przybywało wier
nych, a Apostoł wiedział, że żywot 
jego jest ograniczony na ziemi. Dla
tego sprawami organizacyjnymi zaj
muje się św. Paweł szczegółowo w  li
stach pasterskich do Tymoteusza i do 
Tytusa.

Tytus, poganin, antiocheńczyk na
wrócony przez Pawła, usługuje mu 
w III podróży misyjnej. Kiedy po 
wyzwoleniu z niewoli św. Paweł od
wiedził znów założone przez siebie 
Kościoły, ustanowił Tytusa biskupem  
na Krecie.

Na wyspę tę przedostało się chrze
ścijaństwo przez tych Kreteńczyków, 
którzy w  czasie Zielonych Świąt i Ze
słania Ducha św. na apostołów, byli 
w Jerozolimie obecni i  przysłuchi

wali się kazaniu św. Piotra. Na Kre
cie zatrzymał się jakiś czas św. Pa
weł w czasie swej deportacji do Rzy
mu; nie miał jednak sposobności 
wówczas głosić tu Ewangelii — do
piero wyzwolony z niewoli, gdy urzą
dzał nowe wycieczki misyjne, przybył 
na Kretę i założył tu Kościoł, nad 
którym pieczę zwierzył Tytusowi. 
Warunki, w jakich znalazł się miody 
biskup, były bardzo trudne.

Kreteńczycy, podług świadectwa 
historyków, które św. Paweł w  liście 
swym przytacza, byli znani, jako lu
dzie bardzo zli, hoidujący chciwości 
i  wszelkiej żądzy, kłamliwi, podstęp
ni itd. Wady te udzielały się i  wier
nym. Nadto rozszerzali tu swe błędy 
mentorzy heretycy. To wszystKO spo
wodowało sw. raw ła do wypisania 
uwag i rad Tytusowi, aby mógł mi
mo ciężkich warunków należycie 
i wiernie peinić urząd biskupa. U st  
składa się z trzech rozdziałów o na
stępującej treści:

1. Wybór kandydatów na biskupów 
i diakonów.

2. Sposób postępowania z poddany
mi różnego stanu.

3. O cnotach społecznych i ich po
trzebie.

Podobnie Tymoteusz, do którego 
wysiał dwa listy św. Paweł, urodził 
się w  Lykaonii. Ojca miał poganina, 
matka zaś Eunice i babka Lois byiy 
Żydówkami, od których Tymoteusz 
nabył znajomości Pisma św. Nawró
cony przez św. Pawła w czasie I po
dróży misyjnej był jego nieodłącznym  
i łubianym towarzyszem. Imię jego 
spotykamy często w  listach św. Pa
wła.

Kiedy św. Paweł wyswobodzony z 
niewoli, zwiedzał założone przez sie
bie małoazjatyckie Kościoiy — usta
nowił Tymoteusza biskupem w Efezie.

Już w  powrocie z III podróży do 
Jerozolimy św. Paweł zawezwał do 
Miletu starszych sąsiednień Kościo
łów, chcąc ich ostrzec przed „dra
pieżnymi wilkami nie oszczędzający
mi trzody" — którzy po jego odejściu 
będą swoje błędy wśród wiernych 
rozszerzali.

Co było przepowiedziane, to się sta
ło. Heretycy usiłowali odwieść umy
sły od prawdy, zdarzały się również 
wypaczenia moralne, które nigdy nie 
budują otoczenia. W tych okoliczno
ściach Tymoteusz, będąc jeszcze mło
dym biskupem — jakkolwiek był do
brze u boku św. Pawła przygotowa
ny na swój urząd, potrzebował jed
nak pewnych szczególnych rad, jakie 
mu właśnie św. Paweł w  I liście po
daje.

Treść listu zawiera sposób rządze
nia Kościołem: 1) o głoszeniu Słowa 
Bożego, 2) wskazówki odnośnie ze
brań liturgicznych, 3) dobór kandy
datów na biskupów i diakonów, 
4) uwagi dotyczące postępowania z
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aowmkarzami, 5) o łagodności w  ob
chodzeniu się z poddanymi.

Pod koniec 66 lub 67 roku, kiedy 
św. Pawła znowu wtrącono do w ię
zienia, przeczuwając bliski swój zgon, 
opuszczony i stęskniony — mając u 
boku swego tylko Łukasza — zapra
sza do siebie swego drogiego ucznia 
Tymoteusza, wypisując mu zarazem 
uwagi, jakby ostatni testament — to 
drugi list do Tymoteusza, list pełen 
duszpasterskiej, prawdziwie apostol
skiej troski o Kościół, którym rządzi 
Tymoteusz.

*

Kończę pobieżny przegląd zagad
nień praktycznych, które uznał Apo
stoł Narodów za dość ważne, aby po
święcić im miejsce w swych listach. 
Zagadnienia te, w wielkiej części po

dziś dzień aktualne I żywe, szły W 
parze w nauczaniu Apostoła z doktry
nalnymi uzasadnieniami, były, rzec 
by można, odbiciem nauki Jezusa 
Chrystusa w  praktycznym życiu 
chrześcijańskim. Nie ma w  podejściu 
św. Pawła do tych zagadnień lega
lizmu izraelskiego, nie ma też owej 
beztroski, właściwej dla świata my
śli helleńskiej. Aby całkowicie w y
zwolić ruch chrześcijański od wpły
wu judaizmu i aby chrześcijanie wy
wodzący się z pogaństwa mogli ła
twiej zrozumieć posłannictwo Jezusa, 
św. Paweł nie poprzestał na głoszeniu 
ewangelii opartej na religijnych te
matach żydowskich, ale zachowując 
nieskażoną ideę Jezusa Chrystusa do
stosował słownik i cały, zbyt żydow
ski, charakter tego posłannictwa do 
obyczajów swych słuchaczy. Dobie
rał słowa, obrazy i tematy bardziej

odpowiadające światu greckiemu, 23- 
jął się zorganizowaniem chrześcijan 
w „gminy“, czyli Kościoły autono
miczne, ponieważ nie dla wszystkich 
synagogi były dostępne, wreszcie, aby 
zapobiec niebezpieczeństwu odcięcia 
ruchu chrześcijańskiego od jego na
turalnych podstaw i rzucenia go na 
pastwę powszechnego synkretyzmu, 
aby wprowadzone do wspólnoty 
chrześcijańskiej bez żadnego etapu 
przejściowego masy pogańskie, obcią
żone atawistycznym bałwochwal
stwem i niemoralnością nie stworzy
ły swoistego poglądu na etykę chrze
ścijańską — daje św. Paweł szereg 
pouczeń i wskazań moralnych — na
cechowanych największą siłą dowo
dową i autorytatywną: logiką i ewan- 
gelijnym pochodzeniem. W tym też 
znaczeniu należy oceniać i rozpatry
wać owe praktyczne wskazania.

KS. MGR SZCZEPAN WŁODARSKI

NIEOMYLNOŚĆ I FAKTY
/

K atolicka nauka Kościoła Powsze- m u naszem u określeniu sprzeciwić piestw a zna w iele w ypadków  błądze-
chnego głosi, że wszyscy biskupi się — co niech Bóg zachowa — ośmie- nia papieży i w prow adzania w ier-
wzięci razem  (kolektywnie), tj. gdy lił, niech będzie w yklęty". *) nych w  błąd. Innym i słowy nie jest
spełniają urząd nauczycielski w  spra- Dogmat ten jest bez w ątpienia no- praw dą, że biskupi rzymscy nigdy
wach w iary i m oralności — są nie- w atorstw em , w  chrześcijaństw ie nie- nie błądzili, ani innych do błędu nie
omylni. Praktycznie dzieje się to na spotykanym . W oczach Kościoła Po- wciągali.
soborach ekum enicznych. wszechnego nie jest to orzeczenie do- To stw ierdzenie spieszymy poprzeć

N atom iast zasada rzym skokatolic- gmatyczne, bo praw o do ogłaszania faktam i, k tóre uszeregujem y według
ka, zasada Kościoła W atykańskiego, dogm atow m ają  tylko sobory ekum e- ^wóch przedm iotów  rzekom ej nie-
nie zadow ala się nauką Kościoła Po- ?,1.c^ne a n*f jeden biskup, naw et je- omyiności: w iary i moralności, 
wszechnego. Idzie dalej i tw ierdzi, że JeS° wolę popiera Synod patriar- 
w iarę katolicką (starokatolicką) nale- Skalny (jakim  był Sobór W atykański).
ży w  tym  punkcie poprawić. Kościół yoljor m a Pfawo nazwać się ekum e- Błędy papieży w  sprawach wiary 
W atykański (nowokaiolicki) naucza, nicznym  tylko wówczas, gdy na nim
że jest jeden tak i biskup, który cie- radz3 przedstaw iciele wszystkich pię- papież Liberiusz (352—366) podpisał
szy się przyw ilejem  nieomylności C1.u patriarchatów . Sobor W atykański heretycką — półariańską form ułę wy-
sam, oddzielnie i niezależnie tak  od nie był soborem ekum enicznym , bo znania w iary w bóstwo Chrystusa
kollegium wszystkich biskupów  i ~_r1a l  w  nim  udział przedstaw iciele w }aśnie wtedy, gdy — jak  powiada
od soborów ekum enicznych. Pierw szy tylko jednego patriarchatu  rzymskie- gw _ H ieronim  — cały Kościół u jrzał
raz tę naukę ogłoszono dziewięćdzie- go. Należy tez zauwazyc, ze to m e gię ariańskim . W okresie sporów
siąt la t tem u, na Soborze W atykań- Sobor W atykański uchw alił rzekomy chrystologicznych w  IV wieku Rzym
skim  (1870 r.), nazyw ając ją  dogma- dogm at nieomylności, lecz zarządził n£e ^ył ostoją praw ow ierności kato-
tem  nieomylności rzymskiego bi- PaPiez a  sobor dał jedy- jickiej. Była n ią  A leksandria. O pa-
skupa. nA® „Placet • papież sam ogło- pje^u Liberiuszu pisał patriarcha ale-

Bulla papieska „P astor ae ternus“, „nieom ylnie , ze jest nieomylny, kgandryjski, opoka katolicyzm u, św.
wówczas odczytana powiada, że Niezależnie wszakze od tych spraw  A tanazy; ,,Liberiusz, będąc wypędzo-

Ezym ski Biskup, kiedy przem aw ia form alnych jest jeszcze inna strona ny, załam ał się wreszcie po dwóch
uroczyście (ex cathedra), to jest, kie- zagadnienia. latach i zastraszony groźbą śmierci,
dy spraw ując urząd pasterza i nau- Tak katolicy, którzy podczas Sobo- podpisał2). Dodajmy, że św. A tanazy
czyciela wszystkich chrześcijan, okre- ru  W atykańskiego opierali się uchw a- na wygnaniu nie raz, lecz cztery
śla na mocy swej apostolskiej pow a- leniu nowego dogmatu, jak  i ci, któ- razy * arń razu się m e ugiął przed 
gi naukę dotyczącą w iary i oby cza- rzy obecnie go odrzucają, rozum ują wolą cesarza-arianina. 
jów, których się ma trzym ać Powsze- następująco: Nieomylność papieska Znaw ca stosunków rzymskich, pra-
chny Kościół, na mocy asystencji Bo- rzekomo wywodzi się od nieomylno- wie współczesny owym w ypadkom
skiej w  bł. P iotrze m u przyobiecanej ści św. P iotra, a zatem  nieom ylnym i św. Hieronim , tak  ocenił krok Libe- 
tą  nieomylnością włada, w którą Bo- są papieże nie tylko po roku 1870, ale riusza: „Liberiusz, zwyciężony truda- 
ski Odkupiciel chciał, aby Jego Ko- takim i powinni też być wszyscy pa- mi wygnania, podpisawszy się pod 
ściół w  określaniu w iary i obyczajów pieże przed tą  datą, tj. od XIX. aż do niepraw ością heretycką — wkroczył 
był wyposażony... Jeżeliby zaś kto te- I  w ieku n. e. Tymczasem historia pa- do Rzymu jako zw ycięzca".3)
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Niepoważnie w ygląda w ybielanie 
tego papieża w yjaśnianiem , że brak 
było w arunków  definicji ex cathedra. 
Wiadomo, że takie w arunki były, bo:
a) papież podpisał heretycką form u
łę jako osoba publiczna, b) chodziło 
tu  o praw dę objawioną, c) form uła 
była ułożona, jako nakaz w iary, 
d) zobowiązywała w szystkich chrze
ścijan do jej przyjęcia.

Papież Honoriusz I (625—638) nau
czał herezji monoteletyzm u, za co 
w yklęły go jako heretyka, trzy sobo
ry ekum eniczne (VI, VII i VIII).

Gdy bizantyjski patriarcha powia
domił Honoriusza, że patriarcha Je 
rozolimy, Sofroniusz, głosi naukę nie 
tylko o dwóch naturach, Chrystusa, 
ale i o Jego dwóch wolach (działa
niach), otrzym ał z Rzymu list, w  któ
rym  w yraźnie było napisane: „Stąd 
w yznajem y jedną wolę P ana naszego 
Jezusa Chrystusa... ponieważ P an  Je
zus Chrystus i Słowo Boże, przez k tó
re wszytko zostało uczynione, jest 
tym  samym jednym  działaczem bo
skim i ludzkim". 4) Dowiedziawszy się
0 tym, Sofroniusz w ysłał do Rzymu 
posłów z w yjaw ieniem  swego stano
wiska, ale papież Honoriusz w  d ru 
gim liście do patriarchy  bizantyjskie
go polecił odrzucić praw ow ierną nau
kę Sofroniusza, zwąc ją  „zgorszeniem 
nowego w ynalazku". Dosłownie: „Od
rzuciwszy więc... zgorszenie nowego 
wynalazku, nie wolno nam  określać 
jednego lub dwóch działań, lecz nale
ży wyznawać, że w  jednym  — jak  
niektórzy mówią — działaniu jest je
den działający Chrystus Pan w  dwóch 
naturach, a tam, gdzie mowa o dwóch 
działaniach — należy odrzucić term in 
podwójnego działania i uważać je ra 
czej za działanie tychże dwóch n a tu r 
w  jednej osobie..." 6)

W łaściwą, katolicką naukę wyłożył 
Sobór ekum eniczny K onstantynopoli
tański III, w  680 r., a  papieża Hono
riusza razem  z patriarchą bizantyj
skim  w yklął jako heretyka. Zaapro
bowani przez W atykan historycy pa
piestw a przyznają, że średniowieczni 
papieże przy wstępowaniu na tron 
w yklinali Honoriusza, jako heretyka
1 że papież Leon II, „słusznie postąpił 
zatw ierdzając wyrok soboru powsze
chnego". 6)

Rzymskokatolicki historyk sobo
rów  i biskup Rottenburga, K. Hefele, 
pisał i uczył, że papież Honoriusz bez 
w ątpienia pobłądził z b raku  teolo
gicznej wiedzy. 7)

Na Soborze W atykańskim , tenże 
Hefele był duszą opozycji przeciw  do
gm atowi nieomylności i poddał się 
woli P iusa IX, jako jeden z najw y- 
trw alszych jego przeciwników.

Po 1870 r. trzeba było z Honoriusza 
heretyka zrobić nieomylnego papie
ża, więc posłużono się różnymi elu- 
kubracjam i, by ten cel osiągnąć. I tak 
uczy się obecnie, że Honoriusz o czym 
innym  pisał, a co innego myślał, że 
nie znał się na greckich subtelno
ściach, że wreszcie nie uczył „ex ca
thedra", ponieważ występował jako 
osoba pryw atna". 8) Nie można przy
jąć żadnego z tych tłum aczeń, bo nie 
zaw ierają prawdy. N ikt nie uwierzy, 
że jeden to to samo co dwa. Hono
riusz mógł nie wiedzieć o co chodzi, 
gdy pisał pierwszy list, natom iast

przed drugim  listem  został dostatecz
nie poinform owany o dwóch działa
niach przez w ysłanników  Sofroniusza. 
Nie zgadzamy się naw et, że błądził 
z ignorancji teologicznej, bo działał 
celowo, by iść na rękę cesarzowi He- 
rakliuszowi, który w  walce z najaz
dem  arabskim  chciał zyskać sobie po
parcie monofizytów egipskich i sy
ryjskich.

Tw ierdzenie zaś, że Honoriusz p i
sał do patriarchy  bizantyjskiego, Ser
giusza, jako osoba pryw atna, jest 
oczywistym bałam uctwem . P a tr ia r
cha Sergiusz pytał go o zdanie jako 
patriarchę rzymskiego, a nie jako oso
bę pryw atną, bo m u chodziło o prze
ciwstaw ienie się patriarsze jerozolim 
skiemu. Ponadto w  drugim  liście Ho
noriusza są słowa używane przy okre
ślaniu praw d w iary: „Co zaś się ty
czy dogm atu kościelnego... pow inni
śmy... określić... O kreślając, głosi
my..." 9) Wiec w ystępują tu  najw yraź
niej w szytkie w arunki w ym agane do 
głoszenia nauki „ex cathedra". P rzy
znajem y, że Honoriusz nie występo
wał, jako głowa i nauczyciel wszyst
kich chrześcijan, ale to  jedynie dla
tego, że jeszcze nie wiedział o takiej 
możliwości. Głową i nieomylnym 
nauczycielem  całego Kościoła Po
wszechnego był sobór ekumeniczny, 
a ten uznał Honoriusza za heretyka.

