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TEOLOGICZNO-FILOZOFICZNY L « m V « s
„Posłannictwo” W A R S Z A W A

BISKUP MAKSYMILIAN RODE

K O Ś C I Ó Ł  
POLSKOKATOLICKI

IŃościół Polskokatolicki jest rzeczywistością konkretną i okre
śloną wśród wyznań w  Polsce i za granicą. Jest rzeczywistością 
społeczno-religijną, mającą już swoją historię, w  której obok 
chwil ciężkich i zdarzeń przykrych, niemało zostało zapisanych 
i utrwalonych osiągnięć jasnych, pionierskich, bezspornych —
o wartości obiektywnej. Kościół Polskokatolicki jest dzisiaj rze
czywistością będącą przedmiotem dyskusji, polemik, ocenianą 
pozytywnie, bardzo przychylnie przez przyjaciół, krytycznie 
względnie wyczekująco przez teoretyków relig ii i polityków  w y
znaniowych, wrogo i nienawistnie przez Kościół Rzymskokato
licki w  ogóle, a przez część Episkopatu Rzymskokatolickiego 
w  Polsce w  szczególności. Praktyczny stosunek do Kościoła Pol- 
skokatolickiego determinują wspomniane postawy. Starając się 
iaik najbardziej o zachowanie obiektywności i opierając się na 
statystyce, będziemy usiłować w  niniejszym szkicu przeostawić 
Kościół Polskokatolicki takim, jakim  on jest dzisiaj i jakim  mo
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że być ilościowo i jakościowo w  przyszłości. Przewodzić nam 
będą fakty, liczlby i wnioski bezpośrednio z nich wypływające.

IDEOLOGIA

Ideologię swą Kościół Polskokatolicki opiera na Piśm ie Św ię
tym  Starego i Nowego Testamentu i na wnioskach z niego w y 
nikających, na nauce O jców Kościoła, uchwałach soborów pierw
szego tysiąclecia, a w ięc okresu jednego niepodzielnego Kościoła, 
uchwałach soborów Kościoła Rzymskokatolickiego drugiego ty
siąclecia do I Soboru Watykańskiego wyłącznie z wyjątkiem  
tych, które są sprzeczne z duchem Ewangelii, albo podyktowane 
były względami natury politycznej, na uchwałach Międzynaro
dowej Konferencji Biskupów Starokatolickich zrzeszonych 
w  Unii Utrechckiej oraz na uchwałach synodów Polskiego Naro
dowego Katolickiego Kościoła w  Am eryce i w  Polsce, zwanego 
ostatnio w  Polsce Kościołem Polskokatoliokim, a w  pewnym 
również zakresie na uchwałach Światowej Rady Kościołów 
Chrześcijańskich, której członkiem stałym jest Kościół Polsko
katolicki od początku, tj. od 1943 r.

Publicznym wyrazem  tej ideologii są:

1. Kodeks Prawa Kościoła Polskokatolickiego.
2. Katechizm Kościoła Polskokatolickiego z 1958 r. (str. 110).
3. Kazania głoszone w  kościołach przez biskupów i kapłanów..

misje, rekolekcje.
4. Mszał Kościoła Polskokatolickiego (str. 458; r. 1963).
5. Rytuał Kościoła Polskokatolickiego (str. 546).
6. Książka do nabożeństwa: „O jcze nasz“ (str. 608).
7. Śpiewnik kościelny.
8. W ydawnictwa książkowe i broszurowe.
9. W ydawnictwa periodyczne:

a) Miesięcznik Kościelny, organ urzędowy;
b) Katolicki Miesięcznik Teologiczno-Filozoficzny „Posłan

n ictwo";
c) Katolicki Tygodnik Ilustrowany „Rodzina".

10. W ykłady w  Sekcji Teologii Starokatolickiej w  Chrześcijań-
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skiej Akadem ii Teologicznej oraz
w  W yższym  Seminarium Duchownym Kościoła Polsko- 
kafolickiego.

Kościół Polsko katolicki w  oparciu o Pismo Św. i Tradycję 
w ierzy  w  istnienie jednego Boga w  trzech osobach, odwiecznie 
istniejącego, o przebogatym, nie dającym się wyrazić słowam1 
i pojęciami ludzkimi, życiu wewnętrznym . Bóg, czysty duch, 
w  momencie, który uznał za słuszny, rozpoczął działać na ze
wnątrz. Stworzył w  czasie z nicości wszechświat, a w ięc zarówno 
świat nieorganiczny jak i organiczny (materię nieożywioną i oży
wioną). „N a  początku stworzył Bóg niebo i z iem ię" (Ks. Rodź. I,
1). Na początku to znaczy w  chwili, w  której rozpoczął istnieć 
czas, w  której Bóg poza Sobą stwarzył materię. Materia i czas 
„czasowo" są jednorodne i zrodziły się dzięki stwórczemu akto
w i Boga z nicości. I odtąd poza w iecznym  Bogiem i wiecznością 
istnieje materia i czas, a w  nich i z nimi zmiana, ruch i rozwój 
zarówno w  kategoriach ducha jak i materii. W pierw  stworzył 
Bóg niebo, potem świat w idzialny a w  nim człowieka. Podobnie 
jak część aniołów i pierwsi ludzie nie w ytrw ali w  próbie, na 
jaką ich Bóg wystaw ił: przekroczyli prawo Boże i ponieśli za to' 
karę.

Kościół Polakokatolicki w ierzy, że pierwsi rodzice i ludzkość 
przez nich zrodzona po grzechu pierworodnym popadała w  coraz: 

‘  liczniejsze przestępstwa moralne i nie mogła o własnych siłach 
zadośćuczynić Bogu za popełnione grzechy. Bóg sam z  miłości 
ku ludziom, których powołał do bytu, w  czasie przez siebie od 
w ieków  przewidzianym przez drugą spośród siebie Osobę wcielił 
się, to znaczy przyjął pełną naturę ludzką z Najświętszej Maryi 
Panny. „A  Słowo ciałem się stało" (Jan I, 14). Jezus Chrystus 
życie swoje dobrowolnie złożył w  ofierze umierając na krzyżu 
i ofiarą tą przebłagał Trójcę Sw. za grzechy ludzkości, otworzył 
niebo i umożliw ił oraz ułatwił ludziom zbawienie im ich dusz 
nieśmiertelnych. Um ożliw ił przez usunięcie swoją zbawczą 
śmiercią przeszkody stworzonej przez grzech pierworodny, 
a ułatwił ludziom przez założenie Kościoła, powołanie apostołów, 
a przez nich biskupów i kapłanów, których uzdolnił do szafowa-
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nia przez siebie ustanowionych siedmiu Sakramentów Świętych, 
dających łaskę uświęcającą, przyjmowania ich i zdobywania 
łaski uświęcającej i postęp w  doskonałości tym, którzy Sakra
menty te  przyjmują.

Kościół Polskokatolicki w ierzy, że Msza Sw. jest bezkrwawym 
uobecnieniem ofiary Jezusa Chrystusa na krzyżu, w ierzy 
w  prawdziwą obecność Jezusa Chrystusa w  Eucharystii, czyli 
w  Najświętszym  Sakramencie, w ierzy  też w  istnienie i stałe 
działanie Opatrzności Bożej oraz w  to, że Bóg mocą Swoją utrzy
muje świat i ludzkość w  bycie.

Chrystus dokonał dzieła odkupienia, zmartwychwstał, zorga
nizował Kościół, wstąpił do nieba i  zesłał Kościołowi Ducha Sw., 
który N im  kieruje.

Kościół Polskokatolicki w ierzy w  rzeczy ostateczne człowieka, 
ludzkości i świata: w  powszechność śmierci, sąd szczegółowy 
po śmierci, w  istnienie czyśćca, nieba i piekła, w  zmartwych
wstanie ciał, powtórne przyjście Chrystusa, Sąd Ostateczny 
i w  koniec świata, który jednak nie będzie jakąś katastrofą uni
cestwiającą, ale zasadniczą przemianą. Kościół Polskokatolicki 
w ierzy  w  nieograniczoną miłość Boga ku ludziom i w  dobroć 
człowieka, sądzi też, że w  zasadzie każdy człowiek chce zbawić 
swoją duszę, ponieważ zaś łaska Boża jest konieczna do zbawie
nia, a najpewniej zyskać ją można przez spowiedź i Komunię 
Świętą, umożliwia ludziom jednanie się z Bogiem zarówno przez 
tzw. spowiedź uszną, jak i przez publiczną, jednak cichą, Bogu 
samemu mówioną Spowiedź wobec kapłana przed ołtarzem.

Kościół Polskokatolicki w ierzy, że podstawowe przykazanie
o powszechnej miłości: Boga nade wszystko, a każdego człowieka 
jako swojego bliźniego w  sposób rów ny miłości samego siebie,, 
że przykazanie to dotąd niestety niezrealizowane, wprowadzone 
w  czyn może zbratać wszystkich ludzi, jako dzieci jednego Boga 
w  trzech osobach. W  oparciu głównie o to przykazanie oraz
0 Dekalog Kościół' Polskokatolicki rozw ija  swoją naukę i dzia
łalność społeczną. Jej podstawą jest ogólne braterstwo ludzi
1 z niego wynikająca wzajemna pomoc, zgodne współżycie, wza
jem ny szacunek.
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Kościół Polskokatolicki w ierzy, iż jedynie słuszną rzeczą jest 
używanie w  liturgii katolickiej języków  narodowych, całą w ięc 
służbę Bożą sprawuje u siebie w języku polskim.

