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„Posłannictwo” W A R S Z A W A

ALEKSANDER ZAWADZK!  
NIE Ż Y JE

Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Ro
botniczej, Rada Państwa, rzqd Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej z głębokim bólem zawiadamiają, że w dniu 7 
sierpnia o godzinie 15.05 po długiej i bardzo ciężkiej 
chorobie zmarł członek Biura Politycznego Komitetu 
Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, 
przewodniczący Rady Państwa, przewodniczący O gólno
polskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu, towarzysz 
Aleksander Zawadzki.

Na wieść o zgonie Aleksandra Zawadzkiego kraj okrył 
się żałobą.

*
Biskupi, Duchowieństwo i Wierni Kościoła Polskokaio- 

lickiego składają Radzie Państwa wyrazy głębokiego 
współczucia, łączą się w żałobie z całym narodem, 
a w odprawionych w dniu pogrzebu, dnia 11 sierpnia br., 
nabożeństwach żałobnych zanosili do Boga modły o spo
kój Jego duszy. Kościół Polskokatolicki widział w Zmar
łym Przewodniczącym Rady Państwa wielkiego człowieka 
i zasłużonego dla narodu polskiego Syna i Obywatela. 
Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie!



EDWARD OCHAB
PRZEW ODNICZĄCYM  R A D Y PAŃSTW A

12 sierpnia 1964 r ., Sejm Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej na nadzwyczajnej sesji wybrał jednomyślnie 
EDW ARDA OCHABA przewodniczącym Rady Państwa.

TELEGRAM

Przewodniczący Rady Państwa 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
Ob. EDWARD OCHAB 
W a r s z a w a  
Rada Państwa

Z okazji wyboru Obywatela na Przewodniczącego 
Rady Państwa Kościół Polskokatolicki przesyła 
szczere gratulacje, wyrazy najgłębszego uszanowania 
oraz zapewnienie jak najlepszej pracy dla Polski Lu
dowej, której Dostojny Obywatel jest obecnie ster
nikiem.

t Biskup MAKSYMILIAN RODE
Prymas Kościoła i Przewodniczący 

Rady Kościoła Polskokatolickiego w PRL



I I O G Ó L N O O H R Z E Ś G I J A Ń S K I E  
Z G R O M A D Z E N I E  P O K O J O W E  
W  P R A D Z E

w  dniach od 28 czerwca do 3 lipca br. odbyło się w Pradze 
II Ogólnochrześcijańskie Zgromadzenie Pokojowe. Uczestników 
tego niecodziennego Zgromadzenia sprowadziła z całego świata 
do Pragi najbardziej humanistyczna i najbardziej chrześcijań
ska idea — idea pokoju. O utrzymanie pokoju, o zgodne i przy
jazne współżycie między narodami, walczą uczeni, politycy, 
społecznicy, walczą przede wszystkim jako awangardziści lu
dzie państw socjalistycznych. Do tej świętej walki o utrzyma
nie pokoju już od lat włączyły się również kościoły chrześcijań
skie, które skupiły się w Chrześcijańskiej Konferencji w Pra
dze. Owocem pracy tej Konferencji, poza szeregiem innych, by
ło zorganizowanie i przeprowadzenie II Ogółnochrześcijańskie- 
go Zgromadzenia Pokojowego. Wśród ponad tysiąca uczestni
ków łącznie z obserwatorami i gośćmi—  reprezentowane były  
najważniejsze rodziny kościołów chrześcijańskich całego świa
ta. Byli patriarchowie, metropolici, arcybiskupi, biskupi i ka
płani prawosławni, protestanccy, starokatołiccy, byłi świeccy 
wyznawcy tychże Kościołów, byli też — chociaż niestety bar
dzo nieliczni — bracia rzymskokatoliccy.

Z Polski w II Zgromadzeniu wzięła udział delegacja złożona 
z 11 osób, wśród których byli m. in. biskup dr Andrzej Wantu- 
ła (Kościół Ewangelicko-Augsburski), ks. Arcybiskup Stefan 
Rudyk (Kościół Prawosławny), ks. Superintendent mgr Jan
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Niewieczerzal (Kościół Reformowany), biskup dr Maksymilian 
Rode (Kościół Polskokatolicki).

Zgromadzenie prowadziło prace na śesjaćh plenarnych i ko
misjach. Na sesjach plenarnych wygłoszono referaty, które 
z niedużymi skrótami drukujemy w niniejszym i następnym ze
szycie „Posłannictwa“ . Wynikiem prac były również wysłane 
telegramy do: Premiera N. Chruszczowa, Prezydenta Johnsona, 
Prezydenta de Gaulle‘a oraz przyjęcie rezolucji końcowej, któ
rą również drukujemy.



TEZY GŁÓWNEGO 
R E F E R A T U  
F R O F .  J. L. H R O M A D K I  
NA II WSZECKClZEŚGiJAŃSKIEJ 
KONFERENCJI POKOJOWEJ

—  1 —

Bracia i Siostry, z pewnością zdajecie sobie sprawę z tego, 
że jesteśmy w przededniu pewnej nieszczęsnej rocznicy historii 
świata. Właśnie w  tych dniach mija 50 lat od zamachu w  Sara
jewie, 'który stał się przyczyną przesunięcia międzynarodowego 
porządku i Europę przynaglił do gorączkowego działania na tle 
politycznym i dyplomatycznym, o którego skutkach i wyniku 
wówczas nikt sobie nie zdawał sprawy. Dopiero później euro
pejscy mężowie stanu zrozumieli, że zgasło światło nad Europą. 
Pod koniec lipca i z początkiem sierpnia 1914 roku rozpoczęła 
się tragedia pierwszej wojny światowej. Zachwiała się dawna 
międzynarodowa równowaga i wszystkie rozpętane siły niszczy
cielskie: polityczne, socjalne i kulturalne doprowadziły w  kilku 
latach do ruiny ówczesną budowę Europy, a potem cały świat. 
Pierwsza wojna światowa dała początek głębokiej socjalnej re
wolucji światowej i przemianie, która dopiero za naszych cza
sów przejawiła się w  uzyskaniu przez narody azjatyckie i afry
kańskie niezależności politycznej i gospodarczej.
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Ale znajdujemy się również w  przededniu 25-ej rocznicy 
wybuchu drugiej wojny światowej, która zniszczeniem życia 
ludzkiego i dóbr materialnych przewyższa wszystko. Ofiary 
w  ludziach były wielokrotnie większe, rozpętane namiętności 
ludzkie i nienawiść rasowa spowodowały wyniszczenie 6 milio
nów braci żydowskich. Druga wojna światowa miała swoją 
przyczynę w  tym, że odpowiedzialne narody nie posiadały ro
zeznania, energii, odwagi i moralnej siły, żeby rozwiązać pro
blemy, które nagromadziły się po roku 1918. Ze swej strony 
zastanówmy się nad tym. czy zrozumieliśmy sens wydarzeń 
sprzed 50 i 25 lat?

Jeżeli prawdą jest, że zwycięzcy w  roku 1918 wygrali 
wprawdzie wojnę, ale w  następnych 20 latach zatracili pokój, 
to naszym obowiązkiem jest postawić sobie pytanie, czy 
nie znajdujemy się w  podobnej sytuacji i czy zrobimy wszyst
ko, by zachować i wygrać pokój. Hora ruit. Vestigia terrent 
(czas nagli, ruiny przerażają).

Spojrzenie na ostatnie pół wieku, na ostatnie 25 lat, a szcze
gólnie na czas od 1945 roku, powinno nam uświadomić odpo
wiedzialność naszych Kościołów i narodów, oraz pobudzić 
wszystkie nasze siły i starania, aby usunąć ślady ostatniej 
katastrofy wojennej i przeszkody, stojące na drodze do praw
dziwego pokoju i międzynarodowej współpracy. Lecz trzeba 
przyznać, że praca w  naszych gminach i Kościołach jest nie
zmiernie trudna. Chodzi 'bowiem o  to, żeby zbudzić serca ludz
kie, zaniepokoić sumienia, by umysł ludzki zastanowił się po
ważnie nad dzisiejszymi zagadnieniami.

Naszego obecnego zebrania nie możemy inaczej rozpocząć, 
jak wspomnieniem o I Wszechchrześcijańskiej Konferencji Po
kojowej sprzed 3 lat.

Zebraliśmy się wtedy jako wyznawcy Ewangelii i w  świetle 
nauki Chrystusa Ukrzyżowanego, Zmartwychwstałego, rzucili
śmy okiem na nas samych, na nasze Kościoły i na świat pełen 
zamieszania i niepokoju, pełen tęsknoty za pokojem i uwolnie
niem się od lęku i 'bojaźni. Wszystkie wypowiedzi cechowała
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świadomość, że nasza walka o pokój na ziemi musi wypłynąć 
z głębokiej wiary, ewangelicznej miłości i nadziei w  lepszą 
przyszłość. Mimo naszych braków i słabości zdecydowaliśmy 
się wejść na drogę jaką nam wskazał Jezus z Nazaretu i zda
waliśmy sobie sprawę z  tego, że nasza praca musi się dokonać 
na płaszczyźnie wiary w  Ewangelię.

Kiedy zebraliśmy się znów tak licznie, chcemy nawiązać do 
tego, co wówczas było powiedziane, do czego zobowiązaliśmy 
się w  poprzednich latach i co także na przyszłość ma być na
szym zadaniem. Chyba wolno mi powiedzieć, że mimo wszel
kich różnic wyznaniowych i narodowościowych, politycznych 
i kulturalnych, stanowimy w  głębi naszego ludu pewną jedność.

Jeśli jednak nie osiągnęliśmy jeszcze tej jedności, to niechaj 
to zebranie będzie okazją, daną nam z łaski Pana życia i śmierci, 
abyśmy się lepiej zrozumieli, otwarcie i z zaufaniem z sobą 
rozmawiali i znaleźli wspólne środki i drogi do zapewnienia 
pokoju na ziemi.

Hasłem naszego zebrania jest: „Moje przymierze jest życie 
i pokój'1 (Mat. 2, 5). Zrozumiemy to hasło w  zupełności wtedy, 
gdy je połączymy z hasłem i tematem I Zebrania: „...i pokój 
na ziemi“ .

Chodzi o ten pokój, który z przyjściem Jezusa z Nazaretu, 
w  którym Słowo okazało się ciałem, wszedł w  życie narodów 
i każdego człowieka z osobna. Jest to pokój, który jest odbla
skiem wiecznej chwały Bożej, w  którym dokonuje się to, co 
Bóg Ojciec Jezusa Chrystusa, od wieków przygotował dla czło
wieka i wspólnoty ludzkiej na ziemi. W naszej pracy i w  tych 
wspólnych dyskusjach utwierdziliśmy się w  przekonaniu, że 
znajdujemy się tutaj jako mężczyźni i niewiasty zjednoczeni 
w  tym przymierzu, które Pan nieba i ziemi, życia i śmierci, 
zawarł z  człowiekiem od początku historii ludzkości, i które 
także zawiera z każdym z nas.

Ziemia na której się znajdujemy, jest stworzona przez d o 
brego i kochającego Boga. Jesteśmy istotami, które Bóg stwo
rzył na swoje podobieństwo, i z którymi pragnie żyć w przy
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mierzu, zaufaniu i miłości. W świetle pisma proroków i Ewan
gelii widzimy przed sobą człowieka i ludzkość całą w  jej wiel
kim i wiecznym przeznaczeniu. Bóg idzie za człowiekiem w jego 
życiu ziemskim i ciągle odnawia z nim przymierze. Nawet 
wtedy za nim idzie, 'kiedy człowiek na to zaufanie nie zasługuje 
szukając tylko własnej korzyści w  życiu. Bóg przywołuje czło
wieka z powrotem zapewniając go na nowo o swojej świętej 
miłości. Włącza go do wspólnoty sprawiedliwości i pokoju 
przypominając mu, że jest wezwany do tego, by służyć bliźnie
mu, jak Bóg sam w miłosierdziu swoim nieustannie służy czło
wiekowi dla jego dobra i pokoju.

Przymierze to osiąga swój szczyt i zwycięstwo, kiedy Bóg 
bierze na siebie w  Jezusie z Nazaretu ludzką nędzę, śmierć 
i potępienie, by je przekreślić na haniebnym drzewie krzyża. 
Bóg pozostaje wiem y swemu przymierzu, gdyż nie może sa
memu sobie zaprzeczyć.

—  2 —

Dlaczego rozwodzimy się tak szeroko nad tymi wydarzeniami 
historii biblijnej również na obecnym zebraniu? Czynimy to 
dlatego, aby przypomnieć sobie prawdziwe podstawy naszej 
działalności i zrozumieć, jakie znaczenie ma dla nas życie i po
kój, jak drogo zostały okupione, i że wartość ludzkiego życia 
i ludzkiego pokoju nie da się określić żadną ludzką miarą ani 
słowami.

Mówimy o  tym również dlatego, by postawić sobie pytanie: 
czy działalność swoją chcemy pojmować w  tym naświetleniu
i czy spotkamy się na tym miejscu, gdzie Bóg w  Jezusie z Na
zaretu odnawia dzisiaj swoje przymierze? Zapomnijmy na chwilę
o różnicach dzielących nas od siebie. Życie ludzkie posiada 
wielką wartość, lecz ta wartość zanika w  miarę, jak człowiek 
podkreśla swoją ważność i zapomina o wartości życia swego 
bliźniego. I przeciwnie, ta wartość życia ludzkiego wzrasta, gdy 
człowiek samego siebie zapiera i swoje życie uważa za dar
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1 okazję w  służbie bliźniego. Albowiem kto by chciał życie swe 
zachować, straci je. A kto by stracił życie swe dla mnie, znaj
dzie je. (Mat. 16, 25). Jeżeli apostoł Paweł pisze: „Nikt bowiem 
z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Bo jeśli 
żyjemy, dla Pana żyjemy, jeśli umieramy, dla Pana umiera
m y" (Rzym 14, 7), to równocześnie napomina: ,,A ty czemuż 
potępiasz brata twego?“ Albo czemu pogardzasz bratem twoim? 
(Rzym 14,10). Otrzymujemy życie jako dar z rąk miłującego 
Boga w  tym celu, by służyć tym wszystkim, którzy żyją obok 
nas i wśród nas.

Przymierze, które Bóg w  Jezusie z Nazaretu z nami zawarł 
prowadzi do zjednoczenia wiernych.

Od najdawniejszych czasów Kościół wyznaje obcowanie 
z świętymi (koinonia, communio). Jest to obcowanie, w  którym 
zanikają wszystkie różnice ziemskie i gdzie wypełnia się w  co
dziennym życiu przeznaczenie człowieka, to znaczy, że pełnia 
życia polega na świadomości, iż jesteśmy odpowiedzialni za 
bliźniego, iż jeden dla drugiego żyje i jeden dla drugiego umie
ra. Obraz tej pełni życia kreśli nam apostoł w  swoim liście do 
Rzymian w  rozdziale 12. Tam, gdzie wierni żyją w  przymierzu
2 Bogiem, przechodzą przez życie w  świadomości odpuszczenia 
grzechów i ta świadomość łączy ich w  najściślejszym braterst
wie z tymi wszystkimi, którzy również otrzymują odpuszczenie 
grzechów.

Wyznając obcowanie świętych i odpuszczenie grzechów ży
jemy w wierze i miłości i wtenczas też rozumiemy czym jest 
życie obecne, które w swej pełni przekracza granice przestrzeni 
i czasu. Żywot wieczny, który wyznajemy, jest darem niewy
mownej łaski, jaką nam objawia Ewangelia i w  tym darze bie
rzemy udział zachowując przymierze z Bogiem i poświęcając 
się dla bliźnich.

—  3 —

Od czasu I Wszechchrześcijańskiej Konferencji Pokojowej 
ludzkość przechodziła różne przemiany. Ostatnie trzy lata wy
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kazały, że świat znajduje się w  ustawicznym ruchu i nikt nie 
wie, jak długo jeszcze potrwa, zanim nastąpi pewna stabiliza
cja i pokojowe współżycie.

Mamy za sobą poważny kryzys kubański, w którym z jednej 
strony widzieliśmy bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy 
światowej, z drugiej zaś mądrość i świadomość odpowiedzial
ności przodujących mężów stanu i to umocniło nasze nadzieje. 
W Azji ciągle jeszcze trwają poważne niepokoje i trzeba przy
znać, że w  tej największej części świata nie może dojść do praw
dziwego pokoju, dopóki Chińska Republika Ludowa nie zosta
nie przyjęta do ONZ i wraz z innymi państwami dopuszczona 
do rozstrzygania zasadniczych problemów międzynarodowych. 
Kontynent afrykański stoi u progu długotrwałego procesu w y
zwolenia. Naszym obowiązkiem jest popierać narody tego kon
tynentu w  ich słusznym dążeniu do uzyskania narodowej nie
zależności i dopomóc im do samodzielnego rozwoju gospodar
czego i kulturalnego. Kontynent południowoamerykański znaj
duje się przed olbrzymimi przemianami socjalnej i politycznej 
struktury życia. Sprawa Niemiec jest ciągle przedmiotem róż
nych narad. Naszym zadaniem jest przyczynić się do tego, by 
kwestia ta została rozwiązana na drodze pokojowej. Wszystko 
to musi stanowić przedmiot spokojnych, trzeźwych i rzeczo
wych wypowiedzi.

Również na tym zebraniu chcemy wspomnieć o  początkach 
naszego ruchu. Nie chcemy powtarzać tego, co już na poprzed
nich naradach i konferencjach było mówione. Ale ważną jest 
rzeczą, byśmy naszą działalność ujrzeli w  ramach dotychczaso
wej pracy i w  ten sposób zrozumieli łączność między wczoraj 
i dziś oraz w  pewnym stopniu umieli przewidzieć, co nas jutro 
czeka. Przed sześciu laty skłonił nas do działania lęk przed 
zniszczeniem atomowym. Zebraliśmy się obecnie, podobnie jak 
ongiś aby rozpoznać wszystkie wstrząsy w  życiu międzynarodo
wym zastanawiając się nad odbudową i umocnieniem pokojo
wej koegzystencji, mimo -różnorodnych socjalno-politycznych 
systemów. Fakt, że w obecnym, świecie istnieją narody syte
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i głodne, nasuwa kwestię niesienia pomocy ludom głodującym,’ 
stwarzając również na tym tle warunki realnej koegzystencji. 
Poznamy więc na tym zebraniu, że nasza praca bynajmniej się 
nie kończy z chwilą zażegnania niebezpieczeństwa wojny i pod
pisania traktatu pokojowego po drugiej wojnie światowej, lecz 
mamy daleko większe zadania.

Na tym tle omawiać będziemy wszystkie ważne, konkretne 
problemy także na II Wszęchchrześcijańskiej Konferencji Po
kojowej.

Jesteśmy w tym szczęśliwym położeniu, że możemy rozma
wiać z przedstawicielami wszystkich ważnych rejonów świata.. 
Mamy więc możność przedstawienia należytego międzynaro
dowych problemów o osiągnięciach pewnego postępu. I tak po 
niebezpiecznym kryzysie na terenie Morza Karaibskiego przy 
końcu 1962 roku, większość opinii publicznej wypowiedziała 
się za zaniechaniem prób z bronią nuklearną. Cały niemal świat 
powitał z ulgą Konwencję Moskiewską na początku sierpnia 
1963 roku o częściowym zakazie prób nuklearnych. Wprawdzie 
jest to mały tylko krok na drodze do rozbrojenia i pokoju, ale 
budzi nową nadzieję odprężenia międzynarodowego. Będziemy 
zdecydowanie popierać starania, by Konwencja Moskiewska 
objęła także próby podziemne.