Papież Paw eł V (1605—1621) zaapro
bow ał dekrety  Kongregacji św. Offi- 
cium i Indeksu w  spraw ie sytemu Ko
pernika. Kongregacja św. Officium 
orzekła dosłownie: „Zdanie, że słońce 
jest centrum  św iata i całkiem  sie nie 
porusza ze swego miejsca, jest głupie 
i absurdalne filozoficznie oraz for
m alnie heretyckie, gdyż w prost sprze
ciwia sie wypowiedziom Pism a św. w  
wielu m ie lc ac h , tak  w edle w łaściwo
ści słów, jak  i według powszechnego 
w ykładu i rozum ienia św iętych Oj
ców i uczonych doktorów". 10)

D ekret ten polecił ogłosić ponow
nie nanież U rban VIII. gdv zmuszo
no 1633 r. uczonego m atem atyka w ło
skiego. Galileusza, do wyrzeczenia się 
teorii KoDemika, jako „błędnej i he
retyckiej".

W ielką Ilość innych faktów  św iad
czących o omylności bisknnów  rzvm- 
skich oodał rzym skokatolicki profe
sor hicf^ni Kościoła na uniwprsytećie 
m onachiiskim . ks. J. Doellinger. pi
szący w  okresie Soboru W atykańskie
go. Uderzyła go zwłaszcza ignorancja 
papieży w nauce o sakram entach św.

I tak  pap. Celestyn III (1191-1198) 
zadecvdował, że herezja jednego z 
m ałżonków rozrywa sakram ent m ał
żeństwa i dlatego stronie praw ow ier
nej wolno odejść i zawrzeć drugie 
małżeństwo. Natom iast papieże- Tno- 
centy III i H adrian VI oraz Sobór 
trydencki orzekli, że herezja nie roz
ryw a m ałżeństwa.

Pap. Eugeniusz IV w  dekrecie z dn. 
22 listopada 1439 o sakram entach 
nauczał, że istotna częścią form v sa
kram entu  kap łaństw a jest podacie 
diakonowi świętych naczyń. W iado
mo jednak, że istotna form ą tego sa
kram entu  od początku chrześciiań- 
stwa było w kładanie rak, a Dodawa
nie naczyń wprowadzono dopiero w 
średniowieczu. u )

Przypom nijm y, że papieże „Ciem
nego w ieku" (w latach 882—1048), pro
w adząc między sobą walkę o władzę, 
z zasady unieważniali święcenia ka
płańskie udzielane przez swych po
przedników  (zamordowanych) i po
w tórnie święcili kapłanów  i bisku
pów, którzy już raz otrzym ali ważne 
święcenia. Zacytujm y rzym skokato
lickich historyków  papiestw a: Ste
fan VI „urządził okropny sąd po
śm iertny nad daw nym  swoim w ro
giem Formozusem... uznano jego pon
ty fika t za n iepraw ny — a udzielone 
przez niego święcenia za nieważne. 
Po w yroku zdarto z trupa  szaty i 
wrzucono go do Tybru... W kilka m ie
sięcy później uduszono w więzieniu 
tego profanatora. Szybko nastąpiły  po 
sobie pontyfikaty Rom ana i Teodo
ra  II. Ostatni z nich miał odwagę po
chować z honoram i zwłoki Formozu- 
sa i uznać z powrotem  ważność jego 
zarządzeń. N astępnie Sergiusz III... 
jako dawny wróg Formozusa znowu 
ogłosił za nieważne wszytkie dokona
ne przez niego święcenia." 12)

Podobnie zresztą działo się z sak ra
m entem  chrztu św. Pap. Mikołaj I 
( t 867) uczył, że nie należy pow tórnie 
chrzcić tych, którzy zostali już raz 
ochrzczeni, „w  im ię Trójcy św. lub 
tylko w  im ię Chrystusa". I;i)

N atom iast pap. Mikołaj V w  1452 r. 
pisał do biskupa wileńskiego, że Ru- 
sini, naw róceni z praw osław ia na 
rzym ską w iarę muszą być chrzczeni 
pow tórnie według ry tuału  łacińskie
go. Pap. A leksander VI zabronił tej 
praktyki, natom iast pap. Leon X zno
wu chrzest grecki unieważnił, by w  
1521 r. ^wycofać się z tego stanowiska. 
Szczegóły te  podaje rzym skokatolic
ki historyk O skar Halecki. u)

Drobną, ale dość charakterystyczną 
dla chciwych papieży średniowiecza 
jest herezja pap. Ja n a  X X II (t 1324). 
W alcząc z zakonem  franciszkanów, 
którzy pragnęli zachować doskonałe 
ubóstwo w  myśl ideologii św. F ran
ciszka z Asyżu, potępił i uznał za he
retyckie zdanie, mówiące, że Chrystus 
i Apostołowie nie posiadali żadnego 
m ajątku. 16) Po uw ażnym  przeczyta
n iu  Ewangelii rac ję  przyznam y fra n 
ciszkanom.

Błędy papieży w  sprawach 
moralności.

Błędy dogmatyczne papieży bledną 
w  porów naniu z przewrotnością zasad 
m oralnych, które papiestwo w prow a
dzało w życie.

Do niewybaczalnych błędów  z dzie
dziny obyczajów należą papieskie bul
le nakazujące palenia czarownic i 
wszytkich, m ających coś wspólnego 
z diabłem. Dzisiaj w  katechizm ie 
rzym skokatolickim  w iara  w  czary, 
uroki i zabobony jest zaliczana do 
grzechów przeciwnych pierwszem u 
przykazaniu Bożemu. Natom iast k il
ka w ieków tem u wierzących w  cza
ry  palono na stosie, palono również 
tych, którzy publicznie powątpiewali 
w  rzym ską naukę o czarach.

Papieską naukę o czarach i diabel
skich sztuczkach znajdziem y w  dwóch 
bullach: „Vox in  Rom a" (pap. Grze
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gorz IX  w  1233 r.) oraz „Super spe- 
cuła“ (pap. Jan  X X II w  1334 r.). 
Szczegóły dotyczące w ykonania pa
pieskich zarządzeń znajdziem y w  bul
lach pap. Eugeniusza IV z 1447 r. oraz 
pap. Inocentego VIII z 1484 r. („Sum- 
mis desiderantes“). Ten ostatni pa
pież pisał: „Doszło do naszej w iado
mości, że w  niektórych częściach pań
stw a niemieckiego wiele osób obojga 
płci... obcuje płciowo z diabłam i w  
postaci mężczyzn lub kobiet. Za po
mocą zaklęć, pieśni i innych czaro
dziejskich p rak tyk  psu ją oni i nisz
czą porody kobiet i zwierząt, płody 
ziemi, w innice, sady i łąki... uniem o
żliw iają mężczyznom zapładnianie, a 
kobietom rodzenie i w ypełnianie obu
stronne obowiązków małżeńskich... 
A dzieje się to, mimo że nasi ukocha
ni synowie, H enryk Institoris i Jakub  
Sprenger... ustanow ieni zostali inkw i
zytorami... Nie wolno nikom u lekce
ważyć tego naszego pisma..." ie)

Gdy Chrystus szedł do Sam arii, a 
Sam arytanie nie przyjęli Go i gdy 
uczniowie żądali od Niego kary  ognia 
z nieba na niegościnnych ludzi, J e 
zus „obróciwszy się, zgromił ich, mó
w iąc: „Nie wiecie, czyjego ducha je
steście. Syn Człowieczy nie przyszedł 
dusze tracić, ale zachować" (Łuk. 9, 
55n.). N atom iast papieże uczyli ina
czej. U stanowili „św iętą" Inkwizycje, 
k tóra m iała za zadanie niszczyć 
w szystkich wrogów papiestw a ogniem 
i mieczem. Na skutek papieskich za- 
rzadzeń i pouczeń zginęły na stosie 
setki tysięcy ludzi, a jeszcze więcej 
zginęło w  lochach 'więziennych. Cho
ciaż dekrety papieży w  te j spraw ie 
nie byłv głoszone .,ex cathedra", to 
przecież skutek był niezm iennie ten 
sam. M ordowanie jednostek i rzuca
nie ca>ych narodów  do wojen prze
ciw drugim  jedynie z powodu od
miennych przekonań wyznaniowych 
czy kościelnych.

P rak tyk i te — jak  uczyli papieże — 
były dziełem Ducha św., gdyż pap. 
Leon X, potępiając naukę M. L utra 
bullą „E -urge Domine" z 1520 r., w y
klą ł i tak ie zdanie: „Palenie herety
ków sorzeciw ia się woli Ducha 
św.“. 17)

Inną stronę papieskiej etyki przed
staw iają zasady polityki i stosunku 
władzy duchownej do świeckiej.

Pismo św. w yraźnie uczy, że wszel
ka w ładza od Boga pochodzi: „Nie 
masz w ładzy jeno od Boga, a te, k tó
re  są, od Boga są ustanow ione (Rzym. 
13, 1—4). Natom iast pap. Eonifacy V III 
(t 1303) w  bulli „Unam  S a^^tam '1 do
ucza „ex cathedra", że w ładza świec
ka pochodzi od władzy duchow nej: 
„Gdyż władza duchow na ma ustana
wiać i sądzić w ładzę ziemską". i8)

Pap. Paw eł IV C araffa w  bulli 
„Cum ex A postolatus officio" z dnia 
17 kw ietnia 1559 r. uczył „ex cathe
dra", że książęta i m onarchowie, któ
rzy popadli w  herezję lub schizmę, 
m ają  być uw ażani za zdetronizow a
nych „ipso facto" (samym czynem) i 
bez odwołania.

Pap. Grzegorz X III (f 1585) podbu
rzał przeciw  królowej Anglii, Elżbie
cie, katolickich Irlandczyków  i po
pierał otw arcie spiskowanie na życie 
Elżbiety. Rzymskokatolicki historyk, 
A ndre Maurois, podaje, że w  1580 r. 
sekretarz stanu Stolicy Ap. — na py
tan ie  postawione w  tej spraw ie przez 
jezuitów  angielskich — odpowiedział: 
„Skoro ta  w ystępna kobieta jest przy
czyną stra ty  dla w iary tylu milionów 
dusz, nie m a żadnej wątpliwości, że 
ten, kto w ypraw i ją  z tego św iata ze 
zbożną in tencją służenia Bogu, nie 
tylko w cale nie zgrzeszy, ale zdobę
dzie sobie zasługę". 19)

H istorycy papiestw a aprobow ani 
przez W atykan tłum aczą ten  ostatni 
fak t dość osobliwie: „Na pytanie, jak  
w yjaśnić to  zboczenie m oralne, no
woczesne badania nie bez słuszności 
w skazują na to, że Grzegorz X III 
uległ w  tym  wpływom  Hiszpanii, za
równo w  zakresie polityki jak  i etyki 
społeczne!" Wiec jednak „nainow - 
sze badania" m usiały wykazać, że pa
pieże popełniali „zboczenia m oralne" 
w  zakresie etyki, czyli błądzili w  n au 
czaniu zasad m oralnych! Nie obcho
dzi nas, czy ich do tego nam aw iał 
średniowieczny diabeł czy król Hisz
panii, cieszymy się tylko, że w atykań
scy uczeni przyznają nam  rację co do 
sam ej zasady.

W ymienione wyżej fak ty  nie w y
czerpują długiej listy  błędów popeł
nianych przez papiestwo w  nauce 
w iary i obyczajów, ani nie zahaczają

o złe życie osobiste w ielu papieży. 
Przypuszczam y jednak, że mogą się 
przyczynić do urobienia sobie w łaści
wego sądu o papieskiej nieomylności.

*) Acta et decreta S-ti oecuraenici Co- 
cilii Vaticani, F riburgi Brizg. 1892, s. 
488.

2) Hist. Arian, od monachos, c. 41, Mignę, 
P. G. XXV, 742.

3) Chronicon, Mignę, P. L. XXVII, 683 
„U berius taedio victus exilii, in  hae- 
reticam  pravitatem  subscribens Romam 
ąuasi victor in trav it“ .

4) „Unde et unam  voluntatem  fatem ur D. 
n. J. Christi... quia Dominus .7. Chr., 
Filius ac Verbum Dei, per quem facta 
sunt onmia, ipse sit unus operator di- 
vinitatis atque hum anitatis". Patrz 
Denzinger -  Bannw art, Enchir. Symb., 
Friburgi Brisg. 1911, s. 109.

5) Tamże, s. 110.
e) Seppelt; Loeffler, Dzieje papieży, Po

znań 1936, s. 114.
7) Hefele~Leclerq, H istoire des Conciles, 

Paris 1907 n„ vol. III, s. 347. n.
») „Si u t haeretieus proprie dictus dam- 

natus fuerat sane u t privata persona, 
non u t Pontifes ex cathedra loquens“ . 
Tak Tanquerey Synopsis theologiae 
dogmaticae, t. I, n. 759 c.

*) „Q uantum  ad dogma ecclesiasticum 
pertinet... debemus... definire... Defi- 
nientes praedicare...".

ir) Jangey, Diet. apologet. de la foi cath., 
Paris 1891 hasło Galileusz.

u) D er Papst und das Conzil von Janus, 
Leipzig 1869, s. 407.

<3) Seppelt i Loeffler, wyd. cyt., s. 171 n.
13) Denzingei -  Ban., wyd. cyt. s. 153.
14) Oscar Halecki, From  Florence to Brest, 

Eome 1958, s. 122.
“) Denzinger -  Ban., wyd. cyt., s. 210.
16) Hoensbroech Hr., papiestwo, W arsza

wa 1907, s. 259 n.
<7) Denzinger -  Ban., wyd. cyt. s. 259.
*8) Tamże s. 205 n.
•9) Andre Maurois, Dzieje Anglii, wyd. 3, 

s. 258.
2°) Seppelt i Loeffler, wyd. cyt., s. 387.
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SW. JAN CHRYZOSTOM 
OBROŃCA MAŁŻEŃSTWA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

MIECZYSŁAW URBANOWICZ 

(Ciąg dalszy)

POTRZEBA CNOTY ŁAGODNOŚCI W MAŁŻEŃSTWIE

C zęste kłótnie za truw ają  atm osferę pożycia m ał
żeńskiego. Dlatego św. Jan  Chryzostom radzi 
gorąco unikać ich i nie stw arzać przyczyn do 
nich wśród małżonków. W życiu istnieje tysiące 

powodów do niezadowolenia. Mąż nie powinien przede 
w szystkim  bezkrytycznie wierzyć plotkom, zniesław ia
jącym  żonę, ona zaś nie pow inna podejrzew ać każdego 
kroku męża i oskarżać go o niewierność, gdy do tego 
nie m a rzeczywistego powodu. Oczywiście, mąż nie po
w inien stw arzać naw et pozorów lekkomyślnego postę
powania. „Niechaj żona nie traktuje podejrzliwie każ
dego kroku męża, ale mąż ze swej strony, niechaj dba
0 to, aby jego zachowanie nie budziło podejrzenia żo
ny"... „Powiedz mi bracie, czy słusznie czynisz prawic 
cały dzień przebywając z innymi poza domem, a z żoną 
tylko pod koniec dnia? Czy w  tych warunkach może 
być wolna od podejrzeń i mieć o tobie dobre mniema
nie? Jeśli żona czyni to z miłości do ciebie, z czułości, 
z nadmiaru obawy o ciebie, a nie z pychy. Ona boi 
się przecież, aby inna nie zastąpiła jej w  twoim sercu, 
nie zabrała jej tego, co ma najcenniejszego w  świecie
1 nie zbrukała jej łoża małżeńskiego".

Mąż pow inien unikać także obdarzania nadm ierny
mi względam i młodej służącej i tak  samo pow inna po
stępować żona wobec służby m ęskiej, gdyż względy ta 
kie są często poważnymi powodam i rozłam u w  m ałżeń
stwie. Źródłem  niesnasek pogłębiających obcość w  po
życiu są także spraw y pieniężne. Św. Chryzostom ostrze
ga małżonków: „Niechaj małżonek bogaty nie wyrzuca 
ubóstwa małżonkowi biednemu... żona nie powinna mó
wić do męża: „Tchórzliwy, podły człowiek, leniwy i gnu- 
śny! Inny na twoim miejscu — chociaż niskiego pocho
dzenia i stanowiska, pokonując niebezpieczeństwa 
i przedsiębiorąc trudne prace, zdołał zgromadzić olbrzy
m ie bogactwa. A jego żona. okryta złotem przejeżdża 
przez ulice miasta w  pojeździe zaprzężonym białymi 
mułami... Ty jesteś tchórzem podszyty i twoje życie nie 
jest nikomu potrzebne... Żono, wyst^pg*! j się takiej bu
dzącej gniew mowy..." napom ina Święty.