Kościół Polskokatolicki boleje nad faktycznie dzisiaj istnieją
cym podziałem Kościoła Jezusa Chrystusa, jest jednak przeko
nany, że ostatecznym warunkiem prawdziwości Kościoła Jezusa 
Chrystusa jest to, czy dany Kościół głosi naukę zgodną z Pismem 
Św iętym  i Tradycją, oraz czy Jego biskupi mogą się wykazać 
nieprzerwaną sukcesją apostolską, bez której nie ma prawdzi
wego biskupa katolickiego, nie ma też prawdziwego kapłaństwa 
katolickiego; a bez biskupstwa i kapłaństwa nie ma Sakramen
tów  Sw. z w yjątkiem  chrztu, którego w  konieczności udzielić 
może i powinien każdy człowiek i chrzest tak udzielony jest 
ważny, o ile udzielający i przyjmujący m ieli intencję właściwą, 
i sakramentu małżeństwa, którego udzielają sobie małżonkowie, 
kapłan zaś jest tylko świadkiem Kościoła i związek ten w  imie
niu Kościoła błogosławiącym. Ideologia Kościoła Polskokatolic
kiego jest w ięc jak najbardziej zgodna z nauką Jezusa Chrystusa: 
opiera się na Piśm ie Sw. i Tradycji, na prawdziwych biskupach 
i prawdziwych kapłanach, jako szafarzach Sakramentów Św ię
tych.

Wyszliśmy z Kościoła Rzymskokatolickiego po I Soborze W a
tykańskim, dlatego nosimy te same szaty kapłańskie, używamy 
tych samych szat liturgicznych, odprawiamy tę samą i tak samo 
Mszę św., udzielamy tych samych siedmiu Sakramentów Sw., 
odprawiamy te same nabożeństwa co w  Kościele Rzymskim. 
Czy syn opuszczający dom rodzinny, ponieważ w  nim dzieje się 
źle, musi zmienić nazwisko, musi się wyrzec wszystkiego, czego 
się w  tym  domu nauczył, również tego, co było w nim dobre? 
Nie. Również m y zachowaliśmy to, co było w  Kościele Rzymsko
katolickim dobre i pielęgnujemy to, wyrzekliśm y się tyiko rz^ j 
czy nie mających nic wspólnego z Pismem Sw. i Tradycją, p r^ ,. 
de wszystkim nie uznaliśmy i nie uznajemy nieomylności r ■. 
pieża i zależności jurysdykcyjnej biskupów katolickich od p; jes  ̂
ża, który jest rzekomo jedynym  źródłem jurysdykcji.
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K A P Ł A N I

Kościół Polskokatolicki ma dzisiaj 124 kapłanów i 52 studen- 
tów-kleiryków.

41 kapłanów otrzymało święcenia od biskupów Polskiego Na
rodowego Katolickiego Kościoła w  Am eryce lub od innych bi
skupów mających sukcesję apostolską.

26 kapłanów otrzymało święcenia od biskupów rzymskokato
lickich. (Przeze mnie zostało przyjętych do Kościoła 18 kapła
nów. święconych przez wspomnianych biskupów).

54 kapłanom udzieliłem osobiście święceń.

Wyższe studia teologiczne ukończyło na polskich, również 
i zagranicznych uniwersytetach, względnie w  Chrześcijańskiej 
Akadem ii Teologicznej w  Warszawie-Chylicach 24 kapłanów, 
w  tym  7 doktorów i 19 magistrów. Reszta ukończyła Semina
rium Duchowne: Kościoła Polskokatolickiego. Rzymskokatolic
kiego lub równorzędnej uczelni bratniego wyznania. Ośmiu ka
płanów jest na em eryturze i jeden na urlopie.

Poziom intelektualny i moralny kapłanów jest ogólnie biorąc 
dobry i w  niczym  nie ustępuje duchownym innych Kościołów. 
Pod względem  wieku większość kapłanów nie przekroczyła 40 
lat. W  zasadzie kapłanów polskokatolickich cechuje duch m isyj
ny, skromne życie, nastawienie społeczne i zdyscyplinowanie. 
Kapłani o słabej w ierze, niskim wykształceniu i tendencjach 
dezorganizaeyjnych już właściwie prawie w  całości odpadli. Ogół 
duchowieństwa choe pracować i pracuje ofiarnie dla Boga i P o l
ski, chce porządku i jedności.

K lerycy  studenci kształcą się i wychowują w  W yższym  Semi
narium Duchownym Kościoła Polskokatolickiego i w  Chrześci
jańskiej Akadem ii Teologicznej na Sekcji Starokatolickiej.

W IERNI

Wierni Kościoła Polskokatolickiego współcześnie pochodzą 
albo z istniejącego już w  Polsce ponad czterdzieści lat dawniej 
zwanego Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła i z ich 
dzieci, a w ięc już ochrzczonych w  naszym Kościele, oraz z w y 
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znawców, którzy opuścili Kościół Rzymskokatolicki, a częściowo 
już również spośród tych, którzy w  swoim czasie Kościół ten 
opuścili i utracili w iarę z powodu panujących tam ziemskich 
naleciałości i nadużyć, a obecnie w iarę tę odnaleźli w  naszym 
Kościele. Kościół Polskokatolicki dopuszcza do rządów również 
ludzi świeckich. Najwyższa władza w  Kościele —  Synod —  skła
da się z wszystkich kapłanów mających aktualnie jurysdykcję 
i przedstawicieli świeckich z każdej parafii po jednym na każdy 
tysiąc wiernych. Świeccy zasiadają też w  władzach wykonaw
czych Kościoła. Po trzech z każdej diecezji w  Radzie Kościoła, 
po jednym  z każdego dekanatu w  Radach Diecezjalnych, nato
miast w  Radach Parafialnych zależnie od ilości wiernych. Nadto 
Kościół Polskokatolicki —  o czym już wspomniano —  ułatwia 
w iernym  dostęp do Komunii Sw. przez spowiedź publiczną cho- 
c ia i cichą przed ołtarzem wobec kapłana mającego jurysdykcję, 
nie stawia w ięc im przeszkody w  postaci wstydu czy nieufności 
wobec spowiednika w  konfesjonale.

Kościół Polskokatolicki uzdrawia też nieszczęśliwe małżeń
stwa: strony w  wypadku otrzymania uprzednio rozwodu pań
stwowego mogą prosić Kościół przez Sąd Kościelny o rozwód 
kościelny. Sąd Kościelny rozwód może orzec na podstawie Pisma 
Ś w .: „Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek zwiążecie na ziemi, 
będzie związane i w  niebiesiech, a cokolwiek rozwiążecie na 
ziemi, będzie rozwiązane i w  niebiesiech" (Mat. X V III , 18); 
„...K tobykolw iek opuścił żonę swoją, z wyjątkiem  rozpusty, cu
dzołoży" (Mat. X IX , 9) i Mt. V , 31— 32; a również I Kor. V II, 
10— 16. Po uzyskaniu rozwodu państwowego i kościelnego, K o 
ściół błogosławi ponownie związek małżeński.

W reszcie Kościół Polskokatolicki łącząc się w  żałobie z rodziną 
i w  oparciu o miłość i m iłosierdzie Boże w  zasadzie nikomu nie 
odmawia chrześcijańskiego pogrzebu.

Poza tym  Kościół nasz jest Kościołem  niezależnym od jakich
kolw iek władz zagranicznych, jest autokefaliczny. Rządzi się 
prawem przez Synod uchwalonym, a będącym w  zgodzie z obo
w iązującym  prawem państwowym.
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Jest w ięc nasz Kościół i katolicki, i polski. Stąd też ze w zglę
du na swoją katoliekość, polskość, niezależność, a równocześnie 
—  demokratyczność, zyskał i zyskuje coraz nowe rzesze w y 
znawców, zwłaszcza z Kościoła Rzymskokatolickiego, tak bardzo 
w  swoim duchu i metodach dyktatorskiego, podległego władzom 
zagranicznym i jednostronnie, autorytatywnie rządzącego Ludź
mi świeckimi i dyktującego wyłączność dróg i środków zbawie
nia. Szczytem jest pogańskie w  swoim duchu a sprzeczne równo
cześnie z Ewangelią hasło: „Poza Kościołem Rzymskokatolickim 
nie ma zbawienia". To pycha i fa łsz!

W ierni nasi w  większości wywodzą się z warstw robotniczych, 
chłopskich, rzemieślniczych i urzędniczych. Ostatnio również 
częstsze są wypadki przechodzenia do nas inteligencji. Przyczy
nia się do tego poza ogólnym wzrostem autorytetu Kościoła, 
również powstałe w  1959 r. Społeczne Towarzystwo Polskich 
Katolików.

Między zaś tzw. starymi narodowcami a nowym i wyznawcami 
Kościoła Polskokatolickiego coraz bardziej zacierają się dawniej 
istniejące różnice. Ten proces z pozytywnym  wynikiem  dalej 
jest posunięty wśród duchowieństwa. W łaściw ie nie można mó
w ić o istotnych różnicach m iędzy czasami dawnymi a dzisiej
szymi, raczej o tym, że współcześnie Kościół Polskokatolicki, 
rozw ijając się pod każdym względem, ukonkretnił dogmatykę, 
uwznioślił liturgię, usprawnił organizację. Stąd starsi patrząc na 
współczesny stan Kościoła widzą tylko to, że całego szeregu 
rzeczy dawniej nie było, albo z braku odpowiednich pomocy 
naukowych inaczej głoszono niektóre prawdy, albo w  ogóle
o nich nie mówiono.