Z zadowoleniem stwierdzamy, że trzy największe mocarstwa 
świata zgodziły się na ograniczenie produkcji materiałów roz
szczepialnych dla celów wojskowych. Witamy zew skierowany 
do ludzkości, aby państwa zobowiązały się do nie używania 
gwałtownych środków w rozwiązywaniu wszelkich poważnych 
kwestii międzynarodowych (zwłaszcza konfliktów granicznych).

Tak samo witamy dążenie i zrozumienie coraz to większe dla 
utworzenia baz bezatomowych nie tylko w  Europie, ale także 
na dalszych terenach świata. Zdaje nam się, że atmosfera na 
świecie coraz bardziej dojrzewa do zrozumienia systematycznej 
stabilizacji pokoju. Lecz nie wolno nam przesłaniać faktu, że 
wszystkie te dążenia napotykają na trudności, na brak zrozu
mienia a nawet na świadome przeciwstawienie się międzynaro
dowemu odprężeniu.
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Będziemy tu omawiać sprawę Niemiec,' tzn. traktatu pokojo
wego z obydwoma państwami niemieckimi, jak również Berlina 
zachodniego. Lecz nie jest to dziś jedyna. kwestia w  polityce 
światowej, jak to miało miejsce przed kilku laty. Z niepokojem 
obserwujemy, jak wydarzenia w  Azji przybierają coraz poważ
niejszy charakter i mogą stać się źródłem wielkiego niebezpie
czeństwa. Z pewnością nie mylimy się, jeżeli od 15 lat nie roz
wiązany problem Chin Ludowych, którym odmawia się udziału 
w  konferencjach międzynarodowych, a zwłaszcza pracy w  ONZ, 
uważamy za jedną z wielu przyczyn niepokoju i groźby wojny. 
Naszym zdaniem, niezwłoczne przyjęcie Chińskiej Republiki Lu
dowej do ONZ przyczyniłoby się poważnie do rozwiązania tego 
problemu na korzyść pokoju. Ale mimo to sytuacja w  Azji po
zostaje nadal napięta i niebezpieczna i spodziewamy się,.że nasi 
przyjaciele z krajów azjatyckich dopomogą nam do lepszego 
poznania tamtejszych warunków i że znajdziemy właściwą dro
gę do pokojowego współżycia z ludźmi na tych olbrzymich 
przestrzeniach azjatyckiego kontynentu.

To samo możemy także powiedzieć odnośnie sytuacji w  Afry
ce. Wśród nas znajduje się pokaźna liczba braci afrykańskich, 
od 'których możemy się dowiedzieć coś więcej o  ciężkich wal
kach w  koloniach portugalskich i o  wstrząsającej sytuacji w  A f
ryce Południowej. I tutaj, szczególnie my jako członkowie koś
ciołów chrześcijańskich, musimy poważnie nad tym pomyśleć. 
Bo to właśnie chrześcijanie depcą nogami ludzką godność, wol
ność i prawa ludzkie. Lękamy się, żeby odwlekanie sprawy 
a nawet przeciwstawienie się równości rasowej, nie zakończyło 
się przelewem krwi. Ten sam lęk nas ogarnia, gdy myślimy o 
tym jak nadal przedłuża się również socjalna niesprawiedliwość. 
Tak więc kwestia pokoju i pokojowej koegzystencji jest spra
wą ludzkiej godności, wolności i równouprawnienia, sięgającą 
daleko poza granice ras i narodów.

Z zaniepokojeniem śledzimy wydarzenia w  Ameryce Łaciń
skiej. Od naszych przyjaciół i współpracowników dowiadujemy 
się, że w  tych krajach dokonuje się socjalna przemiana, a wal
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ka o polityczną i narodową wolność jest nieunikniona. Nie chce
my bynajmniej obniżać znaczenia politycznej wolności, samo
dzielności i równouprawnienia, lecz jesteśmy przekonani, że te 
wielkie dobra nie na długo się utrzymają, jeśli nie zostaną po
traktowane z socjalną godnością i jeżeli wyrównanie przeci
wieństw nie idzie ręka w  rękę z bogatymi i biednymi, z  sytymi 
i głodnymi. Wszelka próba, zwłaszcza gwałtowna, powstrzyma
nia tej przemiany, może mieć tylko czasowy skutek. Proces his
toryczny nie da się powstrzymać, każda zaś próba tego rodzaju 
oznacza tylko nagromadzenie materiału wybuchowego i powo
duje krwawe i niszczące niepokoje.

Do tych samych zagadnień należą także starania o  pokojową 
współpracę w dziedzinie kulturalnej, artystycznej, naukowej 
i technicznej jak również gospodarczej. Z zainteresowaniem 
śledzimy rokowania w  Genewie w  sprawie międzynarodowego 
handlu, szczególnie wysiłki idące w tym kierunku, by zlikwido
wać ograniczenia stosunków gospodarczych pomiędzy krajami
o różnych systemach socjalnych i politycznych przez nakłada
nie embarga czy też użycie innych środków. Fakt, że niektóre 
narady w  sprawie handlu światowego odbywały się równocześ
nie z omawianiem sprawy pokojowej współpracy w  ramach 
konferencji 18 państw, ma swoją głęboką wymowę i stanowi je
den z dowodów możliwości pokojowego współżycia. To nas za
chęca do coraz większego i poważniejszego dążenia do koegzy
stencji między narodami.

Dlatego zajmiemy się zbadaniem podstaw prawdziwej poko
jowej koegzystencji i znalezienia sposobu, który ma regulować 
różnice soejalno-polityczne i kulturalne w  odbudowie społecz
ności ludzkiej. Chcemy jednak być realistami w  całym tego sło
wa znaczeniu. Wiemy, że dzisiejszy głęboko wstrząśnięty świat, 
może dojść do równowagi jedynie przez cierpliwą pracę, którą 
musi wykonać kilka pokoleń. Nie chodzi nam tylko o różnice 
między Wschodem a Zachodem, ale o urzeczywistnienie pokojo
wej koegzystencji między wszystkimi narodami.

Ludzkość znajduje się w  ciągłym ruchu. Dlatego musimy na
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tym zebraniu rozpatrzyć sprawy, o których wczoraj czy przed
wczoraj jeszcze nie wiedzieliśmy. Musimy pamiętać, że ocena 
sytuacji na świecie, podział władzy politycznej i gospodarczej 
jak również rozwój w  przyszłości i aktualne zadania ludzkości, 
przedstawiają się odmiennie różnym obserwatorom z różnych 
części świata.

Lecz do nas należy, byśmy po zrozumieniu tegO' zamieszania 
i różnic, stwierdzili ukryte choroby, braki, trudności i przeciw
ności na wszystkich kontynentach.

Jako Wszechchrześcijańska Konferencja Pokojowa nie jesteś
my jakimś klubem ludzi debatujących z Europy środkowej i A- 
meryki. Stanowimy jedną platformę, na której bracia i siostry 
z wszystkich stron świata i wszystkich formacji kościelnych, 
mają to samo prawo i ten sam obowiązek wskazywania na draż
liwe kwestie i wysuwania propozycji ich rozwiązania. Będzie 
tu trzeba dużo zaparcia się siebie, wewnętrznego niekrępowa- 
nia się, odwagi i roztropności, by należycie zrozumieć na czym 
polega nasza twórcza współpraca w  tej wspólnocie narodów. 
Ile tu trzeba umartwienia i jak silnej wiary, by do głębi poznać 
winę, jaką chrześcijanie ponoszą w dzisiejszej sytuacji, oraz 
zrozumieć wielkość posłannictwa odnowionej i oczyszczonej 
społeczności wiernych w  duchu Ewangelii!.

W ten sposób doszliśmy do końca rozważań. Przypomnijmy 
sobie jeszcze raz w  krótkości nasze zamierzenia. Kierunek jaki 
Obraliśmy od samego początku naszego ruchu, pozostaje nadal 
ten sam. Przed kilku dniami byliśmy obecni na jednej naradzie 
z przedstawicielami 18 państw, którzy zebrali się w  Genewie na 
konferencję w  sprawie rozbrojenia. Poznaliśmy, doniosłość tej 
konferencji i naszą odpowiedzialność za jej wynik. Będziemy 
walczyć o to, aby państwa zaniechały użycia jakichkolwiek 
środków siły i przemocy w  rozwiązywaniu problemów o  spory 
graniczne. Jesteśmy za utworzeniem stref bezatomowych, za za
niechaniem całkowitych prób z bronią nuklearną (także pod
ziemnych). Dalej jesteśmy stanowczo przeciwni, aby broń nu
klearną oddano innym państwom. Żądamy zlikwidowania baz
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wojskowych na obcych terytoriach. Popieramy wszelkie wysił
ki w  kierunku zawarcia paktu nieagresji.

Od samego początku było naszym pragnieniem, aby Chiny 
Ludowe dopuszczono do międzynarodowych pertraktacji, zwła
szcza do ONZ.

Opowiadamy się za całkowitą niezależnością tych narodów, 
które ciągle jeszcze są pod panowaniem kolonializmu. To wszy
stko mieści się w  naszym planie i łączy się z silnym staraniem
o  pokojową koegzystencję narodów już dziś, gdy nie przerwano 
jeszcze zbrojeń. Pozostanie to naszą troską w  przyszłości, dopó
ki nie nastąpi całkowite rozbrojenie. Jest to walka o zwycięż 
stwo ludzkości we wszystkich osobistych, politycznych i mię
dzynarodowych stosunkach.

Troska o  ludzkość, o  doBro człowieka, wymaga głębokiego 
duchowego wyrobienia, jeszcze mocniejszego zakotwiczenia 
w Ewangelii, w  przymierzu z Bogiem i Ojcem Jezusa Chrystu
sa.

Moim zdaniem powinniśmy z tego zebrania zwrócić się do 
wszystkich Kościołów, nie tylko do tyćh, które z nami współ
pracują, lecz do wszystkich chrześcijan i ugrupowań chrześci
jańskich z orędziem, w  którym mieściłby się duch i cel naszych 
konferencji.

Następnie byłoby rzeczą pożyteczną, abyśmy do wszystkich 
rządów i narodów skierowali apel, streszczający nasze postula
ty, w  którym zapewnimy wszystkich mężów stanu i władze 
publiczne o  naszym poparciu i zaufaniu dla wysiłków w  spra
wie rozbrojenia, pokojowej koegzj^stencji i zaprowadzenia spra
wiedliwego i międzynarodowego porządku.

II Wszechchrześcijańską Konferencję Pokojową uważamy nie 
tylko za jakąś manifestację naszej dotychczasowej pracy, ale 
także za początek nowych zadań.

Rozpocząłem swoje wywody przypomnieniem wybuchu 
pierwszej wojny światowej przed 50 laty i drugiej wojny świa
towej przed 25 laty. Oznacza to tylko podniesienie palca, byśmy 
jako chrześcijanie uświadomili sobie odpowiedzialność za to, co
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jest poza nami. Lecz naszym pragnieniem jest, abyśmy zdobyli 
zrozumienie Ewangelii, bardziej zespolili się we wzajemnym za
ufaniu i miłości i z większą odwagą zapoznali się z tym, co się 
dziś dzieje i co jutro lub pojutrze stać się może. Tempo rozwoju 
historycznego jest ogromne i czasami lękam się, że duchowo nie 
dorastamy do tego, by z  wiarą, miłością i nadzieją sprostać na
szym zadaniom i odważnie stawić czoło nowym wydarżeniom, 
nowym przemianom i wstrząsom jakich jesteśmy świadkami. 
Lecz Ewangelia o zwycięstwie Jezusa Chrystusa i jego łaska
wym panowaniu nad światem kieruje nasz wzrok ku przyszłoś
ci. Stąd zamierzamy w ramach naszego ruchu organizować pra
cę teologiczną jeszcze intensywniej, przestudiować zagadnie
nia międzynarodowe, nawiązywać stosunki z tymi, z którymi 
nam się to dotychczas nie udało i stwarzać warunki dla zawar
cia pokoju, dla większego zaufania i dla współpracy między 
Kościołami i narodami.

Prof. J. L. Hromadka 
Tłum. Ks. dr S. Maćkowiak
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G Ł Ó D  
A GOSPODARCZA 
N I E Z A L E Ż N O Ś Ć  
W AMERYCE Ł A C I Ń S K I E J

•^nakiem naszego czasu jest budzenie się ogólnej świadomoś
ci o ekonomicznych i socjalnych różnicach w świecie. W prze
szłości nędza żyła zawsze obok dostatku, lecz nikt z ludzi sytu
acji tej nie uprzytamniał w  sposób należyty. Ci niedożywieni 
przypuszczali, że głód jest tak samo rzeczą naturalną jak umie
ranie. A znów ci, dobrze odżywieni w  krajach bogatych, nie poj
mowali dogłębnie i w  całej rozciągłości problemu głodu jako 
klęski socjalnej. Było rzeczą niemile widzianą, gdy o tym mó
wiono, ponieważ każdy odczuwał, że głód jest objawem stanu 
niesprawiedliwości socjalnej i dlatego starano się o  nim nie 
mówić.

My jednak nie możemy uznać słuszności tej tezy, że głód jest 
rzeczą nieuniknioną, gdyż nie jest on ani zgodny z wolą Bożą, 
ani też nie odpowiada postępowi, jaki dziś osiągnęła wiedza ludzi
ka i technika. Głód i wojna nie są zjawiskami naturalnymi, lecz 
zostały raczej wytworzone przez człowieka i dlatego też przez 
człowieka muszą być pokonane. Dwie trzecie ludzkości żyje 
poniżej minimum egzystencji jaka należy się człowiekowi. Ten 
stan nie polepsza się, a różnica między stopą życiową w krajach 
rozwiniętych i niedorozwiniętych jest coraz większa. W dodat
ku. wskutek naturalnego przyrostu ludności, rozwiązanie tego 
problemu staje się jeszcze bardziej naglące. Podczas gdy mo
carstwa zgadzają się między sobą na pewne ograniczenie pro
dukcji i użycia broni atomowej, budząc w  nas nadzieję pokojo*-
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wej koegzystencji, to głód, niedożywienie i niedorozwój stwa
rzają nowe pola napięcia, w  których gromadzi się potencjał wy
buchowy.

Na międzynarodowych konferencjach dyskutuje się nieraz 
bardzo żywo o  możliwości przeprowadzenia kontroli zbrojeń, 
gdy tymczasem walka z głodem domaga się jeszcze większej 
troski i zrozumienia. Nie możemy patrzeć na ten świat z ową 
krótkowzrocznością, która jest następstwem naszej uprzywile
jowanej pozycji. Nie wolno nam na pierwszym planie stawiać 
tylko naszych własnych życzeń. Okoliczności zmuszają nas do 
zmiany struktury gospodarczej w świecie. Nie chcemy jednak 
uprzedzać faktów. Temat, jaki nam przedłożono, chcemy rozwi
nąć według następującego planu:

a) podstawy teologiczne problematyki głodu,
b) głód i perspektywy Ameryki Łacińskiej,
c) głód i pokój,
d) zadanie narodów w szukaniu niezależności gospodarczej,,
e) zadanie chrześcijan.

PO DSTAW Y TEOLOGICZNE PRO BLEM ATYK I GŁODU

Pan nasz Jezus Chrystus uczynił los człowieka swoim włas
nym losem. „Coście uczynili jednemu z tych moich braci naj
mniejszych, mnieście uczynili (Mat. 25, 40)“ .

To proste zdanie ma swoje odzwierciedlenie w  następujących 
myślach biblijnych: stworzenie, przymierze, wybranie, człowie
czeństwo, wylanie Ducha Św., zaspokojenie wszystkich prag
nień w  Chrystusie —  które są tylko różnymi drogami przeo
gromnej miłości Boga do jego stworzeń, do każdej poszczegól
nej istoty. Nie istnieją żadne uprzywilejowane grupy ludzi, czy 
też ludzi o  szczególnych względach. W oczach Bożych istnieje 
tylko jedna ludzkość. Człowiek jest niepodzielną jednostką zło
żoną z ciała i duszy stworzonej przez Boga i jest przedmiotem 
jego miłości. Głód i niedorozwój nie mają swojej przyczyny 
w woli Bożej. Człowiek został umieszczony na tym świecie, aby 
tu pracował, ten świat zachował, nim rządził i zdał sprawę przed 
Panem. Zlecony nam zarząd i sprawowanie jakiego się od nas 
wymaga, suponuję na tym świecie pracą wydającą owoce, po
nieważ Bóg jest jedynym Panem ziemi. (Ps. 24) Owoce podo
bające się Bogu to sprawiedliwość i miłosierdzie. Bóg objawia
jący się w  Jezusie Chrystusie przyjmuje sprawiedliwość za
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prawdziwą ofiarę (Mich. 6, 8), a nasz zaś stosunek do bliźniego 
uważa za wyraz ustosunkowania się do Siebie samego (I Jan 
4, 20).

Te jasne wskazania biblijne wzywają nas, byśmy do tematu 
naszego przystąpili z świadomością szczególnej odpowiedzialnoś
ci. To Bóg cierpi pod postacią bezradności i niedorozwoju tego 
świata. Nie zajmujemy się problemami politycznymi i socjalny
mi w sposób abstrakcyjny, chodzi bowiem o afirmację lub ne
gację tego wszystkiego w  co wierzymy. Jako chrześcijanie pa
trzymy zwykle na naszą odpowiedzialność wobec bliźniego 
z punktu widzenia osobistego. Lecz w  dzisiejszym skompliko
wanym świecie techniki, powinniśmy naszą odpowiedzialność 
wobec przemian socjalnych pojmować jako ludzką solidarność. 
Sens myśli biblijnych zapewnia nam również wielką swobodę 
w rozprowadzeniu naszego tematu.

Nie rozpoczniemy teorią o  prawie słuszności czy też rozwa
żaniem jakiegoś specjalnego systemu socjalno-politycznego, 
nie jesteśmy bowiem niewolnikami ideologii, która by nam nie 
pozwalała szukać rozwiązania problemu niedorozwoju.

Jeżeli Bóg jest jedynym Panem 'bogactw tej ziemi i jeżeli 
człowiek jako odpowiedzialny rządca tych bogactw ma obowią
zek użycia ich dla dobra ludzkości, to wtenczas każdy system 
socjalno-polityczny musi sobie postawić pytanie, czy przyczynia 
się do tego aby bogactwa ziemi służyły całej ludzkości? Nie 
można z góry powiedzieć, że systemy prywatnego albo zbioro
wego użycia środków produkcji są same w sobie dobre lub złe. 
Lecz jest rzeczą największej doniosłości, aby człowiek nigdy 
nie padł ofiarą jakiegoś systemu, który służy tylko kilku jed
nostkom a nie wszystkim ludziom. Trzeba koniecznie wymyś
lić takie systemy, które gwarantowałyby zachowanie godności 
ludzkiej i podwyższenie stopy życiowej dla całej ludzkości. Pa
miętając o  tym, że los człowieka uczynił Bóg swoim własnym 
losem trzeba mieć przekonanie, że zacofanie gospodarcze w  wie
lu krajach powinno w  przyszłości zniknąć. Jeżeli wiemy, że Bóg 
nie zrezygnował z swego prawa własności do tej ziemi, to nic 
nas nie powstrzyma od szukania rozwiązania aktualnych prob
lemów. Na ironię historii chrześcijaństwa Kościół słusznie zdo
był sobie miano że jest konserwatywny, że trzyma się systemów 
myślowych i tradycji należących do przeszłości. Oznacza to ne
gację wolności, którą nas Bóg obdarzył, czyli odmawianie nam 
cechy charakterystycznej wspólnej wszystkim ludziom. Przejął 
nas lęk, że z samej tylko wiary żyjemy.
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GŁÓD I PERSPEKTYW Y

Głód, który grasuje w  Ameryce Południowej, jest bezpośred
nim następstwem historii przeszłości tego kontynentu. Historia 
Ameryki Łacińskiej jest pełna obrazów kolonialnego i kupiec
kiego wyzysku, który rozwijał się stopniowo w  cyklach gospo
darczych mających za cel powstrzymanie rozwoju gospodar
czej niezależności lub chociażby jego opóźnienie. Był tam jakiś 
cykl cukru, okres szlachetnych kamieni, cykl kawy, cykl gumy, 
okres ropy. Podczas takiego cyklu czy okresu na całym obsza
rze hodowano tylko jedną , roślinę, glebę wyeksploatowywano 
tylko jednym produktem. Przy tym nie zwracano uwagi na żad
ne inne możliwości bogactwa naturalnego w  produkcji środków 
żywnościowych danego obszaru. (Jozue de Castro, Geografia del 
Hombre, str. 124).