„Ale — powie może ktoś — jak ona ma znieść ubó
stwo? Kto jej przyjdzie z pomocą? Niechaj myśli o tych 
kobietach, które są bardziej biedne, niż ona, o jakże 
wielu szlachetnych kobietach i często wysokiego uro
dzenia, które nie tylko nie otrzymały niczego od swych 
mężów, ale dla nich poświęciły i opuściły wszelkie 
bogactwa. Z drugiej strony niechaj mąż zraniony jej 
wymówkami nie da się unieść gniewowi, nie porywa 
się do bicia, niechaj będzie wyrozumiały dla jej słabo
ści i odpowiednimi argumentami niechaj usiłuje zmie
nić jej postępowanie. Bez zniewag, bez przekleństw, nie 
raniąc jej godności"...

Jakąż znajomość na tu ry  ludzkiej zarówno kobiecej 
jak  i meskiej w ykazuje w ielki kaznodzieja starożytno
ści! W nikliwość, z jaką obserw uje życie m ałżeńskie 
swych w iernych, pozwala m u na jasny sąd, na m ądre 
i głebokie, ale bardzo życiowe uwagi i ostrzeżenia. Nie 
m a w  nich nic z jałow ej i oschłej teorii. Św. Jan  Chry
zostom uznaje bowiem  w  pełni n a tu rę  przyrodzoną m ał
żeństwa, chociaż tak  bardzo podkreśla nadprzyrodzony 
charak ter tej instytucji. Dlatego jego w skazania zawsze 
są aktualne, pomimo tego, że od czasów, w  których żył, 
upłynęło 1500 lat.

Jest on dobrym  znaw cą psychologii kobiecej, toteż 
odradza mężom używ ania zbyt mocnego tonu i zbyt

gw ałtownych w ystąpień. Wie on, że ten sposób postę
pow ania w yw ołałby u kobiet zrozum iały opór... „Mów 
do żony językiem  uczucia; nic bardziej nie ułatw ia do
brego przyjęcia twojego poglądu jak  w yrażanie go w  do
broci i przyjaźni... powiedz jej: mogłem ożenić się z bo
gatszą od ciebie kobietą pochodzącą z lepszego domu, 
ale ja  tego nie chciałem, wolałem  tw oją skromność, 
łagodność i cnotę..." Mąż nie powinien używać zbyt 
surow ych słów, chcąc odwieść żonę od błędnego poglądu 
na szczęście w  m ałżeństw ie, na znaczenie m ajątku  dla 
współżycia małżeńskiego i w ychow ania dzieci. Za wszel
ką cenę niech unika m etod przekonywania, k tóre 
w  oczach żony uczynią go człowiekiem tw ardym , bez 
uczucia, nudnym  i chciwym. Jego rady i uwagi pow in
ny być zawsze powiązane z rozm aitym i okolicznościa
mi życia, tylko w tedy żona będzie mogła je ocenić i zro
zumieć. Gdy jej powiesz, że wolałeś ją, niż kobietę 
bogatą, w yjaśnij jej, dlaczego tak  postąpiłeś. Twój krok 
nie był przypadkowy i nieprzem yślany. Daj jej do zro
zum ienia, że bogactwo nie jest najw ażniejszym  dobrem  
w  twoich oczach. Jest ono często udziałem  złodziei, lu
dzi nieuczciwych, pochlebców i profanatorów  cm enta
rzy. Prosząc o je j rękę uczyniłeś to dlatego, że ceniłeś 
w ielką w artość jej duszy, k tóra w  twoich oczach jest 
cenniejsza, niż wszelkie skarby św iata. M ądra dziew
czyna, k tórą cechuje szlachetny charakter, więcej jest 
w arta , niż cały świat. T aka jest przyczyna mojego przy
w iązania do ciebie, dlatego kocham  cię i naw et bardziej 
cenię, niż siebie, gdyż to życie doczesne jest niczym..." 
„Życie doczesne — mówi — jest krótkotrwałe, jest kru
che i marne" — dlatego małżonkowie pow inni umieć 
wspólnie zasłużyć na nagrodę Bożą, aby po tym  życiu 
móc wiecznie współżyć z Jezusem  Chrystusem  i w  n a j
doskonalszej szczęśliwości żyć z sobą na wieki.

Harm onia, jak a  pow inna panow ać w  małżeństwie, 
jest podstaw ą szczęśliwego pożycia. Bez zgody nie mo
że być mowy o tej harm onii. Z tego względu m ąż w i
nien robić wszystko, aby swoim postępowaniem  ująć 
sobie żonę, pociągnąć ku sobie i daw ać jej często do
wody swej miłości. Pow inien kochać i swoją czułą 
opieką ojcowską otaczać również dzieci, k tóre są także 
dziećmi jego żony. W jego ojcowskiej miłości przebijać 
się będzie przecież rów nież miłość do żony. Tak jak  
żona w inna oddać się całkowicie mężowi i swojej ro
dzinie, tak  i m ąż w inien czynić podobnie. „Dlatego 
opuści człowiek ojca swego i matkę swoją i złączy się 
z żoną swoją i będą dwoje jednym ciałem". 
ii&S*

UMIEJĘTNOŚĆ WYCHOWYWANIA DZIECI

Św. Jan  Chryzostom wzywa rodziców chrześcijań
skich, aby nie szczędzili w ysiłków i ofiar w  wychowy
w aniu  dzieci. Widzi ze sm utkiem , że w ielu rodziców 
;aniedbuje swoje obowiązki w  kształtow aniu duszy dzie
cięcej. Taka obojętność rodziców — woła św. Chryzo
stom — jest w strę tną  w  oczach Boga! „Jeżeli Żydzi wy- 
ypnłoi; p-nip.,, !rdy powróciwszy z niewoli, zamiast
najpierw odbudować opuszczoną świątynię, woleli ozdo
bić swoje ogniska domowe, o ileż więcej zasługują na 
Jego gniew matki, które zaniedbują żywe świątynie, 
którym same dają życie" — mówi z oburzeniem  Święty. 
P raw dziw a m atka m a zawsze „oko otwarte na postępo
wanie swych dzieci" — aby nie dopuścić, żeby w  ich 
duszach zagnieździły się złe nam iętności i żeby mogły 
razem  z n ią  zasłużyć sobie na to, by zostać m ieszkań
cami nieba i uczestniczyć w  szczęśliwości wiecznej. Nie

- ty le  urodzenie dziecka świadczy o m acierzyństw ie i o j
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costwie, ile roztropne i  cnotliw e wychowanie, k tóre 
otrzym uje.

Bóg chciał, aby miłość rodzicielska dla dzieci spoczy
w ała na naturze i uczuciu, aby zdolni byli wybaczać 
im  m ałe i drobne przewinienia, a karać surowo za po
pełniane z uporem  i złą wolą poważne wykroczenia, 
Sw. Chryzostom zdaje sobie spraw ę z tego, że zbyt wiel
ka pobłażliwość rodziców stanow i zachętę do złego po
stępow ania dzieci. Rodzice w inni kochać swoje dzieci 
w  sposób zgodny z na tu ra ln ą  skłonnością, to jest umieć 
określić granicę swej wybaczającej wobec dzieci miło
ści, tak, aby Bóg mógł ich nagrodzić za wychowanie, 
jak ie  dali swym dzieciom.

Sw. Jan  Chryzostom bardzo wysoko ocenia rolę m at
ki w  ognisku domowym. W swym w spom nieniu zacho- 
w ął na zawsze piękny i szlachetny wzór postaci w łasnej 
m atki. Głęboko współczuje z cierpieniam i m acierzyń
stwa, ale w ie również w iele o nieporów nanych rado
ściach, jakie kobiecie daie macierzyństwo. „Skarżycie 
się, że pierw sza kobieta Ewa sprow adziła n a  w as bole
ści i troski rodzenia oraz d ługiej ciąży. O, nie gniew aj
cie się! Bez w ątpienia jesteście skazane na cierpienia 
i fatygi rodzenia, ale cóż to wszystko m a za znaczenie 
wobec zbożnego dzieła, do którego daje w am  okazję 
dobre wychowanie".

Dobrze wychowane dzieci są źródłem obfitych radości 
i zbaw ienia duszy. Sw. Chryzostom podkreśla ciągle, że 
nie urodzenie dziecka czyni z kobiety-m atkę, ale w y
chowanie dzieci. Czyż św. Paw eł nie mówi w  pewnym  
miejscu... ,.że dzieci wychowała...'? (Tym. V, 10). Nie 
mówi, w ielki apostoł „że dzieci urodziła*', ale „że je 
wychowała".

A to wychowanie dzieci w  naigłebszvm  tego słowa 
znaczeniu widzi św. Paw eł „w w ytrw ałości w  wierze, 
w  miłości oraz w  świątobliwości połączonej ze skrom 
nością". Chce przez to powiedzieć, że m atki o trzym ają 
nagrodę od Boga,jeżeli dzieci w y trw ają  w  wierze, mi
łości i świątobliwości.

Taki jest obowiązek i to  naczelny obowiązek m atki, 
gdyż tylko ona może w  sposób stały  i trw ały  wypełnić 
to  zadanie wychowawcze. O jciec bowiem m a tysiące 
innych kłopotów  zwiazanych z u trzym aniem  rodziny 
i pełnieniem  obowiązków swoiego stanu i zawodu. Ko
b ie ta  w olna od trosk  m aterialnych łatw iej może zaiać 
się w ypełnieniem  tego obowiązku, ma lepsze w arunki 
do wychowywania, niż ojciec wciąż odryw any od do
m u i rodziny. Nie znaczy to wcale, aby ro la wychowaw
cza ojca była bez znaczenia — stw ierdził Św. Jan  Chry
zostom. Powaga ojca przy ognisku domowym posiada 
bardzo w ielkie znaczenie; godność ojca jest w ybitnie 
wielka. Ojciec jest w jego oczach jak  gdyby żywym 
głosem wychowania danym  przez Opatrzność, nauczy
cielem, który głośno w  przeciw ieństw ie do natury  ludz
kiej i sum ienia — za pomocą słów, rad, k a r  i ostrzeżeń 
wychowuje i kształtu je charak ter oraz serce dziecka. 
Bóg chciał, aby dzieci były otoczone miłością rodziców 
i przpz nich wychowywane do cnotliwego życia. Sw. 
Jan  Chryzostom nie ma dosyć słów oburzenia na rodzi
ców obojętnych dla swych wychowawczych obowiąz
ków. Gromi on ojców, którzy są bardziej oddani tresu 
rze swych koni, niż w ychow aniu dzieci. Takie zacho
w anie ojców smuci go głęboko. Bo jakżeż to? — gdy 
chodzi o w ybór wychowawcy dla dziecka bierze się 
pierwszego lepszego, a gdy przyjm uje się stajennego, 
dopytują się o jego reputację u poprzedniego pana; 
czy nie był złodziejem lub pijaczyna, albo też nieukiem  
w  swoim zawodzie. A tymczasem jak  w ielka odpowie
dzialność spoczywa na lekkom yślnych rodzicach! Jakież 
nieszczęścia grom adza na swoja głowę! Bo gniew Boży 
ich nie oszczędzi, ostrzega św. Chryzostom i przypom ina 
im, jak to św iątobliwy Eliasz, w ielki kapłan  Starego 
Zakonu, znieść m usiał straszliw e kary  Boże za to, że nie 
karcił dostatecznie swoich synów. Jeżeli rozgniewany 
Bóg nie m iał względów dla tak  zasłużonego starca, k tó
ry  przez dwadzieścia la t kierow ał bez zarzu+u narodem  
żydowskim, o ileż surowszy bedzie dla rodziców żyją
cych w  epoce wyższej wiedzy, którzy nie tylko nie 
czuw aja nad krokam i swych dzieci, ale zachęcają je 
naw et do obłudv i występków. Tacy rodzice sa dla 
swvch dzieci bardziej okrutni, niż barbarzyńcy. Ci ostat
ni czynią swych pojm anych wrogów niew olnikam i — ich 
ojczyznę podbiiaią. ale zadają im  tylko fizyczne cier
pienia; ale rodzice zniedbujący wychowanie swych dzie

ci upodlają ich dusze, k rępu ją  ją  łańcucham i, jak  wroga 
wziętego do niewoli, i w tym  stanie oddają je  na łup 
okrutnych i złych dem onów nam iętności.

JEDNOŚĆ DUCHOWA I JEDNOŚĆ CIELESNA

Rozważając głęboko zagadnienie m ałżeństw a — św, 
Jan  Chryzostom nastaje  na to, aby m ałżonkowie dążyli 
bardziej do związku dusz i serc, niż do związku ciał, 
Dla urzeczyw istnienia m isterium  ich jedności bardziej 
potrzebna jest wspólność duchowa podobna do tej, k tó
rej wzorem jest związek Chrystusa z Kościołem. W tym  
kierunku mąż powinien oddziaływać na żonę, a ona na 
swojego męża. Byłoby błędem  mniemać, że można tego 
dokonać tylko za pomocą wdzięków cielesnych. Bo jak 
że n ietrw ałe są te wdzięki! Przecież na skutek przy
zw yczajenia się, nie jesteśm y zdolni do zachwycania 
się słońcem, ani gwiaździstym niebem. Taki jest wpływ 
przyzwyczajenia. Podobnie dzieje się w  życiu m ałżeń
skim. Po kilku miesiącach, a po upływ ie roku najpóź
niej, m ąż nie zw raca już uwagi ani na strój, ani na 
piękność swojej żony — stw ierdza św. Jan  Chryzostom. 
P iękniejsze będą mu się w ydaw ać kobiety spotykane 
poza domem. Bardziej trw ałe i bardziej pociągające 
będzie je j czyste serce, je j szlachetne uczucia. N iechaj 
wiec przem aw ia łagodny i pełen serdeczności głos ko
biety, gdyż żaden inny m u nie dorówna, żaden bowiem 
tak  nie chw yta za serce; ani głos przyjaciela, ani głos 
ojca i m atki, ani głos nauczyciela czy władcy; żaden 
nie jest tak  skuteczny i dobroczynny, gdyż głos żony 
pochodzi z miłości — mówi św. Chryzostom.

Do pogłębienia jedności m ałżeńskiej przyczynia się 
w  w ielkim  stopniu w spólna m odlitw a i uczęszczanie na 
nabożeństw a, czytanie P ism a Sw., częste przypom inanie 
życia i przykładów  wielkich świętych, a przede wszyst
kim  św. P io tra  i św. Paw ła, którzy zdobyli swoim ży
ciem i św iątobliwością w iększą cześć i poważanie, niż 
królow ie i możni tego św iata. Niechaj Pism o Święte, 
które stanowi pożywienie duszy, znajdzie sie od wcze
snych la t młodości w  rękach rodziców i dzieci.

P rzez lek turę P ism a uświęci się i uszlachetni ich ję
zyk, a  dusza wzniesie się ku Bogu. Co więcej — mówi — 
tak  jak  pożywienie wzm acnia siły ciała, lek tu ra  Pism a 
Świętego wzm acnia duszę. Sw. Chryzostom błaga ro
dziców chrześcijańskich, aby przez swoją lekkomyślność 
nie w yrzekali się takiego dobrodziejstwa. Aby jednak 
pogłębić ducha chrześcijańskiego w  rodzinie — trzeba, 
żeby dom stał się drugą św iątynią Bożą. Czy — zapytuje 
św. Jan  Chryzostom — rodzice nie będą zdawali pew
nego dnia rachunku przed Bogiem za wychowanie i zba
w ienie dusz swych dzieci, podobnie jak  kapłani za zba
w ienie dusz swych w iernych? Czyż może być bardziej 
wzniosłe i wyższe zadanie i odpowiedzialność? W ypeł
nienie tego obowiązku umożliwi codzienne czytanie 
P ism a Świętego w  rodzinie.

Życie m ałżeńskie i rodzinne nie może być przeszkodą 
dla oddania się pobożności i modlitw ie. Przeciwnie, mo
dlitw a pow inna stanow ić jakby duszę małżeństwa. 
W m ałżeństw ie jest czas na miłość i jest czas na modli
twę. Sw. Jan  Chryzostom podkreśla z w ielką mocą zna
czenie i dobrodziejstw a m odlitwy w  życiu małżonków. 
Trzeba jednak, żeby małżonkowie umieli poświęcić co 
pewien czas obcowanie cielesne na rzecz modlitwy 
i wstrzemięźliwości chrześcijańskiej, gdyż jak  mówi: 
„Jeżeli m ałżeństw o jest czci godne, to uświęcić je  może 
tylko dziewictwo", co w  związku m ałżeńskim  m a ozna
czać wstrzem ięźliwość cielesną. Kto bowiem pragnie 
wypełnić swoje obowiązki pobożności, w inien spędzać 
ze swojego serca wszelkie ziemskie myśli, A nic bar
dziej nie usposabia duszy do stanu głębokiej kontem 
placji jak  wstrzem ięźliwość i post. Jednak  stać się to 
może tylko za obopólną zgodą małżonków, gdyż inaczej 
mogłoby to spowodować niepożądane tarcia, a nawet 
niezgodę małżonków. Sw. Jan  Chryzostom nie zaprze
cza, że modlić się do Pana Boga można wszędzie. Ale 
najlepszym  m iejscem modlitwy jest kościół. O dpraw ia
ne w nim  nabożeństwa, śpiew ane pieśni nabożne, jego 
w nętrze — dostosowane są do potrzeb duszy pragnącej 
połączyć się z Bogiem, n as tra ja ją  serca i uczucia ludzkie 
w  najwyższym  stopniu podniośle. „Dawniej — stw ier
dzał św, Chryzostom — domy były kościołami, obecnie 
kościół stał się domem“. Tak licznie na skutek jego 
kazań — schodził się do św iątyń lud  Konstantynopola.
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UTOPIA, CZY REALIZM?