W ierni w iedzą o zasadniczej różnicy, jaka istnieje z racji świę
ceń m iędzy nimi a biskupami i kapłanami, oraz m iędzy bisku
pami a kapłanami, mimo to wiedzą, że wszyscy jesteśmy dziećmi 
jednego Boga i O jczyzny i dlatego wzajem nie szanując się, chce
my cworzyć jedną miłującą się rodzinę na wzór pierwszych gmin 
chrześcijańskich, o których pisał św. Łukasz: „A  mnóstwo w ie
rzących miało jedno serce i jedną duszę, i nikt z tego, co miał, 
swoim nie nazywał, ale wszystko m ieli wspólne'-' (Dz. Ap. IV , 32).
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Wprawdzie do ideału jeszcze daleko, ale zmierzamy do niego. 
Dnia 1 stycznia 1959 r. tzw. starych parafii czynnych było 42, 

a mianowicie: w  Warszawie: 1) przy ul. Szwoleżerów 4 i 2) przy 
ul. Modlińskiej 205; 3) w  Bydgoszczy; 4) w  Bażanówce; 5) Bogu
szowie; 6) w  Bolesławiu; 7) Cieplicach; 8) Chełmie Lubelskim; 
9) Dąbrówce; 10) Elblągu; 11) w  Grudkach; 12) w  Gorzkowie;
13) Grudziądzu; 14) w  Gdańsku; 15) Horodle; 16) w  Jaworzu 
Górnym ; 17) w  Jastkowicach; 18) w  Kosarzewie; 19) w  Krako
w ie ; 20) w  Lublinie; 21) w  Lesznie W lkp.; 22) w  Łodzi przy ul. 
Limanowskiego 60; 23) i przy ul. Żeromskiego 56; 24) w  Łękach 
Dukielskich; 25) w  M aciejow ie; 26) w  Majdanie Lubelskim; 27) 
w  Gkole; 28) w  Osowce; 29) w  Ostrowcu Świętokrzyskim ; 30) w  
Poznaniu; 31) Rudzie Opalin; 32) w  Sw ieciechowie; 33) w  Stu
dziankach; 34) w  Świdnicy; 35) w  Szczecinie; 36) w  Tarnogórze; 
37) w  Turowcu; 38) w  Tolkmicku; 39) w e W rocławiu; 40) w  W ał
brzychu; 41) w  Żółkiewce; 42) w  Zamościu.

Od 1 sitycznia 1959 r. ze starych parafii, które dawniej pod
upadły, zostało reaktywowanych względnie otrzymały stałą po
moc duszpasterską, względnie dokonano dokończenia budowy 
kościołów czy generalnych remontów 5 parafii, a mianowicie:
I )  w  L ip ie Lub.; 2) w  Tarłow ie; 3) w  Podgórzu Boryjskim ,
4) w  Hucisku i 5) w  Jaćmierzu.

Od 1 stycznia 1959 r. do dnia 31 grudnia 1964 r. erygowano 
34 nowe parafie, a mianowicie: w  Warszawie: 1) przy ul. Ż y t
niej 41; 2) przy ul. W ilczej 31; 3) w  M ław ie; 4) w  Dąbiu;
5) w  Iw icznej Starej; 6) w  Bezeku; 7) w  Toruniu; 8) w  Gdyni; 
w  Krakow ie: 9) przy ul. Friedleina 8; 10) przy ul. Kopernika 13;
I I )  w  Moczydle; 12) w  Częstochowie; 13) w  Strzyżo wicach;
14) w  Bielsku B iałej; 15) w  Sanoku; 16) we Wrocławiu-Leśnicy; 
17) w  Dusznikach Zdroju; 18) w  Poznaniu przy ul. Kościuszki 90; 
19) w  Żarach; 20) w  Szprotawie; 21) w  Stargardzie; 22) w  Gor
cach; 23) w  Kościanie; 24) w  Św ierzaw ie; 25) w  Murowanej 
Goślinie; 26) Zelkach; 27) w  Leszczu; 28) w  Bukowie Morskim; 
29) w  Gubczycach; 30) w  M ogiln ie; 31) w  Spalę; 32) w  Z łotoryi: 
33) w  Masłowicach; 34) w  Andrychowie —  a kilkanaście jest 
w  stadium organizacyjnym.
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Łącznie w ięc Kościół Polskokatolicki ma obecnie 82 czynne 
parafie.

W iernych uczęszczających do kościoła i przyjmujących Sakra
menty Święte jest ok. 60.000, sympatyków zaś uczęszczających 
od czasu do czasu ze względu na małą ilość kościołów i w ielką 
stąd do nich odległość, oraz czytających nasze wydawnictwa, 
zwłaszcza „Rodzinę", przynajmniej 120.000 do 150.000. R-azem 
więc społeczność wyznaniowa Kościoła Polskokatolickiego liczy 
ok. 200.000. Że rachuba ta i wnioskowanie jest słuszne wskazuje 
na to fakt, że skoro tylko powstaje parafia nasza w  środowisku 
zupełnie nowym i oddalonym od najbliższego naszego kościoła, 
w  krótkim czasie parafia liczy kilkaset osób, które do niedawna 
nic albo prawie nic o Kościele naszym nie w iedziały (nip. parafia 
polskokatolicka w  Gdyni), albo m iały zupełnie błędne o nim 
wiadomości. Świadczy o tym  również liczna korespondencja 
przychodząca do naszych Kurii oraz do W ydawnictwa od ludzi 
zupełnie obcych, pragnących jeszcze dzisiaj założenia w  swojej 
miejscowości naszej parafii.

Ze statystyk, które posiadamy i z obserwacji można postawić 
tezę, że ooziom moralno-religijny naszych wiernych i sympaty
ków jest dobry, chociaż ofiarność mogłaby być większa, a duch 
m isyjny gorętszy! Ogólnie biorąc, są bardziej do Kościoła przy
wiązani i bardziej żyją liturgią kościelną aniżeli to ma miejsce 
w  innych wyznaniach. Nadto jest nadzieja na.dalszy dobry roz
w ój ich życia religijnego i. wydatniejszy jeszcze współudział 
w  pracy propagandowo-misyjnej dla Kościoła i jak najbardziej 
pozytywnej pracy społecznej dla Polski.

O RG ANIZACJA

Kościół Polskokatolicki socjologicznie i psychologicznie roz
patrywany —  trzeba to stwierdzić —  ma dopiero teraz wszystkie 
te elementy i formy, które powinna mieć społeczność religijna, 
aby mogła się rozwijać.

Jest podzielony na trzy diecezje: archidiecezję warszawską 
z siedzibą w  Warszawie, której ordynariuszem jest aktualny
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prymas Kościoła, diecezję wrocławską z siedzibą w e Wrocławiu, 
której ordynariuszem z wyboru Rady Kościoła i nominacji P ry
masa Kościoła jest ks. biskup Julian Pękala i diecezję krakow
ską, w  której generalnym współpracownikiem, czyli wikariu
szem generalnym Prymasa Kościoła jest ks. infułat Tadeusz 
Majewski.

Najwyższą władzą w  Kościele jest Synod Zwyczajny, zwoły
wany przez Prymasa Kościoła co siedem lat. W  Synodzie biorą 
udział wszyscy czynni kapłani oraz delegaci świeccy w  odpo
wiedniej proporcji z  każdej parafii.

W  okresie międzysynodalnym władzę wykonawczą sprawuje 
Prymas Kościoła wraz z Radą Kościoła, do której obok kapłanów 
należą również ludzie świeccy. Odpowiednikiem Rady Kościoła 
są w  diecezjach Rady Diecezjalne, a w  parafiach Rady Parafial
ne z tym, że przewodniczącymi Rad Parafialnych są świeccy.

Centralnie rozpatrując organizację Kościoła trzeba wreszcie 
podkreślić istnienie niezależnej w ładzy sądowniczej, czyli Sądu 
Kościelnego, który wyrokuje we wszystkich spornych sprawach, 
jakie mają czy mogą mieć miejsce wewnątrz Kościoła.

Funkcje doradcze i reprezentacyjne spełnia Kapituła Biskupia, 
której członkami z nominacji Prymasa Kościoła są infułaci, ka
nonicy i szambelani.

Niezm iernie ważną i podstawową rolę w  Kościele spełnia 
wreszcie własne W yższe Seminarium Duchowne i możność 
kształcenia swoich przyszłych kapłanów w  wyższej uczelni teo
logicznej z prawami państwowymi, mianowicie w  Chrześcijań
skiej Akademii Teologicznej —  na Sekcji Teologii Starokatolic
kiej, o czym już w yżej wspomniano.

W ydawnictwo Literatury Relig ijnej upowszechnia idee pol
skiego katolicyzmu słowem drukowanym. W ydawnictwo to, jako 
integralna instytucja Kościoła, zależna bezpośrednio podobnie 
jak W yższe Seminarium Duchowne od Prymasa Kościoła, w y
daje dwa miesięczniki i jeden tygodnik, a mianowicie: 1) M ie
sięcznik Kościelny, organ urzędowy Kościoła, 2) Miesięcznik F i
lozoficzno-Teologiczny „Posłannictwoi: i 3) Katolicki Tygodnik 
Ilustrowany „Rodzina11. Nadto W ydawnictwo w ydaje książki,
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broszury, powielane pomoce naukowe i stale już od kilku lat na 
każdy nowy rok „Kalendarz Katolick i"

Tuż po IV  Synodzie Kościoła Polskokatolickiego, który odbył 
się w  czerwcu 1959 r., rozpoczęto starania w  ceiu ostatecznego 
i formalnego zorganizowania społecznej i gospodarczej pracy 
świeckich wyznawców  Kościoła. Starania te zostały częściowo 
uwieńczone pozytywnym  rezultatem w  postaci zorganizowania 
Społecznego Towarzystwa Polskich Katolików, które z kolei 
zorganizowało i prowadzi obok pracy społecznej również gospo
darczą, mianowicie: Społeczne Zakłady Przemysłowo-Handlowe 
„Polikat“ .

Dalej wspomniane trzy diecezje podzielone są na dekanaty, 
których Kościół ma 12, te na parafie, których jest 82, a wszyst
kie prace kierownicze obok setek czynnych ludzi świeckich —  
wykonuje 123 kapłanów.