Najpierw zjawili się zdobywcy hiszpańscy, następnie przy
była elita narodu hiszpańskiego, właściciele wielkich plantacji, 
którzy koncentrowali swoje troski i pragnienia w  daleką przy
szłość. Jedni starali się szybko zostać bogatymi, by móc swoje 
bogactwo zużyć za granicą. Inni zaś łączyli swoje interesy 
z wielkimi koncernami międzynarodowymi, które na olbrzymich 
plantacjach eksploatowali kraj jednym gatunkiem rośliny eks
portowej jak to wyżej wspomnieliśmy.

Fatalnym następstwem tego była całkowita prawie zależność 
od jednego produktu eksportowego oraz uzależnienie rodzimej 
gospodarki od wahań ceny rynku światowego danego produktu.

Widzimy w tym także przyczynę trwania stanu niedorozwoju 
Ameryki Łacińskiej. Jedynie słowa „głód“ można użyć do gra
ficznego określenia tej poważnej sytuacji. Istnieje głód spowo
dowany brakiem środków do życia i głód pochodzący z braku 
podstawowych artykułów. W niektórych krajach przeciętna 
wieku ludzkiego wynosi mniej niż 35 lat, a śmiertelność dzieci 
osiąga zastraszające rozmiary. Tradycyjna, przysłowiowa obo
jętność mieszkańców Ameryki Łacińskiej tzw. „siesta“ jest 
w  wielkiej mierze następstwem braku środków do życia. Gos
podarcze zacofanie daje się odczuć również w  dziedzinie wycho
wania, ponieważ szerokie masy ludności tego kontynentu pozba
wione są możliwości uczęszczania do szkół.

Szerzenie kultury i umiejętności czytania i pisania stanowią 
dwa krytyczne problemy w  życiu Ameryki Łacińskiej. Wysoki 
procent ludności w  wieku ponad 15 lat nie umie ani czytać ani 
pisać. Poza tym system szkolny, który wskutek niedorozwoju
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znajduje się na niskim poziomie, jest zupełnie niewystarczający. 
W roku 1959 w  czterech krajach Ameryki Środkowej było 35% 
dzieci w  wieku szkolnym (5— 14 lat) zapisanych do szkoły. Sie
dem krajów łącznie z tymi dwoma wielkimi: Meksykiem i Bra
zylią wykazywało 51% dzieci zapisanych do szkoły a trzecia 
grupa składająca się z pięciu krajów miała ponad 59% dzieci 
uczęszczających do szkoły. W sumie oznacza to że około 15— 20 
milionów dzieci nie chodzi do szkoły. Trzeba jednak szczerze 
przyzńać, że rządy naszych krajów zdają sobie sprawę z istnie
jących niedociągnięć w  wychowaniu. W ostatnich pięciu latach 
większość tych krajów rozszerzyła swoje programy i plany 
w pierwszym rzędzie odnośnie odbudowy szkół. W porównaniu 
z ogólną sumą dochodów wydatki na cele szkolne są dość poważ
ne, ale dochody na ogół są skromne i większość ich pochłaniają 
urzędy, placówki dyplomatyczne i siły zbrojne. Inwestycje na 
wychowanie są niskie w  porównaniu z innymi olbrzymimi wy
datkami.

Ludności na tym kontynencie coraz więcej przybywa a z dru
giej strony nie wprowadza się żadnych zmian w  formach i me
todach produkcji, czy też w  ulepszaniu gospodarki narodowej. 
Tereny rolnicze nie mogą już pomieścić więcej ludności, wobec 
tego, mimo niedostatecznego rozwoju przemysłu, liczba ludności 
w miastach ciągle wzrasta.

Następstwem tych dwóch objawów jest zjawisko, że w  mia
stach panuje coraz większa nędza i szerzy się rozpusta, zbrod
nia i gwałt.

Ten pobieżny rzut oka dopomoże nam do tego, że zrozumiemy 
niepewność sytuacji w  Ameryce Łacińskiej i damy wiarę wia
domościom, które międzynarodowa prasa podaje o rewolucjach 
i rządowych rewoltach.

Dotychczas uważano zmianę nazwisk na kierowniczych stano
wiskach w rządzie za wentyl bezpieczeństwa dla niezadowolenia 
ludu. Lecz sama zmiana nazwisk nie zmieniała niczego w  istnie
jących warunkach, ponieważ za tym stoją ciągle jeszcze spółki 
wielkich właścicieli ziemskich i monopolistycznych interesów 
zagranicznych. I można tutaj spokojnie twierdzić, że problem 
głodu i gospodarczej zależności nie zostanie rozwiązany, jeśli 
równocześnie nie nastąpi zmiana w  nastawieniu wielkich mo
carstw. Nasza sytuacja narodowa staje się jeszcze bardziej skom
plikowana z powodu walki ideologicznej, prowadzonej przez po
tężne ośrodki światowe oraz przez to, że front tej walki obejmu
je  wszystkie narody świata.
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W ten sposób wzrasta zamieszanie i nieufność do życia naro
dowego, co utrudnia bardzo konsolidację odradzających się sił. 
Lecz do tego punktu jeszcze później wrócimy.

W PŁYW  GŁODU NA W ALK Ę O POKÓJ

Nade wszystko chcemy stwierdzić, że głód jest gorszy od woj
ny. Taki stan rzeczy, w  którym <x> 42 sekundy w  jakiejkolwiek 
części naszego kontynentu następuje śmierć dziecka z głodu, nie 
może uchodzić za spokojny. Poza tym nędza jaką omawialiśmy 
jest w sposób widoczny nierozerwalnie połączona z gwałtami 
wśród ludzi. Nie można wiedzieć co głodni ludzie zrobią, ale 
wiadomo, że z trudem pogodzą się z głodem. Rewolucja, z którą 
nasz świat musi się poważnie liczyć, jest rewolucją głodnych, 
którzy wzbraniają się pozostać w  stanie niedorozwoju i nie chcą 
przyglądać się jak ich uprzywilejowani sąsiedzi żyją w dostatku.

Głód wywołuje w  narodzie zawsze walkę. I ta walka może 
spowodować międzynarodowe konflikty, które mogą doprowa
dzić do ponownego zniszczenia świata. Jeżeli patrzymy na te 
części świata, które stanowią ogniska napięcia międzynarodowe
go, to są nimi poza Berlinem kraje niedorozwinięte jak Wiet
nam, Laos, Kuba itd.

W świecie, w  którym rozgrywają się walki ideologiczne, każ
dy konflikt lokalny może stać się konfliktem ogólnoświatowym.

Głód posuwa się do gwałtu, a lęk przed gwałtem prowadzi 
znów do głodu. We wszystkich krajach Ameryki Łacińskiej wy
datki na armię przekraczają daleko rzeczywiste potrzeby kra
jów  i ich gospodarcze możliwości.

Wydatki przeznaczone na uzbrojenie pozbawiają gospodarkę 
narodową tych sum, które są koniecznie potrzebne dla przy
spieszenia rozwoju gospodarczego. Brazylijski socjolog Jozue de 
Castro tak o tym mówi: „Chociaż w przyszłość patrzę optymi
stycznie to jednak mój optymizm jest bardzo przytłumiony, 
gdyż myślę o  losie obecnych pokoleń. Obawiam się, że te poko
lenia będą musiały płacić zbyt wielką cenę za wspaniałe zwy
cięstwo nad głodem. W odpowiedzi na tę straszną konieczność, 
która nastąpi w  określonym momencie historii myśli zatrzymały 
się w  świecie socjalnych rzeczywistości. Wielka część świata 
ciągle jeszcze nie jest przekonana o  tym, że konieczną jest rze
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czą raz na zawsze usunąć głód. Są jeszcze ludzie, którzy wierzą, 
że ważniejszą jest sprawą podtrzymać w  swoim własnym 
życiu wysoką stopę życiową oraz pewne socjalne przywileje dla 
ich własnej klasy, aniżeli walczyć przeciwko klęsce głodu na 
świecie. I ponieważ istnieją liczne grupy ludzi, które w  ten spor- 
sób nadal patrzą na te rzeczy, światu w  dalszym ciągu grożą 
wojny i rewolucje, aż w  końcu prosta konieczność zachowania 
życia zmusi uprzywilejowanych do tego, że zrezygnują ze swych 
przywilejów".

Słowa, które nas tutaj łączą, wykazują prawdziwy stosunek 
między głodem a wojną. „M oje przymierze to życie i pokój“ . 
Najpierw trzeba stworzyć możliwości życia godnego człowieka, 
a wtedy zapanuje pokój.

NIEZALEŻNOŚĆ G OSPO DARCZA

Teraz można więc zrozumieć jak ważna jest niezależność gos
podarcza narodów w sprawie zachowania pokoju.

Przez gospodarczą niezależność nie należy rozumieć dążenia 
do gospodarczej izolacji, gdyż to byłby cel niemożliwy do osiąg
nięcia i prowadziłby do nieuchronnej klęski. Oznacza to raczej 
zdolność każdego narodu do decydowania o. sobie samym, wysu
wając przy tym godność swoich obywateli jako zasadniczy po
stulat. A celem jest dać każdemu narodowi możliwość do obro
ny swoich naczelnych praw, aby nie istniał tylko po to, by inni 
nad nim panowali. Pokój do którego dążymy umożliwi zachowa
nie godności każdego poszczególnego człowieka. Gospodarcza 
niezależność oznacza uznanie tej godności, gdyż wszystkie kra
je będą miały możliwość wzięcia swoich zobowiązań na siebie, 
układanie własnych planów i współżycia z innymi narodami jak 
równy z równym. Lecz ta dążność do niezależności gospodar
czej suponuje rozwiązanie następujących zadań:

1. Kraje zacofane muszą być ożywione duchem zdrowego nac
jonalizmu. Jest rzeczą niebezpieczną mówić o nacjonaliźmie, 
gdyż przywodzi na pamięć wiele smutnych i bolesnych wy 
darzeń historii. Lecz mimo tego niebezpieczeństwa i połączone
go z tym ryzyka, zrodzić się powinien nowy nacjonalizm, który 
umożliwiłby podniesienie ludzkiej godności wśród narodów. Po
winien przyczynić się do uzdolnienia narodów, by mogli per
traktować na równi ze swoimi dawnymi kolonizatorami i prze
jąć odpowiedzialność w  ramach międzynarodowych stosunków. 
I powinien nie dopuścić do tego, aby struktura gospodarcza 
i kultura danego kraju była uzależniona od obcych interesów.
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2. Następnie jest rzeczą nieodzowną opracowanie planu roz
woju w dziedzinie gospodarczej i kulturalnej. Niech by te plany 
nie odpowiadały nawet wymogom ideologicznej propagandy 
Według obcego wzoru, ale za to niech popierają narodową świa
domość zdobytą w  prawdziwej wolności. Polityczne i gospodar
cze systemy, które z większym lub mniejszym skutkiem zdały 
egzamin w  innych krajach świata, powinno się starannie zba
dać, zanim się je  zastosuje w  krajac-h dopiero się rozwijających. 
Zdrowa świadomość narodowa uczy się od innych, ale nie cofa 
się przed trudem znalezienia własnych rozwiązań.

3. We wszystkich krajach niedorozwiniętych konieczne są re
formy wewnętrzne, które zapewniają nie tylko rozszerzenie pro
dukcji narodowej, ale także lepszy podział uzyskanych produk
tów. Walka z klęską głodową jest walką o socjalną sprawiedli
wość. Jeżeli reformy mające przeszkodzić dalszemu rozpano
szeniu się elity socjalnej, nie zostaną przeprowadzone, jeżeli 
władza gospodarcza i polityczna nie zostanie równomiernie przy
dzielona wszystkim obywatelom, to wtedy wszystko co powie
dzieliśmy o narodowej niezależności będzie tylko błyskotką, za 
którą dawne kajdany kolonialnej zależności pozostaną nietknię-

- te.
4. Walka z głodem wymaga narodowej solidarności. Samo 

ofiarowanie środków żywnościowych nie potrafi tego systemu 
rozwiązać, a nawet w rozwiązaniu problemu przeszkadza. Je
dynie w  wypadkach ostatecznej nędzy może zajść konieczność 
rozdzielania żywności, lecz na dalszą metę przynosi to szkodę.

Trzeba się wznieść ponad dawanie jałmużny i zdecydować się 
na solidarność, gdyż zwycięstwo nad głodem można odnieść je
dynie przez solidarność narodową. Lecz ta solidarność narodowa 
powinna się okazać w  sposób praktyczny, i tak np. ceny ryn
ków światowych za surowce, które są niestałe i ulegają ciągłym 
wahaniom, przeciwstawia się cenom produktów przemysło
wych, które ustawicznie wzrastają. „Tak zwana gospodarka ko
lonialna, przy której potęgi przemysłowe zakupują surowce po 
niskich cenach i stąd dysponują ogromnym bogactwem —  to 
jedna z form gospodarczego wyzysku, który nie da się pogodzić 
ze stałością gospodarczą na świecie. Wielkie strefy głodowe 
w świecie pokrywają się dokładnie ze strefami kolonialnymi, 
obojętnie czy to są strefy polityczńe, jak terytoria w  Afryce, czy 
też kolonie gospodarcze, jak większa część Ameryki Po
łudniowej, które produkują tylko surowiec dla przemysłu w  Eu-

. ropie i Stanach Zjednoczonych. Bez gruntownej zmiany w  poli
tyce kolonialnej, która by umożliwiła narodom kolonialnym pro-
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•dukcję w  takim stopniu, jaki pozwoliłby im na zaspokojenie włas 
nych potrzeb biologicznych, nie można spodziewać się defini
tywnego rozwiązania problemu głodu. Narody kolonialne będą 
tak długo cierpiały głód, dopóki swoje najlepsze siły będą zmu
szone poświęcać na produkcję surowców ulegających za grani
cą dalszej przeróbce. Albowiem gra w gospodarcze siły prowadzi 
zawsze do tego, że wartość pracy zostanie wyzyskiwana na ko
rzyść interesów przemysłowych*'. (Jozue de Castro).

Jak długo kraje niedorozwinięte są zmuszone oddawać swoje 
surowce za taką cenę, jaką wyznacza kupujący i jak długo bę
dą musiały importować wyroby przemysłowe za ceny wyznaczo
ne przez sprzedawcę, tak długo nie będzie wyjścia z błędnego 
koła głodu.

Powinniśmy okazywać wielkie zainteresowanie dla między
narodowej pomocy technicznej, która przejawia się w  wysyła-' 
niu fachowców, w  wyznaczaniu stypendiów i w  udzielaniu poży
czek pieniężnych, ponieważ to wszystko może mieć olbrzymie 
znaczenie w  walce z głodem. Lecz taka pomoc musi być wolna 
od warunków politycznych i gospodarczych i powinna być udzie
lana w  ramach daleko śmielszych i odpowiedniejszych, niż to 
miało miejsce dotychczas. Może byłoby wskazane, zeby te akcje 
zostały przeprowadzone pod odpowiedzialnym kierownictwem 
Narodów Zjednoczonych, by zapobiec narodowemu egoizmowi. 
Ale w  każdym razie i wobec tych niebezpieczeństw jakie wsku
tek tej sytuacji socjalnej w  Aifieryce Południowej zagrażają po
kojowi światowemu, trzeba przyznać, że zasiłki które daje się 
-dzisiaj w  ramach międzynarodowej pomocy,są minimalne. Przy
taczamy jeszcze raz Dr. Castro: „Musimy sobie urobić nową filo
zofię życia, której niestety świat dotychczas nie chce uznać, cho
ciaż techniczne zdobycze się przyjmują. Mamy pod dostatkiem 
materialnych źródeł pomocy, które mogłyby wyżywić ludność sto 
razy większą, niż ta która obecnie żyje na ziemi. Posiadamy ka
pitał, ale brak woli, by go odpowiednio założyć. Rocznie wydaje 
się sto czterdzieści bilionów dolarów na produkcję broni, czyli 
na wyprodukowanie czegoś, co właściwie jest niczym, gdyż ma 
znaczenie jedynie w  wyniszczeniu ludzkości. Opinia światowa 
zaczyna wskazywać na ten skandal, że 140 bilionów dolarów 
wydaje się zupełnie na nic, podczas gdy dziesięć procent tej su
my tj. 14 bilionów dolarów wystarczyłoby, żeby postęp technicz
ny w  krajach niedorozwiniętych posunąć rocznie o  5% naprzód. 
Różnica między światem 'bogactwa a światem ubóstwa powięk-' 
.sza się z roku na rok“ . Świat dojrzał już do międzynarodowej
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współpracy, lecz nie dojrzało jeszcze niestety zrozumienie na
glącej konieczności tego zadania.

Z A D A N IA  CHRZEŚCIJAN

Wskazaliśmy na istniejący w  świecie głód, na jego bezpośred
ni stosunek do problemu pokoju, oraz zwróciliśmy uwagę na za
dania, jakie wszystkie narody i.państwa powinny wspólnie pod
jąć. A  teraz zapytajmy samych siebie: czy istnieje specyficzne 
chrześcijańskie zadanie w  walce z głodem?

Nie będziemy chyba heretykami utrzymując, że te problemy 
nie są tylko natury politycznej —  ale są także kamieniem pro
bierczym naszej wiary, i żaden chrześcijanin nie może przejść 
obok nich obojętnie. Ale musimy bronić się również przed in
nym błędem, mianowicie przed naiwnym złudzeniem, jakobyś- 
my jako chrześcijanie mieli odpowiedź, jakiej nie ma świat. 
„Chrystus jest odpowiedzią" — oto hasło którym reagujemy na 
każdy problem. Lecz Chrystus nie zabrania nam, żebyśmy na
szej inteligencji i odpowiedzialności nie mieli wprowadzić w  
czyn. Chrześcijanin bierze udział w  walce z głodem jako oby
watel, który zna swój lud i który jako człowiek troszczy się o  los 
swego sąsiada. Poddaje się tym samym dziedzinom i w  każdy 
możliwy sposób bierze udział w  walce z głodem. Może on w 
pewnych sytuacjach jako oddzielna społeczność chrześcijańska 
wykonywać projekty, np: budowy szkół i szpitali, ale powinien 
sobie zawsze uświadomić, że najgłębszym pragnieniem jego ma 
być społeczność, która bierze na siebie odpowiedzialność za ży
cie własnego narodu. Chrześcijanin bowiem jest wezwany do 
czynnego udziału w wyrobieniu charakteru narodowego i w  roz
woju narodowej niezależności. Wszyscy jego współobywatele 
stanowią pod tym względem jedną zwartą społeczność. Lecz po
nadto stawia sobie oczywiście pewne zadania, wynikające z jego 
wiary, które określają jego egzystencję w  świecie. A są to zada
nia następujące:

1. Będzie szczery wobec wszelkich socjalnych przemian. Nie 
istnieją bowiem żadne święta, nietykalna organizacja socjalna. 
Nie ma żadnego wczoraj, które 'krępuje i ogranicza. Bóg odwo
łuje nas ciągle od perspektywy wczorajszego dnia. „Pan idzie“ . 
Nie możemy przewidzieć tej chwili, w  której ludzkość potrafi 
osiągnąć swój cel i pokój. Każda sytuacja wytworzona przewro
tem socjalnym czy rewolucją, jest dla chrześcijanina wyzwą-



GŁOD a  NIEZALEŻNOŚĆ A M E R Y K I ŁACIŃSKIEJ 219 (27)

niem w imię Królestwa Bożego, w  którym nie ma miejsca na 
głód i niesprawiedliwość.