Może ktoś zapytać, czy m ałżeństwo chrześcijańskie tak 
pojęte i urządzone jak je  sobie w yobrażał św. Jan  
Chryzostom, jest w  praktyce życia możliwe? Czy to nie 
piękna utopia, nieziszczalna idea, w spaniała ale nierze
czywista? Czyż to nie jest jedynie „m arzenie świętego 
człowieka"? jak  to napisał jeden z historyków, biograf 
św. Jana Chryzostoma. A jednak stanowczo: Nie! Świę
ty  Chryzostom jak  i inni święci nie był ani utopistą, 
ani m arzycielem oderwanym  od ziemi i życia. Mogą się 
oni takim i w praw dzie w ydaw ać w  naszych krótko
wzrocznych oczach. Cokolwiek jednak  nam  się zdaje — 
są oni wybitnym i realistam i, tylko, że w idzą wszystkie 
spraw y doczesne w  prom ieniach św iatła Bożego.

Czyż to nie z takich w łaśnie m ałżeństw  wyszli ci 
olbrzym i Kościoła: Ojcowie IV i V w ieku? Czyż sam 
św. Chryzostom nie zawdzięczał wiele m atce swojej, 
św iątobliw ej wdowie, która kierow ała nim  od najw cze
śniejszej młodości na drodze pobożności i cnoty? P ięk
nym  wzorem przyświecało m u również życie nauczy
ciela, retora Libaniusza, który również od swojej m atki 
otrzym ał jak  najstaranniejsze wychowanie. Św. Jan  
Chryzostom pisze w  swoim trak tacie „Do młodej w do
wy". 7,p <■—> czcigodny nauczyciel — publicznie sławił 
swoją matkę.

To samo można powiedzieć o Bazylim, o św. Grzego
rzu z Nazjanzu i św. Grzegorzu z Nysy. W błogosła
wionej atm osferze tych chrześcijańskich do głębi ognisk 
domowych, u których czuwały owe szlachetne Nonny 
i Makeymy — nabyw ali oni i rozw ijali w iarę, k tórej 
nic i n ik t nie zdołał zachwiać. Czyż to również nie Mo
nika spraw iła sw ą w iarą, m odlitw ą i łzami, że syn jej 
A ugustyn utraciw szy łaskę, na powrót ją  odzyskał i stał 
Się w ielkim  św iętym  Kościoła?

W dziejach Kościoła można by mnożyć bez końca 
przykłady błogosławionych owoców doskonałego m ał
żeństw a chrześcijańskiego. Jakże to pocieszające wzo
ry, jakże budujące Wówczas za żvcia św. Jan a  Chryzo
stom a w rogiem  zasad głoszonych „'rzez niego i Kościół 
było wciąż jeszcze potężne pogaństwo i przeniknięte 
ku ltu rą  pogańskiego św iata — życie świeckie. Dążenie 
do doskonałości chrześcijańskiej w  życiu małżeńskim  
napotyka na te same przeszkody w  każdej epoce. Jeżeli 
doskonałość oznacza zwycięstwo nad sam ym  sobą, nad 
n a tu rą  człowieka, czyli nad jego nam iętnościam i cie
lesnymi, to w arunki, w których toczy się o nie w alka, 
są te sam e dzisiaj jak  tysiące la t temu. A ponieważ 
natu ra  ludzka nie zm ieniła się od czasów św. Jana 
Chryzostoma — głęboką m ądrością tchnące nauki świę
tego, jego w ezwania i prośby n ie  uroniły niczego ze 
swojej aktualności.

KS. LUDWIK WEGENER

SOBORY EKUMENICZNE

G
reckie słowo s y n o d o s oznaczało pierw ot
nie „zgromadzenie obradujące" (np. u P lin iu 
sza: Hist. nat. XXXV, 9, 35). W K anonach Apo
stolskich (36—38) i w  K onstytucjach Apostol

skich (5, 20) jest ono używane w  znaczeniu zwykłego 
zgrom adzenia na nabożeństwo. Dopiero w  III  w. po 
Chr., u Dionizego Wielkiego spotykam y ten  te rm in  w 
znaczeniu dzisiejszym: zebranie kościelne dla naradza
nia się i wyrokow ania we wszelkich spraw ach Kościoła 
(Euzeb., Hist. eccl. 7, 7). — Analogicznie w ygląda histo
ria  łacińskiego słowa c o n c i l i u m .  U Rzymian był 
to term in na określenie zebrań politycznych; w  znacze
niu dzisiejszym używał go dopiero T ertu lian  (De jejun. 
13) około roku 200 po Chr.

W języku polskim term in s y n o d  m a zastosowanie 
przede wszystkim do soborów partykularnych, tzn. do
tyczących poszczególnych kościołów lub prow incji ko
ścielnych.

Z punktu  w idzenia teologicznego interesow ać nas mo
gą tylko sobory ekum eniczne, powszechne, tzn. sobory 
reprezentatyw ne dla całego św iata chrześcijańskiego. 
Takich soborów było w  historii chrześcijaństw a siedem; 
noszą one nazwy od m iejsca obrad:

1. Sobór Nicejski (r. 325), 2. Sobór K onstantynopoli
tański I (r. 381), 3. Sobór Efeski (r. 431), 4. Sobór Chał- 
cedoński (r. 451), 5. Sobór K onstantynopolitański II 
(r. 553), 6. Sobór K onstantynopolitański III (r. 680),
7. Sobór Nicejski II (r. 787).

W roku 869 odbył się w  K onstantynopolu sobór, który 
w praw dzie ogłosił się ósmym soborem powszechnym 
(Sobór K onstantynopolitański IV), lecz którego skład 
osobowy, jak  i metody prowadzenia sporów teologicz
nych, każą mieć co do tego duże wątpliwości. Niem niej 
przy całych zastrzeżeniach co do reprezentatyw ności te 
go soboru teolog nie może go pom inąć i sobór ten bę
dzie również przedm iotem  naszych rozważań.

Ze zrozum iałych względów kościół rzym skokatolicki 
nazyw a swoje synody generalne soborami ekum enicz
nym i; stąd np. sobór w atykański z 1869 roku jest uw a
żany za ostatni, 20-ty sobór powszechny. Sobory te, cie
kaw e dla h istoryka Kościoła, nie leżą w  zainteresow a
niach teologa, jako zupełnie n iereprezentatyw ne dla 
św iata chrześcijańskiego.

W ypada wreszcie wyjaśnić, że apostolskie synody w  
Jerozolim ie (ok. r. 51 i ok. r. 57) oraz w  Antiochii, 
jak  również zebrania Apostołów dla obioru M acieja 
na miejsce Judasza i dla obioru 7 diakonów, są pierw o
wzoram i soborów powszechnych, nie są jednak  we 
współczesnym rozum ieniu soborami powszechnymi.

ISTOTA SOBORÓW POWSZECHNYCH

Pierw ocinam i soborów były synody apostolskie, nie
m niej teolodzy nigdy nie zdołali rozstrzygnąć, czy m a
my uważać je  za instytucje boskie, czy ludzkie. Wszys
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cy jednak  są zgodni co do tego, że są one instytucjam i 
a p o s t o l s k i m i ,  ustanow ionym i zgodnie z duchem  
Ewangelii. Istn ie ją  na to  następujące argum enty teo
logiczne:

1) A rgum ent z Pism a Sw.: „Bo gdzie dwaj lub trzej 
zgromadzeni są w  imię moje, tam ja jestem wśród nich" 
(Mat. 18, 20). — „I tak się (apostołowie) modlili: „Fanie, 
Ty, który znasz serca wszystkich, wskaż, którego z tych 
dwóch wybrałeś...” Potem  w rzucili d la nich losy do 
urny: Los padł na Macieja... (Dz. Ap. 1, 24—26). — „Dla
tego zebrawszy się pospołu postanowiliśmy wybrać mę
żów i posłać ich do was... Otóż podobało się Duchowi 
Świętemu i nam nie nakładać na was żadnego innego 
ciężaru... (Dz. Ap. 15, 25—28) itp.

2) A rgum ent z tradycji: Wszycy greccy i łacińscy 
Ojcowie Kościoła są zgodni co do takiego pojm ow ania 
soborów, a niektórzy z nich, jak  np. Grzegorz Wielki, 
są skłonni uw ażać au torytet pierwszych czterech sobo
rów  za równy autorytetow i czterech ew angelii (Epist. 
1, 15: „Tak jak cztery księgi Ewangelii Świętej, tak 
i cztery Sobory przyjmuję, czczę i wyznaję"). — For
m uła apostolska: „podobało się Duchowi Świętemu  
i nam" pow tarza się w  różnych w arian tach  w  uchwa
łach w szystkich soborów.

Wobec faktu, że w  historii Kościoła wszelkie, naw et 
najbardziej sprzeczne, idee znajdow ały oparcie w  in te r
pretacji P ism a Sw., a naw et w  indyw idualnych poglą
dach Ojców Kościoła, Sobory Ekum eniczne są jedyną 
au torytatyw ną w ykładnią P ism a Sw. i Tradycji.

SOBÓR NICEJSKI {325)

W roku 325 cesarz K onstantyn W ielki ,l is ta m i peł
nym i uszanow ania prosił biskupów  ze wszech stron, 
żeby jak  najprędzej do Nicei przybyli" (Euseb., V ita 
Const. 3, 6). Do Nicei, m iasta handlowego w  Bitynii 
(Azja Mniejsza) przjTbyło ponad 300 biskupów  oraz du
ża, lecz nie m ożliwa do określenia, liczba tow arzyszą
cych im  kapłanów, diakonów i duchownych niższych 
święceń. W bliżej nieustalonym  dniu między 20 m aja 
a 19 czerwca 325 roku cesarz K onstantyn następującym  
krótkim  przem ów ieniem  otworzył pierw szy w  dziejach 
Kościoła sobór ekum eniczny:

„Miałem gorące pragnienie, m oi najm ilsi, zobaczyć 
was razem zebranych. Dzisiaj m oja wola jest spełniona. 
Dziękują więc Bogu, królowi najw yższem u, który oprócz 
niezliczonych dobrodziejstw , ja k im i m nie obsypał, 
udzielił m i laski na jw yższej ze w szystkich , pozwalając 
m i zebrać was w szystkich  i być św iadkiem  zgodności 
waszych uczuć. Niech odtąd żaden nieprzyjaciel nie 
przychodzi zakłócać tego szczęśliwego obrotu spraw. 
Teraz, gdy z  pomocą Boga Zbaw cy ci, k tórzy w ydali 
wojnę Bogu, są obaleni, przeszkodzim y złem u  duchowi 
w ystaw iać w  inny sposób prawo Boskie na obelgi i osz
czerstwa. Podziały w ew nętrzne Kościoła Bożego w yda
ją się m i w ażniejsze i niebezpieczniejsze od w ojen  i in 
nych konflik tów ; i sprawiają m i one w ięcej troski niż  
w szystko  inne. G dy Bóg w  sw ojej dobroci dał m i po
konać nieprzyjaciół, m yślałem , że w  przyszłości pozo
stanie m i tylko  podziękować Bogu i radować się z tym i, 
którym  Bóg, m ną się posługując, dał wolność. Lecz do
wiedziaw szy się, że podział) którego się zupełnie nie 
spodziewałem, powstał wśród was, zrozum iałem , że te j 
spraw y nie m ożna lekceważyć. Dlatego właśnie pragnąc

w szystk im i środkam i leżącym i w  m ojej m ocy przerwać  
to zło, natychm iast was tu  zebrałem . Doświadczam, m u
szę to wyznać, w ielk ie j radości w idząc was wśród tych  
m urów. Lecz żeby m oje życzenia zostały spełnione, trze
ba, by wasze serca były zjednoczone i by w idać było, 
że panuje wśród was pokój, który przez poświęcenie 
Bogu nakłada na was obowiązek stania się apostołami. 
Pracujcie więc, o drodzy m inistrow ie Boga, w ierni słu
dzy tego, który jest nam  w szystk im  Panem  i Zbawcą, 
pracujcie nad rozw ianiem  w szelk ie j waśni i u topie
niem  w  pokoju waszych sporów. T ak postępując sta
niecie się m iłym i Bogu na jw yższem u i uczynicie w ielką  
łaskę mnie, w aszem u bratu w  służbie Boga.“

Przem ów ienie to, wygłoszone przez cesarza po łacinie, 
zostało następnie przetłum aczone na język grecki. Ce
sarz sam ,n ie  będąc ani duchownym , ani teologiem, od
dał przewodnictw o soboru prezydium  (toiis tes synodu 
proedrois).

Tem atem  blisko trzym iesięcznych obrad pierwszego 
soboru ekum enicznego były 3 spraw y: spraw a Ariusza, 
spraw a M elecjusza i sp raw a daty obchodu W ielkanocy.

DOKUMENTY SOBORU

Do oficjalnych dokum entów  I Soboru Nicejskiego n a
leży:

1) Symbol w iary, 2) Dwadzieścia kanonów dyscypli
narnych, 3) D ekret soborowy.

NICEJSKI SYMBOL WIARY

W rezultacie długich dyskusji Sobór uchw alił w ięk
szością absolutną (odmówiło podpisu tylko 5 biskupów) 
następujący tekst w yznania w iary:

„W ierzym y w  jednego Boga, Ojca wszechmogącego, 
Stw orzyciela rzeczy w idzialnych i niew idzialnych, i  w  
jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, jedno- 
rodzonego z Ojca, to jest z isto ty  Ojca, Boga z Boga, 
światłość ze światłości, Boga prawdziwego z Boga praw 
dziwego zrodzonego, a nie stworzonego, te j sam ej isto ty  
( h o m o u s i o s )  co Ojciec! przez którego w szystko  zo
stało stw orzone na niebie i na ziem i, który zstąpił z n ie
ba dła nas i dla naszego zbawienia, stał się ciałem, stał 
się człow iekiem , cierpiał, zm artw ychw sta ł trzeciego  
dnia, w stąpił na niebiosa, i przyjdzie sądzić żyw ych  
i um arłych. 1 w  Ducha Świętego.“

Tych, którzy m ówią: Był czas, w  którym  nie było 
go, i nie było go przed zrodzeniem, jest zrodzony z n i
czego, lub  którzy u trzym ują, że jest on innej hypostazy 
lub innej substancji (niż Ojciec), lub że Syn Boży został 
stworzony, że nie jest niezm ienny, (że jest) podległy 
zmianom, (tych) Kościół Powszechny w yklina.

W powyższym w yznaniu w iary punk t ciężkości spo
czywa na sform ułow aniach: „zrodzonego, a nie stworzo
nego, te j sam ej istoty co Ojciec". Słowa anatem y odno
szą się do poglądów bronionych na Soborze przez A riu
sza (grupa nieprzejednanych) oraz Euzebiusza Niko- 
medyjskiego i Euzebiusza Cezarejskiego (grupa um iar
kowanych). Reprezentow ali oni idee zw iązane z doktry
ną logosu.
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DOKTRYNA LOGOSU

Niektórzy teologowie wczesnochrześcijańscy, wśród 
nich nawet Ojcowie Kościoła (Atenagoras, Teofil, Ta- 
cjan Syryjczyk, Tertulian, a zwłaszcza Orygenes), inter
pretowali termin L o g o s  (Słowo) ,z Ewangelii św. 
Jana w  duchu filozofii gnostycznej i filonistycznej. Fi- 
Ion, przedstawiciel grecko-żydowskiej filozofii re igijnej, 
I w. po Chr., rozróżniał logos e n d i a t h e t o s ,  tzn. 
słowo zawarte w  łonie Boga i logos p r o f o r i k o s ,  
tzn. słowo wypowiedziane na zewnątrz przez Boga. Nie
którzy Ojcowie Kościoła interpretowali drugą osobę 
Trójcy Sw. jako logos proforikos, co doprowadzało ich

z jednej strony do zbytniego podkreślania odrębności 
osobowej Chrystusa, ,z drugiej zaś strony do przypisy
wania mu początku w  czasie. Sabeliusz przeciwnie, 
kładł nacisk na logos endiathetos i podkreślając boskość 
Syna Bożego, niszczył rozróżnienie osób w  Trójcy Sw., 
traktując je tylko jako różne „prosopa" (oblicza) tej sa
mej osoby. Była to zresztą tendencja występująca rów
nież u tych Ojców Kościoła, którzy w  zbyt przesadny 
sposób chcieli wykazać boskość Chrystusa. Teolodzy 
z Antiochii doszli nawet do wniosków, że Jezus to tylko 
ciało ludzkie ofiarowane Logosowi, by mógł przez nie 
manifestować ludzkie afekty. (Ci (j. n.)