Jak w yżej wspomniano, Kościół ma wszystkie istotne formy, 
potrzebne do normalnego funkcjonowania społeczności religijno- 
-społecznej, która nazywa się: Kościół Polskokatolicki. Formy 
te ma Kościół Polskokatolicki jednak dopiero od niedawna! Zw a
żywszy na istniejące w  Polsce zacofanie relig ijne trzeba dłuż
szego okresu czasu, aby m ogły być bardziej widoczne owoce 
pracy Kościoła Polskokatolickiego.

Taki jest stan Kościoła Polskokatolickiego w  PR L , takim jest 
Kościół Polskokatolicki dzisiaj.

POTRZEBY

Potrzeb jest mnóstwo. Sprowadzić je  można tytułem przykła
du i jak najfragmentaryczmiej rzecz ujmując do następujących, 
a mianowicie: do personalnych i materialnych.

Stosunkowo jeszcze małą liczbę w iernych tłumaczyć można 
jedynie brakiem wiadomości o Kościele Polskokatolickim, albo 
posiadaniem fałszywych o nim wiadomości. A żeby prawdziwe 
wiadomości o Kościele Polskokatolickim m ogły dotrzeć do każdej 
w ierzącej polskiej rodziny w  Polsce i za granicą, na to potrzeba 
znacznego zwiększenia: liczby kapłanów polskokatoiidkich, ko
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ściołów parafialnych, nakładu naszych wydawnictw , zwłaszcza 
„Rodziny", żeby zaś tego dokonać, potrzeba również pieniędzy.

Bóg daje nam na szczęście powołania, chociaż n iewątpliw ie 
wolałbym, aby one były jeszcze liczniejsze i lepsze i o to co
dziennie gorąco się modlę. Zgłaszają się również do nas coraz 
liczniej kapłani z  Kościoła Rzymskokatolickiego; chętnie z nimi 
rozmawiam, jeśli tylko można przyjm uję ich, modlę się jednak
0 to, by przychodzili do nas razem z wiernym i, z parafiami
1 wierzę, że ten oto’es już się przybliża.

Kształcenie i wychowanie oraz przeszkalanie i doszkalanie 
kapłanów wym aga dobrych profesorów i odpowiedniego domu. 
Profesorów Kościół posiada, nie mamy niestety odpowiedniego 
budynku, w  którym  m ogliby mieszkać, kształcić się i w ychow y
wać klerycy, odbywać rekolekcje, kursy i zjazdy kapłani i świec
cy misjonarze.

Świątynie polskokatolickie, rozsiane po całej Polsce, są w  bez
względnej większości oddalone od siebie dziesiątki kilometrów. 
W  tych warunkach, chociaż w  Polsce mamy teoretycznie coraz 
bardziej rosnącą liczbę wyznawców, praktycznie ani wierni 
w  diasporze i sympatycy nie mogą uczestniczyć w  nabożeń
stwach i korzystać z naszych usług religijnych, z konieczności 
uczęszczają oni w  pewnym  procencie do kościołów rzymsko
katolickich, ani kapłani polskokatoliccy nie mogą mieć z nim i 
koniecznych kontaktów duszpasterskich. Mamy za mało kościo
łów, a i-w śród tych, które posiadamy, są takie, które swoim 
ubóstwem, albo peryferyjnym  położeniem odstraszają. Dlatego 
ogromną potrzebą, a zarazem gwarantem stabilizacji i rozwoju 
Kościoła jest: 1) doprowadzenie wszystkich posiadanych świątyń 
do stanu estetycznego, do wym ogów, jakie budynkom sakral
nym, naczyniom i paramentom stawia liturgia katolicka, 2) za
kładanie nowych parafii.

Oczywiście wydawnictwa, zwłaszcza periodyki, szczególnie 
w  naszym Kościele, który z natury swej jest Kościołem m isyj
nym, spełniają ogromną rolę, są misjonarzami o w pływ ie, któ
rego nie da się zmierzyć
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Realizacja tych zadań i wie;lu, w ieiu innych wymaga pienię
dzy, co jest dla Kościoła nie tylko problemem, ale potrzebą i to 
nie tą najmniejszą.

PERSPEKTYW Y -  JUTRO KO ŚCIO ŁA

Wskutek pożytecznej już kilkanaście lat trwającej działalno
ści oświatowo-kulturalnej w ielu instytucji ogół wierzących Po
laków stał się krytycznym  również w  sprawach relig ii i staje 
się coraz krytyczniejszym. Poznał też i poznaje coraz bardziej, 
że hasło jedyności, monopolu na zbawienie duszy w  brzmieniu: 
„Poza Kościołem Rzymskokatolickim nie ma zbawienia" —  jest 
z gruntu fałszywe, demagogiczne, żerujące na ciemnocie teolo
gicznej ogółu wierzących katolików. A  w ięc oświata i postęp to 
sprzymierzeńcy Kościoła Bolskokatolickiego, a w rogowie K o 
ścioła Rzymskokatolickiego w  Polsce. Im  w ięcej oświaty i po
stępu, tym  w ięcej będzie wśród wierzących Polaków miast 
a zwłaszcza miasteczek i wsi zrozumienia, że nieomylnym  jest 
i może być ty lko Bóg; że do Boga można i należy modlić się po 
polsku, również odprawiać Mszę Św., że polscy biskupi zgodnie 
z Pismem Sw. i Tradycją mogą być jurysdykcyjn ie samodzielni, 
że Kościół, by być katolickim, nie musi być rzymskim władzom 
poddany, że Kościół może być katolicki, będąc jednocześnie pol
skim. Takim jest właśnie Kościół Poliskokatolicki. Kościół nasz 
jest w ięc Kościołem przyszłości, Kościołem, przed którym  na 
oścież powinny otworzyć się już w  niedalekiej przyszłości serca 
i umysły wierzących Polaków. Patrząc w  przyszłość widzę, tak, 
widzę jasno i pewnie setki kapłanów, setki parafii, w idzę ma
sowo przechodzących do nas kapłanów rzymskokatolickich ze 
swoimi parafiami, w idzę mimo rozlicznych trudności i przeszkód 
m iliony wierzących polskokatolikow.

Biskup Maksymilian Rode
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STAROKATOLICYZM 
W KOŚCIELE 
POLSKOKATOLICKIM

Fragm ent odczytu pt. „Istota i dzieje starokatolicyzm u”  
w ygłoszonego w  dn. 26 października 1964 r. z okazji uroczy
stości dziesięciolecia C h A T .

r ierwszorzędnym dla starokatolicyzmu w  Polsce wydarze
niem było przystąpienie do Unii Utrechckiej Kościołów  Staro
katolickich Kościoła M ariaw itów  w  1909 r. W tedy bowiem kie
rownik tego Kościoła, ks. biskup Michał Kowalski, otrzymał 
sakrę biskupią bezpośrednio w  Utrechcie.

Jak wiadomo Kościół M ariaw itów  rozw ija ł się głównie na te 
renie byłej Kongresówki tj. pod zaborem rosyjskim. Legalizację 
otrzym ał w  1912 r. Niestety długo ten Kościół w  Unii Utrech
ckiej nie w ytrwał. W ystąpił z niej w  1924 r. dlatego, że propa
gował pewne rodzaje mistyki nie mieszczące się w  ramach za
kreślonych przez starokatolicyzm autentyczny.

Przez dwa lata, mianowicie w  1922 i 1923 r. w  Polsce działały 
dwa bratnie Kościoły starokatolickie związane z Utrechtem. 
M ianowicie obok Kościoła M ariaw itów  istniał Kościół Narodo
w y, oficjaln ie zwany Polskim Narodowym  Kościołem K atoli
ckim, którego kontynuacją po drugiej w ojn ie św iatowej stał się 
Kościół Polskokatolicki.

Po 1924 r. aż po dziś dzień Kościół Polskokatolicki w  Polsca 
jest jedynym  Kościołem starokatolickim związanym z Unią 
Utrechcką, jest w ięc tu jedynym  przedstawicielem starokatoli
cyzmu a u t e n t y c z n e g o .
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Należy zwrócić uwagę na określenie „autentycznego11. Tak 
w  dwudziestoleciu m iędzywojennym, jak i po drugiej w ojn ie 
światowej istniały i nadal istnieją pewne grupy wyznaniowe 
katolicyzujące. mieniące się Kościołami „starokatolickim i". Mogą 
one posiadać państwową legalizację, niemniej nie są autentycz
nie starokatolickie. Owszem, ich działalność kościelno-religijna 
(niezależnie od stanowiska władz państwowych) jako działalność 
odśrodkowa jest przez Kościoły Starokatolickie Unii Utrech- 
ckiej oceniana jako szkodliwa. >

Skoro jedynym  reprezentantem starokatolicyzmu autentycz
nego w  Polsce jest od czterdziestu lat Kościół Polskokatolicki, 
zajm ijm y się nim bliżej.

Wiadomo, że Kościół Polskokatolicki w  Polsce wywodzi się 
ideologicznie i organizacyjnie z ruchu, który dał początek w ielu 
niezależnym parafiom katolickim wśród emigrantów pochodze
nia polskiego w  Am eryce w  latach dziewięćdziesiątych X IX  w.

Jedna z tych parafii, w  Chicago, nawiązała kontakt z Utrech
tem w  1897 r., a druga w  Scranton — dziesięć lat później. Kon
takt miał na celu przede wszystkim zdobycie sukcesji apostol
skiej dla wybranych polskich biskupów, natomiast związek ideo
logiczny z autentycznym starokatolicyzmem był nader luźny 
lub prawie żaden. Daje się to zauważyć zwłaszcza w  programie 
grupy scrantońskiej prowadzonej przez ks. biskupa Franciszka 
Hodura, a nazywanej popularnie Kościołem Narodowym.