2. Chrześcijanin zajmie krytyczne stanowisko wobec swej wła
snej społeczności. Podczas gdy bierze udział w  walce o wyzwole
nie swego narodu, nie straci z oczu krytycznej odpowiedzialnoś

c i  wobec własnego ludu. Człowieczeństwo, które daje kulturze 
swego, narodu, nie oznacza bynajmniej, że utożsamia się z braka
mi swego ludu i że je podwaja.

Wskazywanie na niesprawiedliwość i wezwanie do pokuty 
jako prorocze zadanie powinny mieć miejsce wszędzie tam, gdzie 
chrześcijanie pracują i żyją.

3. Chrześcijanin bierze udział w  wyrabianiu zdrowego nacjo
nalizmu, przypominając sobie ustawicznie, że jego jedyną racją 
bytu jest służenie ludzkości. Nie toleruje żadnego ubóstwiania 
państwa, rasy, partii czy nawet swego narodu. W jego nacjona- 
liźmie wyraża się jego lojalność wobec ludzkości, nie zaś żadne 
odróżnienie ludzi.

4. Chrześcijanin będzie korzystał ze zorganizowania zespołów 
ekumenicznych, jak to czyni ten, który nas tutaj sprowadził, 
byśmy się nawzajem upominali i chrześcijan z innych krajów 
prosili, by w  swoim narodzie zajmowali stanowisko proroków. 
Chrześcijanin nie może dopuścić do tego aby ruch ekumeniczny 
zamieniał się w  zebrania, szukające religijnego uchylania się od 
pracy. Lecz powinny być raczej zebraniami chrześcijan zajmu
jących się wydarzeniami naszego świata w  przekonaniu, że upa
trują w  nich wolę Bożą czy też spełniają rozkaz Boga. Stąd też 
my chrześcijanie z Ameryki Łacińskiej zwracamy się do naszych 
braci z różnych krajów z prośbą, aby w  własnych krajach po
czynili starania i nad tym pracowali, by droga prowadząca do 
rozwoju naszego narodu nie została zatarasowana handlowymi 
czy ideologicznymi interesami. Równocześnie mogą ci bracia 
zwrócić nam uwagę na słabości, które cechują nasze narody. Po
ciecha i napomnienie ze strony tych braci są nam we wszystkich 
okolicznościach potrzebne i dla naszej walki o  gospodarczą nie
zależność mają przeogromną wartość. Lecz cały ten czynny u- 
dział, wszelka współczująca troska wywołana naszą klęską głodo
wą, wszelkie nadzieje sprawiedliwego jutra, wszystkie zmagania 
się narodów niedorozwiniętych, cała ich męczarnia powinny być 
przedłożone Bogu na modlitwie. Wyrok, pociecha, wina, nadzie
ja —  wypływają z modlitwy. Modlitwa bowiem jest tym praw
dziwym spotkaniem z Panem, który los ludzkości uczynił swo
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im własnym losem. Jest to spotkanie z ludzką nędzą, ale zara
zem spotkaniem ze źródłem mocy i wytrwałości.

„Pańska jest ziemia i napełnianie je j“ . (Ps. 24, 1).
„Wziął tedy Pan Bóg człowieka i osadził go w  raju rozkoszy, 

alby go uprawiał i strzegł" (Rozdz. 2, 15).
„Coście uczynili jednemu z tych moich braci najmniejszych, 

mnieście uczynili". (Mt. 25,40).
„Niech odkryje się sąd jako woda, a sprawiedliwość jako 

potok gwałtowny". (Amos 5, 24).

Ks. Emilio Castro



O R Ę D Z I E  
DO KOŚCI OŁÓW 
I C H R Z E Ś C I J A N

Z krajów Afryki, Ameryki, Azji, Australii i Europy przyby
liśmy do Pragi na II Ogólnochrześcijańskie Zgromadzenie Po
kojowe w  dniach 28 czerwca — 3 lip es. 1964 r., jako przedstawi
ciele różnych Kościołów,, ugrupowań chrześcijańskich bądź jako , 
indywidualni chrześcijanie. Wszystkie Kościoły i chrześcijan na 
całym świecie pozdrawiamy hasłem naszego Zgromadzenia: 
„Moje przymierze to życie i pokój“ (Malachiasz 2, 5).

PRZYM IERZE Z  BOGIEM  OBEJMUJE CA ŁY ŚW IAT

Pan świata w  Jezusie Chrystusie zawarł swoje przymierze 
z całą ludzkością. W przymierzu tym związał się On z nami mi
łością i wiernością.

Jako ludzie, którzy poznali Bożą solidarność w  Jego wciele
niu, przyznajemy się do tego przymierza, zawartego w  Chry
stusie z Jego łaski. Przezeń jesteśmy związani z wszystkimi 
ludźmi w  miłości i solidarności, bez względu na rasę, religię 
bądź światopogląd.

Przymierze z Bogiem nie zabiera nas z tego świata, lecz po
syła nas w  ten świat. To nas czyni wolnymi ku miłości wzglę
dem wszystkich ludzi i ku odpowiedzialności za całe dzieje 
świata. Przymierze Pańskie zobowiązuje nas do podejmowania 
ciężaru konkretnych decyzji. Tylko w  ten sposób my, którzyś-
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my usłyszeli wołanie Boże, możemy pozostać na drodze naśla
dowania Go.

POKÓJ BO ŻY  A  POKÓJ ŚW IA TA

Z podzięką wobec Boga przyznajemy, że i w tym Zgromadze
niu rozszerzyło się nasze poznanie tego, iż Bóg pozostaje wiemy 
swojemu przymierzu w  Jezusie Chrystusie. Przymierze Pańskie 
okazało się w  naszej wspólnej pracy pełne mocy, bez względu 
na różnice zachodzące między nami w  sprawach wyznania bądź 
w ocenie sytuacji światowej. W społeczności modlitewnej do
znaliśmy, iż Bóg przyznaje się przez swego Ducha do słowa 
krzyża, pojednania i odpuszczenia także i dziś. Krzyż Jezusa 
Chrystusa jest pokojem, a Jego zmartwychwstanie jest życiem. 
Chrystus wzbudza przez swego Ducha w  sercach ludzkich zau
fanie, zrozumienie wzajemne, gotowość do dialogu i On uwahra 
nas od lęku. On jest pokojem, który przewyższa wszelki rozum. 
Jego pokój jest czymś więcej, niż pokój w  naszym sercu. Po
kój Jego to coś więcej, aniżeli dobre stosunki między narodami. 
Jego" pokój uzdalnia do ofiar, daje nam bodźca do zwalczania 
głodu i nędzy, bezprawia i braku zaufania, daje sposobność czy
nienia czegoś dla bliźnich i stwarza możliwości współżycia. Dla
tego możemy mieć udział w  pokoju Jezusa Chrystusa tylko 
wtedy, gdy w  stosunki między narodami wnosimy pojednanie 
i zaufanie i gdy pomagamy Obalać bariery nieporozumień
i uprzedzeń.

Pozostajemy w  społeczności ekumenicznej z pełnym przeko
naniem. Z radością przyjęliśmy głosy naszych braci i sióstr z 
wielu Kościołów, szczególnie w  oświadczeniach Światowej Rady 
Kościołów i powitaliśmy je, gdyż wzywają ludzi na drogę poko
ju. Światowa Rada Kościołów oświadczyła: „Wojna jest prze
ciwna woli Bożej. Wolą Bożą jest pokój“ . Encyklika „Pacem in 
terris“ była dla nas zachętą, ponieważ dała zdecydowany wyraz 
woli pokoju. Spodziewamy się, że jesienna sesja soboru w  Rzy
mie na nowo rzuci wezwanie wyraźne do czynów pokojowych, 
do których tęsknią miliony ludzi. ■
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W IERNOŚĆ B O ŻA  I N A SZ A  W IN A

Przymierze Pańskie uświadamia nam, co jesteśmy winni ludz
kości, względem której zobowiązani jesteśmy w imieniu Chry
stusowym do miłości i solidarności. My, uczestnicy II Ogólno- 
chrześcijańśkiego Zgromadzenia Pokojowego wyznajemy przed 
Bogiem, żeśmy się stali niewierni względem Jego przymierza
i że nasza praca dla wzajemnego porozumienia i pokoju nie jest 
dostateczna. Wprawdzie Światowa Rada Kościołów często zaj
mowała stanowisko wobec wydarzeń na świecie, wprawdzie 
Chrześcijańska Konferencja Pokojowa nawoływała wciąż do 
aktywnego działania na rzecz pokoju, jednakże postawa i dzia
łanie poszczególnych Kościołów pozostawały niestety bez odpo
wiedzi na te postanowienia. Dotychczas tylko pojedyńcze syno
dy potępiły wojnę atomową. Jeszcze nie wszystkie społeczności 
chrześcijańskie przezwyciężyły uprzedzenia rasowe. Zbyt czę
sto kazanie chrześcijańskie nie jest jeszcze wolne od nastrojów 
zimnej wojny i sloganów propagandy politycznej. W ten sposób 
zwiastowanie chrześcijańskie nie spełnia swej służby dla oba
lenia przegród między ludźmi, ani nie wstrząsa pobożnymi, za
sklepionymi w  zadowoleniu z siebie i w  poczuciu wyższości. 
Wielu chrześcijan w  całej Europie i Ameryce pozostaje jeszcze 
wobec innych narodów w stanie winy. Zbyt mało czyni chrześ
cijaństwo dla przezwyciężenia głodu na świecie. Chrześcijanie 
powinni się przeciwstawić wiązaniu pomocy gospodarczej z po
stulatami politycznymi. Niedostateczne jest zaangażowanie się 
chrześcijan w  usuwanie pozostałości kolonializmu i zapobiega
nia neokolonializmowi, jekkolwiek ONZ już przed laty podjęła 
rezolucję o  likwidacji kolonializmu. Tak więc świat wciąż stoi 
na krawędzi wojny światowej. Jakże to ciąży na chrześcijań
stwie, które nie głosiło w  sposób jednoznaczny ewangelii pokoju
i życia milionom ludzi w  Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej, 
lecz w  taki sposób, że stawała się ona pobudką do uwikłania 
w klerykalizm i kolonializm. Czy możemy dłużej znosić odpo -̂ 
wiedzialność za to, że wydaje się miliardy na zbrojenia, które
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tylko wzmagają lęk i nieufność, podczas gdy każdego dnia setki 
tysięcy ludzi umiera z głodu?

Z Y  C ZNACZY WSPÓŁŻYĆ

Ewangelia, przymierze Boże, jest także konkretnie skierowa
na ku życiu i pokojowi. Nawet jeśli ewangelia nie daje wskazań 
jak zorganizować pokój, to jednak nie zezwala chrześcijanom, 
by się odżegnywali od sprawy pokoju. Kto się nie stawia w służ
bę pokoju między narodami i dla utrzymania praw ludzkich we 
własnym kraju, ten wspiera siły zimnej wojny i przyczynia się 
do wzrostu nieufności i napięć, które w erze atomowej mogą do
prowadzić do katastrofy światowej.

Cieszymy się z wielu dobrych decyzji mężów stanu w ostat
nich miesiącach, które pozwalają żywić nadzieję. Mamy na myś
li układ moskiewski o częściowym zaniechaniu doświadczeń 
z bronią atomową. Pozwoliło to odetchnąć z ulgą narodom świa
ta. Mamy na myśli porozumienie w sprawie niewykorzystywania 
przestrzeni kosmicznej dla celów militarnych oraz porozumienie 
w sprawie ograniczenia produkcji materiałów rozszczepialnych 
dla celów wojskowych. Mamy na myśli także redukcję wydat
ków na zbrojenia.

Wzywamy do popierania wszelkich wysiłków zmierzających 
do wyłączenia zagrożenia atomowego, skądkolwiek by one po
chodziły, jak również wzywamy do urzeczywistnienia propozy
cji powszechnego, całkowitego i kontrolowanego rozbrojenia. 
Zaangażujcie się wespół z nami, aby konferencja rozbrojeniowa 
18 państw doprowadziło rychło do pozytywnych wyników, 

aby zasada rezygnacji z użycia siły w rozwiązywaniu konflik
tów granicznych była urzeczywistniona,

aby zawarte były porozumienia o nieagresji, utworzone zo
stały strefy bezatomowe i aby też podziemne próby z bronią 
jądrową były zaniechane, 

aby zostało zakazane bezpośrednie bądź pośrednie przekazy
wanie broni atomowej innym państwom,
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aby bazy wojskowe na terytoriach obcych były usunięte i aby 
wycofane były oddziały okupacyjne z obcych krajów,

aby ustało mieszanie się w sposób militarny lub za pomocą 
przewrotów wojskowych w wewnętrzne sprawy krajów,

aby przyjęte zostały plany zamrożenia zasobów broni nukle
arnych,

aby wolność i pełna niepodległość były osiągnięte przez 
wszystkie narody zależne od obcych sił.

Projekty utworzenia wielostronnych sił atomowych budzą 
najgłębsze zatroskanie i przedstawiają się wprost jako alterna
tywa planów utworzenia stref bezatomowych.

Po konferencji genewskiej dotyczącej gospodarki światowej,, 
można by już dziś wprowadzić nowe, lepsze metody podziału 
dóbr materialnych. Konferencja próbuje zmienić niekorzystny 
stosunek jaki zachodzi między produkującymi surowce kraja
mi, znajdującymi się w stadium rozwoju, a wysoko rozwinię
tymi krajami przemysłowymi. Cieszymy się, że konferencja ta 
przyniosła pewne wyniki, i że w przyszłości ma się ona rozwi
nąć w stałą instytucję. Kraje znajdujące się w stadium rozwoju 
powinny więcej, niż dotychczas, korzystać z handlu światowego.

Zasada pokojowej koegzystencji między państwami o różnych 
ustrojach społecznych a państwami, których potencjał wojsko
wy i gospodarczy jest nader różny, stanowi drogę, która pro
wadzi ludzkość do przyszłości. Droga ta oznacza współzawodni
ctwo gospodarcze dla wszechstronnej korzyści, współpracę 
naukową, wymianę kulturalną oraz rozszerzoną wymianę infor
macji, która już się częściowo odbywa, droga ta oznacza również 
większe możliwości spotkań ludzkich. Popieramy dalszy rozwój 
programów wymiany, odwiedzin i obozów odbudowy organizo
wanych przez nasze Kościoły; dotyczy to szczególnie młodzieży. 
Koegzystencja pokojowa jest końcem zimnej wojny. Wstępu
jemy zdecydowanie na tę drogę; na tej drodze czujemy się po
wołani do proegzystencji z wszystkimi ludźmi. Chcemy być 
strażą przednią na tej drodze i. nawołujemy wszystkich ludzi 
dobrej woli do pójścia z nami.
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NASZE ZAANGAŻOW ANIE DLA ŚW IATA

Nasza modlitwa przyczynna opiera się na przymierzu z Bo
giem, który nam daje życie, pokój jako dar i zadanie, i który 
nas uwalnia od nienawiści i lęku. Ta modlitwa przyczynna obej
muje wszystkich mężów stanu i wszystkie rządy. Do tej modli
twy wzywamy całe chrześcijaństwo, w myśl słów z listu do Ty
moteusza (2, 1—2). Prosimy Boga, aby dał możnym tego świata 
cierpliwość i mądrość, aby mogli rozwiązywać w sposób poko
jowy te problemy, z którymi się wiążą dziś ogniska kryzysu, 
szczególnie w Azji południowo-wschodniej, na Cyprze i w Pa
lestynie, oraz na Morzu Karaibskim. Prosimy, aby zostało uczy
nione wszystko w  tym kierunku, by republika Chin Ludowych, 
przez przystąpienie do ONZ, mogła ostatecznie współpracować 
jako pełnoprawny członek w społeczności narodów. Nasza mo
dlitwa przyczynna obejmuje wszystkich, którzy cierpliwie po
dejmują wysiłki o odprężenie i normalizację położenia między 
NRF i NRD oraz o rozwiązanie problemu Berlina zach. na 
drodze rokowań. Wzywamy wszystkich braci i siostry w zbo
rach do przyłączenia się do naszej modlitwy przyczynnej, do 
przyczynienia się przez osobiste zaangażowanie do stworzenia 
atmosfery gotowości rokowań, w której mężowie stanu mogliby 
osiągnąć postępy i wyniki.

Polecamy zborom i wszystkim wiernym cały materiał II 
Ogólnochrześcijańskiego Zgromadzenia Pokojowego do przestu
diowania. Są w nim wymienione praktyczne zadania chrześcijan 
w pracy na rzecz pokoju na ziemi. Prosimy wszystkich braci 
i siostry o przekazywanie za pomocą wszelkich możliwych 
środków upowszechnienia naszego orędzia zborom i sonodom 
oraz szerokiemu ogółowi, ta sama prośba dotyczy całego mate
riału II Ogólnochrześcijańskiego Zgromadzenia Pokojowego. 
Modlimy się za całe chrześcijaństwo na całym świecie, aby na
śladowało Księcia Pokoju — Jezusa Chrystusa.

Owoc sprawiedliwości bywa siany w pokoju tym, którzy 
pokoju strzegą (Jak. 3, 18).



A P E L  
DO R Z Ą D Ó W ,  P A R L A M E N T Ó W  
1 MIARODAJNYCH OSOBISTOŚCI 
W  Ś W I E C I E

M y  duchowni, teolodzy i ludzie świeccy z Kościołów w wielu 
krajach wszystkich kontynentów, zebrawszy się w dniach 28 
czerwca — 3 lipca 1964 r. na II Ogólnochrześcijańskim Zgroma
dzeniu Pokojowym w Pradze, pod hasłem — „Przymierze Boże 
to życie i pokój zwracamy się niniejszym do rządów wszyst
kich narodów:

Jesteśmy wdzięczni za to, że w ostatnich latach coraz więcej 
ludzi ze wszystkich narodów poznało i wzięło na serio swą od
powiedzialność za pokój i że liczne rządy, przy pomocy podję
tych środków, zmniejszyły krytyczne groźby wojny. Ponieważ 
pragniemy dopomóc, aby ludzkość nadal kroczyła po tej drodze, 
stajemy po stronie tych, którym idzie o pokój między ludźmi 
i między narodami.

Przyczynienie się do dobrobytu narodów jest nie do pomyśle
nia bez pokoju i bezpieczeństwa; wzywamy przeto rządy 
wszystkich krajów, aby wysiłki w tym kierunku uczyniły pod
stawą swojej polityki. Uważamy, że przede wszystkim następu
jące problemy zasadnicze wymagają rozwiązania: pokojowe 
współistnienie, całkowite, kontrolowane rozbrojenie, osiągnię
cie niepodległości wszystkich narodów, zażegnanie plagi głodu.