T. KAZIMIERSKI

STOSUNKI  
MIĘDZY PAŃSTWEM A KOŚCIOŁEM 
W HISTORYCZNYM ROZWOJU

I. S t a r o ż y t n o ś ć  i ś r e d -  znawało w  swej ekspansji granic na- działając z pobudek politycznych ra-
n i o w i e c z e .  rodowościowych czy państwowych, czej niż religijnych, w ydał tzw.

P ań itw n  ipst fnrm a nr W yznawcy nowej religii potrafili edykt mediolański, zapew niający
ganizacji społeczeństwa ludzkiego, j UŻ, Y  Pierw f y ° h ^  chrześcijanom  tolerancję oraz rów-
którei noczatki eina w  nomroce dzie- kach swe] działalnosa  silną orgam - noupraw m em e z w yznawcam i in-
iów  Odkąd iednak istn^eie naństw o zac-ię’ k torei podstaw ową jednostkę nych religii. Następcy K onstantyna
spotyka ̂ sie ono w  zasięgu sw e? w ła- stano™ ł? gm ina’ wi(* SZ£ł zaś diece'  W ielkiego pragnąc wyzyskać nową
dzy z dzialalnościa innei oreanizacii z .b lskuPem na czele- Sposrod bi- religię dla um ocnienia im perium
-  r e lS in e i  k tóra skunia wokół sku.pow szczeg°lne znaczenie zdoby- rzymskiego, chylącego się do upad- 
siebie wyznawców te i s im ei w iarv  Wa ą̂ sobie z czasem biskupi sto- ku, przyznaw ali Kościołowi coraz to

licy Rzymu którzy rosz- nowe przywileje. Za panow ania Te-
kultu  i osiągnięcia M zazLm skie^ CZ,ą s?ble nast^Pnie Pretensje do au- odozjusza (329-395) sytuacja uległa 
szczęśliwości pozaziemskiej tokratycznej w ładzy nad  całym  Ko- j uż zm ianie zasadniczej. Religia

W starożytności trudno w łaściw ie chrześcijańska uznana została za
mówić o dwóch odrębnych organi- O dm ienny był także stosunek religię państw ową, jedynie dopusz-
zacjach, ponieważ istnieje między pierw szych chrześcijan do w ładzy czalną, a pogaństwo jest odtąd prze-
nim i ścisły związek. Organizacja re- państw owej. W prawdzie znany list śladow ane i karane jako przestęp-
ligijna jest tylko częścią organizacji św. P aw ła do Rzymian głosił zasadę stwo wobec m onarchy i obraza jego
państw owej i tworzy z n ią  nieroz- posłuszeństwa wobec w ładzy świec- m ajestatu. Jednocześnie, w raz ze
łączną całość. W Egipcie, Babilonii, k iej: „Każdy niechaj będzie poddany w zrostem  znaczenia chrześcijaństw a,
i większości państw  Starożytnego w ładzom  przełożonym. Bo nie masz zacieśnia się coraz bardziej współ-
Wschodu, panujący byli uznani za w ładzy, k tóra by nie pochodziła od praca pomiędzy w ładzą św iecka a
istoty boskie. Tak było rów nież w  Boga. A tam , gdzie jest jakaś władza, duchowną, przy czym stroną, k tóra
Rzymie, w  okresie cesarstwa, gdzie Przez Boga została ustanow iona11, w  stosunku tym  zyskuje coraz w ięk-
im peratorow ie zaliczani byli po 1-) — Iecz przed pos^szeń^tw em  szą przewagę jest w  tym  okresie
śmierci, a często jeszcze za życia, w  wobec w ładz państw owych istn iał na- w ładza świecka. Kościół potrzebo-
poczet bogów. Oddawano cześć bo- kaz posłuszeństwa wobec nakazów  w ał pomocy państw a w  w alce z sze-
ską ich posągom, a tego rodzaju hoł- w iary 1 zwierzchników' duchownych, rżącym i się herezjam i, m usiał więc
dy m iały charak ter aktów  państwo- a te sięgały niejednokrotnie daleko w  zam ian za to uznać suprem ację
wych. Były one spełnieniem  obowią- Poza spraw y ściśle religijne. Tak np. państw a i godzić się na ingerencję
zku obywatelskiego i dowodem lo- chrześcijanie odm awiali składania panujących w  w ew nętrzne spraw y
jalności. Połączenie w  ręku panu ją- Praw em  _ przepisanych ofiar przed kościelne, naw et w  spraw y ściśle
cego władzy świeckiej i duchowej Posągami cesarzy. To w łaśnie było dogmatyczne. W roku 395 następuje
pomogło m u utrzym ać swych podda- głównym powodem, dla którego by- ostateczny podział im perium  rzym -
nych w  posłuszeństwie. ^  or|i uw ażani za wrogów państw a skiego na cesarstwo wschodnie i za-

Zm iana w  tym  stanie rzeczy na- ? raz u-leSa li częstym i srogim prze- chodnie. W cesarstw ie wschodnim
stąpiła dopiero wtedy, gdy w  pierw - śladowaniom . Rzym, tak  bardzo to- przewaga państw a nad Kościołem 
szym w ieku naszej ery, na w idowni lerancy iny wobec wszystkich innych wzm aga się jeszcze bardziej. Cesa-
dziejowej pojaw iła się nowa religia wyznan, po raz pierwszy zetknął się rze bizantyjscy, jak  np. Justyn ian
— chrześcijaństwo. z działalnością organizacji relig ijnej w  y j  w _ zwoływali sobory, przewod- 

W przeciw ieństw ie do innych re- uznającej w  pełni jego w ładzy n iCZyli na nich, w ydaw ali edykty,
ligii, k tóre były ściśle zw iązane z an* êz resPektującej jego granicy. w  których rozstrzygali spory reli-
pewnym  narodem  czy państw em , Popraw iła się znacznie sytuacja gijne. W tych w arunkach Kościół
chrześcijaństw o dążyło do tego, by chrześcijan dopiero w  313 r., gdy sta ł się w  rzeczywistości jednym  z
stać się religią powszechną i nie u- ówczesny cesarz K onstantyn Wielki, organów adm inistracji państw ow ej.
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W ytworzył się więc speeyficzny u- 
kład stosunków pomiędzy państw em  
a Kościołem, w  którym  Kościół pod
porządkowany został w zupełności 
w ładzy świeckiej, a panujący stał się 
faktycznie głową Kościoła i zyskał 
praw o decydowania w  spraw ach re
ligijnych. Taki rodzaj stosunku pań
stw a do Kościoła nazywam y cezaro- 
papizmem.

Podczas, gdy w  Cesarstw ie Wscho
dnim  zapanow ał cezaropapizm, na 
Zachodzie Kościół ' zachował znacz
nie większą samodzielność oraz cha
rak te r instytucji powszechnej i po
nadpaństw ow ej. Rosły coraz b a r
dziej aspiracje papieży, którzy do
magali się dla siebie posłuszeństwa 
ze strony wszystkich biskupów. Tych 
pretensji do zwierzchniej władzy 
nad całym Kościołem nie chciał 
uznać Kościół W schodni z patriarchą 
konstantynopalitańskim  na czele. Po
głębiające się na tym  tle różnice do
prowadziły ostatecznie w  XI w. do 
rozłam u w  chrześcijaństw ie i po
działu na Kościół Wschodni i Za
chodni, których rozwój m iał odtąd 
kroczyć zupełnie odm iennym i droga
mi.

Po upadku cesarstw a Zachodnie
go w  476 r. Kościół pozostał jedyną 
insty tucją św iata starożytnego, która 
przetrw ała n ienaruszona w śród po
wszechnego chaosu wywołanego roz
kładem  dotychczasowych form  ży d a  
społecznego i zalaniem  Europy przez 
barbarzyńskie plem iona germ ańskie. 
Papieże naw iązują stosunki z w ład
cami nowych państw , pow stałych na 
gruzach im perium  rzymskiego. W 
tych burzliwych czasach szukali oni 
u jednych panujących pomocy prze
ciwko drugim , udzielając w  zam ian 
za to sankcji religijnej ich władzy. 
Tak np. królowie Frankońscy z dy
nastii K arolingów udzielili papie
żom pomocy przeciwko Longobardom 
zagrażającym  Rzymowi, w  zam ian 
za co Papież uznał ich ty tu ł królew 
ski, zdobyty niezbyt legalnie — bo w  
drodze zam achu stanu i obalenia 
praw ow itej dynastii M erowingów.

W roku 754 król F ranków  Pepin 
Mały podarow ał papieżowi Stefano
wi III, jako udzielne księstwo, miasto 
Rzym w raz z okolicznymi włościami 
oraz tzw. egzarchatem  Rawenny. 
O dtąd papieże w ystępują już nie ty l
ko w  charakterze zwierzchników 
Kościoła, lecz jako udzielni w ładcy 
świeccy. By umocnić tę władzę i na
dać je j większe znaczenie powołują 
się oni na sfałszowany dokument, 
tzw. „Donatio C onstantini", według 
którego darow izny Rzymu na rzecz 
papieży m iał rzekomo dokonać jesz
cze cesarz K onstantyn Wielki. Świec
ka władza papieża przetrw ała w raz 
z państw em  kościelnym do roku 
1870. Została ona następnie um iej
scowiona w  1929 r. na ograniczonym 
terytorium  M iasta W atykańskiego, na 
podstawie konkordatu zaw artego z 
faszystowskim  rządem  włoskim.

Lecz wzrost potęgi m onarchii fran 
końskiej w  w ieku V III i później po
woduje zm ianę w  stosunkach pom ię
dzy państw em  a Kościołem w  tej 
części Europy. Zmiany te  idą w  tym  
kierunku, że Kościół popada w  co
raz większą zależność od władzy 
świeckiej. N astępuje odrodzenie idei

cesarstw a uniw ersalnego. K arol 
Wielki, a następnie cesarze niem iec
cy usiłu ją tw orzyć na wzór im pe
rium  rzymskiego państw o powszech
ne, k tóre objęłoby swym zasięgiem 
cały ówczesny św iat chrześcijański. 
U w ażają się oni za spadkobierców  
cesarzy rzym skich i za opiekunów 
oraz zwierzchników Kościoła. Cezaro
papizm  zapanow ał na Zachodzie w 
stopniu nie m niejszym  niż na 
Wschodzie. W stuleciu X i XI nastę
puje okres głębokiego upadku pa
piestw a i jego znaczenia. Biskupi 
rzymscy sta ją  się m arionetkam i w 
rękach cesarzy niemieckich, którzy 
osadzają na tronie papieskim  swych 
zauszników lub strącają  ich według 
swego uznania. W ciągu jednego X 
w ieku zasiadało na tronie papieskim  
aż 25 z kolei papieży przy czym 
wielu z nich zostało zam ordow a
nych. Byli w śród nich zbrodniarze 
wyzuci z wszelkich uczuć m o c 
nych. jak  np. Jan  X II (955—964), k tó 
ry w stąpił na tron  papieski m ając 
la t 18 i w sław ił się m asowymi m or
derstw am i swych przeciwników.

U padek znaczenia papiestw a w raz 
z jednoczesnym  głębokim upadkiem  
życia religijnego, spowodowały po
w stanie sam orzutnie, w  sam ym  Ko
ściele ruchu zm ierzającego do refor
my. Działały także czynniki zew
nętrzne, k tóre sprzyjały tym  zam ie
rzeniom. Kościół w zrósł mocno w  
system feudalny i sta ł się jego czę
ścią. Papieże, chociaż uzależnieni od 
cesarzy, byli nie tylko zw ierzchni
kam i organizacji kościelnej lecz 
rów nież ■władcami feudalnym i, a 
obszar ich w ładania i zasoby m ate
rialne powiększały się stale w  rezul
tacie w ojen oraz licznych darow izn 
i zapisów. Bogacił się także kler. 
Duchowni w ykonyw ali szereg w aż
nych funkcii państw owych i zajm o
w ali wysokie m iejsce w  h ierarchii 
społecznej. Do kleru  należał także 
monopol nauczania, co podnosiło je 
go znaczenie oraz rozszerzało zasięg 
wpływów.

Toteż w  X I stuleciu, gdy na czele 
Kościoła stanęła osobistość tak  w y
b itna  jak  papież Grzegorz VII Hil- 
debrand, a jednocześnie osłabło ce
sarstwo, nastąpił zw rot w  stosun
kach pomiędzy w ładzą świecką a 
duchowną. Papieże rozpoczęli w alkę 
już nie tylko o wyzwolenie się spod 
suprem acji państw a, lecz o podpo
rządkow anie go sobie, o w ładzę nad
rzędną nad całym  ówczesnym św ia
tem.

Tego rodzaju teorie, o nadrzęd
ności w ładzy duchownej nad świec
ką, nie poiaw iły sie dopiero za Grze
gorza VII. Poglądy tak ie znaleźć 
można znacznie wcześniej, zwłasz
cza u św. Augustyna. Lecz Grzegorz
VII sform ułow ał ściśle tę  teorię 
i stw orzył podstaw ę takiego stosun
ku pomiędzy państw em  a Kościo
łem, k tóry  nosi nazwę systemu hie- 
rokratycznego. Zasady tego systemu 
zostały u je te  w  znanym  piśm ie 
„Dictatus papae" ogłoszonym w  1025 
r. Svstem ten opiera się na zasadzie 
bezwzglednej wyższości w ładzy pa
pieskiej nie tylko w  Kościele. lecz 
rów nież w  stosunku do władców 
świeckich. Teoria ta  została rozw i
nięta przez następców  Grzegorza 
VII, a swój najpełniejszy wyraz- zna

lazła w  bulli papieża Bonifacego
VIII „Unam Sanctam " z 1302 roku. 
Je st to główny dokum ent aspiracji 
papieskich w  średniowieczu. W niej 
w łaściwie została rozw inięta teoria 
dwóch mieczy, świeckiego i duchow
nego, które zna jdu ją  się we w łada
niu Kościoła i są do jego użytku 
stosownie do okoliczności. System 
hierokratyczny trak tow ał Kościół 
i państw o jako jeden organizm, przy 
czym w ładza świecka m iała spełniać 
funkcje narzędzia, m iała być m ie
czem służącym do obrony Kościoła 
i do karcenia tych, którzy odważyli 
się staw iać m u opór.

System hierokratyczny u trw alił 
się w  średniowieczu, na co złożyło 
się w iele przyczyn. W yprawy krzy
żowe rozbudziły nastro je religijne, 
a  reform y życia kościelnego oraz 
ożywiona działalność zakonów, 
w płynęła na w zrost autorytetu  w ła
dzy papieskiej. Papieże, w ykorzy
stu jąc osłabienie cesarstwa, biorą 
coraz większy udział w  polityce 
św iatowej. W ykorzystują skutecznie 
środek, jakim  w tym okresie była 
k lą tw a kościelna i m ieszają się do 
spraw  świeckich, s ta ra jąc  się wszę
dzie narzucić sw ą wolę. Dążenia te 
m usiały spotkać się z oporem  ze 
strony panujących. Szczególnie za
cięta w alka w yw iązała się pomiędzy 
papiestw em  a cesarstwem . Chociaż 
w  w alce tej papieże odnieśli w iele 
tryum fów  nie udało im się osiągnąć 
zam ierzonych celów i narzucić swą 
w ładzę całem u światu. N apotkali oni 
na silny opór nie tylko ze strony 
cesarzy niemieckich, ale i ze strony 
innych w ładców  świeckich. W 
XIV w. w ystępują już w yraźnie w 
Kościele objawy w yczerpania i roz
kładu. K onflikt pomiędzy królem 
Francji F ilipem  Pięknym , a papie
żem Bonifacym V III zakończy? się 
zupełną klęską tego ostatniego. Wy
mownym przykładem  upadku potę
gi papiestw a jest przeniesienie w 
1303 r. siedziby papieży z Rzymu do 
Awinionu, gdzie rezydowali przez 
80 lat. W tym  okresie byli oni rze
czywiście już tylko narzędziem  w  
ręku królów  francuskich. Jest rze
czą charakterystyczną, że absoluty- 
styczne dążenia papieży napotykały 
na opór nie tylko w ładców świec
kich lecz i k leru  w  poszczególnych 
krajach, który obaw iał sie zbytniego 
w zrostu w ładzy papieskiej. Opór ten 
był szczególnie silny we Francji, 
gdzie miejscowy kler poparł zdecy
dow anie Filipa Pięknego w  jego 
w alce z papieżem. Zapoczatkowało 
to pow stanie w  kościele francuskim  
kierunku zwanego gallikanizm em . 
Uznając zasadniczo zw ierzchnią w ła
dze papieża, kościół francuski ogra
niczał znacznie jego kom petencie w  
stosunku do kościołów krajowych. 
U znawał natom iast nadzór państw a 
nad spraw am i kościelnymi, zwłasz
cza w  zakresie adm inistracji.