Znawcy ruchów reformatorskich w  łonie wielkich Kościołów 
stwierdzają, że w  zasadzie nowe denominacje wyznaniowe po
wstają z dwóch powodów: a) z chęci zreformowania dogmatyki 
albo b) na tle mistyczno-pobożnościowym. Wyznań odchodzą
cych od Kościoła macierzystego na tle walki dogmatycznej liczy
m y na ogół niewiele. Typow ym  przedstawicielem tej grupy re- 
form acyjnej w  katolicyźmie jest starokatolicyzm. Istnieje nato
miast w ięcej nowych denominacji poszukujących nowych dróg 
osobistego w yżycia się religijnego. Te ruchy objęto wspólną na
zwą grupy pietystycznej. Od Kościoła Rzymskokatolickiego
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z  powodów mistyczno-pietystycznych oderwał się Kościół Ma
riaw itów.

Gdy się zastanowimy nad przyczynam i powstania Kościoła 
Narodowego, dojdziem y do przekonania, że ks. biskup Fr. Hodur 
nie zamierzał ani reformować rzymskokatolickich dogmatów, ani 
szukać nowych form  życia m istyczno-religijnego. Wskazywała 
na to w  początkowej fazie pewnego rodzaju niechęć ks. bpa Ho- 
dura tak do starokatolicyzmu, jak i do mariawityzmu, wskazy
wała też jego działalność w  pierwszym dziesiątku lat po odejściu 
od Kościoła macierzystego.

Co w ięc było podłożem, na którym  wyrósł Polski Narodowy 
Kościół Katolicki? Był nim konflikt społeczny i patriotyczny. 
Ani parafianie w  Scranton poróżnieni z biskupem 0 ‘Hara, ani 
ks. Fr. Hodur, ich proboszcz przez nich wybrany, nie zryw ali
7. Kościołem Rzymskokatolickim przez cztery lata, chociaż ten 
Kościół ich wyklął. Jeżeli zaś rzymski katolicyzm atakowali, to 
nie dlatego, że im się nie podobały jego któreś dogmaty lub brak 
m istyczno-religijnego życia. Wszak ks. Fr. Hodur był w  Rzym ie 
w  marcu 1898 i złożył w  Kurii tamtejszej memoriał, który w y 
raźnie uznawał wszystkie dogmaty rzymskokatolickie łącznie 
v. prymatem i nieomylnością papieża. Przecież ruch scrantoński 
nigdzie nie w ytykał „rzym iakom “  braku szczerej pobożności.

Jak wynika ze wspomnianego memoriału wszystkim niezależ
nym parafiom w  U SA  chodziło głównie o sprawy społeczno- 
-patriotyczne. W  memoriale wysunięto cztery postulaty:

a) zamianować dla polskich katolików w  U SA  biskupa Po
laka;

b) przyznać parafianom na własność budynki kościelne przez 
nich wzniesione;

c) uzgadniać nominację proboszcza z parafianami;
d) oddać sprawy majątkowe parafii w iernym  świeckim.

Jak w idzim y w  tych postulatach nie ma m owy o dogmatyce 
lub mistyce.

Ten społeczny charakter jako rys zasadniczy Kościół Naro
dow y w  U SA  zachował po dziś dzień. W prawdzie na terenie
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U SA w  ostatnich czasach też coś niecoś się zmieniło w  stosun
kach kościelnych, niemniej P N K K  główny nacisk kładzie nadal 
na sprawy społeczne i patriotyczne, nie zaś na dogmatykę czy 
mistykę.

Przyznać należy, że po bliższym zapoznaniu się P N K K  ze 
starokatolicyzmem (po 1907 r.) wzrosło jego zainteresowanie 
również dla zagadnień dogmatycznych (czego wyrazem  było 
wprowadzenie doktryny o sakramencie Słowa Bożego i nieistnie
niu kary w iecznej), lecz te zainteresowania zaistniały i pozostały 
na peryferiach ideologii Kościoła Narodowego w  USA, czego do
wodem było i jest nieprzyw iązywanie większej wagi do spre
cyzowania teologii PN K K , do gruntowniej szych studiów teolo
gicznych. Należy też przyznać, że po bliższym zaznajomieniu się 
z pietystycznym i nurtami protestantyzmu amerykańskiego ks. 
biskup Fr. Hodur powołał „Towarzystw o Bożej M iłości", któ
remu nakreślił takie zadania jak „modlitwa, praca w  duchu 
chrześcijańskiej miłości, utrwalenie religijnych zasad przez na
bożeństwa, nauki, rozważania", lecz organizacja ta rychło zmarła 
śmiercią naturalną, gdyż nie miała właściwej gleby czy też ideo
logicznego uzasadnienia w  PN K K .

Ów społeczno-patriotyczny charakter P N K K  przejął Kościół 
Narodowy w  Polsce m iędzywojennej — całkowicie zależny od 
Centrali w  Scranton. Księża „narodow i" w  tym okresie nie byli 
teologami, nie przewodzili w  ascezie i nie wskazywali na jakieś 
nowe metody osiągnięcia doskonałości chrześcijańskiej. Z w ielką 
pomysłowością natomiast, z energią niezwykłą i pasją walczyli 
z wyzyskiem  kościelno-religijnym  i pomagali walczyć z w yzy
skiem społecznym, zwalczali nade wszystko — ze względów  pa
triotycznych — zależność polskiego katolicyzmu od Watykanu. 
Jeszcze w ostatnich latach ci księża „narodow i", którzy zostali 
kapłanami w  okresie m iędzywojennym, z niechęcią traktują 
kolegów teologów, zwalczają „teologizm " i sprzeciwiają się np. 
planom wprowadzenia księgi pacierzy kapłańskich pod pre
tekstem, że to będzie naśladowanie „rzym skiego" brewiarza. 
W  ich pojęciu Kościół to nade wszystko pewnego rodzaju orga
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nizacja społeczno-patriotyczna. Stąd też, ich zdaniem, historia 
Kościoła Polskokatolickiego winna się zajmować działalnością 
społeczną i patriotyczną księży „narodowych", gdyż inaczej bę
dzie rzekomo tylko kroniką przeładowaną datami...

Każda jednostronność prowadzi do zwyrodnienia. Program 
kościelny bazujący niemal wyłącznie na pracy społeczno-patrio- 
tycznej grozi niebezpiecznymi konsekwencjami. N ie da się on 
dłużej utrzymać a nawet jest niewłaściwy w  w ielu punktach ze 
względu na nowe społeczno-gospodarcze i polityczne warunki. 
Działalność społeczna jest w  kościelnym życiu niezbędna, lecz 
stanowi tylko jedną z wielu dziedzin działalności każdej wspól
noty religijnej. Każdy Kościół, w ielk i czy maleńki, musi pamię
tać jeszcze o innych elementach wchodzących w  pojęcie K o
ścioła, zwłaszcza zaś o doktrynie teologicznej i relig ijnym  prze
życiu głoszonych zasad, a w ięc o liturgii, mistyce i ascetyce.

O ustalenie równowagi pomiędzy wszystkim i elementami ży
cia religijnego w  Kościele Narodowym w  Polsce począł zabiegać 
już pierwszy jego kierownik, ks. biskup Franciszek Bończak, 
który jako em eryt (w  U SA) liczy obecnie 83 lata, a w  sierpniu 
1964 r. obchodził czterdziestolecie swej sakry biskupiej. W  swo
im czasie był to jedyny w  P N K K  duchowny, który poza obo
w iązkową nauką w  Seminarium Duchownym studiował jeszcze 
jako ksiądz na w ydzia le teologicznym w Chicago. Zostawszy kie
rownikiem  misyj w  Polsce, energicznie począł zabiegać o to, by 
alumni „narodowego" Seminarium m ieli możność studiowania 
teologii na Uniwersytecie. N ie mogło być m ow y o wydziale 
teologii rzymskokatolickiej w  Krakowie, gdzie mieściło się Se
minarium, w ięc ks. bp Bończak starał się o przeniesienie Semi
narium do Warszawy, gdzie od stycznia 1921 r. funkcjonował 
na Uniwersytecie w ydział teologii ewangelickiej. W  dniu 2 

czerwca 1927 r. odbył się pod przewodnictwem ks. bpa Fr. Boń
czaka Zjazd Delegatów Parafii (w  Warszawie przy ul. Płockiej), 
który wysunął następującą rezolucję: „Z jazd uważa za nieod
zowne z uwagi na dobro Kościoła Narodowego i na ważność 
dania pełnego wykształcenia księżom „narodowym " przeniesie
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nia... Seminarium z Krakowa do Warszawy../4 (Polska Odrodź. 
R. 5, nr 5, s. 9). A le  oto już podczas głosowania nad tą rezolucją 
czterech delegatów wstrzymało się od głosowania, a następnie 
Centrala w  Scranton (od której Kościół w  Palsce zależał) usto
sunkowała się do rezolucji negatywnie, co m. in. było powodem 
wyjazdu ks. bpa Bończaka do U SA  w  grudniu 1927 r. a także 
jego rezygnacji z kierowania misją w  Polsce.

Plan ks. bpa Fr. Bończaka co do podniesienia poziomu stu
diów  teologicznych w  Kościele Polskokatolickim zrealizowano 
dopiero trzydzieści lat później, gdy 26 października 1954 r. po
wstała Chrześcijańska Akademia Teologiczna, a w  niej Katedra 
Teologii Praktycznej Starokatolickiej w  znaczeniu odrębnej 
sekcji.