W naszym przekonaniu pokojowa koegzystencja jest dyna
micznym stanem stosunków pomiędzy państwami o różnym
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ustroju społecznym, i że w tym. stanie wspózawodnictwo na po
lu gospodarczym, współpraca naukowa, spotkania ludzi jak rów
nież wymiana kulturalna i wzajemna informacja, służą postę
powi. Tak Więc koegzystencja jest w obecnej sytuacji jedyną 
rozsądną formą stosunków międzynarodowych, i stwarza wszel
kie przesłanki dla wspólnej drogi do pokojowej przyszłości rodu 
ludzkiego. Jako pierwszy krok na tej drodze pragnęlibyśmy po
witać zobowiązanie się wszystkich Państw świata do rozwiąza
nia sporów graniczych i innych problemów międzypaństwowych 
na drodze rokowań pokojowych. W Europie na przykład, zawar
cie traktatu pokojowego z Niemiecką Republiką Federalną 
i Niemiecką Republiką Demokratyczną, który by obejmował 
rozwiązanie problemu Berlina zachodniego-, służyłoby utrwale
niu koegzystencji. Współdziałanie w tym kierunku stanowi 
kwestię odpowiedzialności wielkich mocarstw, w duchu Układu 
Poczdamskiego. W Azji spór graniczny chińsko-indyjski, a także 
walki w części południowo-wschodniej kontynentu powinny być 
rozwiązane drogą rokowań pokojowych, bez stosowania siły. 
To samo dotyczy konfliktu między USA a Kubą.

Konieczność powszechnego', całkowitego i kontrolowanego 
rozbrojenia jest znana całemu światu. Apelujemy do Was
o forsowanie wysiłków Genewskiej Konferencji Rozbrojeniowej
18 Państw, tak, aby praca tej konferencji doprowadziła rychle 
do dalszych osiągnięć. Już obecnie byłyby, naszym zdaniem, 
możliwe następujące kroki w kierunku rozbrojenia; zahamowa
nie wyścigu zbrojeń, dalsze zmniejszenie kadr wojskowych, za
mrożenie zasobów broni jądrowej, zaniechanie podziemnych do
świadczeń z bronią jądrową, stworzenie stref bezatomowych, 
rezygnacja z baz wojskowych na obcych terenach, oraz inne 
posunięcia, do których potrzebna jest inicjatywa rządów. Prosi
my Was również, byście się troszczyli, by ONZ otrzymała po
żądane poparcie dla wypełnienia swoich zobowiązań, których 
ma przestrzegać w duchu Karty Narodów Zjednoczonych.

Dla osiągnięcia niepodległości wszystkich narodów konieczne 
jest usunięcie resztek kolonializmu (Angola, Mozambik, Gwinea
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Portugalska itd.). Ale jednocześnie wskazujemy na niebezpie
czeństwa, które przez nowe formy ucisku politycznego, wyzy
sku gospodarczego i zależności kulturalnej (neokolonializm) 
powstają szczególnie w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej.

Pozwalamy sobie polecić Waszej szczególnej uwadze plano
waną konferencję szefów rządów państw afrykańskich i innycn 
krajów niezaangażowanych. Spodziewamy się po tej konferencji 
złagodzenia napięć międzynarodowych, umocnienia trwałego 
pokoju w całym świecie i przyczynienia się do utrwalenia ko
egzystencji pokojowej między wszystkimi państwami.

Zażegnanie plagi głodu w świecie wymaga sił, wyobraźni 
i wysiłków wszystkich narodów i ludzi. Oszczędności pochodzą
ce z ograniczenia wydatków na cele zbrojeniowe mogą być istot
nym wkładem do walki z głodem. Uważamy, że po światowej 
^konferencji gospodarczej w Genewie, już dziś można by zorga
nizować lepsze metody rozdziału dóbr ziemskiech.

W związku z tymi zasadniczymi problemami, które wymagają 
w palący sposób rozwiązania, istnieją wciąż jeszcze ogniska za
palne i sytuacje kryzysowe, które zagrażają pokojowi. Najjas
krawszym przykładem dyskryminacji rasowej, która stanowi 
zagrożenie pokoju światowego, zachodzi w Afryce Południowej; 
prosimy przeto wszystkie rządy na Wschodzie i na Zachodzie, 
.aby nie udzielały polityce apartheidu żadnego aktywnego popar
cia, szczególnie drogą dostarczania broni Republice Południowo- 
Afrykańskiej.

Nasza modlitwa przyczynna dotyczy rządów wszystkich na
rodów i krajów, aby służyły one pokojowi w duchu wzajemnej 
współpracy, poważania i człowieczeństwa.
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P O L S K I  L U D O W E J

* odobnie jak całe życie społeczne, tak i życie religijne zależy 
od konkretnych warunków całego życia danego kraju. Skoro 
więc Polska Ludowa obchodzi swe dwudziestolecie, Polacy
o różnych światopoglądach religijnych nie mogą stać na uboczu, 
muszą się związać także uczuciowo z wydarzeniami obchodzą
cymi cały nasz kraj. W sposób szczególny życiem Nowej: 
Polski żyje Kościół nazywany popularnie Kościołem Narodo
wym, Kościoł Polskokatolicki czyli katolicki, ale polski, nie obcy, 
związany z Polską, z Polskim Narodem, z jego życiem teraźniej
szym i przyszłością. Kościół ten chce służyć swojej Ojczyźnie 
w takim zasięgu, na jaki go stać i na jaki pozwala światopogląd 
katolicki. Deklaruje zaś to szczególnie mocno w dwudziestą rocz
nicę Nowej Polski.

POWOJENNA ODBUDOWA ORGANIZACJI KOŚCIELNEJ .

W dniach powstania Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodo
wego w 1944 r. i rozplakatowania po miastach wyzwolonej Lu
belszczyzny Manifestu Lipcowego, Kościół Polskokatolicki no- 
nosił inną nazwę a organizacyjnie był niemal całkowicie rozbity.

Na żądanie władz hitlerowskich Kościół ten od 22 kwietnia 
1941 r. nazywać się musiał „Kościołem Starokatolickim Unii Ut- 
rechckiej w Generalnym Gubernatorstwie'*. Kierownik jego, Ks. 
Biskup Józef Padewski (tl951 r.), został uwięziony i osadzony 
w obozie. Ster kościelnych rządów w G.G. dzierżył dotychczaso
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wy rektor Seminarium Duchownego w Krakowie, ks. dr Fryde
ryk Lachmayr, lecz i on już w sierpniu 1944 r. był zmuszony 
wyjechać do Czech. W okresie od sierpnia 1944 do lutego 1945 
Kościół nie posiadał jednego kierownictwa ni więzi pomiędzy 
poszczególnymi parafiami.

Ziemie polskie dzieliły się wówczas na trzy strefy: na zachod
nie ziemie przyłączone do Reichu, na wschodnie tereny wyzwo
lone przez wojska radziecko-polskie i na część środkową G.G. 
z kompletnie wyludnioną i zniszczoną Warszawą. Ten podział 
warunkował też podział Kościoła Polskokatolickiego na trzy gru
py parafii, pomiędzy którymi kontakt był prawie niemożliwy. 
Mimo jednak tego rozdarcia i braku kierownictwa Kościół dalej; 
istniał i żył w ciężkich warunkach okupacji.

Na wyzwolonej Lubelszczyźnie życie kościelne pulsowało na
wet dość energicznie. W październiku 1944 r. wszyscy księża 
z tego terenu zebrali się w Lublinie i powołali lokalne kierow
nictwo zwane Tymczasową Radą Kościoła. Tworzyli ją czterej 
księża: Franciszek Koc, proboszcz lubelski, Edward Jakubas. 
z Chełma, Walerian Kierzkowski z Tamogóry i Marcin Tymczak 
ż Gorzkowa. Pierwszym aktem Tymczasowej Rady było poin
formowanie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego 
w Lublinie o istnieniu i zasadach Kościoła. Na skutek tych zabie
gów już wtedy wyszło pół oficjalne zarządzenie P.K.W.N. w  
sprawie uznania przez władze państwowe dokumentów stanu 
cywilnego wystawianych przez Kościół Polskokatolicki oraz 
zwolnienia duchownych tego Kościoła od obowiązku służby 
wojskowej. Nie był to jeszcze akt legalizacji Kościoła, lecz jej 
zapowiedź i wyraz przychylności, której Kościół nigdy nie do
świadczył za rządów endecko-sanacyjnych.

Front, stojący na linii Wisły, ruszył na zachód 13 stycznia 1945 
i w ciągu dwóch tygodni cała przedwojenna Polska została 
oczyszczona z wojsk hitlerowskich. Od 8 maja 1945 r. — po ka
pitulacji Trzeciej Rzeszy — otworzyły się dla Polaków nowe 
tereny zwane „Ziemiami Odzyskanymi", ostatecznie i nieodwo
łalnie przyznanymi Polsce układem w Poczdamie 2 sierpnia 
1945 r. W kierunku na Dolny Śląsk, Ziemię Lubuską, Pomorze, 
Gdańsk i Mazury ruszyła ogromna fala osiedleńców, budować 
na starych ziemiach piastowskich Nową Polskę.

Wśród migrantów znalazła się też spora gromadka wyznaw
ców i sympatyków Kościoła Narodowego. Zapraszali znajomych 
księży „narodowych" w nowe strony i zachęcali do zakładania
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parafii. Większość budynków kościelnych pozostawionych w po
płochu przez uciekających duchownych niemieckich była niena
ruszona i wyposażona w sprzęt liturgiczny. Nowe władze pol
skie chętnie przydzielały te budynki duchownym narodowości 
polskiej a wśród nich również naszym księżom polskokatolickim. 
Otwarły się więc przed Kościołem nowe perspektywy rozwoju
o ogromnych możliwościach.

Niestety owych możliwości nie dało się wszechstronnie wy
korzystać przede wszystkim z braku jednego i spoistego kie
rownictwa. Celem zaradzenia temu zebrali się 2 marca 1945 r. 
w  Lublinie księża: Edward Gajkoś, Franciszek Koc, Stanisław 
Piekarz, Marcin Tymczak, Kazimierz Wandałowski i uchwalili 
zwołanie zjazdu wszystkich księży w dniu 20 marca w Warsza
wie przy ul. Hożej 39. Zjazdowi przewodniczył proboszcz war
szawski ks. Stanisław Piekarz. Wybrano wówczas Radę Ko
ścioła, którą określono jako „wyłączne przedstawicielstwo Ko
ścioła". Członkami jej zostali księża: Walerian Kierzkowski, Jó
zef Kwolek, Leopold Nowak, Stanisław Piekarz, Franciszek Ru
miński i Marcin Tymczak. Z wyznawców świeckich do Rady 
weszli: Helena Szeleścina-Morawska, Stanisław Wicher, W. Dzi- 
siewicz i J. Kosmowski. Zjazd wydał odezwę, w której m. in. 
zawiadamiał, że od tego czasu Kościołem będzie stale kierował 
Sekretariat Rady Kościoła mający stałą siedzibę w Warszawie 
przy ul. Szwoleżerów 4. Kierownikiem Sekretariatu, czyli fak
tyczną głową Kościoła miał być proboszcz warszawski, ks. Sta
nisław Piekarz, rezydujący jeszcze w swej dotychczasowej ple
banii przy ul. Hożej 39. Nowy adres ul. Szwoleżerów 4 wystąpił 
tutaj po raz pierwszy w dziejach Kościoła. Pod tym adresem 
stał nieuszkodzony budynek kościelny, służący przed wojną za 
kościół garnizonowy a podczas okupacji za wojenny magazyn. 
Ks. Stanisław Piekarz zabiegał u władz o przydział tego obiektu.

Tak Zjazd z 20 marca jak i jego uchwały stanowiły wielki 
krok naprzód w porównaniu ze stanem poprzednim, lecz nie 
zdobyły należytego autorytetu wskutek wewnętrznych tarć 
w Radzie Kościoła. W dniu 25 kwietnia 1945 r. niechętni ks. Sta
nisławowi Piekarzowi członkowie Rady przegłosowali odsunię
cie go od rządów kościelnych i oddanie całej władzy. w ręce 
ks. Józefa Kwolka, proboszcza w Bażanówce, pow. Sanok. De
cyzja nie była przemyślana, gdyż ks. J. Kwolek mieszkał stale 
w Bażanówce, chociaż oficjalnie zapewniał, że urzęduje w Kra
kowie. Faktycznie wyręczał go proboszcz krakowski, ks. Jerzy 
Czerwiński.
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Nadal nie było ładu, więc Rada Kościoła zwołała drugi ogólny 
zjazd duchowieństwa. Odbył się on w dniach 26 i 27 czerwca
1945 r. w Warszawie przy ul. Szwoleżerów 4. Przewodniczył 
ks. J. Kwolek. Najwięcej uwagi poświęcono wyborowi nowej 
Rady. Weszli do niej księża: J. Kwolek (przewodniczący), 
E. Narbuttowicz '(sekretarz), Fr. Koc (skarbnik), J. Czerwiński
i W. Kierzkowski. Z wyznawców świeckich radcami zostali: 
M. Rogalski, H. Szeleścina-Morawska i St. Wicher. Postano
wiono znowu, że „Rada Kościoła ma być organem prawnym 
reprezentującym Kościół na zewnątrz, normującym życie we
wnętrzne Kościoła do przyjazdu biskupa lub też pierwszego Sy- 
nodu“ . Praktycznie z ramienia Rady miał kierować Kościołem 
jej sekretarz, rezydujący stale w Warszawie jako warszawski 
proboszcz. W miejsce usuniętego z Rady ks. Piekarza sekreta
rzem Rady i proboszczem warszawskim został ks. E. Narbutto
wicz, który odtąd przez sześć lat odgrywał w Kościele rolę de
cydującą.

Inną wielkiej wagi sprawą była legalizacja Kościoła jako wy
znania uznanego przez państwo. Mimo przychylności władz Ko
ściół Polskokatolicki nadal jeszcze nie był zalegalizowany. Przy
czyna braku legalizacji była następująca: Polska Rada Ekume
niczna 'kierowana przez luterańskiego duchownego, ks. Zyg
munta Michelisa zmierzała do stworzenia „Polskiego Staroka
tolickiego Kościoła11, do którego weszłyby wszystkie wyznania 
katolicyzUjące. Z punktu widzenia ekumenicznego pomysł był 
słuszny, jak słuszny byłby pomysł połączenia wszystkich wy
znań ewangelizujących. Plan ten jednak nie uwzględniał specy
ficznych warunków owych wyznań „starokatolickich".

Wiadomo np., że starokatolicyzm reprezentowany przez ks. 
biskupa Władysława Farona nie mógł w żadnym wypadku zna
leźć wspólnego języka ze starokatolicyzmem Kościoła Polsko- 
katolickiego tak długo, jak długo o nim miał decydować ks. bp 
Faron, który przed czternastu laty rozbił Kościół Polskokatoli
cki, a teraz miał decydować o jego losie, jako że ten Kościół 
był chwilowo bez biskupa. Nieszczerość ks. bpa Farona wyszła 
na jaw dwa lata później, gdy poszukał sobie wygodnej emery
tury w Kościele Rzymskokatolickim. Obawy przed nim wszyst
kich „starokatolików" były ogromne. Gdy ostatecznie Kościół 
Polskokatolicki nie mógł w tych planach wywalczyć dla siebie 
należnej pozycji, musiał z nich zrezygnować, chociaż nie zer
wał z Polską Radą Ekumenieztną.

W dniu 9 września 1945 r. Rada Kościoła wystąpiła z „Pol
skiego Starokatolickiego Kościoła" i na własną rękę rozpoczęła
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.starania o legalizację pod starą, przedwojenną nazwą „Polskiego 
Narodowego Kościoła Katolickiego".

Dekret legalizujący P.N.K.K. ukazał się w dniu 1 lutego
1946 r. wydany przez Ministerstwo Administracji Publicznej. 
Na drugi dzień dekret ogłosiło też Polskie Radio, a w ten spo
sób cała Polska dowiedziała się, że poniżany i prześladowany 
przez rządy endecko-sanacyjne Kościół Narodowy nie tylko 
jeszcze żyje, lecz idzie naprzód, jako wyznanie pod względem 
prawnym równe potężnemu Kościołowi większości, który już 
po wojnie niejednokrotnie (przedwcześnie) triumfował, jak 
gdyby Kościół Narodowy przestał istnieć.

Wkrótce nastąpiła całkowita normalizacja organizacyjna Ko
ścioła. Oto 20 lutego 1946 r. wrócił do Polski ostatni przedwo
jenny kierownik Kościoła, ks. biskup Józef Padewski, a w dniu
2 kwietnia odbyło się w Warszawie posiedzenie Rady Kościoła, 
na którym ks. Józef K wołek przekazał Ks. biskupowi Padew- 
.skiemu urząd przewodniczącego Rady.

Uzupełnieniem aktu legalizacyjnego było wydane 13 maja
1947 r. Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej 
„o przyznaniu mocy dowodowej księgom przeznaczonym do re
jestracji urodzin, małżeństw i zgonów prowadzonych przez Pol
ski Narodowy Kościół Katolicki" w Polsce od dnia 31 grudnia 
1945 r. Odtąd wszelkie dokumenty wystawione uprzednio przez 
Kościół Narodowy zdobyły wstecz taką moc prawną, jaką by 
posiadały, gdyby Kościół był zalegalizowany dwadzieścia pięć 
lat wcześniej.

W związku z tym może powstać pytanie, ile to (w przybliże
niu) aktów urodzenia, małżeństw i zgonu zalegalizowano z mo
cą wsteczną za ubiegły okres dwudziestu pięciu lat? Odpowiedź 
nie jest trudna, gdy weźmiemy pod uwagę memoriał ks. biskupa 
Fr. Hodura wystosowany do rządu sanacyjnego w dniu 1 sierp
nia 1936 r. Memoriał ten mówi, że od początku zorganizowa
nia Kościoła w Polsce (chyba od 1922 r.) istnieje „około pięć 
tysięcy dzieci ochrzczonych bez metryk, Około dwa tysiące ślu
bów i przeszło dwa tysiące pogrzebów". (Patrz Archiwum Akt 
Nowych, Min. W. R. i O. P., Sygn. 1385). Skoro okres 15 lat 
dał takie liczby, to dalsze dziewięć lat mogło przynieść o jedną 
trzecią mniej, a wówczas łącznie otrzymaliśmy za dwadzie
ścia pięć lat ok. osiem tysięcy aktów urodzenia, ponad trzy ty
siące ślubów i tyleż pogrzebów. Wszystkie te akta zostały zale
galizowane w maju 1947 r.
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WSPÓŁPRACA Z POLSKĄ LUDOWĄ

Gdy Kościół Polskokatolicki stanął w 1946 r. gotowy do bu
dowania swej przyszłości, otaczała go zewsząd już inna od 
przedwojennej Polska, Nowa Polska, przesycona młodą atmo
sferą wielkich planów i rewolucyjnych reform, Polska rządzona 
przez lud i dla ludu, realizująca te wszystkie hasła społeczne, 
które na swym sztandarze wypisał Kościół Narodowy jeszcze 
w dziewiętnastowiecznej Ameryce.

Kościół Narodowy z radością przyjął fakt zaprowadzenia 
sprawiedliwości społecznej w Polsce Ludowej. Jego aktualnym 
zadaniem stała się szczera współpraca z władzami państwowymi 
i organizacjami społecznymi. To zadanie wypełniał sumiennie 
przez cały okres dwudziestu lat.

W tym względzie Kościołowi Polskokatolickiemu nie były 
i nie są potrzebne żadne nowe instrukcje w rodzaju zagranicz
nych encyklik nawet najszlachetniej pomyślanych, jak np. en
cyklika pap. Jana XXIII pt. „Pacem in terris“ . Głoszony w tej 
encyklice słuszny obowiązek „społecznego zaangażowania", czy 
doktryna poczciwego papieża o „afirmacji poczciwego działa
nia11 z całym narodem nie jest żadną rewelacją, gdyż leży u pod
staw polskokatolickiej ideologii.

Sprawa jest prosta. Każdy chrześcijanin od dwóch tysięcy 
lat ma obowiązek postępować tak, jak chce pap. Jan XXIII. 
Kościół rzymskokatolicki spóźnił się z tą encykliką przynaj
mniej o te kilkadziesiąt lat, które upłynęły pod hasłem Wiel
kiej Rewolucji Październikowej.