Wiek XIV był już schyłkowym 
okresem średniowiecza. Zbliżała się 
nowa epoka, k tóra zaczęła sie wsoa- 
niałym  odrodzeniem ducha ludzkie
go i ku ltu ry  antycznej. Ta nowa 
enoka przyniosła także nowe idee w 
dziedzinie stosunku państw a do Ko
ścioła.

c.d.n.
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Ks. TEODOR ELEROWSRT

HISTORIA 
PARAFII POLSKOKATOLICKIEJ 

W ZAMOŚCIU
Jeśli wspomnę, że Zamość jest 

pięknym miastem, to nie wyjawię 
żadnej tajemnicy. Prawda ta jest 
znana nie tylko w  kraju, lecz i za 
granicą.

Założycielem oraz projektodawcą 
miasta byt hetman Jan Zamojski. 
Piastował on dwa najwyższe urzędy 
w państwie: — hetmana i kanclerza 
(od 1578 roku). Miał więc olbrzymią 
władzę w Rzeczypospolitej podbu
dowaną jeszcze tym, że cieszy! się 
sympatią szlachty polskiej. Siedziba 
kanclerza mieściła się w Zamośc.u, 
gdzie otaczał Zamojskiego duży 
dwór. Nie brakło w nim również u- 
czonych i artystów. W 1584 roku po
eta Sebastian Kionowicz w poema
cie pt. — „Koxolania“ opisuje budo
wę Zamościa i chwali urok krainy, 
w której powstało miasto wśród 
rozległych lasów, na szlakach daw
nych pochodów tatarskich.

Jako człowiek bardzo wykształco
ny kochał Zamojski naukę. Kozbu- 
dował Zamość na podobieństwo 
miast włoskich i założył w nim aka
demię — czyli wyższą szkoię dla pol
skiej młodzieży. Akademia zamoj
ska blisko dwa stulecia była ogni
skiem kultury i nauki w  Polsce. Z 
drukarni akademickiej rozprowadza
no dzieła naukowe w rożnych języ
kach. Gmachy dawnej akaaemii 
jeszcze dzisiaj istnieją. Mieszczą się 
w  nich licea i szkoły. Zachowało się 
też późno-renesansowe i barokowe 
śródmieście prawie w takim stanie, 
w jakim uformowały je wieki: XVI
— XVII i XVIII — a tuż w pobJżu 
godna uwagi Kolegiata, piękny Ra
tusz, do którego prowadzą szerokie 
dwuramienne schody, rynek, kamie
niczki z podcieniami — to obiekty 
dobrze zachowane.

Godnym uwagi jest jeszcze park 
miejski, tonący w zieleni i kwiatach, 
utrzymany bardzo wzorowo. Nic też 
dziwnego, że zamojski park, mając 
dobrych gospodarzy i kulturalne 
społeczeństwo, wygląda pięknie i za
sługuje na nazwę: „Park Kultury 
i Wypoczynku1'. Tuż za miastem  
znajduje się cmentarz poległych 
ofiar kaźni hitlerowskiej — „Rotun
da" oraz muzeum. Zamościanie ko
chają swoje miasto otoczone ziele
nią łąk, ogrodów i lasów.

W tym tak pięknym grodzie za
mojskim w  1926 roku obudził się 
zdrowy odruch w  społeczeństwie ku 
odrodzeniu życia duchowego i opar
cia go na ideałach Chrystusowych. 
Dowodem tego było żywe zaintere
sowanie odczytem o Kościele Pol- 
skokatolickim, który wygłosił ks.

M. Piechociński, pierwszy misjo
narz tego Kościoła w  Zamościu.

Wobec entuzjastycznego przyjęcia, 
które zgotowali ks. Piechocińskiemu 
postępowi obywatele Zamościa, nie 
było trudów w otwarciu placówki 
Kościoła, gdyż odruch społeczeń
stwa był tak silny, że zabrakło od
wagi przeciwnikom do akcji zaczep
nej. Wprawdzie straszono ludzi, a 
nawet miejscowy katecheta wzywał 
młodzież szkolną na lekcji religii, 
aby księdza narodowego obrzuciła 
kamieniami, skutek jednak był prze
ciwny; ta sama młodzież uczestni
czyła w nabożeństwie (dawne ko
szary, przy ul. Lwowskiej — obec
nie ul. Partyzantów) i z prawdziwą 
radością śpiewała wspólnie: „We
soły nam dziś dzień nastał...“ Nabo
żeństwa polskie zgromadziły takie 
tłumy, że uczestnicy nie mieścili się 
w kaplicy. Lud wzruszony aż do łez, 
głęboko religijnymi naukami księ
dza Piechocińskiego, garnął się ma
sowo do spowiedzi i Komunii Św. 
Pracy misyjnej księdza narodowe
go niezmiernie pomagała agitacja 
rzymskich księży, pełna naiwnych 
kłamstw i wyzwisk.

Taki był początek organizacyjny 
parafii polskokatolickiej w  Zamoś
ciu. Zaznaczyć należy, że parafia 
nasza w Zamościu jest jedną z pier
wszych parafii kościoła Polskoka- 
tolickiego, zorganizowanych na te
renie Lubelszczyzny. Formalne jej 
istnienie związane jest z dniem 13 
maja 1926 r. w  uroczystość Wniebo
wstąpienia Pańskiego, w którym to 
dniu ks. Władysław Faron został 
pierwszym proboszczem. U steru 
Rządu stali wówczas: premier Witos, 
minister spraw wewn. Kiernik, sta
rosta dr Uzarski, burmistrz Kosmal- 
ski i wiceburmistrz Ostrowski. Kie
rownikiem Kościoła naszego w Pol
sce był Najprzew. Ksiądz Biskup 
Franciszek Bończak.

W niedługim czasie parafia w  Za
mościu stała się oparciem dla Ko
ścioła Narodowego i jego idei. Stąd 
szli pierwsi kapłani organizować no
w e parafie na Lubelszczyźnie: w 
Tarnogórze, Gorzkowie, Świeciecho- 
w ie i Mariampolu.

Parafię zamojską w  pierwszym  
okresie jej istnienia wizytowali: Or
dynariusz Kościoła — Ksiądz Bp Fr. 
Bończak — w dniu 4 października 
1926 r. oraz Pierwszy Biskup Ks. 
Franciszek Hodur — w dniu 23 listo
pada 1926 r. Podkreślić należy, że w  
nabożeństwie odprawionym przez 
Ks. Biskupa Fr. Hodura wzięło odział 
ok. 2000 mieszkańców Zamościa.

Pierwsza utarczka z policją w  Za

mościu nastąpiła w e wrześniu 1926 
roku, w  czasie pierwszego pogrzebu 
Śfp. Józefy Wilczyńskiej. Doszło 
wówczas do krwawych starć. Nie 
dopuszczono uczestników pogrzebu 
do wykopanej mogiły. Po odprawie
niu modłów trumnę wystawiono na 
szosie przy cmentarzu. Przez pół 
godziny stała trumna na szosie ku 
zgorszeniu wszystkich obywateli 
miasta. W końcu, na zarządzenie 
starosty, policja usunęła się z cmen
tarza, a ludność sama pochowała 
zmarłą. W związku z powyższym  
pogrzebem policja aresztowała w  
nocy 10 osób, w tym Stefana Sen- 
dłaka, radnego miasta i członka 
miejscowego Komitetu PPS, który 
jako korespondent „Ziemi Lubel
skiej" w towarzystwie radnego mia
sta Piotra Bieleckiego i urzędnika 
magistratu Olszewskiego spokojnie 
przyglądał się pogrzebowi. Na drugi 
dzień zwolniono wszystkich areszto
wanych po zapłaceniu kaucji, wzglę- 
nie po rozciągnięciu nad nimi poli
cyjnego dozoru, aż do ukończenia 
sprawy. Winę całą ponosił starosta 
zamojski, który wydał bszprawne 
zarządzenie na skutek pisma miej
scowego prałata, sprzeciwiającego 
się pochowaniu naszej wyznawczyni 
na rzymskokatolickim cmentarzu. 
Starosta tłumaczył się, że nie chciał 
dopuścić do pogrzebu, dlatego, że 
nie został sporządzony akt zgonu. 
Tłumaczenie było niewłaściwe, gdyż 
za pochowanie bez takiego aktu sta
rosta mógł pociągnąć winnych do 
odpowiedzialności, a policja nie mia
ła prawa zatrzymywać konduktu po
grzebowego.

Na skutek tych wypadków Rada 
Miasta Zamościa, na posiedzeniu w  
dniu 11 września 1926 r., powzięła 
dwie uchwały: 1) postanowiła w y
znaczyć plac pod cmentarz dla grup 
wyznaniowych nie mających wła
snego cmentarza w Zamościu i
2) zażądała od Rządu przeprowa
dzenia surowego śledztwa, celem  
ukarania winnych przeciwdziałania 
pogrzebowi. Równocześnie zwróco
no się do premiera Barila i ministra 
Sujkowskiego z prośbą o natych
miastowe uregulowanie stanu praw
nego Kościoła Narodowego w Polsce. 
Oto tekst dosłowny uchwały (prze
druk z „Polski Odrodzonej" nr 19, 
ż października 1S26 r.): Wniosek 
nagły radnych klubu PPS miasta 
Zamościa zgłoszony na posiedzeniu 
rady w dniu llw rześnia 1926 roku.

W dniu llw rześnia 1926 r. byliś
my świadkami gorszących scen 
i awantur ulicznych, wywołanych 
przez policję państwową. Oto uzbro-
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Jony oddział policji państwowej bez
prawnie uniemożliwił odbycie pog ze
bu członkini tutejszej parafii Polsko- 
Narodowego Kościoła, w  ten sposób, 
Ż3 policja uzbrojona w  bagnety sta
nęła przed domem zmarłej, nie chcąc 
widocznie w  ogóle dopuścić do po
grzebu, który prowadził miejscowy 
proboszcz parafii PNKK — ksiądz 
Władysław Faron. Nie obyło się przy 
tym bez pobicia spokojnych uczest
ników pogrzebu. Jakim prawem po
licja uczyniła to — nie wiadomo.

Art. III Ustawy Konstytucyjnej 
poręcza obywatelom wolność wyz
nań, a więc i praktyk religijnych. 
Jeżeli starosta zamojski miał zamiar 
uniemożliwić urządzenie pogrzebu, 
powinien był porozumieć się z Ko
mitetem Parafii PNKK, może by 
otrzymał stosowne wyjaśnienie i 
rzecz załatwiona by została normal
nie. To się nie stało i w  tym wina 
miejscowej administracji.

Kada miejska, która reprezentuje 
całą ludność miasta, jest zaintereso
wana tym, aby życie ludności róż
nych wyznań odbywało się spokoj
nie, aby nie było na tle religijnym  
niepokojów, któie mogą mieć dla 
miasta przykre skutki.

Pośrednią winę wypadków pono
si również rząd, a mianowicie Mi
nisterstwo Wyznań Religijnych, któ
re trzy czy cztery lata trzyma poda
nia o formalne ustalenie bytu 
P '  KK w  Polsce, czym gwałci Kon
stytucyjną zasadę wolności sarnięcia.

Państwo Polskie nie nzaało do
tychczas formalnie żadnego z licz
nych nowych wyznań, które po
wstały na terenie Polski. Pod tym  
względem bowiem nie decydowało 
dotychczas właściwie Ministerstwo, 
ale kler rzym ski Takich stosunków  
nie było nawet w  Rosji Carskiej, w  
której rząd bez przeszkód uznawał 
wszystkie istniejące w  Rosji sekty 
religijne.

Wobec powyższego podpisani 
wnoszą, aby Rada Miejska raczyła 
uchwalić:

1) Rada Miasta Zamościa prote
stuje przeciw gwałtom policji sto
sowanym do spokojnych uczestni
ków pogrzebu zwolenniczki Polsko- 
Narodowego Katolickiego Kościoła 
i prosi czynniki rządowe o wszczę
cie śledztwa, celem ukarania w in
nych bezprawia.

2) Rada Miasta Zamościa zwraca 
się do Rządu Rzeczpospolitej w  ogó
le i do Ministerstwa Wyznań Reli
gijnych w  szczególności o natych
miastowe ustawowe uregulowanie 
stanu prawnego Polsko-Naroaowego 
Kościoła Narodowego w Polsce, a to 
celem wykonania wymogu Ustawy 
Konstytucji.

3) Rada miasta powyższą rezolucję 
postanowiła przesłać Premierowi 
Panu Bartelowi oraz Ministrowi 
Wyznań Religijnych Panu Sujkow
skiemu. 2.IX.1926 r. Podpisali: Kar- 
dyga, H. Świątkowski, Sawicki, Sen- 
dlak i Bielecki.

Wniosek powyższy Rada uchwaliła.
Za zgodność: miasto Zamość, dni i 

15 września 1926 r. — pieczęć — pod
pis nieczytelny.

Po pogrzebie ogłosił ksiądz rzym
ski w  niedzielę, 19 września — (naz
wisko księdza rzymskiego Hartman)
— podczas kazania, że w  poniedzia

łek 20 września, po mszy wyruszy 
uroczysta procesja z krzyżem, cho
rągwiami, obrazami i z księżmi na 
c.i.cntarz, celem „wyświęcenia na 
nowo cmentarza11 — z pogrzeuu na
rodowego. Z parafii, liczącej 13 ty
sięcy dusz, zgiosiio się 7 kobiet — 
inni głośno mówili: — „Dość już te
go szyderstwa z nauki Chrystusa 
Pana“. W końcu wyżej wspomniany 
ksiądz ze swoim wikariuszem i z 
kropidłem pod pachą pojechali do
rożką na cmentarz i spotkali 11 ko
biet różańcowych, które radziły 
trumnę wyrzucić z grobu. „Prawo 
nie pozwala“ — rzekł ksiądz infułat 
i zaczął kropić na wszystkie strony, 
by wypędzić złe duchy.

Mimo wszystko odniesiono zwy
cięstwo i przydzielono parafii naszej 
działkę cmentarną tuż przy cmenta
rzu prawosławnym.

Dzięki wydatnej pomocy p. mec. 
dr H. Świątkowskiego, a także oby
wateli: J. Michalczaaa, tr .  Woźni- 
ckiego.Wł. Dorasa, B. Kazaneckiego, 
J. Szweda, Boratyna, Fr. Kazanec
kiego, P. Bieleckiego, Kosmali, Du- 
cnnowskiego, Macnonia, Wnukow
skiego, Turczyna, Marii Wilczyń
skiej, P. Turzynieckiego, A. Palucna, 
B. Trochanowicza, P. Matysa, J. Ku- 
rzęby z Majdanu, Malinowskiego 
i wielu innych, już w  192? r. przy
stąpiono do budowy kościoła i ple
banii.

W pierwszym nabożeństwie, które 
odbyło się w nowo wybudowanym  
kośeieie, w  uroczystość Najśw. Serca 
Jezusowego 1927 r. uczestniczył de
legat z Ameryki ks. J. Jasiński, 
późniejszy bis&up naszego Kościoła.

W czasie, gdy budowano naszą 
świątynię, Zamość posiadał pięć 
kościołów rzŁ, mskokatol.ckich. Póź
niej jeden z nich zam*enio.ao na ki- 
no-teatr. Ulica, przy której stanął 
Kościół Narodowy, otrzymała naz
wę ulicy Odrodzenia. Zamość jest 
więc jedynym miastem, które w ten 
sposób uczciło działalność Kościoła 
Polskokatolickiego. Nazwa ulicy 
pozostała do ania dzisiejszego. W 
1928 r. wizytował parafię Naj^rzew. 
Ks. Biskup Leon Grochowski z 
Ameryki.

Parafia, po okresie szczytowego 
rozwodu w  początkach swego istnie
nia, zaczęła później podupadać. 
Przyczynił się do tego ks. Wł. Faron. 
Najpierw jako dzielny proboszcz 
i dziekan, potem z godnoścą bisku
pią — zwołał samowolnie synod, któ
ry uczynił go „arcybiskupem". Za
częła się walka pomiędzy zwolenni
kami Kościoła Narodowego, a zwo
lennikami ks. Farona — (samo
zwańczymi starokatolikami) — wal
ka, w  której parafia pomniejszyła 
liczbę swych wiernych w sposób 
trag.czny. Potem ks. Faron rezydo
wał w  Warszawie, Legionowie i w  
końcu w  Lodzi wrócił do Kościoła 
rzymskiego.

W międzyczasie pracowało w  Za
mościu kilkunastu księży, gdyż czę
ste były zmiany, ale najdłużej w  pa
mięci zostali: ks. bp Adam Jurgie
lewicz, ks. Perkowski, ks. Włady
sław Tuszyński i ks. Edward Gaj- 
koś. W czasie okupacji pełnili kolejno 
obowiązli proboszcza: ks. J. Dok or, 
ks. Edward Narbuttowicz, ks. Ma
rian Strzałka (wychowanek tutej

szej parafii), ks. Józef Gsmólski 
(pracował do końca okupacji w Za
mościu). W smuńiym okresie oku
pacji hitlerowskiej, świątynię naszą 
zamieniono na magazyn zbożowy, 
hamując w  ten sposób życie para
fialne.