Konsekwentne wprowadzenie do Kościoła Polskokatolickiego 
całkowitej równowagi pomiędzy trzema głównym i elementami: 
teologią, życiem religijno-wewnętrznym  i pracą społeczno-pa- 
triotyczną doszło do skutku po objęciu sterów kościelnych przez 
ks. biskupa dr Maksymiliana Rodego, będącego zarazem kie
rownikiem  Katedry (a praktycznie — Sekcji) Teologii Praktycz
nej Starokatolickiej w  Ch.A.T. W  zakresie doktrynalnym doszło 
do sprecyzowania zasad katolickich według teologii starokato
lickiej z drobnymi ustępstwami na rzecz niektórych form  kulto
wych tradycyjnie w  Polsce praktykowanych (np. Komunia św. 
pod jedną postacią — chociaż rozważana jest ewentualność 
wprowadzenia komunikowania pod dwiema postaciami przy 
w yjątkow o uroczystych okazjach). W  zakresie wewnętrznego 
życia religijnego kładzie się nacisk na takie praktyki jak reko
lekcje, rozmyślania, ćwiczenia ascetyczne, odrębne pacierze 
kapłańskie itp. Ideologię wykłada obszerny artykuł pt. „Założe
nia ideowo-społeczne Kościoła Polskokatolickiego" zamieszczony 
w  tygodniku „Rodzina“ N r 45 z 10 grudnia 1963 r. Natomiast
o tak umiłowanej przez ks. bpa Fr. Hodura i P N K K  pracy spo
łecznej mówi obszerniej artykuł pt. „Społeczny program K o
ścioła Polskokatolickiego11 opublikowany w  tygodniku „R o 
dzina" N r 35 z 30 sierpnia 1964 r.
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Ściśle sprecyzowana i opracowana w  publikacjach i skryp
tach naukowych starokatolicka teologia, chrześcijańskie zasady 
życia religijnego oraz w yraźny program ideowo-społeczny daje 
Kościołow i Polskokatolickiemu wyraźne oblicze kościelne, reli
g ijne i społeczne. Ten fakt otwiera przed Kościołem w yjątkow o 
szerokie perspektywy misyjne w  Polsce.

Zdajem y sobie sprawę, że wierząca część społeczeństwa pol
skiego w  swej olbrzym iej masie w yznaje katolicyzm. Chodzi
o to, by to był katolicyzm swojski, narodowy, polski, a nie rzym 
ski, obcy. Katolików  wierzących można pozyskać dla innego 
Kościoła jedynie wiarą niosącą zasady katolickie, m ożliw ie tra
dycyjne, umożliwiającą w yżycie się relig ijne w  tradycyjnych 
formach obrzędowych. Z drugiej wszakże strony ten inny K o 
ściół winien dawać coś nowego i to nie tylko w  form ie nega
tywnej — jak zaprzeczanie papieskiej nieomylności czy zwalcza
nie fanatyzmu i nadużyć w Kościele Rzymskokatolickim. Tym  
novum w  Kościele Polskokatolickim jest a) polski język  w e 
wszystkich (a nie tylko niektórych pomniejszej wagi) nabożeń
stwach, b) spowiedź ogólna (głośna) przed ołtarzem obok spo
wiedzi usznej, c) dobrowolny celibat, d) przyjmowanie za po
sługi relig ijne tylko dobrowolnych ofiar, e) zaangażowanie ludzi 
świeckich w  sprawach majątkowych Kościoła, ich udział w  ra
dach parafialnych, diecezjalnych, w  wyborze biskupów. Pozy
tywną również cechą Kościoła Polskokatolickiego jest szczery 
duch ekumeniczny, wyciągnięta dłoń braterska ku wszystkim 
chrześcijanom, a poza tym poszanowanie cudzych przekanań 
wyznaniowych czy bezwyznaniowych.

Wymienione cechy pozytywne odróżniające Kościół Polsko- 
katolicki od Rzymskokatolickiego w  dziedzinie relig ijnej należy 
uzupełnić pozytyw nym i założeniami o treści świeckiej, czysto 
społecznej i narodowej. Należy tu na pierwszym miejscu posta
w ić starokatolicką i starochrześcijańską zasadę dobrego współ
życia z władzami państwowymi, a konkretnie popieranie słuszne
go programu społecznego i gospodarczego realizowanego w  na
szym Państwie przez Rząd Ludowy. W  form ie negatywnej w y
gląda to jako walka ze sztucznie tworzonym i konfliktam i w  su



22 Ks. S Z C Z E P A N  W Ł O D A R S K

mieniu wierzącego katolika i obywatela Polski Ludowej lub 
konfliktami pomiędzy ludźmi w ierzącym i i niewierzącymi. Po 
zytywną cechą patriotyczną jest odrzucanie zwierzchnictwa 
Watykanu nad hierarchią kościelną w  Polsce. Pozytywnym  
wreszcie punktem społeczno-patriotycznego programu jest wcie
lanie od dawna w  życie tego wszystkiego, co zawiera schemat 
X I I I  Drugiego Soboru Watykańskiego, czyli rzymskokatolicki 
projekt „obecności Kościoła w  świecie współczesnym '1. Jak w ia
domo, ów schemat „odkrywa Am erykę14 poprzez nieśmiałe w y 
suwanie takich haseł jak potrzeba walki o pokój, potępienie 
wojny, kolonializmu, rasizmu, obrona osobowości człowieka, 
planowanie rodziny itp.

Jest rzeczą oczywistą, że schematy i dyskusje soborowe mogą 
doprowadzić do gruntownej reform y Kościoła Rzymskokatoli
ckiego, lecz nie muszą. Przypuśćmy jednak, że Kościół Rzym 
skokatolicki wszystkie owe projekty wprowadził w  życie, że 
zawarł „w ieczyste przymierze ze światem współczesnym", za
czął szczerze współpracować z narodem i rządem polskim, że 
nawet poszedł dalej i język polski wprowadził do Mszy św. 
całej i do całej liturgii, że zniósł celibat i przymusową spowiedź 
uszną. Zapytajmy, czy w  takiej sytuacji byłby potrzebny w  na
szym kraju jeszcze Kościół Polskokatolicki? Odpowiadamy: Tak, 
byłby potrzebny i to jak najbardziej. Dlaczego? Dlatego, że 
istniałby nadal istotny, prawdziwy Kościół Rzymskokatolicki. 
Istotą tego Kościoła nie jest język  łaciński, bo dopuszcza 
w  swych ramach obrządki z innymi językami, nie jest przymu
sowy celibat, gdyż posiada w ielu  duchownych żonatych, (np. 
w  obrządkach wschodnich czy „nawróconych" pastorów pro
testanckich); istotą rzymskiego katolicyzmu nie jest konserwa
tyzm  społeczny, niechęć do cyw ilizacji czy współpracy z w ła
dzami państwowymi, ponieważ w  ciągu minionych w ieków 
można było zaobserwować przystosowanie się Kościoła Rzym 
skokatolickiego do różnych ustrojów, systemów i rządów. Jego 
istotą jest dogmat o ustroju monarchistycznym Kościoła, dog
maty prymatu i nieomylności papieża, pociągające za sobą dog
matycznie uwarunkowaną zależność episkopatu rzymskokatolic
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kiego w  Polsce od Watykanu. Za tą zależnością idzie koniecz
ność popierania interesów Watykanu ilekroć one napotkają 
niewygodne lub wręcz sprzeczne interesy narodowe.

Gdyby w ięc w  bliższej lub dalszej przyszłości Kościół rzym 
ski upodobnił się w e wszystkim do Kościoła Polskokatolickiego, 
pozostanie istotna różnica o nieustającej aktualności, różnica 
dogmatyczna pomiędzy katolicyzmem papieskim a starokatoli- 
cyzmem. O ile zawsze będzie aktualny starokatolicyzm, o tyle 
zawsze potrzebny będzie Kościół Polskokatolicki i jego. obecność 
w  Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

W prawdzie dógmaty starokatolickie odrz*ucają również grupy 
wyznaniowe reprezentowane w  ChAT przez dwie inne sekcje: 
prawosławną i protestancką, lecz największe pole działania
i najszersze perspektywy posiada starokatolicyzm dlatego, że 
tylko on ściśle nawiązuje do wyznania większości ludzi w ie
rzących w  Polsce, mianowicie do katolicyzmu, do tych form 
religijno-obrzędowych, które najbardziej odpowiadają tradycjom 
polskim. Stąd na sekcji starokatolickiej C hAT ciąży głów ny obo
w iązek opracowywania naukowych, solidnych argumentów anty
papieskich. Racje narodowe, patriotyczne czy polityczne są 
słuszne i piękne, lecz istotne i wieczne są tylko racje teologicz
ne już wypracowane przez starokatolicyzm i nadal rozwijane.

Jak z tych uwag wynika, Kościół Polskokatolicki posiada po
ważne atuty właśnie dzięki starokatolicyzmowi. Od ich właści
w ego wykorzystania zależy to, czy w  katolickim żyw iole polskim 
Kościół ten stanie się Kościołem prawdziw ie narodowym. 
W  osiągnięciu tak w ielkiego celu pomaga mu Chrześcijańska 
Akademia Teologiczna kształcąca i wychowująca tęgich teolo
gów, sumiennych duchownych, szczerze religijnych i światłych 
akty wistów społeczno-patriotycznych.

Ks. Szczepan Włodarski
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P R O B L E M  W S P Ó Ł I S T N I E N I A
A
„ P R Z Y M I E R Z E  ŻYW OTA  I POKOJU”

»>' rzym ierze m oje z nim było na żyw ot i pokój“  (Mai. 2, 5), 
tak brzmi dla nas dziś świadectwo Chrystusa, Jego Kościoła
i świadectwo nasze własne, i tak rozbrzmiewa nasze dzisiejsze 
orędzie do wszystkich ludzi tęskniących za pokojem, którzy 
pragną życia w  wolności, sprawiedliwości i jednakowego posza
nowania godności ludzkiej dla wszystkich.

A by to świadectwo było przekonywające i to orędzie skutecz
ne, jedno i drugie ma być konkretne, realistyczne i rzeczowe, by 
odpowiedzieć usilnemu nakazowi czasu i potrzebom dzisiejszej 
ludzkości.