Encyklika „Pacem in terris“ poucza o obowiązku „współpra
cy w dążeniu do osiągnięcia wspólnymi siłami tego co albo jest 
dobre z samej swej natury, albo też do dobrego prowadzi'1. 
Ażeby to wiedzieć, nie ma potrzeby wydawać aż uroczystych 
encyklik, wystarczy Ewangelia, świetlany przykład Chrystusa 
i pierwszych chrześcijan.

Oczywiście lepiej późno niż wcale, zwłaszcza jeśli chodzi
o  Kościół Rzymskokatolicki w Polsce Ludowej. Tutaj encyklika 
była niezmiernie potrzebna, gdyż nawet w rok po jej opubli
kowaniu rzymskokatolicki episkopat nie wie lub nie chce wie
dzieć, co to „społeczne zaangażowanie" czy też „afirmacja 
wspólnego działania" z  całym narodem i rządem polskim. Ten 
episkopat jest „bardziej katolicki niż papież“ Jan XXIII, któ
rego pap. Paweł VI pragnie na trzeciej sesji Drugiego. Soboru
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Watykańskiego uroczyście ogłosić świętym. W tym wypadku 
rzymskokatolicki episkopat w Polsce woli się raczej solidaryzo
wać z episkopatem niemieckim w NRF występującym przeciw 
„faktycznemu uznaniu przez papieża tezy o koegzystencji lub 
za znanym „twardogłowym“ kardynałem rzymskim Ottawianim, 
który przemawiając do oficerów włoskich, po wydaniu wspom
nianej encykliki oświadczył: „teraz: jednak gorsze grozi niebez
pieczeństwo. Cóż bowiem łatwiej może przekonać Włochów, że 
nie ma już komunistycznego zagrożenia niż przyjęcie Adżubeja 
przez Papieża i wezwanie do rozróżnienia między błędem i błą
dzącym ?“

Tym bałamutnym hasłom, ubolewaniom i faryzejskim nawo
ływaniom Kościół Polskokatolicki przeciwstawia ewangeliczną, 
chrześcijańską potrzebę „współpracy w dążeniu do osiągnięcia 
wspólnymi siłami tego, co albo jest dobre z samej swej natury, 
albo też do dobrego prowadzi” .

Współpraca Kościoła Polskokatolickiego z władzami Polski 
Ludowej i z całym polskim społeczeństwem posiada cechy jak 
najbardziej realne. I tak Kościół Narodowy ze swej natury od
rzuca zależność życia kościelnego od centrów zagranicznych nie- 
kierujących się przecież nigdy interesem polskiego narodu bez 
względu na ilość religijnych wyznawców. Jest rzeczą udowod
nioną, że Watykan nigdy nie oglądał się na narodowe dobro- 
rzymskokatolików w Polsce, a w ostatnim dwudziestoleciu 
szczególnie wiele zamętu wprowadzał do ich umysłów głosząc, 
że nie można być równocześnie dobrym katolikiem i dobrym, 
obywatelem Polski Ludowej.

Kościół Polskokatolicki jako Kościół Narodowy czci i pielęg
nuje mowę narodową, język polski przez danie mu prawa wy
łączności we wszystkich nabożeństwach kościelnych.

Kościół Polskokatolicki włącza się czynnie w walkę o trwały 
pokój. Ważnym momentem tej 'walki jest głoszenie stałości 
i nienaruszalności granicy Odra-Nysa. Wyrazem tego stanowi
ska było utworzenie polskokatolickiej diecezji wrocławskiej' 
z pierwszym na Ziemiach Zachodnich biskupem ordynariuszem. 
Jak wiadomo, Kościół Rzymskokatolicki w Polsce nie uznaje 
nienaruszalności granicy Odra-Nysa, czego dowodem jest wy
znaczenie dla rzymskokatolickich wyznawców na Ziemiach Od
zyskanych tylko biskupów misyjnych z siedzibą we Wrocławiu, 
Opolu,. Gorzowie i Olsztynie. Dzieje się tak dlatego, że Waty
kan nie uznaje tych terenów za ziemie polskie i uparcie w swych 
„Rocznikach Papieskich" deklaruje ich niemieckość. Zdaniem:
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Kurii Rzymskiej Wrocław, Opole, Gorzów i'Olsztyn to miasta 
położone w Niemczech (in Germania), a mieszkający tam bi
skupi pracują jedynie jako misjonarze wśród rzymskich kato
lików narodowości polskiej. Z tym stanowiskiem wydaje się 
solidaryzować episkopat rzymskokatolicki w Polsce, chociaż po
lityczne sprawy nie są przedmiotem papieskiej nieomylności 
czy jurysdykcji.

Kościół Polskokatolicki popiera w całości program Frontu 
Jedności Narodu, jak oświadczył kilkakrotnie obecny kierow
nik Kościoła Ks. Biskup Prymas Dr Maksymilian Rode (patrz 
m. in. Rodzina Nr 14 z 12.4.1961 r.). Ten .program popiera gdy 
walczy z obojętnością na niedolę ludzką, gdy głosi świętość 
i trwałość rodziny, ale i jej rozumne planowanie, gdy piętnuje 
pijaństwo, chuligaństwo, niszczenie mienia społecznego itp.

Odwdzięczając się Ludowemu Państwu za legalizację i opiekę 
przed inkwizycją rzymskokatolicką pod wszelką postacią, Ko
ściół Narodowy włącza się w nurt życia społecznego nie znają
cego poniżeń człowieka z powodu odmienności wyznania, czy 
światopoglądu. Popiera nowy ład odrzucający i piętnujący nie
tolerancję wszelkiego rodzaju.

Kościół Polskokatolicki w ramach swego w pełni katolickiego 
poglądu współdziała z wszystkimi ludźmi dobrej woli dążącymi 
do osiągnięcia wspólnego dobra naszej Ojczyzny, budującymi 
Nową Polskę.

Tak postępując, Kościół realizuje nie tylko swoje założenia 
ideologiczne, lecz i wskazania Pisma św. nakazującego ustami 
Jezusa Chrystusa oddawać „cesarzowi, co cesarskiego jest, a co 
Bożego — Bogu“ , nakazującego ustami Apostoła Pawła „szano
wać wszelką władzę, gdyż od Boga pochodzi". (Mat. 22, 22. Rzym. 
13, 1—2).

Ks. dr Szczepan Włodarski



WŁADYSŁAW TAROWSKI

DWUDZIESTOLECIE 
N O WE J  P O L S K I

roczyste obchody Dwudziestolecia Polski Ludowej, których 
kulminacyjny moment wypadł w dniu 22 lipca — w 20 rocz
nicę ogłoszenia Manifestu Lipcowego Polskiego Komitetu Wy
zwolenia Narodowego — są niecodzienną okazją do obywatel
skich rozmów, rozważań i bilansów na temat dwudziestoletniego 
dorobku naszej Ojczyzny. Dwudziestolecie Nowej Polski -—■ te
mat nr 1 roku 1964 — interesuje nas oczywiście w wielu aspek
tach: polityczno-społecznym, gospodarczym, kulturalnym i wy
znaniowym. Na czoło tych rozważań musi siłą rzeczy wysunąć 
się fakt prawnego uznania wszystkich wyznań religijnych 
w Polsce, dzięki czemu i Kościół Polskokatolicki doczekał się 
po raz pierwszy w swej historii pełnej legalizacji ze strony 
władz państwowych, a stale wzrastająca liczba jego członków 
i sympatyków mogła włączyć się czynnie do budowy wspólnego 
domu ojczystego. Dom ten rozrósł się i rozkwitł w ciągu minio
nego Dwudziestolecia, a jego pozycja w świecie, potencjał gos
podarczy i perspektywy dalszego rozwoju nie dodzą się nawet 
porównać z rzeczywistością okresu międzywojennego.
. Polska międzywojenna i Polska powojenna — to dWa różne 
kraje. 9-krotny wzrost przemysłu, 50-procentowy wzrost pro
dukcji rolnej, zagospodarowanie Ziem Odzyskanych i odbudowa 
kraju ze zniszczeń powojennych, stworzenie zupełnie nowego, 
nowoczesnego miasta — Warszawy — na gruzach zburzonej 
przedwojennej stolicy, budowa setek nowych fabryk i innych 
obiektów przemysłowych, a także miast i osiedli, szkół i szpi
tali, likwidacja analfabetyzmu i rewolucja kulturalna, która tak 
głęboko przeobraziła życie naszego kraju — wszystko to są fakty 
bezsporne.
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Jeżeli uświadomimy sobie choćby to tylko, że nasz przemysł 
wytwarza obecnie 9 razy tyle, co w roku 1938, a samych tylko 
maszyn i urządzeń produkuje z górą trzydzieści razy więcej —  
da to nam sporo do myślenia. W tym nowym, powojennym 
przemyśle pracuje dziś cztery razy tyle robotników i pracow
ników umysłowych co przed wojną: 3 miliony 400 tys. osób. 
Na tysiąc zatrudnionych przypada u nas więcej inżynierów 
i techników niż w  przemyśle angielskim, a nieco mniej niżr 
w amerykańskim (Polska — 46 w roku 1961, W. Brytania — 22 
w r. 1959, USA — 57 w r. 1959).

Rolnictwo polskie otrzymało w minionym Dwudziestoleciu 
wzmocnioną bazę produkcyjną. Stało się to osiągalne dzięki 
lepszemu wyposażeniu technicznemu, wydatnemu zwiększeniu 
stosowania nawozów sztucznych i szeregu naukowych zabie
gów. Przeciętne plony 4 zbóż z hektara wynosiły w ostatnim 
przedwojennym czteroleciu ok. 11,4 kwintala, a w latach 1961—  
1963 — ok. 17,2 kwintala. Oznacza to wzrost o ok. 51 procent. 
Natomiast w przeliczeniu na 1 hektar użytków rolnych cała 
produkcja rolna zwiększyła się w jeszcze większym stopniu, 
bo o ponad 65 procent.

Osiągnięty stan sił wytwórczych i w przemyśle, i w rolni
ctwie, pozwala liczyć na dalsze poważne rezultaty przede 
wszystkim w dziedzinie wzrostu spożycia, jakkolwiek bieżące 
trudności gospodarcze i zakłócenia rynkowe — typowe „trud
ności wzrostu" — mogą wywoływać pewne zniecierpliwienie 
u tych, którzy nie potrafią zdobyć się na bardziej ogólne spoj
rzenie na całość spraw gospodarczych. W najbliższym Planie 
5-letnim na lata 1966— 1970 wchodzą w wiek produkcyjny 
nowe roczniki młodzieży: w sumie 3,2 min osób! Trzeba będzie 
dla nich stworzyć ok. 1,5 min samych tylko nowych, miejsc 
pracy — jak to przewiduje Uchwała zakończonego niedawno 
IV Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. O tym, 
jak młode jest nasze powojenne społeczeństwo, niech świadczy 
jeszcze jedna liczba: już obecnie ponad 40 procent mieszkań
ców Polski -—■ to ludzie młodzi, którzy nie przekroczyli jeszcze
19 lat życia.

W najbliższym Planie 5-letnim, tj. w latach 1966—1970, pro
dukcja przemysłowa ma wzrosnąć o dalsze 45— 47 procent, pro- 
dukcja rolna — o 14 do 15 proc., struktura naszego eksportu 
ma ulec dalszej poprawie a kosztowny import zbóż — likwida
cji, dochód narodowy zwiększy się o  ok. 30 proc. a fundusz 
spożycia o 27 proc. czyli w przeliczeniu na 1 mieszkańca
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kraju — o 20 procent. Nastąpi szczególnie wydatny wzrost 
produkcji i rozbudowa przemysłu chemicznego. Do roku 1970 
wybudowanych ma być prawie 3 miliony nowych izb miesz
kalnych, z czego ok. 700 tysięcy •—■ na wsi. Na całość inwesty
cji w gospodarce narodowej przeznaczy się olbrzymią kwotę 
rzędu 830— 840 miliardów złotych — o 38 procent więcej niż 
w obecnym Planie 5-letnim 1961— 1965. Nakłady na rolnictwo 
wzrastają jednak aż o ponad 60 procent w stosunku do obecnej 
pięciolatki. 170 miliardów zł na rolnictwo (łącznie z nakładami 
na przemysł wytwarzający środki produkcji dla rolnictwa) —• 
to kwota świadcząca o randze problemu. Dlatego to jedni nazy
wają przyszły Plan 5-letni „pięciolatką chemii“ , inni „pięcio- 
lotką rolnictwa'1, a jeszcze inni — „pięciolatką jakości i nowo
czesności". Określenia te odzwierciedlają aktualne potrzeby 
i dążenia. Faktem jednak jest, że założenia gospodarcze Planu 
na lata 1966— 1970 przedstawiają się imponująco. Dziś prze
mysł polski wytwarza już 9 razy tyle oo przed wojną w roku 
1938, a w roku 1970 będzie wytwarzał 15 razy tyle oo w roku 
1938. Czyli coroczny przyrost produkcji przemysłowej pod ko
niec Planu będzie większy niż cała produkcja Polski w okresie 
przedwojennym.

OBRAZ GŁĘBOKICH PRZEOBRAŻEŃ

W jakąkolwiek dziedzinę naszego życia gospodarczego spró
bujemy wniknąć, wszędzie uderzy nas zasięg głębokich zmian 
i przeobrażeń w ciągu minionego Dwudziestolecia Nowej Pol
ski. W okresie powojennym ze wsi, a ściślej — z rolnictwa — 
odpłynęło w sumie ok. 2,8 min ludności. Musiało to rzutować 
na sytuację w mieście, m. in. w dziedzinie mieszkaniowej, na 
.stan zatrudnienia, na sytuację w handlu zagranicznym itp. itd.

Handel zagraniczny należy do tych działów gospodarki, któ
rych bezpośredni wpływ na stopę życiową ludności staje się 
ooraz bardziej widoczny i uchwytny. Zarówno stan obrotów 
jak i struktura wywozu oraz przywozu mają więc istotne zna
czenie dla każdego obywatela. W 1938 r. wartość importu wy
nosiła ok. 245 min dolarów a w roku 1963 — 1979 min dola
rów. Eksport wzrósł natomiast z 224 min dolarów do 1770 min 
dolarów. Chodzi więc o to, aby w najbliższym 5-leciu osiągnąć 
pełną równowagę bilansową i zlikwidować ten dokuczliwy 10- 
-proeentowy deficyt w naszym bilansie płatniczym, podnosząc 
równocześnie bardzo znacznie wzrost obrotów do ok. 2850 min 
dolarów tak po stronie importu, jak i eksportu.
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W 1938 roku eksportowaliśmy głównie — obok żywno
ści •—■ paliwa i surowce, wynoszące ok. 59 proc. naszej puli 
eksportowej. Artykuły rolno-spożywcze stanowiły 34 procent. 
W 1963 roku trzecią część wartości eksportu stanowiły już ma
szyny, urządzenia przemysłowe i sprzęt transportowy (statki), 
niemal dwukrotnie wzrósł udział przemysłowych artykułów 
konsumpcyjnych, a wytyczne zawarte w uchwałach IV Zjazdu 
PZPR zakładają dalszą redukcję importu artykułów rolno-spo
żywczych, dalsze podwojenie wywozu maszyn i urządzeń, 
szybki wzrost eksportu konsumpcyjnych artykułów przemysło
wych. Zmniejszy się także eksport potrzebnych w kraju paliw
i surowców. Dla każdego jest chyba jasne, że taka struktura 

' handlu zagranicznego jest i bardziej opłacalna, i zdrowsza, i sta
wiająca całą gospodarkę bardziej na nogi, niż to, co zmuszało 
nas do eksportu przede wszystkim surowców, paliw i żywno
ści oraz do importu zbóż. Ale postępujące już obecnie — i zapo
wiedziane na lata najbliższe — przeobrażenie struktury na
szego handlu zagranicznego wymagać będzie wydatnego pod
niesienia jakości oferowanych gotowych wyrobów. A zatem 
gros wysiłku w przyszłej pięciolatce skieruje się na modernizację- 
zakładów już istniejących i na budowę zakładów nowych, od 
razu nowoczesnych, na modernizację sprzętu, , maszyn i urzą
dzeń, na pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych i rezerw. 
Stajemy się krajem coraz bardziej nowoczesnym, którego pozy
cję w świecie określa w poważnym stopniu jego potencjał gos
podarczy dziś i jutro. Aktualne obroty naszego handlu zagra
nicznego, liczone w dolarach, są dziś w imporcie 6-krotnie 
większe niż w roku 1938, a w eksporcie prawie 8-krotnie. To 
dużo mówi. Tak jak fakt dostarczania przez nasz kraj komplet
nych obiektów przemysłowych. W ciągu ostatnich np. 10 lat: 
nasz „Cekop“ zawarł ok. 800 transakcji z odbiorcami w 70 kra
jach, zbudował przeszło 170 wielkich zakładów przemysłowych 
w 36 państwach, uruchomił przedsiębiorstwa, wytwórnie i fa
bryki w Austrii, Birmie, Brazylii, na Cejlonie, w Chile, Cze
chosłowacji, Egipcie, Finlandii, Grecji, Indii, Indonezji, Iraku,. 
Iranie, Jugosławii, Mongolii, NRF, Rumunii, Szwecji, Syrii, 
Wietnamie i w ZSRR oraz w wielu innych krajach, zarabiając 
w tym okresie aż 460 min dolarów! A w latach 1965—1970 sam 
tylko wywóz kompletnych obiektów chemicznych przynieść ma 
wpływy w wysokości 375 min dolarów!
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Na stopę życiową ludności mają oczywiście wpływ różne 
czynniki. Wiemy, że spożycie mięsa, chleba i innych podsta
wowych produktów żywnościowych, a także liczba (i oena!) 
■ubrań, obuwia oraz artykułów trwałego użytku w zestawieniu 
z okresem międzywojennym wypadną dla obecnego. Dwudzie
stolecia o wiele korzystniej. Nie chodzi tu jednak o dane liczbo
we: wiadomo, że życie idzie stale naprzód i w stosunku do 
okresu międzywojennego mamy za sobą przewagę czasu a także 
postępu w dziedzinie nauki i techniki. Mamy jednak także 

- i inne powody, aby bieżące dwudziestolecie porównywać z dwu
dziestoleciem międzywojennym. Stan potwornych zniszczeń 
wojennych stawiał pod znakiem zapytania realność całego pro
gramu szybkiej odbudowy a cóż dopiero rozbudowy gospodarki. 
Weźmy choćby zniszczoną w 88 procentach Warszawę roku 
1945... A tymczasem wyrastały u nas Nowe Huty i Wierzbice, 
Płocki i Turoszowy, kopalnie miedzi i siarki, wielka energe
tyka, wielka chemia, wielkie budownictwo... Jest to zasługa 
również i ustroju polityczno-społecznego nowej Polski. Jest to 
przede wszystkim zasługa zmian i przeobrażeń ustrojowych. 
Nawet w tak trudnej dziedzinie jak dziedzina mieszkaniowa 
udało się uzyskać korzystniejszy wskaźnik zagęszczenia miesz
kań niż przed wojną: prawie 2 osób na 1 izbę przed wojną (nie
kiedy 3 i więcej) do 1,53 w roku 1960, do 1,47 — w roku 1965 
(przewidywany spadek zagęszczenia) i do 1,34 w roku 1970. 
Poprawia się przede wszystkim wskaźnik zagęszczenia na 1 
mieszkanie. A ile przybywa nam ładnych, nowoczesnych do
mów, wyposażonych w instalacje wodociągowe, kanalizację, gaz
i elektryczność, w centralne ogrzewanie i inne wygody!