Po wyzwoleniu parafię zamojską 
wizytował Ksiądz Biskup Józef Pa
dewski. Częściowy remont kościo
ła po okupacji przeprowadził ks. 
Kazimierz Wandałowski, a uzupeł
niający remont w  1947 r., przepro
wadził ks. Walerian Kierzkowski. 
W 1954 r. wizytował parafię Ks. Bi
skup Julian Pękala. W tym okresie 
powtórzyła się faza częstych zmian 
księży i trudno wszystkich wym ie
niać, wspomina się tylko momenty 
ważniejsze z życia parafii. W dniu 
13.IX.1957 r. gościł w  parafii Zamoj
skiej Ks. Bp. Leon Grochowski, — 
(pierwszy Biskup Kościoła Narodo
wego w  Ameryce). Dzięki jego po
mocy oraz pomocy Kurii Biskupiej 
w Warszawie remontował kościół 
i plebanię ks. T. Elerowski. Należy 
zaznaczyć, że świątynia w  Zamościu 
robi bardzo miłe wrażenie kiedy oł
tarze są ozdobione kwiatami, a 
wnętrze wypełnione wiernymi. Naj
bardziej czynne w  parafii jest To
warzystwo Niewiast Adoracji Najśw. 
Sakramentu. Wiele pracy poświę
cały kościołowi niewiasty: F. Tu- 
rzy niecka z córką Anną Markie
wicz, Anastazja Ptaszek i Tekla 
Piechowa. Dekorowaniem ołtarzy 
zajmowały się przez długi okres cza
su siostry Kosmalówny i Maria Tro- 
chanowicz, która też była przez dłu
gie lata prezeską chóru kościelnego. 
W ostatnim czasie odwiedził para
fię J. E. Ksiądz Biskup Ordynariusz 
Dr M. Rode.

Obecnie proboszczem parafii i za
razem dziekanem dekanatu chełm
skiego jest Ks. Edward Jakubas.

Trudna jest droga parafii zamoj
skiej, gdyż wszystko co znajduje się 
obok kościoła, a co w  downych la
tach stanowiło własność parafii — 
wszystko to ks. Faron sprzedał ob
cym, często wrogim Kościołowi lu
dziom. Pozostawił po sobie smutne 
wspomnienie.

W Kościele rzymskim nie docze
kał uznania swej godności bisku
piej, jak zresztą wszyscy ci, którzy 
podobni są chorągiewce na dachu 
i obracają się raz w  tę, raz w  inną 
stronę.'

Jedni ludzie odchodzą, inni przy
chodzą; jedni są chlubą organizacji, 
której służą — inni jej zakałą. Koś
ciół jednakże, jako instytucja Baża
— trwa. Tak trwa również nasz Koś
ciół Połskokatolicki. Nie zniszczy
ły go ataki policji inspirowane 
przez kler rzymski, nie zniszczy 
również współczesna, wroga nam, 
propaganda rzymskiego Kościoła.

Chlubą naszego Kościoła są naj
starsze parafie. One przeszły chrzest 
bojowy. Dzięki zdecydowanej po
stawie pionierów polskiego katoli
cyzmu, dzięki umiłowaniu przez 
nich myśli o wolnym, polskim Koś
ciele i wiernym trwaniu przy tej 
idei, my dziś możemy prowadzić da
lej rozpoczęte dzieło. Do tych pa
rafii należy również parafia w Za
mościu. Oby Bóg czuwał nad jej  
rozwojem i wzrostem.
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WIADOMOŚCI Z KOŚCIOŁA POWSZECHNEGO
Zgromadzenie Centralne w  New Delhi I jego 

tematyka

Światowa Rada Kaśeiołów podjęła ogromny 
wysiłek, aby zainteresow ać naw et najm niejsze 
parafie  chrześcijańskie troską, dotyczącą zjed
noczenia Kościołów. W tym  celu w ydano bro
szurę, w  której przedstaw iono tem atykę trze
ciego Zgrom adzenia Generalnego m ającego się 
odbyć w  Indiach, w  New Delhi, w  dniach od 18 
listopada do 6 grudnia 1961 r. G łówną treścią 
obrad będzie następujące zagadnienie: „Jezus 
Chrystus św iatłością św iata11. D rugim  tem atem  
obrad będzie om ówienie stosunku poszczegól
nych społeczności chrześcijańskich do spraw y 
jedności św iata chrześcijańskiego.

N akład broszury wynosi pół m iliona egzem
plarzy w  języku francuskim , angielskim  i nie
mieckim. Drugie w ydanie broszury ukaże się 
w tłum aczeniu n a  20 języków: europejskich, 
azjatyckich i afrykańskich. Broszurę przestudiu
ją  dziesiątki m ilionów w iernych ze 178 Kościo
łów, należących do Światowej Rady Kościołów, 
ze wszystkich kontynentów  św iata. W ten  spo
sób złączą się ze sobą chrześcijanie: z Berlina, 
Chicago i Azji oraz z najdalszych miejscowości 
Afryki, biorąc tym  samym udział w  obradach 
Zgrom adzenia. Wszyscy chrześcijanie pragną 
uczestniczyć czynnie w  obradach. Będą więc 
m ieli okazję do spełnienia swych życzeń.

Sekretarz G eneralny S R K. pastor M. A. Vis- 
ser’t  Hooft, napisał w  przedm owie do publika
cji: „Poprzez studium  tem atyki przyszłego Zgro
m adzenia, przez w łączenie się w  dyskusję 
waszych parafii i w yznań będziecie działać jako 
jedna, w ielka społeczność światowa. Gdy będzie
cie próbowali zrozumieć od now a sens naszego 
wspólnego posłuszeństwa Jezusowi Chrystusowi
— Światłości św iata, odkryjecie z pewnością 
chw alebną tajem nicę praw dy o dobrach ducho
wych, których Chrystus nam  udziela i jaśniej 
ujrzycie w łasne zadania, jako członków jednego, 
Chrystusowego Kościoła11,

Studia zagadnień etycznych w  medycynie

Zjednoczony Kościół lu tersk i w  S tanach Zjed
noczonych podjął stud ia następujących zagad
nień m oralnych: kontroli urodzeń, sztucznej in 
sem inacji, sterylizacji, spędzania płodu i eu tana
zji. S tudia te  noszą ty tu ł: „Etyka p rak tyk  m e
dycznych11. W yniki studiów  ukażą się w  form ie 
publikacji monograficznych. M ają one służyć 
jako m ateria ł i przewodnik dla tych, którzy ze
chcą zainteresow ać się głębiej wyżej wym ienio
nymi problem am i. .

Podróże Arcybiskupa Kościoła anglikańskiego

A rcybiskup Geoffrey F rancis F isher z Can- 
terbury , przebyw ał pod koniec grudnia 1960 r. 
w  Jerozolim ie, skąd udał się następnie do Kon
stantynopola i do Rzymu. W izytę w  Jerozolim ie, 
trw ającą  5 dni, rozpoczął odpraw ieniem  nabo
żeństw a w  katedrze anglikańskiej. A rcybiskup 
w kroczył do katedry  poprzedzony uroczystą pro
cesją, w  której udział wzięli: księża Kościoła 
Prawosław nego A rm eńskiego i koptyjskiego oraz 
księża rzymskokatoliccy, zakonnicy (Francisz
kanie) i duchowni innych wyznań. W nabożeń
stw ie wzięli rów nież udział patriarchow ie: grec
kiego i arm eńskiego Kościoła Prawosławnego. 
W kazaniu, wygłoszonym w  katedrze św. Jerzego 
w  Jerozolim ie, arcybiskup podkreślił, że w  Ko
ściele chrześcijańskim  w ieje obecnie jakiś gw ał
towny w icher b ra te rs tw a w  Chrystusie, tchnie
nie Ducha Świętego. W w ielu m iejscach św iata, 
poprzez kontakty  z w ielom a Kościołami — m ó
wił arcybiskup — odczułem, że przygotow uje się 
zm artw ychw stanie. M odlitwa m oja i podróż, po
m aga i zachęca w  pewnej m ierze w szystkich 
tych, którzy słyszą w  ruchu ekum enicznym  au
tentyczny głos Ducha Świętego, przem aw iające
go do Kościołów.

Jedność Kościoła nie oznacza bynajmniej 
powrotu do Rzymu

W ybitny teolog niem iecki, Bp H erm an Dietz- 
felkinger, prezydent Światowej Federacji L uter- 
skiej, przem aw iając w  S tuttgarcie podkreślił, że 
jeśli droga ku jedności chrześcijańskiej m a być 
„pow rotem 11, to m ożna ją  rozumieć jedynie jako 
pow rót do Chrystusa, a nie jako pow rót do Rzy
mu. Słowa Biblii, o jednej trzodzie prowadzonej 
przez jednego pasterza, odnoszą się do Chrystusa, 
a  nie do papieża. Celem ekum enicznym , ku k tó
rem u zdążał L u ter był sam  Chrystus, w  przeci
w ieństw ie do stanow iska Kościoła rzym skoka
tolickiego, który dom aga się jasno i zdecydowa
nie pow rotu do Rzymu, równocześnie zaś nie 
chce uznać, że on sam  jest omylny i może popeł
nić błędy. Biskup D ietzfelinger uważa, że przy
gotowania do II Soboru W atykańskiego w skazu
ją, że Rzym pod term inem  „ekum eniczny11 ro
zum ie jedynie i w yłącznie: — rzym skokatolicki.

Spowiedź w  Kościele Ewangelickim

Po raz pierwszy w  dziejach protestantyzm u, 
Kościół ew angelicki w  Kolonii, dał możność 
swym w iernym  odbycia spowiedzi usznej. Dwu
nastu  pastorów  słucha w  kolejności spowiedzi w 
konfesjonale. W spowiedzi ogólnej przewidziano 
czas na chwilę przygotow ania do spowiedzi, k tó
ra  m a poprzedzić udzielanie rozgrzeszenia.
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WIADOMOŚCI Z KOŚCIOŁA 
POLSKOKATOLICKIEGO

W dniu 12 grudnia ub. r. powrócił do kraju, po 
przeszło miesięcznym pobycie w  Kanadzie i USA, 
J. E. Ks. Biskup Ordynariusz Kościoła Polsko
katolickiego w  PRL Prof. Dr Maksymilian Ro-
de. Ks. B iskupa O rdynariusza na lotnisku W ar
szawa—Okęcie w itali, oprócz najbliższej rodzi
ny, przedstaw iciele K urii Biskupiej z Ks. B isku
pem  Julianem Pękalą i ks. kanclerzem  Tadeu
szem Majewskim, Stowarzyszenie Polskich Ka
tolików z ks. doc. d r Antonim Naumczykiem  
i dyrektorem  m gr Mieczysławem Tatomirem, 
rektor Wyższego Sem inarium  Duchownego ks. 
mgr Józef Gabrysz, dyrektorzy i redaktorzy Wy
daw nictw a L ite ra tu ry  R eligijnej: Józef Wardas,

Ludwik Trocha, ks. m gr Edward Bałakicr, ks. 
Edward Narbuttowicz, ks. m gr Tadeusz Gorgol, 
ks. Edmund Krzywański i inni.

W dniu 16 grudnia ub. r. w związku z przy
jazdem  z K anady J. E. Ks. Biskupa O rdynariusza 
odbyła się konferencja prasowa przy współ
udziale przedstaw icieli PAP, Polskiego Radia, 
dzienników warszaw skich i WLR.

W dniu 22 grudnia J. E. Ks. Biskup Dr M. Ro- 
de udzielił święceń niższych i wyższych (z diako
natem  włącznie) 11 alum nom  ChAT i WSD w 
kościele p rokatedralnym  w  W arszawie, przy uli
cy Szwoleżerów 4.

(tg)

N O M I N A C J E

W uznaniu zasług J. E. Ks. Biskup Ordynariusz 
Dr M. Rode mianował: ks. Józefa Niemińskiego, pro
boszcza parafii p.w. św. Jana w  Toronto (Kanada) 
kanonikiem honorowym K apituły B iskupiej Kościoła 
Polskokatolickiego, na podstaw ie kan. 124 § 1 Ko
deksu P raw a K.P.K. i § 4 dekretu  erekcyjnego K a
pituły Biskupiej (M. K., rok II, n r  1, poz. 3).

W dniu 24.xn ub. r. Ks. Biskup Ordynariusz mia
nował kanonikiem rzeczywistym ks. doc. dr Antonie

go Naumezyka i ks. kanclerza Tadeusza Majewskie
go, zaś ks. dziekana Józefa Janika kanonikiem  hono
rowym  K apituły Biskupiej. P ana inż. mgr. Jan a  Getle- 
ra-G irtlera  Ks Biskup m ianow ał szam belanem  K api

tu ły  Biskupiej.

W dniu 28.X II1960 r. Ks. Biskup Ordynariusz mia
nował kanonikiem  honorowym  ks. Józefa Osmól- 

skiego.

Czyta j i rozpowszechniaj

„ P O S Ł A N N I C T W O ”
miesięcznik poświęcony doktrynie Kościoła Polskokatolickiego

W  każdym numerze „Posłann ic twa”  znajdziesz: 

Zagadnien ia  re lig ijne 

Zagadnienia społeczne 

Zagadn ien ia  ku lturalne 

Zagadnien ia  różne

Adres Redakcji i Administracji: 
W A R S Z A W A ,  ul. W ilcza 31, iel. 21-74-98

Żcędojcie „ F o sła n n ic lw a "  w e  w szystk ich  k iosk ach  „Ruchu"
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R E C E N Z J E

O S T A T N I E  DNI HI TLERA

Ukazująca się obecnie na naszym  
rynku  księgarskim  książka o tym  ty 
tule, od roku 1947 zdobywa sobie roz
głos nie ty lko  w  ojczyźnie autora — 
Anglii, gdzie została wznowiona ju ż  
po raz trzeci, ale doczekała się także 
licznych tłum aczeń, ostatnio również 
na ję zy k  polski.

Trudno się tem u dziw ić. Już sam  
ty tu ł jest w ielk im  magnesem  budzą
cym  zrozumiałą ciekawość, ale do
piero zagłębienie się w  lekturę daje 
pełną satysfakcję. Nagromadzenie 
w ielu szczegółów i faktów , liczne do
kum en ty  i cytaty, drobiazgowe cha
rakterystyki postaci, a przy tym  w i
doczna staranność i w nikliw ość auto
ra,, który nie roszcząc sobie prawa  
do m iana historyka lub badacza 
ostatniej wojny, nadaje jednak sw ej 
książce charakter pow ażnej i wiaro- 
godnej publikacji o bardzo w ielu  za
letach, zawierającej bogaty materiał 
poznawczy, co zgodnie podkreślają  
historycy, uważając książkę H. R. 
Trevor-Ropera za najhardziej su
m ienne i praw dziw e źródło wiado
mości o przebiegu zdarzeń, jakie  ro
zegrały się w  podziem nej berlińskiej 
kw aterze Hitlera i jego sztabu w  
ostatnich dniach istnienia Trzeciej 
Rzeszy.

W brew  pozorom nie należy w  k s !ąż- 
ce tej szukać dreszczyku sensacji, bo
w iem  autor przez m om ent nie po
zwala sobie na w ybujałą  fantazję  
i wyobraźnię, pisząc ty lko  o tym , co 
może poprzeć dowodam i w  postaci 
m ateriałów  źródłowych, jak im i na j
częściej są zeznania oskarżonych w  
procesie norym berskim , opowiadania 
naocznych św iadków , ocalone doku
m en ty  i pam iętniki.

A utor ukazu je życie Hitlera i jego 
najbliższego otoczenia, do którego na
leżeli: Goring, H im m ler, Borman, 
Keitel, Speer, Goebbels, a także odra- 
żający lekarz osobisty H itlera dr M o
reli i kobieta, która spędziła u boku  
Hitlera dwanaście lat, nie będąc ani 
jego żoną, ani „uznaną m etresą“, o 
której istn ieniu  nie w iedział n ik t po

za w ąskim  gronem najbliższych  
osób — Ewa Braun. C harakterystyka  
tych  postaci jest bardzo w nikliw a  
i wielostronna. U kazuje ona jasno ca
łą potioorność, sadyzm  i podłość tych  
„nadludzi". O biektyw izm  autora w  
kreśleniu ich charakterów, nakazują
cy m u zwrócenie uwagi także na do
datnie cechy ich osobowości, takie  
ja k  na przykład niem al dobrodusz- 
nośi w łaściwa H im m lerowi, podkreśla  
jeszcze grozę i niesam owitość sy lw e
tek  ludzi, k tórzy potrafili być czuty
m i ojcami, darzyć uczuciem  najb liż
szych, w ydając jednocześnie rozkazy  
dokonywania najstraszniejszych m or
dów, inspirując akcje katowania i za
głady se tek tysięcy ludzi.