Mając to na względzie powinniśmy szczerze, uczciwie i otwar
cie patrzeć w  przyszłość. Należy zrezygnować z kościelnej reto
ryki i z przestarzałych formuł ischolastycznych, obcych dzisiej
szej rzeczywistości. Przekonywający przykład takiego realnego 
świadectwa i konkretnego pojmowania rzeczywistości daje nam 
w ielki, sprawiedliwy realista, papież Jan X X III. Trzeba unikać 
jak zarazy nudnego powtarzania prawd banalnych i nieintere- 
sujących; ogólnikowych deklaracji, które ani do nikogo kon
kretnie nie są skierowane, ani też nie zawierają żadnej konstruk
tyw nej treści czy też nie mają realnych w idoków powodzenia.

Tylko w  ten sposób nasze rozmowy o „przym ierzu1* Bożym 
„na żywot i pokój“ , oraz nasze świadectwo chrześcijańskie w  dzi
siejszym świecie stanie się owocne i pożyteczne.

Bardzo trafnie ujął ten stan rzeczy przeor Roger Schutz z Tai- 
ze, mówiąc: „Pokolenie dochodzące do głosu szuka całej prawdy,

*) Archi protojerej W italij Borowoj na Konferencji Praskiej był prze
wodniczącym delegacji patriarchatu moskiewskiego Rosyjskiego Kościoła 
Prawosławnego. Tę samą funkcję pełnił na Trzeciej Sesji Yaiticanum II.
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b izydzi się wszelką prawdą połowiczną i chrześcijańską obłudą; 
nie cierpi sztucznego rozwiązania problemów. Dlatego jest rze
czą konieczną, abyśmy nasze życie chrześcijańskie ściśle powią
zali z konkretnymi warunkami dzisiejszej sytuacji św iatow ej'1. 
(Znaki Czasu, 1963, N r 4, s. 122). Lekceważenie konkretnej rze
czywistości stało się historyczną tragedią dla chrześcijaństwa.

„Już od dawna... pojawia się coraz bardziej zbliżający się, na
der dramatyczny i zarazem bardzo niebezpieczny krytyczny 
moment w  historii rozwoju nowoczesnego chrześcijaństwa" —  
pisze Iw o Congar, w ybitny teolog francuski naszych czasów —  
„m ianowicie niezgodna z Ewangelią i całym Pismem św. roz
bieżność pomiędzy pierwszym i drugim członem najważniejsze
go przykazania Boskiego: pomiędzy miłością Boga a miłością 
bliźniego, m iędzy teologią i antropologią. Dlatego istnieją ciągle 
jeszcze ludzie, którzy mało się troszczą o cierpienie bliźnich,
o cierpienie świata: wystarczy im, że jedynie nabożeństwa od
prawiają się przepisowo" (Iw o Congar, Co to jest zbawienie? 
Temoignage Chretien 1959 N r 777).

Z  wstrząsającą siłą mówił o tym  swego czasu Dytrych Bon- 
hoeffer: „Nasz Kościół, który w  tych latach walczył tylko o za
chowanie samego siebie, jak gdyby był celem dla siebie, jest 
niezdolny do tego, by stać się wyrazicielem  Słowa, które przy
niosło pojednanie i odkupienie ludzkości i światu. Stąd też daw
ny jego głos jako bezsilny musi zamilknąć" (Opozycja i kapitu
lacja, s. 206 n.).

Te słowa w ielkiego teologa niemieckiego i wyznawcy Chry
stusa mają dla nas dzisiaj to samo znaczenie jak wtedy, kiedy 
zostały wypowiedziane. A by  zasadniczo zmienić chrześcijańską 
interpretację, trzeba koniecznie w  zakresie teologii i praktyki 
zwrócić szczególną uwagę na naszą naukę o zbawieniu pod daw
no już zapomnianym kątem widzenia antropologicznym i kos
micznym.

W  naszym dzisiejszym sposobie myślenia ważne jest pragnie
nie zbawienia nie tylko poszczególnego człowieka, ale także ca
łej ludzkości, zbawienie w  odniesieniu do całej naszej planety, 
a nawet całego wszechświata. Tutaj znów charakterystyczny w y 
jątek z myśli ks. Iwona Congar’a do tego tematu (z szeregu arty
kułów o dzisiejszej w ierze, w  czasopiśmie katolickim: „Tem oi
gnage Chretien") „W ie lu  ludzi czuje się dzisiaj obco wobec obra
zu odkupienia, który im  się w ydaje niedostateczny i ograniczony 
oraz wobec niedostateczności formuły brzmiącej bardzo górno
lotnie: Zbawca dusz... —  A  ciał? Obrażonych odwraca się wielu 
od małostkowego rzekomo indywidualizmu, oświadczając: Ja
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mam tylko jedną duszę i tę chcę zbawić. Ciągle na nowo poja
wia się w  tej lub innej form ie myśl o kosmicznym, totalnym 
zbawieniu, widząc przy tym  uczucie solidarności, które domaga 
się zbawienia wszystkich ludzi i wszystkich wartości". —■ „Jest 
rzeczą konieczną stawić się w obliczu Boga wspólnie: tam mu
szą być wszyscy razem. N ie może tak być, aby jedni przybyli 
do Boga bez drugich, bez reszty, pisze Karol Peguy" (Iwo Con- 
gar, Co to jest zbawienie? „Temoignage Chretien“ , 1959 N r 777).

Takie i tym  podobne pytania oraz krytyczne uwagi skiero
w u je się dziś do chrześcijaństwa i do chrześcijan, do teologii i do 
Kościoła. (Por. interesujące i treściwe dzieło zbiorowe „K rytyka  
Kościoła", wyd. Hans Jurgen Schulz, Freiburg, 1958).

Podobnych pytań jest mnóstwo a krytyczne uwagi całkiem 
słuszne i uzasadnione.

Jako chrześcijanie i członkowie Chrześcijańskiej Konferencji 
Pokojowej, mamy wspólny i święty obowiązek współpracować 
w  w ielkim  dziele wszechchrześcijańskiej służby dla pojednania 
ludzkości. Temu celowi musi służyć także nasza dyskusja nad 
tematem: „M oje przym ierze było z nim na życie i pokój".

Na pytanie, czy słusznie uważamy przymierze Boga jako przy
m ierze żywota i pokoju, pojmując je  co do czasu i przestrzeni 
jako przym ierze uniwersalne i rozciągając je  na nasze dzisiejsze 
zadania, możemy w  odpowiedzi na tego rodzaju wątpliwość przy
toczyć przykład pierwszych chrześcijan, ich działalność i stano
wisko. Zgodnie z objawieniem i Boskim dziełem odkupienia uwa
żali siebie za „nowego Izraela", za dzieci Abrahama i prawdzi
wych dziedziców swego przymierza z Bogiem, jako nowy „lud 
w ybrany" i stosowali do siebie i Kościoła chrześcijańskiego 
wszystkie odnośne teksty historycznych i proroczych ksiąg Sta
rego Testamentu.

Historia pierwszych w ieków  chrześcijaństwa oraz wszystkie 
dzieła ojców  kościoła i pisarzy kościelnych dostarczają nam nie
zliczonych przykładów takiego powszechnego stosowania Stare
go Testamentu. Jeśli nam ktoś tego prawa odmawia lub wątpi 
w  słuszność naszej dyskusji o przym ieizu Boga jako przymierzu 
żywota i pokoju i to jedynie dlatego, że u Malachiasza proroka 
słowa te w  swoim historycznym kontekście odnoszą się do przy
mierza z Lew im  i są kierowane do starozakonnych kapłanów, 
ten również neguje prawo pierwszych chrześcijan i powątpiewa 
w  całą historię pierwotnego chrześcijaństwa.

N ie wolno nam ulegać wpływom  skarg zniechęconych i mało
dusznych czy zarzutom złośliwych oportunistów, którzy głoszą, 
że nasz ruch poświęcony całkowicie walce o pokój i zapewnieniu
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pokoju wszystkim ludziom oznacza odwrócenie od czystej nauki 
w iary chrześcijańskiej i faktyczny kompromis „z  niechrześcijań
skimi siłami świata, które szukają własnych, czysto politycznych 
celów, a z Kościołem i chrześcijaństwem nie mają nic wspól- 
nego“ .

Prawda, że w  sprawach zachowania i zapewnienia pokoju, 
w  kwestiach przyjaźni i braterstwa m iędzy narodami szukamy 
porozumienia z wszystkimi ludźmi dobrej woli, bez względu 
na to, jakie jest ich nastawienie czy przynależność wyznaniowa, 
polityczno-socjalna, czy filozoficzna. Jesteśmy gotowi współpra
cować z wszystkimi ludźmi w e wszelkich kwestiach., które obie
cują lub przynoszą korzyść, zgodę i jedność ludzkości cierpią
cej, rozdzielonej i walczącej.

Jeżeli taka postawa ma być odwróceniem czy odchyleniem od 
czystej w iary chrześcijańskiej, to podobny odwrót popełnił pa
pież Jan X X III , który w  swej encyklice „Pacem in terris“  oświad
czył: „K tóż mógłby zresztą negować, że w  takich odruchach 
(uzupeł.: które zajmują się zagadnieniami gospodarczymi, socjal
nymi, kulturalnymi czy też politycznym i), o ile stosują się do 
zasad zdrowego rozsądku uwzględniając słuszne żądania osoby 
ludzkiej, znajduje się coś dobrego i godnego uznania? Jeżeli bo
w iem  wierni w  sprawach doczesnych są w  kontakcie z ludźmi r 
którzy w  Chrystusa w  ogóle nie wierzą, lub też będąc w  błę
dzie, niewłaściwą mają wiarę, nie mogą stać się przyczyną czy 
zachętą do znalezienia prawdy?... Stąd może powstać taki w y
padek, że nawiązywania kontaktu i spotkania w  zagadnieniach 
praktycznych, które kiedyś uchodziły za zupełnie bezsensowne, 
obecnie są rzeczywiście owocne lub jutro mogą się nimi slaćiŁ 
(„Pacem  in terris“ , Encyklika, Watykan 1963, s. 41).