Sam program elektryfikacji kraju — zwłaszcza elektryfika
cji wsi — to fragment wielkich poczynań minionego Dwudzie
stolecia. Nikt nie może zaprzeczyć, że w gospodarce polskiej 
dużo się przez te 20 lat zrobiło. Dużo, bardzo dużo, a nawet 
niewiarygodnie dużo. Powstały nowe dziedziny i gałęzie prze
mysłu, jak choćby przemysł elektroniczny (przed wojną b yły  
tylko początki przemysłu elektrotechnicznego). Zagospodarowa
ne i zintegrowane zostały z resztą kraju Ziemie Odzyskane. Na
stąpił imponujący rozwój portów morskich, rozwój nowocze
snego przemysłu stoczniowego, wzrost wydobycia paliw, su
rowców, rozwój przemysłu przetwórczego i usług.
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KULTURA, ÓŚWIATA, NAUKA I POSTĘP

Obok przeobrażeń gospodarczych podstawowym osiągnięciem 
Polski Ludowej w okresie minionego Dwudziestolecia były 
przeobrażenia w dziedzinie oświaty, nauki i kultury. Zlikwi
dowanie analfabetyzmu,' upowszechnienie książki, gazety i ra
dia było tu na pewno krokiem bez precedensu. W różnego typu 
szkołach uczy się obecnie w Polsce ok. 8 min młodzieży. Polska 
ma obecnie znacznie wyższy wskaźnik studentów na 10 tys. 
mieszkańców niż kapitalistyczne kraje Europy zachodniej. 
W Polsce ukończyło dotychczas studia 327,2 tys. absolwentów 
wyższych uczelni. Ok. 73 proc. młodzieży w wieku 14— 17 lat 
uczy się we wszystkich typach szkół. „Polska — krajem ludzi 
uczących się“ — to głęboko słuszne i prawdziwe stwierdzenie.

Co roku opuszcza obecnie mury szkół podstawowych 650-ty- 
sięczna rzesza młodzieży, z której ponad 60 procent ubiega się
0 przyjęcie do zasadniczych i średnich szkół zawodowych. Warto 
tu sobie przypomnieć, że w dwudziestoleciu międzywojennym 
poważny procent dzieci znajdował się poza szkołą nawet 4-kla- 
sową!. 30 proc. ogółu nauczycieli w szkołach podstawowych po
siada obecnie ukończone dwuletnie studia nauczycielskie, a do 
roku 1970 liczba ich wzrośnie do 70 procent. Mamy też już na
reszcie 8-klasową szkołę podstawową z nowym programem 
nauczania.

Na 1000 zatrudnionych w kraju mamy już 40 osób z wykształ
ceniem wyższym, a w roku 1970 będzie ich 46. Stworzono, cały 
nowoczesny potencjał naukowo-badawczy w szkołach wyższych, 
których jest dziś znacznie więcej niż przed wojną, jak i w in
stytutach naukowo-badawczych Polskiej Akademii Nauk i w in
stytutach resortowych. W ciągu minionych 5 lat doktoraty
1 docentury zrobiło w Polsce więcej osób niż w ciągu poprzed
nich lat 15.

Masowy ruch wydawniczy, sieć bibliotek, domów kultury, 
4 tysiące samych tylko klubów książki i prasy, polska kinema
tografia i radiofonia, polska literatura, muzyka, grafika, plakat, 
nowe talenty — wszystko to są zjawiska oczywiste dla każdego 
cudzoziemca. Nie można ich pominąć w bilansie 20-letniego 
dorobku .Nowej Polski. Osiągnięcia w tej dziedzinie życia wy
rażają się oczywiście nie tylko w liczbach, ale i ich ranga arty
styczna jest na ogół wysoka. Np. w działalności wydawniczej 
wyeliminowano prawie zupełnie szmirę i bezwartościową lite
raturę najgorszego gatunku, od, której roiło się w  witrynach



244 (52) W Ł A D Y S Ł A W  T A K O W SK I

księgarń przed wojną, i która w dużej mierze stanowiła bazę 
finansową innych wydawnictw. Warto tu podkreślić szeroki 
zakres wydawnictw literatury religijnej poszczególnych w y
znań religijnych w Polsce.

POKÓJ —  PODSTAWA POLITYKI ZAGRANICZNEJ POLSKI

Nie byłoby pełnego obrazu minionego Dwudziestolecia, gdyby 
pominąć w nim pozycję zajmowaną obecnie przez nasz kraj
i politykę zagraniczną Polski Ludowej — tak zbieżną z Intere
sami narodowymi i z ogólnoświatowym dążeniem do pokoju. 
Przedwojenna Polska, rozdzierana sprzecznościami wewnętrz
nymi, sporami narodowościowymi i orientacją wrogości do 
ZSRR, narażona była nieustannie na agresję ze strony Niemiec, 
przed którymi nie broniły jej słabe sojusze i własny, słaby po
tencjał gospodarczy. Obecnie nasi sąsiedzi wschodni i zachodni 
są ustosunkowani do nas i do naszych żywotnych interesów 
jak najprzyjaźniej, co wynika przede wszystkim ze wspólnego 
ustroju socjalistycznego, ze współpracy w wielu dziedzinach
i z układów o wzajemnej pomocy, przyjaźni i współpracy oraz 
z wymiany handlowej i kulturalnej. Mamy takie sojusze m. in. 
z ZSRR, z Czechosłowacją i z Niemiecką Republiką Demokra
tyczną — pierwszym niemilitarystycznym i socjalistycznym 
państwem niemieckim, a nasze granice zachodnie na Odrze i Ny
sie są granicami pokoju. Podstawą 20 lat istnienia Polski Ludo
wej jest oczywiście i pozostaje nadal bratni sojusz ze Związkiem 
Radzieckim, a naczelnym dążeniem naszej polityki zagranicz
nej — dążenie do pokoju. Gwarancję bezpieczeństwa i niena
ruszalności naszych granic daje nam Układ Warszawski i siła 
obronna naszej ojczyzny: Ludowe Wojsko Polskie.

Polska Dwudziestolecia jest krajem silnym, okrzepłym 
w swym rozwoju społeczno-gospodarczym i kulturalnym, z per
spektywą dalszego rozkwitu, z  czego powinien zdawać sobie 
sprawę każdy obywatel. Kościół Polskokatolicki, skupiający co
raz więcej członków i sympatyków, notuje ten doniosły fakt 
z prawdziwą radością i narodową dumą.

Władysław Tarowski
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#  W dn. 17 maja br. w  kościele prokatedralnym w Warszawie przy 
ul. Szwoleżerów odbyło się zakończenie Tygodnia Modlitwy. Nabożeń
stwo odprawił reiktor WSD ks. kan. Józef Gabrysz w asyście księży: 
Brymerskiego i Tadli, a Ks. Biskup Prymas Rode wygłosił słowo Boże. 
Ks. Biskup apelował, że wyznania winna jednoczyć miłość. Podkreślił, 
że Najwyższym Arcykapłanem Kościoła jest Jezus Chrystus, który od
chodząc do Ojca przyobiecał ludziom Pocieszyciela —  Ducha św. Mówił 
także o Światowej Radzie Kościołów i o Polskiej Radzie Ekumenicznej.

W  uroczystości zakończenia Tygodnia Modlitwy wzięli udział m. in. 
prezes Polskiej Rady Ekumenicznej' —  ks. superintendent mgr J. Nie- 
wieczerzał, kierownicy Kościołów Ekumenicznych oraz rektor Chrześci
jańskiej Akademii Teologicznej —  ks. ,prof. dr W. Niemczyk. -

0  Ostatniego maja ks. inf. Tadeusz Majewski uczestniczył w uroczy
stości parafialnej w Strzyżowicach k. Będzina. Dzieci ze Strzyżowie 
przystąpiły do I Komunii św. Mszę św. celebrował ks. inf. Majewski 
w  asyście księży: Bonczara i Szotmillera. Okolicznościowe kazanie wy
głosił ks. prob. K. Bonczar. Po Mszy św. iprzemówił ks. inf. Majewski. 
Proboszczem w Strzyżowicach jest ks. Eugeniusz Stelmach.

#  17 maja odbyła się wizytacja duszpasterska w Stargardzie, którą 
przeprowadził ks. biskup Julian Pękala, ordynariusz Diecezji Wrocław
skiej. Po mszy św. ks. bp Pękala udzielił Bierzmowania.

9  14 czerwca wikariusz generalny Diecezji Krakowskiej ks. inf. Ta
deusz Majewski udzielił Sakramentu Bierzmowania ponad 50 osobom 
w miejscowości Osówka. Na uroczystość przybyli księża: ks. prob. Be
nedykt Sęk, ks. prob. Eugeniusz Wielachowski, ks. dzielk. Franciszek 
Baranowiski, ks. kanclerz Leopold Nowak, ks. mgr Mieczysław Soko
łowski.

#  Ostatnio nakładem Ludowej Spółdzielni Wydawniczej ukazała się 
książka Jana Wiktora „Strzecha w  cieniu drapaczy chmur”, w 'której 
autor bardzo wiele miejsca poświęca świetlanej postaci Ks. Biskupa 
Franciszika Hoduara, który organizując Polski Narodowy Kościół Kato
licki zrealizował wielką ideę Złotego Wieku.

#  Na II Ogólno chrześcijańskim Zgromadzeniu Pokojowym w Pradze 
czeskiej (w dn. 28.6.— 3.7.) Kościół Polskoikatolicki reprezentował Ks. Bi- 
sku!p Prymas Dr M. Rode. (Szczegółowe sprawozdania z przebiegu obrad 
zostały zamieszczone na łamach KTI „Rodziny” i K M T-F „Posłannic
two”). ■



246 (54) W IADOM OŚCI Z  KO ŚCIO ŁA PO LSKO KATO LICK IEG O

9  4 lipca Ks. Biskup Prymas Maksymilian Rode udzielił święceń ka
płańskich diakonom: Eligiuszowi Cellmerowi i Alojzemu Każmier- 
skiemu.

#  W piątą rocznicę sakry biskupiej Ks. Biskupa Rodego w dn. 5 lip
ca Dostojny Jubilat odprawił -pontyfilkalną sumę, w czasie której ks. 
kan. !dr Szczepan Włodars'ki wygłosił podniosłe kazanie. Po Mszy św. 
od ołtarza przemówił Ks. Biskup Prymas. Po uroczystościach kościel
nych w sali Wyższego Seminarium Duchownego powitał Ks. Biskupa 
Prymasa ks. kan. dr Edward Bałakier, sekretarz Rady Kościoła, który 
w krótkim isekicu historycznym ukazał dzieje naszego Kościoła w Pol
sce i ostatni Jego etap, na którym piętno swe wycisnął Jubilat. W imie
niu kapłanów i wiernych życzył Dostojnemu Jubilatowi błogosławień
stwa od Boga, sił duchowych, zdrowia i dużo haartu w pracy dla dobra 
Kościoła i Ojczyzny. Przemówienie ks. dr Bałakiera zgromadzeni przy
jęli gorącymi oklaskami.

Przemawiał także k,s. inf. Tadeusz Majewski, ks. rektor prof. dr Wik
tor Niemczyk, ks. dt Janusz Małuszyński, mgr Marian Blachowski —  
wiceprezes Społecznego Towarzystwa Polskich Katolików, p. Marian 
Różyc —  dyrektor Społecznych Zakładów Przemysłowo-Handlowych 
„Polkat”. Życzenia składali klerycy ChAT i WSD, prezes Rady Para
fialnej parafii p. w. Miłosierdzia Bożego p. Józef Kowalczyk.

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, którą kierował prof. 
WejBis.

Po zakończeniu uroczystości przemówił Ks. Biskup Prymas.
#  Nr 27 „Rodziny” -poświęcił 2 artykuły rocznicy sakry biskupiej Ks. 

Biskupa Prymasa. W artykule pt. „Owoc pięciolecia” m. ih. czytamy: 
„Z owoców pięcioletniego czynu poznajemy, że był on dobry i jest do
bry, a będzie lepszy w następnych pięcioleciach, gdy oprócz błogosła
wieństwa Bożego będzie mu towarzyszyła w daiszym ciągu również zycz- 
wość ludzkich serc”. W arltykule ks. Tadeusza Gorgola pt. „Piąta rocz
nica sakry biskupiej Ks. Biskupa Prymasa Dr Maksymiliana Rodego” 
czytamy m. im.: „Ks. Biskup Rode całe swoje ofiarne życie poświęcał 
dla dobra bliźnich i dla ich zbawienia. Przez pięć długich lat uczył nas 
miłości do Boga, Człowieka i do Narodu. TJczył kochać Prawdę, Dobro 
i Piękno”.

O  W związku z XX-leciem  Polski Ludowej odbyła się uroczysta se
sja Rady Kościoła. Ks. Biskup Prymas Dr Maksymilian Rode odprawił 
Mszę św., w czasie której podniosłe kazanie patriotyczne wygłosił ks. 
kan. mgr Zygmunt Mędrek, dziekan dekanatu gdańskiego. Po Mszy św. 
odśpiewano modlitwy za Ojczyznę.

Sesję zagaił przewodniczący Rady Ks. Biskup Prymas Rode. Zostali 
wprowadzeni do Rady Kościoła nowi członkowie: 1) z archidiecezji war
szawskiej —  Józef Kowalczyk, Stefan Cieżniewski i Stefan Mościpan, 
2) z diecezji wrocławskiej —  Jakub Szturma i Ignacy Sociński, 3) z die
cezji krakowskiej —  Zofia Pamuła i Antoni Borkiewicz. Przygotowany 
przez ks. bp. Juliaina Pękalę referat odczytał ks. dr Edward Bałakier, 
sekretarz Rady Kościoła. Program pracy społecznej odczytał ks. dr 
Szczepan Włodarski. Na zakończenie uchwalono rezolucję, w której 
m. in. czytamy:

„Członkowie Rady Kościoła Bolśkokatolickiego, duchowni i świeccy  
zeórani na posiedzeniu w <dnva 21 lipca br., mają zaszczyt skierować do 
Władz Polski Ludowej następujące oświadczenie: »Jako wierzący oby
watele, włączeni czynnie, od 20 lat na różnych stanowiskach w pracę
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nad odbudową, zagospodarowaniem, araz podniesieniem dobrobytu ma
terialnego i postępu kulturalnego naszej Ojczyzny, dziś w przeddzień- 
centralnych uroczystości poświęconych uczczeniu Dwudziestolecia prag
niemy wyrazić naszą dumę i radość z  powodu wielkich osiągnięć Polski 
Ludowej na polu gospodarczym, kulturalnym, społeczno-politycznym- 
i wyznaniowym...

Równocześnie pragniemy zapewnić, że Kościół Polskokatolicki... jak  
dotąd, tak i na przyszłość, pragnie włączyć się czynnie do pracy nad■ 
dalszym wszechstronnym rozwojem  gospodarczym, społecznym i kul
turalnym...^” .

0  Rada Państwa nadała ks. biskupowi Julianowi Pękali Krzyż Ka
walerski Orderu Odrodzenia Polski w związku z XX-leciem  PRL.

#  W dniu 10 sierpnia ostatni hołd u trumny Przewodniczącego Rady 
Państwa Aleksandra Zawadzkiego złożył Ks. Biskup Prymas Dr Maksy
milian Rode jako kierownik delegacji Kościoła Polskokatoiickiego wraz 
z księżmi kanonikami: Szczepanem Włodarskim, Tadeuszem Gotówką 
i ks. kanclerzem Tadeuszem Gorgolem.

#  W  dniu 10 sierpnia w gmachu prezydium Stołecznej Rady Narodo
wej w wyłożonej księdze kondolencyjnej w  imieniu Kościoła Polskoka- 
tolickiego wpisała się delegacja pod przewodnictwem Ks. Biskupa Pry
masa Maksymiliana Rodego w składzie: ks. kan. Szczepan Włodarski,, 
ks. kan. Tadeusz Gotówka, ks. red. Tadeusz Gorgol.

#  W  dniu 11 sierpnia w pogrzebie Przewodniczącego Rady Państwa 
wzięła udział delegacja Kościoła Polskokatoiickiego w składzie: Ks. Bi
skup Prymas Dr Maksymilian Rode, ks. inf. Tadeusz Majewski, ks. inf. 
Edward Narbuttowicz, dziekani: ks. kan. Zygmunt Mędrek, ks. kan. W a
lerian Kierzkowski, ks. kan. Franciszek Koc, ks. kan. Edward Jakubas, 
ks. kan. Bogdan Tymczyszyn, ks. kanclerz Władysław Malec, ks. prób- 
Kazimierz Bonczar, ks. prob. Józef Szotmiller.

(9)



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

EWENEMENT EKUMENICZNY W  SZWAJCARII

W  dniach od 29 maja do 31 maja br. 200 studentów teologii pro
testanckiej, rzymskokatolickiej i starokatolickiej zgromadziło się 
w Vaumarcus, Neuchatel w  Szwajcarii. Wagę tego zebrania stanowi to, 
że było to pierwsze od setek lat zgromadzenie na szczeblu narodowym 
i międzykonfesyjnym. Omawiano wspólnie sprawę odnowy Kościoła, 
jedności chrześcijan, kultu Bożego, misji, obecności ludzi wierzących 
w świecie współczesnym. Referaty wygłosili: prof. wydziału teologii 
starokatolickiej z uniwersytetu w Bernie —  dr K. Stadler, prof. Stirni- 
mann z uniw. we Fryburgu, prof. Oliyier Clement z Paryża.

PRAWDZIWE OBLICZE SYCYLII

Pastor protestancki w Palermo (Sycylia) —  M. Panascia, skierował 
list otwarty do kard. Ruffini, w którym poddał krytyce niektóre wypo
wiedzi kardynała z jego listu otwartego do wiernych. Kardynał Ruffini 
uznał w swym liście, iż krytyka sytuacji społeczno-ekonomicznej na 
Sycylii szkodzi w poważnym stopniu temu krajowi. Pastor Panascia 
wyraził odmienny pogląd: nie oddaje się żadnej przysługi Sycylii przez 
ukrywanie trudności ekonomicznych i socjalnych, przez strusią poli
tykę ukrywania głowy w piasek. Pastor domaga się, by jak najszybciej 
podjęto kroki do usunięcia krzyczącej nierówności między bogatymi 
i 'biedakami, przemiany infantylnej moralności, przeciwdziałania prze
stępczości wśród młodzieży. Są jeszcze —  pisze pastor —  w niektórych 
częściach wyspy ludzie, którzy giną z głodu, pozbawieni pracy i miesz
kania; są dzieci, które nie mogą się kształcić, nocują w opuszczonych 
wozach, żebrzą na ulicach, kradną i kończą w więzieniach. Nie można 
tego ukrywać, przeciwnie trzeba bić na alarm, aby doprowadzić do 
zmiany warunków życia. Pastor wyraził zdziwienie, dlaczego kardynał 
Ruffini nie pisał o tym w swym liście pasterskim.
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REORGANIZACJA PRACY DUSZPASTERSKIEJ 
W  STANACH ZJEDNOCZONYCH AP

Episkopalny Kościół Protestancki w USA postanowił unowocześnić 
pracę duszpasterską przez dopuszczenie ludzi świeckich do żywego; 
udziału w tej pracy. Akcja ta została poprzedzona dwuletnim studium 
problemu, w którym udział wzięli biskupi, pastorzy i świeccy. Studium 
zakończono podaniem do publicznej wiadomości stanowiska Kościoła. 
Wyznawcy świeccy —  głosi oświadczenie —  powinni włączyć się czyn
niej do pomocy pastorom w pracy duszpasterskiej tak dalece, że mogą 
nawet pomagać w administrowaniu Sakramentów zwłaszcza tam, gdzie- 
trudno jest założyć normalną parafię: w biedniejszych dzielnicach miast,, 
wśród społeczności Indian itp.