Najobszerniej oczywiście charakte
ryzuje Trevor-Roper osobę Hitlera 
i jego w p ływ  na otoczenie. Jest to 
człow iek o rysach psychopatycznych, 
właściioych na ogół w szystk im  d y k 
tatorom, o chorobliwej żądzy w ładzy  
i potrzebie narzucania sw ej woli 
współpracownikom . T en  megaloman  
przyp isyw ał sobie m esjanistyczne po
wołanie, kreował siebie na zbawcę 
Niem iec i twórcę ich nowej, św iato
w e j potęgi i wielkości. Jednakże gar
dził przy ty m  głęboko narodem nie
m ieckim , zw łaszcza pod koniec sw ej 
władzy, gdy jego przegrana była już  
oczywista, co przypisyw ał otaczającej 
go pow szechnej zdradzie. Ten rys 
charakteru obrazuje rozmowa, jaką  
przeprowadził H itler z  jednym  z  bon
zów  faszystow skich. M ów ił on: „Jeśli 
wojna m a być przegrana, naród musi 
zginąć również. Naród okazał się za 
słaby... Zresztą ci, co przeżyją  zm a
gania wojenne, są ludźm i bezwarto
ściowymi, ponieważ najlepsi polegli".

Przy tych  w szystkich  cechach, H i
tler był człow iekiem  n iezw ykle pra
cow itym , potrafił sypiać zaledwie po 
dwie, trzy  godziny na dobę i tem u  
trybow i życia przypisyw ano w  jego 
otoczeniu w inę za nerwowość, jaka  
cechowała Hitlera, doprowadzając 
często do typow ych dla niego napa
dów szału, podczas których posądzał

w szystkich  o zdradę i rzucał najgor
sze obelgi, zachowując się p rzy tym  
jak  furiat. Topił wów czas sw ój 
gniew  w  zaspokajaniu innej cechy 
swego charakteru — m akabrycznej 
żądzy krw i; świadomość, że na jego 
rozkaz dokonywano mordu, przyno
siła uspokojenie.

H itler przypisyw ał sw ojej osobie 
cechy „artystycznej duszy“ i tym  też 
tłum aczyć należy jego zamiłowania  
do w szelk ie j teatralności, w  której 
znajdow ał szczególne upodobania. Po
został im  w ierny do ostatniej chwili, 
kiedy zdecydował się na popełnienie 
sam obójstwa, nadając te j scenie n ie
m al operowy charakter, podkreślając 
sw oim  zachowaniem  je j tragizm.

Dnia 30 kw ietn ia  1945 r., po cere
m onii pożegnania z na jb liższym  oto
czeniem , w  podziem nych bunkrach  
kw atery Hitlera padł pojedynczy  
strzał, zw iastując pozostałym  m iesz
kańcom śm ierć ich „wodza". W po
koju  znaleziono obok Hitlera Ewę 
Braun, która dochowała m u w ierno
ści do ostatniej chwili, zażywając tru 
ciznę i zabierając ze sobą tajem nicę 
ich kilkunastoletn iej ni to miłości, ni 
przyjaźni. Zgodnie z  ostatnim  życze
n iem  Hitlera, oba ciała zostały spa
lone w  ogrodzie kancelarii Rzeszy i w  
ten sposób zakończył życie „nadczło- 
w iek", dla którego zbrodni nie spo
sób znaleźć ludzką miarę.

Trevor-Roper kończy swą książkę  
epilogiem, w  którym  stara się znaleźć
i w yjaśnić przyczyny i przesłanki, 
które pozw oliły H itlerowi rozpętać 
piekło II w o jny św iatow ej, zadać 
św iatu  najstraszniejsze tortury  i 
okrucieństw a. Te fragm enty książki 
budzą najw ięcej zastrzeżeń  co do słu
szności analizy tła politycznego i go
spodarczego, będącego podłożem  prze
w rotu  hitlerowskiego. I  chociaż nie 
w e w szystk im  m ożna się z autorem  
zgodzić, książka godna jest polecenia 
najszerszem u ogółowi czytelników , u 
których na pew no spotka się z  du
żym  uznaniem .

JEN.
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I N H A L T

Priester Józef Gabrysz eroffnet die Februamummer 
der „Mission" (Posłannictwo) mit einem Artikel iiber
den Feiertag der M aria Reinigung, der am  2. F ebruar 
festlich begangen w ird.

Seine Exzellenz Bischof O rdinarius Dr. M aksym ilian 
Rode w eilte in der Zeit vom 3. Novem ber bis 11. De- 
zember 1960 in K anada und in den V ereinigten S taat- 
ten. Nach K anada begab e r  sich auf E inladung des Ka- 
nonikus J. N iem iński und des P fa rra tes der polnisch- 
-katholischen P farreien  in  Toronto. W ahrend seines 
A ufenthaltes in K anada besuchte Bischof Rode einige 
Pfarreien  und  polnische Siedlungen in Toronto, M ont
real, O ttawa, H am ilton, Oshawa, W innipeg, B randor
u. a. In  den Tagen vom 7. bis 11. Dezember w eilte Bi
schof Rode in  den V ereinigten S taaten  in  Scranton.

Bischof Rode h a t die A bsicht in des (Posłannictwo) 
„M ission“, beginnend m it dieser Num m er, eine Reihe 
von A rtikeln iiber diese Reise zu veroffentlichen, um 
den Lesern seine Eindriicke, seine B etrachtungen und 
praktischen Schlusse zu uberm itteln . Bei seinem  Auf- 
en th a lt in  K anada und in den V ereinigten S taaten 
m achte Bischof Rode folgende B eobachturgen: 1) Die 
polnische Em igration in K anada ist s ta rk e r  m it dem  
Polen‘um  verbur.den und w eniger geneigt, sich zu „ame- 
rikanisieren", ais die polnische Em igration in  den Ve- 
reinigten Staaten. Auch unsere K irche w eist in  K anada 
eine viel sta rkere V ilalita t und  Dynamik auf, ais in  den 
USA. 2) Die K ontakte, welche Seine Exzellenz m it den 
V ertrete rn  verschiedener Glauben, sowohl w ahrend sei- 
nes A ufenlhalts in  K anada (mit V ertre tem  der Anglika- 
nischen Kirche), ais auch w ahrend seiner vorherigen 
A ufenthalte in Holland, D anem ark und in  der Schweiz 
aufnahm , sow ie auch die gem einsam en G ottesdienste 
und  Konferenzen, die im  G eiste der B rudersehaft und 
der Okum enie gehalten w aren, uberzeugten ihn  noch

mehr, dass die Einigung der Kirchen Jesu Christi nu r 
durch die ókum enische Bewegung und nicht durch die 
róm ische Kirche, die stets den G rundsatz: „Extra Ec- 
ęlesiam  Rom anam  nulla salus“ verkiindet, mogli ch ist.

P rieste r A. Naumczyk bespricht w eiterh in  die in 
den Briefen des Heiligen Paulus an die Galaten, Thess- 
alier, Epheser, Kolosser, Philipper, H ebraer, an  Titius 
und Tim otheus en thaltenen  Lehren.

P rieste r Szczepan W łodarski fiih rt im  A rtikel „Un- 
fehlbar-R eit und  T atsachen“ historische Beweise an, die 
davon zeugen, dass die Papste in  den Problem en von 
G lauben und M orał Fehler begangen, w ie zum Bei- 
spiel: der P apst L iberius (352—366), Honorius I. (625— 
-638), Zolestin III. (1191-1198), Paulus V. (1605-1621), 
Eugen IV. und Johannes X X II.

P rieste r Ludw ik W egner begann eine A rtikelserie 
iiber ókum enische Konzile. Diese A rtikel sttitzen sich 
vor allem  auf historischen Dokumenten. Mit Riirk- 
sicht auf die Tatsache, dass sich unsere K irche in den 
Fragen von G lauben und M orał auf den Entscheidung- 
gen der 7 Allgem einen Konzile stiitzt, ist eine wissen- 
schaftliche B earbeitung dieses Them as sehr erwiinscht.

P rieste r Teodor Elerowski, P fa rre r  in Łódz, nahm  
die Bearbeitung der Geschichte der altesten  P farreien  
unserer K irche auf sich. In  dieser Num m er der 
„M ission" beschreibt e r  die Geschichte der P farre i in 
Zamość, einer in  der W oiwodschaft Lublin gelegenen 
schonen Renaissancestadt. Diese S tad t w urde in XVI. 
Jah rh u n d ert durch den F eldherrn  Jan  Zamojski, 
K anzler der Republik  Polen, ausgebaut.

Mieczysław Urbanowicz bespricht in  seinem A rtikel 
iiber den heiligen Johannes Chrisostophorus die An- 
sichten des P a tria rchen  von K onstantinopel und her- 
vorragenden Predigers zum Them a der vorbildłichan 
christlichen Ehe.

C 0 N T

The February  issue of „Posłannictw o" opens w ith  
an  artic le  by Rev. Józef Gabrysz on Candlemas, the 
festivity  of the  P urification  of the M other of God, ce- 
lebrated  on the  2nd of February.

His Excellency Rev. Bishop O rdinarius M aksym ilian 
Rode vi:sited recently  (from N ovem ber 3 to December
11, 1960) Canada and  th e  U nited States of America. 
The C anadian visit of the  Bishop w as m ade on the 
inv itation  of th e  Rev. Canon J. N iem iński of the Parish  
Council of the Polish-Catholic parishes of Toronto 
D uring his stay in  Canada, Bishop Rode visited  several 
Polish parishes and centers in : Toronto, Montreal', O t
taw a, Ham ilton, Oshawa, W innipeg, Brandor, etc. From  
Canada he proceded to th e  United States, to Scranton, 
Pa. (Dec. 7-11).

Bishop Rode plans to publish in  „Posłannictwo", to 
begin w ith  th is issue, several articles on his trip , in 
w hich he w ill sum up his impressions, share w ith  the 
Readers his reflections, and draw  practical conclusions.

His A m erican travel suggested to  the Bishop the 
following observations: 1) the Połes in  Canada a-re 
m ore closely united  w ith  the ir Old Country, and are 
in  lesser danger of “A m ericanization” than  those in 
the U nited States. The Polish Catholic C hurch in  Ca
nada  is, moreover, m ore dynam ie than  in  the United 
States. 2) The contacts Bishop Rode has established 
w ith  representatiyes of various denom inations both in 
Canada (the A nglican Church), an d  during his pre;vious 
visits in  th e  N etherlands, D enm ark and Switzerland, 
as well as the services and conferences held in com- 
mon in  a sp irit of brotherhood and ecumenicalism , 
m ade him  m ore convinced than  ever th a t the unifica- 
tion of Christian Churches W ill be possible only by

E T MS

Ecumenicity, and  not by the  Roman Catholic Church 
w ith  continues to claim  th a t: “E x tra  Ecclesiam Ro
m anam  nulla salus”.

Rev. Dr. A. Naumczyk publishes another of the 
series of his articles on the instruction on m orals con- 
tained in  St. P au l’s Espistles to the G alatians, Thessa- 
lonians, Ephesians, Colossians, Philippians, Hebrews, 
to T itus and Timothy.

Rev. Szczepan W łodarski, in  an artic le  entitled: 
“Infallib ility  and  Facts”, ąuotes historical evidence to 
the  effect th a t popes have erred  on problem s of faith  
and morals, for exam ple: pope L iberius (352—366), Ho
norius I (625—638), Celestine III (1191—1198), P au l V 
(1605—1621), Eugene IV, John XXII.

Rev. Ludw ik W egener started  a  series of articles on 
Ecum enic Conciles. His articles a re  based chiefly on 
historical docum ents. In view  of th e  fact th a t our 
Church bases itself, in  problem s bearing on faith  and 
imorals, on the  decisions passed by the 7 U niversal 
Conciles, a scientific elaboration of th is  subject is ever 
so dasirable.

Rev. Teodor Elerowski, Rector of the Łódź parish, 
undertook th e  elaboration of the  h istory of the oldest 
parishes of the  Polish Catholic Church in  Poland. In 
th is issue he handles the h istory of the parish  in Za
mość, a  tow n in Lublin province, fam ous for its bea- 
u tifu l renaissance architecture. Zamość has been de- 
veloped in  the 16th century by H etm an Jan  Zamoyski, 
Chancellor of the Republic of Poland.

Mieczysław Urbanowicz, in  an article on St. John 
Chrysostom, discusses the opinions of th is patriarch  of 
Constantinopole and famous preacher on w hat a  model 
C hristian m arriage should be.
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K O Ś C I Ó Ł  
P O L S K O K A T O L I C K I

szym rzędzie nad  w iernym i nowicie dogm atu o nieomylności 
kościoła katolickiego narodo- papieża, ponieważ Jezus Chrystus 
wości polskiej; w  związku z akcją nauczania do

b) żywo obchodzą go potrzeby wszystkich apostołów, a  nie tylko 
duchowe i m ateria lne narodu do św. P iotra, powiedział „jestem  
polskiego; z W ami po wszystkie dni, aż do

c) polski jest język liturgiczny skończenia św iata" (Mat. 28,20), 
Kościoła (ponieważ taka była a  więc urząd  nauczycielski powie- 
p rak tyka Kościoła w  pierw* rzony został przez Jezusa Chrystusa 
szych w iekach, że posługiwał całem u kolegium  biskupów, którzy 
się w  swej litu rg ii językam i są następcam i Apostołów, 

narodowym i, zrozum iałym i dla Kościół Polskokatolicki je s t Koś- 
wszystkich mieszkańców dane- ciołem przyszłości. W cześniej lub 
go kraju). później nadejdzie czas, gdy wie-

Kościół Polskokatolicki w yznaje rżący Polacy zrozum ieją, że religii
a) kierujących się w  życiu usta- naukę Jezusa C hrystusa zaw artą  nie potrzeba im portow ać z zagra- 

lonym i przez C hrystusa nor- w  Piśm ie św. i T radycji oraz w  nicy. Bóg jest na każdym  miejscu 
m am i etycznym i; orzeczeniach i uchw ałach pierw - i rozum ie m odlitw ę zanoszoną w

b) korzystających z tych samych szych siedm iu soborów powszech- każdym  języku, także w  języku 
środków Łaski Nadprzyrodzo- nych. polskim, owszem i Polakowi dogod
nej. Ja k  z powyższego w ynika Kościół niej i łatw iej jest modlić się w  ję-

Kościół Polskokatolicki jest Polskokatolicki je s t Kościołem Je - zyku Mickiewicza, A snyka i Sien- 
KOŚCIOŁEM KATOLICKIM, po- zusa Chrystusa, w yznaje zasady kiewicza, niż w  języku Horacego 
nieważ jest żywą kom órką Kościoła Ewangelii Chrystusowej, p rzy jm uje i Cycerona. Zresztą i św. Paweł. 
Chrystusa dla wszystkich narodów  wszystkie istotne dogmaty, posiada Apostoł mówi, że woli pięć słów 
ziemi, uznających Jego Boską naukę w ażnie konsekrow anych, czyli m a- powiedzieć w  kościele w  języku
i kierujących się w  życiu nakazam i J^cych nieprzerw aną i niew ątpliw ą zrozum iałym , niż dziesięć tysięcy 
z nauki tej w ypływającym i. In- sukcesję apostolską biskupów  i waż- słów w  języku niezrozum iałym  
nym i słowy: nie wyświęconych kapłanów , a co (1 Kor. 14,19).

a) katolickie są zasady W iary, za tym  idzie, szafuje sakram enty  N ade wszystko zaś pam iętać na-
b) katolickie są środki Łaski Nad- św ięte i oddaje ku lt Bogu przez ieży zasadniczą praw dę ew angelij- 

przyrodzonej, czyli Sakram enty św., ofiarę Mszy św. n ą  w yrażającą się w  zdaniu: Jezus
d) katolicka jest zwierzchność Kościół Polskokatolicki -  tak  Chrystus nie monopolizował ani 

duchowna, będąca Apostolską samo jak  Kościół rzym skokatolic- swej nauki, ani swego Kościoła, 
W nieprzerw anej lin ii sukce- ki “  czci Najśw iętszą M aryję P an- treścią jego życia i działalności było 
syjnej. n? i św iętych Pańskich, odrzuca pragnienie, aby jak  najw ięcej ludzi

Kościół Polskokatolicki jest jedynie przesadny k u lt relikw i zbawiło swe dusze. W tej m yśli 
KOŚCIOŁEM LUDZI W IERZĄ- i naukę o odpustach. działali również Apostołowie zakła-
CYCH NARODOWOŚCI POLSKIEJ, Spośród dogmatów, k tóre obo- dając poszczególne kościoły naro- 
ponieważ: w iązują w  Kościele rzym skoka- dowe, stanow iące w  sum ie jeden

a) przeznaczony jest do roztacza- tolickim  tylko jednego nie p rzyj- Kościół Powszechny — Kościół Je- 
nia opieki religijnej w  pierw - m uje Kościół Polskokatolicki, m ia- zusa Chrystusa.

Kodeks P raw a Kościoła Polsko- 
katolickiego w  następujący sposób 
mówi o Kościele Polskokatolickim  
(Kanon 3—6):

„Kościół Polskokatolicki jest KOŚ
CIOŁEM CHRZEŚCIJAŃSKIM, po
nieważ jako organizacja relig ijna po
siada wszelkie znam iona Kościoła 
Chrystusowego, a  m ianowicie:

1. Cel, oraz środki zm ierzające do 
jego osiągnięcia są natu ry  nadprzy
rodzonej i oparte całkowicie na 
w ierze w  naukę Chrystusa.

2. Jest zorganizowaną g rupą w ier
nych, duchownych i świeckich:
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• Czytaj uważnie,
• popieraj

• i rozpowszechniaj
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