PREZBITERIANIE AUSTRALIJSCY  
PODEJMUJĄ WAŻNE DECYZJE

Kościół Prezbiteriański Australii Południowej podjął na synodzie ge
neralnym następujące uchwały:

1. rozpocząć aktywną działalność, aby obalić karę śmierci w swym. 
kraju;

2. poprzeć świecką organizację, która przeciwstawia się polityce za
kazu imigracji białych do Australii;

3. odmówić pomocy państwu dla szkół prowadzonych przez Kościół: 
Rzymskokatolicki.

COFANIE SIĘ FANATYZM U RELIGIJNEGO W HISZPANII

Radio hiszpańskie, w porozumieniu z rządem, zaprosiło do sweg0‘ 
kraju chór protestancki z Kościoła św. Katarzyny z Frankfurtu. Chór 
ten odśpiewa Oratorium Bacha w różnych miastach Hiszpanii, a zwłasz
cza w Madrycie, Sewilli i Barcelonie.

PRZECIW RASIZMOWI W AFRYCE POŁUDNIOWEJ

Kierownicy Kościołów afrykańskich odbyli w dniach od 25 maja do' 
2-go czerwca konsultację, zorganizowaną przez Departament S o c j a l n y  
Światowej Rady Kościołów na temat sposobów zahamowania postępów 
rasizmu w Afryce. 60-ciu uczestników konferencji, którzy przybyli. 
z Afryki Południowej i Rodezji Północnej zredagowało oświadczenie, 
w którym podano cały szereg sposobów pomniejszenia niesprawiedli
wości rasowej: akcja duszpasterska, akcja w oparciu o prawo, bierny
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opór nielegalny itp. Chrześcijanie powinni podjąć tę walkę w oparciu
o słowo Boże oraz ich sumienie. W  oświadczeniu podkreślono również, że 
Kościół zawinił w tym względzie niejednokrotnie przez politykę milcze
nia, przez brak solidarności z prześladowanymi, przez przekreślenie swej' 
misji pojednania. Równocześnie zwrócono uwagę na to, aby Kościół pod
jął zdecydowaną walkę o zniesienie wszelkiej dwoistości w życiu ekono
micznym, w szkolnictwie, w wolnych zawodach, w rozdziale ziemi, w 
przemyśle, a zwłaszcza o zmianę niesprawiedliwego prawodawstwa.

KONFERENCJA BISKUPÓW RZYMSKOKATOLICKICH  
Z AFRYKI ZACHODNIEJ .

W  Afryce Zachodniej, stosownie do postanowień drugiej sesji II 
Soboru Watykańskiego, odbyło się plenarne posiedzenie biskupów 
w Dakarze, pod koniec czerwca br. Konferencja miała cel następujący: 
przeanalizować problem koegzystencji konferencji narodowych i kon
ferencji biskupiej międzytęrytorialnej dla Afryki Zachodniej tak, by 
tego rodzaju zgromadzenie przybrało charakter instytucjonalny, per
manentny, a tym samym wzmocniło więzy, które łączą biskupów Afryki 
Zachodniej. Zwrócono też szczególną uwagę na pewne potrzeby właś
ciwe Kościołowi w Afryce: na pracę misyjną, na podtrzymanie praw 
wolności religijnej, orientację ekumeniczną, dialog z religiami nie
chrześcijańskimi. W orędziu, wyrażającym wolę stawienia się na 
wezwanie Jezusa Chrystusa i wezwanie świata, biskupi wyrazili smu
tek z tego powodu, że chrześcijanie nie mogą dotąd przedstawić obrazu 
jedności mimo ich wspólnej wiary w jednego Zbawiciela.

KR YTYK A KOŚCIOŁA ANGLIKAŃSKIEGO

„Kerkebode” —  dziennik Kościoła Reformowanego Afryki Południo
wej zaatakował ostro postawę Kościoła Anglikańskiego, który „szuka 
zbytniego zbliżenia z Kościołem Rzymskokatolickim”. Jeśli wysiłki te 
będą się wzmagały, Kościół Reformowany będzie zmuszony zastano
wić się nad tym, czy należy uważać Kościół Anglikański za Kościół 
bratni.

PROTESTANCKA W IOSKA W  GALILEI

Cztery rodziny protestanckie z Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Holandii, 
Stanów Zjednoczonych, w  liczbie 17 osób rozpoczęły budować chrześci
jańską wioskę w Nes Ammim w Galilei zachodniej. Pragną również 
wybudować w niej małą fabryczkę dla drobnego przemysłu. Rodziny te
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zostaną we wsi przez kilka lat, potem na ich miejsce przyjadą inni. 
Gdy projekt budowy wsi przedłożono w r. 1962 władzom izraelskim, 
niektóre grupy ortodoksów wyrażały sprzeciw. Sprzeciw ten ustał po 
zapewnieniu, że nie będzie się prowadziło we wsi propagandy misyjnej, 
chrześcijańskiej. Organizacja wsi oparta jest na wzorach „kibbuców” 
izraelskich.

KREMACJA ZW ŁOK DOZWOLONA

Papież Paweł VI potwierdził wypowiedź Świętego Officjum znoszącą 
dekret z r. 1886, który nazywał i,publicznymi grzesznikami” wszystkich 
biorących czynny udział w kremacji zwłok, a nawet asystujących przy 
tej akcji. Obecnie kremacja zwłok nie jest zabroniona w Kościele 
Rzymskokatolickim, byleby tylko nie odbywała się w duchu anty- 
chrześcijańskim.

TNSTYTUT ATEISTYCZNY W  MOSKWIE

W  Moskwie założono „Instytut ateizmu naukowego” przy Akademii 
Nauk Społecznych Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związ
ku Radzieckiego. Zadaniem Instytutu będzie kierowanie, koordynowanie 
całej działalności naukowej w walce z religią. Instytut będzie kształcił 
kadry, przygotowywał listę problemów do przestudiowania, organizował 
konferencje ateistyczne i nawiązywał kontakty z podobnymi organiza
cjami za granicą.

W  OBRONIE ZDOBYWCY NAGRODY NOBLA

Komitet pokojowej nagrody Nobla w Oslo zwrócił się do rządu po
łudniowoafrykańskiego z prośbą, by rząd cofnął restrykcję odnośnie 
osoby M. Alberta Lathuli, nagrodzonego nagrodą pokoju. Wiadomo, że 
władze południowoafrykańskie internowały Alberta Lathuli na pięć .lat 
za „propagandę komunistyczną”. Albert Lathuli nie może oddalać się 
od swego domu i musi otrzymywać zezwolenie na każdorazowe udanie 
się do kościoła. Pod karą więzienia nie może też publikować jakichkol
wiek swoich pism w Afryce Południowej.

KONFERENCJA MŁODZIEŻY EKUMENICZNEJ 
ŚRODKOWEGO WSCHODU

Pierwsza konferencja ekumeniczna młodzieży i studentów Środko
wego Wschodu w  dniach od 2 do 12 lipca for. zgromadziła 110 przed
stawicieli Kościołów prawosławnych i wschodnich (armeńskiego, kop-
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tyjskiego, greckiego i syryjskiego). Problematyka konferencji obracała 
się wokół głównego tematu: „Życie i misje Kościoła”. Hasło naczelne 
brzmiało: „Oto uczynią wszystkie rzeczy nowe”. Młodzi delegaci stwier
dzili między innymi, że tradycja chrześcijańska nie jest jakimś 
martwym ciężarem, lecz dziedzictwem, które stale ma moc odnowie
nia życia religijnego osobistego i które ożywia i podtrzymuje swą stale 
nową obecność twórczą w każdym pokoleniu. Prof. Nikos Nissiotis, dy
rektor Instytutu ekumenicznego w Bossey nakreślił w referacie obraz; 
ostrego kontrastu między tradycyjnym przekazem chrześcijaństwa 
a światem współczesnym, który to co nowe wysuwa na pierwszy plan. 
Postawił też młodzieży pytanie: Co znaczy być chrześcijaninem w świe
cie współczesnym, zlaicyzowanym i ztechnizowanym?

Biskup Sarkissian, dyrektor prawosławnego seminarium armeńskiego 
z Antelias (Liban) stwierdził, że chociaż element narodowy w Kościele 
nie zaprzecza wcale powszechności posłannictwa Kościoła, to jednak 
może być czasem użyty dla celów niechrześcijańskich i pogłębiać przez 
to nacjonalizm. Należy podjąć starania, aby utrzymać w łonie Kościoła 
sprawiedliwą równowagę między nacjonalizmem i uniwersalizmem. 
Biskup zwrócił uwagę na ogromny wpływ muzułmanizmu na charakter 
narodowy Kościołów Wschodu.

UKARANIE TRZECH „ŚWIADKÓW JEHOWY”

Trybunał wojskowy we Francji skazał trzech „świadków jehowy” na 
karę więzienia (18 miesięcy) za odmowę służby wojskowej. Skazani nie 
chcieli również skorzystać z prawa odbycia służby cywilnej w podwój
nym wymiarze trwania służby.

KARDYNAŁ BEA DEFINIUJE EKUMENIZM RZYMSKOKATOLICKI

Kardynał Bea, przewodniczący Sekretariatu dla jedności chrześcijan 
przy Watykanie, w referacie wygłoszonym w Stutgarcie (8 lipca br.) 
sprecyzował cele ekumenizmu rzymskokatolickiego. Jedność, której 
pragnie Kościół Rzymskokatolicki, jest najpierw głęboką jednością 
wewnętrzną, nadprzyrodzoną. Fundamentem jej jest chrzest z wody
i Ducha Świętego. Podstawowym zadaniem pracy ekumenicznej winna 
być odnowa wewnętrzna każdego poszczególnego chrześcijanina i od
nowa całego Kościoła. Następnym stopniem jest modlitwa wszystkich 
chrześcijan o jedność. Modlitwa wskazuje na to, że zjednoczenie 
chrześcijan w Chrystusie weszło w stadium realizacji na pewnym od
cinku, według słów Chrystusa: „Gdzie dwóch lub trzech zgromadzi się 
w imię moje, tam ja jestem wśród nich”. Warunkiem nieodzownym 
wszelkiej owocnej współpracy winno być zapoznanie się chrześcijan
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i wzajemny szacunek w prawdzie i miłości. Środkiem prowadzącym do 
tego jest dyskusja między, teologami różnych Kościołów i społeczności 
religijnych, dyskusja, która nie ma doprowadzić do kompromisu, ale 
do lepszego zrozumienia punktu widzenia dyskutantów. Wszelkie tego 
rodzaju spotkania i dyskusje mają się odbywać pod patronatem bisku
pów, gdyż oni są wybrani przez Ducha Świętego do kierowania Kościo
łem i „paszenia trzody”.

MANIFESTACJA NA CZEŚĆ KS. JANA HUSA

Wśród różnorodnych ceremonii poświęconych uczczeniu 550-tej rocz
nicy otwarcia Soboru w Konstancji (w 1414 r.) przedstawiciele Kościoła 
Rzymskokatolickiego poświęcili również jeden punkt programu dla 
uczczenia ks. Jana Husa i jego ucznia Hieronima z Pragi, skazanych 
przez Sobór na śmierć i spalonych na stosie. Podkreślono iż jest to 
zgodne z duchem Jana X X III, który polecił włączyć ofiary Kościoła 
z dawnych epok do treści modłów przebłagalnych.

O STOSUNKU EKUMENIZMU RZYMSKOKATOLICKIEGO  
DO ŚWIATOWEJ RADY KOŚCIOŁÓW

Na powyższy temat ukazał się artykuł pastora Łukasza Vischera 
w „Przeglądzie Ekumenicznym” (The Ecumenical Review). Pastor 
Viscber próbuje znaleźć platformę ewentualnej współpracy między 
Kościołem rzymskim i Światową Radą Kościołów. Zarówno jedna jak
i druga społeczność —  według autora —  potrzebuje siebie wzajemnie,
0 ile pragną prowadzić, poszerzać i pogłębiać dzieło zjednoczenia 
chrześcijaństwa. Pastor Vischer wymienia trzy formy współpracy:

1. Obie społeczności powinny zdawać sobie sprawę z tego, że pomimo 
głębokich różnic, dzielących je, ponoszą odpowiedzialność jedna za drugą 
w ruchu ekumenicznym. Kościół rzymski nie może uważać się za kogoś 
całkowicie obcego, wyłączonego z jakiejkolwiek odpowiedzialności.

2. Tak Kościół rzymskokatolicki jak Światowa Rada Kościołów po
winni wspólnie przedyskutować problem prawdziwego katolicyzmu
1 powszechności Kościoła. Nie można unikać trudności, nawet najwięk
szych, lecz wspólnym wysiłkiem przeorać wątpliwy grunt, aby położyć 
wspólnie jeden fundament pod budowę przyszłej jedności Kościoła.

3. Obie społeczności mają liczne zadania do spełnienia i to takie za
dania, którym jedynie wspólnym wysiłkiem mogą podołać. Zadania te 
należałoby określić, jaśniej sprecyzować, aby następnie rozpocząć 
wspólne działanie. Zanim jednak to nastąpi, należy zacząć przez wy
jaśnienie zasad i metod współpracy oraz przez wyeliminowanie wszel
kiej nieufności.



KOMUNIKAT

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (z siedzibą w Chy- 
licach) powiadamiając, że zostały ogłoszone drukiem Roczniki Teolo
giczne:

pierwszy jubileuszowy z okazji 70-lecia urodzin ks. prof. dra Jana 
Szerudy za rok 1959

oraz następne za lata 1960—1963 i powielone niżej wymienione skrypty, 
zwraca się do duchowieństwa Kościoła Polskokatoiickiego z apelem, by 
zaopatrzyło się samo w wydawnictwa Akademii i spowodowało ze swej 
strony rozpowszechnienie zarówno Roczników, jak skryptów pośród ak
tywnie zaangażowanych i zainteresowanych wyznawców swojej społecz
ności religijnorkościelnej.

Roczniki Teologiczne, zawierające przyczynki naukowe samodzielnych
i pomocniczych pracowników naukowych Chrześcijańskiej Akademii Te
ologicznej, razpatrują problemy teoretyczne w zakresie nauk teologicz
no-filozoficznych i usiłują dać ich rozwiązanie z aspektu ideologii oraz 
potrzeb Kościołów, reprezentowanych w uczelni akademickiej przez sek
cje: ewangelicką, starokatolicką i prawosławną, mają na celu — poza 
rozważaniem zagadnień teoretycznych — zgodną koegzystencję, jedność
i chwałę Powszechnego Kościoła Chrystusowego.

Skrypty, wydane przez Chrześcijańską Akademię Teologiczną, służą — 
oczywista — przede wszystkim studiującej młodzieży akademickiej, ale 
ze względu na swoje walory dydaktyczne mogą być przydatne zarówno 
dla duchowieństwa, jak też dla rozbudzonego teologicznie laikatu: orien
tują bowiem w problematyce teologicznej, naświetlają zagadnienia nauk 
teologicznych z różnych aspektów: biblijnego, dogmatycznego oraz histo
rycznego i dają pewne teoretyczne i praktyczne wskazówki co do sposobu 
postępowania i działania w pracy kościelno-duszpasterskiej.

I. ROCZNIKI
1. Księga jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin ks. prof. dr J. Sze

rudy, zł 18.— .
2. Rocznik Teologiczny na rok 1960, zł 25.— .
3. Rocznik Teologiczny na rok 1961, zł 25.— .
4. Rocznik Teologiczny na rok 1962, zł 25.— .
5. Rocznik Teologiczy na rok 1963, zł 26.— .

II. SKRYPTY

1. Ks. Bp Dr Maksymilian Rode. Dogmatyka starokatolicka, zł 12.— .
2. Ks. dr Edward Bałakier. Teologia moralna, zł 8.— .
3. Ks. dr Szczepan Włodarski. Patrologia, zł 20.-—.
4. Dr Jan Sulowski. Wybrane zagadnienia filozoficzne, zł 15.—

Roczniki i skrypty są do nabycia w Bibliotece Chrześcijańskiej Aka
demii Teologicznej w Chylicach, ul. Długa 43, poczta Skolimów.



WYDAWNICTWO LITERATURY RELIGIJNEJ 
Warszawa, ul. Wilcza 31

poleca następujące książki, popularyzujące podstawowe 
zagadnienia teologii i historii Kościoła:

Ks. bp dr M. Rode — Ziarna Boże — Konferencje religijne, 
W-wa 1959, zł 16.00.

Ks. bp dr M. Rode — O Kościele Jezusa Chrystusa, W-wa 
1961, d  3.80.

Kś. mgr S. Włodarski — Kulisy nieomylności, W-wa 1962, 
■ił 5.00 .

Ks. E. Narbutt — Zbuduję Kościół mój, W-wa 1959, zł 4.00. 
Ks. dr T. Włodarczyk — Przez Maryję do Jezusa — Rozwa

żania maryjne, W-wa 1959, zł 10.00.
Mgr. I. Dymkowska — Dziecię z Betlejem, W-wa 1959, zł 8.00. 
Mgr. M. Narbutt — Idea Kościoła narodowego w literaturze 

polskiej, W-wa 1961, zł 5.00.
Sakrament Chrztu św., W-wa 1961, zł 4.50.
Sakrament Pokuty, W-wa 1961, zł 4.50.
Sakrament Bierzmowania, W-wa 1961, zł 4.50.
Sakrament Eucharystii, W-wa 1961, zł 4,50.
Kalendarz Katolicki na rok 1964, zł 15.00.

Książki powyższe są wysyłane pocztą po uprzednim prze
słaniu należności przekazem pocztowym na adres Wydaw
nictwa lub przekazem PKO na konto PKO W-wa, nr 1-14- 
147 290, Wydawnictwo Literatury Religijnej.

*

Katolicki Tygodnik Ilustrowany 
R O D Z I N A  

przynosi co tydzień
•  artykuły o treści religijnej, moralnej, społecznej i popu

larnonaukowej oraz 
dużo zdjęć, porady praktyczne.

Do nabycia w kioskach „Ruchu” . Cena 1 egz. 2 zł.
Adres Redakcji i Administracji: Warszawa, ul. Wilcza 31



IN THIS ISSUE:

Two topics of special value —  two main events-are generally the con- 
tents of the July— August „Posłannictwo" issue. This special edition 
presents and comments the Christian Conference for Peace held recently 
in Praga, and the 20th Anniversary of the Polish People’s Republic.

Conseąuently, the brief editoriał by Rev. Prime Bishop Dr Maksymi
lian Rode, who took part in the Conference as the Delegate of the Po
lish Catholic Church, is followed by 2 speeches: 1) Summary of the Basic 
Speech on the 2nd All-Christian Conference for Peace by Rev. Professor 
.J. L. Hromadka, and 2) Hunger and Economic Independence of the Latin 
America by Rev. Emilie Castro. The remained speeches are to be publi- 
shed in the issues to come.

We are also presenting here the „Appeal to Churches and Christians“ 
and the „Appeal to Governments, Parliaments and Outstanding Persona- 
iities Ali Over the World“ posted by the Conference for Peace from 
Praga.

The 20th anniversary of the Polish People’s Republic is the main topie 
-of the second part in this issue. Both „The Polish Catholic Church and 
the 20th Anniversary of the Poeople’s Poland“ by Rev. Dr S. Włodarski 
and „Twenty Years of New Poland" by Władysław Tarowski deal with 
this date. The item by Rev. S. Włodarski is a review of the successes 
seored by the Polish Catholic Church that was legalised by the staie 
authorities in 1946. The item by Wł. Tarowski reviews generał economic, 
cultural and social achievments of Poland sińce the end of the Second 
World War. „From the Polish Catholic Church” and „From the Uniyersal 
Church“  — see on the last pages.

News „From the Universal Church" are often due to the „Service 
■oecumeniąue de presse et d’information” bulletins, offered us regularly 
by the Publishing House. This is now our duty to express our gratitude 
to the Editoriał Board of the SOEfPI for this.
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