Czyż na tej konferencji nie w zywam y wszystkich chrześcijan 
do tego samego? Jeśli w ięc takie postawienie kwestii ma już 
oznaczać odwrócenie od w iary, to taki fałszywy krok uczynił 
kardynał Mont.ini (obecny papież Paweł V I) już w  1951 roku, 
kiedy w  swoim przemówieniu z okazji 250-lecia Apostolskiej 
Akademii Kościelnej wyraził się o dyplomacji kościelnej w  na
stępujący sposób: „Z  dawnych formalistycznycb, konserwatyw
nych form przeszłości dyplomacja powinna przejść do swego wła
ściwego zadania chwili obecnej, by je  spełnić według jak naj
nowszych pozytywnych pojęć.

Dawniej było można chwalić się tym, że potrafiło się po m i
strzowsku bronić interesów własnego kraju względnie swojej 
organizacji w  sensie konkurencji i przeciwstawienia do innych 
krajów wzgl. przemian socjalnych; dziś natomiast uchodzi za
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dobrego dyplomatę ten, kto umie przedłożyć program jak naj
dalej idący i najobszerniejszy, taki program, który wszystkim 
interesom przynosi korzyść. Obiektywne stosunki nowoczesnego 
świata, w  którym  'dziś żyjem y, są tego rodzaju, że najlepszą dy
plomacją jest ta, która opracowuje i przedkłada projekty mię
dzynarodowego modus vivendi; przy tym  jednak nie popiera 
wyłącznie tylko interesów swego kraju wzgl. swojej grupy (co 
nie ma nadziei powodzenia i jest bardzo szkodliwe), ale wysuwa 
rozwiązania do przyjęcia, które służą ogólnemu dobru i bazują 
na niezaprzeczalnych, przez wszystkich uznanych wartościach". 
(1963, N r 7— 8, s. 5— 6).

Czy nasz ruch nie zmierza również do tego samego celu? N ie 
ma bowiem dla człowieka rzeczy konieczniejszej i pożyteczniej
szej, tak powszechnej i właściwej wszystkim ludziom, niż dą
żenie do pokoju, do pokojowej koegzystencji, do braterskiego
i przyjacielskiego współżycia wszystkich ludzi, bez przymusu
i groźby, w  wolności, sprawiedliwości i z  zachowaniem godności 
człowieka.

Jeżeli to w  końcu ma oznaczać odwrócenie się, to zastało ono 
popełnione także przez Ekumeniczną Radę Kościołów, do której 
I I I  sesja plenarna w  N ew  Delhi w  swoim orędziu do wszystkich 
chrześcijan zwróciła się z następującym wezwaniem: „Musimy 
się nauczyć, by także za pośrednictwem organizacji świeckich 
mieć swój chrześcijański udział w  pracy dla człowieka". Czy na
sza konferencja nie w zyw a nas do tego samego?

Możemy z pewnością powtórzyć słowa Jana X X III ,  który na 
podobne oskarżenie, jakoby się dopuścił tzw. odwetu, prosto
i szczerze odparł: „M ów i się, że poszedłem za bardzo na lewo. 
A le  ja muszę przecież być ojcem dla wszystkich ludzi".

Kościół ma obowiązek głoszenia Chrystusa i służenia wszyst
kim ludziom, a nde tylko pewnej grupie. Właśnie takich kon
sekwentnych gorliwców  i oskarżycieli miał na myśli Emmanuel 
Monnier, filozof francuski i założyciel znanego czasopisma 
,,Esprit“ , kiedy pisze: „Żądamy, aby bezprawnie nie przemycano 
swojej polityki pod katolickim płaszczem i aby nie próbowano 
narzucić Kościołowi swojej własnej lin ii politycznej, gdyż K o
ściół obejmuje •wszystkich w iernych" (Emmanuel Monnier, 
Esprit, N r 159, 1949, wrzesień „O  użyciu słowa „katolicki*1).

Ci „gorliw cy" zatapiają się po same uszy w  najbardziej po
litycznej działalności na korzyść swoich ograniczonych ultrakon- 
serwatywnych wyobrażeń, lecz oburzają się, jeśli Kościół stara 
się wyjść na drogę niezależnej współpracy z wszystkimi ludźmi 
dobrej woli. A  w tedy się mówi, że Kościół uprawia politykę
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i robi mu się zarzut, że w  tych sprawach nie dochowuje w ierno
ści swemu ogólnoludzkiemu zadaniu. Właśnie w  takim duchu 
pisze zachodnioniemiecki publicysta Rudolf Kram er —  Badoni 
w  gazecie „D ie W e lt“ po ogłoszeniu encykliki „Pacem  in terris“ : 
„Zwracam  się do papieża Jana X X III , zasiadającego na czci
godnym tronie św. Piotra, z następującym ostrzeżeniem: Nadu
żywasz pod względem  politycznym swej godności, wstąpiłeś na 
drogę, która w iedzie do defin itywnego zniszczenia naszej już tak 
osłabionej woli dla zapewnienia wolności; chcesz ratować K o 
ściół kosztem naszej wolności. N ie  masz naszej zgody na to, by 
prowadzić taką politykę. Zejdź z tej drogi". (Rudolf Kramer~ 
Badoni, „D ie W elt", 1963, nr 78, s. 12).

Czyjej wolności zagroził papież Jan X X III?  Przytłaczająca 
większość ludzkości powitała z radością encyklikę „Pacem in 
terris". Wszyscy ludzie dobrej woli, bez względu na to, czy na
leżą do Kościoła, czy też nie, solidaryzują się z naszymi ogólno- 
chrześcijańskimi staraniami, służenia wielkiemu dziełu pojedna
nia ludzkości i utwierdzenia pokojowego współżycia wszystkich 
ludzi.

Jest rzeczą jasną, że zagrożona jest jedynie wolność politycz
nych awanturników, małych grup ludzi pokroju pana Kramer- 
-Badoni; a jest zagrożona dlatego, że uparcie wzbraniają się pa
trzeć na rzeczywistość taką, jaka jest oraz że Kościół i chrześci
jaństwo uważają za potrzebne narzędzie w swoich rękach do 
walki o zachowanie „status quo“ , gdzie „N ow e" jest jeszcze sto
sunkowo słabe. Lecz ci ludzie zapominają, że chrześcijaństwo 
z istoty swej —■ według trafnego określenia w ielkiego myśliciela 
katolickiego, Emmanuela Monnier —  nie jest żadnym hamulcem, 
lecz w ielk im  opętaniem, siłą, noszącą z sobą ustawiczny postęp 
w  dobrych obyczajach". (Emmanuel Monnier, Czym jest perso
nalizm?, str. 77— 78); jakkolwiek Kościół jako instytucja histo
ryczna de facto często odgrywał rolę stróża już istniejącej, urzę
dowej i towarzyskiej praworządności.

Co się zaś tyczy chrześcijaństwa i polityki, to prawdziwa od
powiedź na pytanie: Jaki jest ich wzajem ny stosunek, zależy od 
tego, co rozumiemy przez słowa „po lityka" i o jakiej polityce 
jest mowa. „Chrześcijaństwo jest powołane do tego, by ducha 
polityki kształtować, ale nie kierować polityką", m ówi E. Mon
nier (Fen la Chretiente, 1948, październik, s. 159). Odnośnie 
chrześcijańskich partii politycznych podkreśla, że szybki rozwój 
tych partii w  Europie nie jest znakiem chrześcijańskiego odro
dzenia, ale raczej wrzodem, powstałym na chorym ciele chrze
ścijańskiego świata, gdyż „chrześcijańsko-demokratyczne partie,
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dobrego dyplomatę ten, kto umie przedłożyć program jak naj
dalej idący i najobszerniejszy, taki program, który wszystkim 
interesom przynosi korzyść. Obiektywne stosunki nowoczesnego 
świata, w  którym  dziś żyjem y, są tego rodzaju, że najlepszą dy
plomacją jest ta, która opracowuje i przedkłada projekty mię
dzynarodowego modus vivendi; przy tym  jednak nie popiera 
wyłącznie tylko interesów swego kraju wzgl. swojej grupy (co 
nie ma nadziei powodzenia i jest bardzo szkodliwe), ale wysuwa 
rozwiązania do przyjęcia, które służą ogólnemu dobru i bazują 
na niezaprzeczalnych, przez wszystkich uznanych wartościach1'. 
(1963, N r 7— 8, s. 5— 6).

Czy nasz ruch nie zmierza również do tego samego celu? N ie 
ma bowiem dla człowieka rzeczy konieczniejszej i pożyteczniej
szej, tak powszechnej i właściwej wszystkim ludziom, niż dą
żenie do pokoju, do pokojowej koegzystencji, do braterskiego
i przyjacielskiego współżycia wszystkich ludzi, bez przymusu
i groźby, w  wolności, sprawiedliwości i z zachowaniem godności 
człowieka.

Jeżeli to w  końcu ma oznaczać odwrócenie się, to zostało ono 
popełnione także przez Ekumeniczną Radę Kościołów, do której 
I I I  sesja plenarna w  N ew  Delhi w  swoim orędziu do wszystkich 
chrześcijan zwróciła się z następującym wezwaniem: „Musimy 
się nauczyć, by także za pośrednictwem organizacji świeckich 
mieć swój chrześcijański udział w  pracy dla człowieka". Czy na
sza konferencja nie w zyw a nas do tego samego ?

Mdżemy z pewnością powtórzyć słowa Jana X X III , który na 
podobne oskarżenie, jakoby się dopuścił tzw. odwetu, prosto
i szczerze odparł: „M ów i się, że poszedłem za bardzo na lewo. 
A le  ja muszę przecież być ojcem dla wszystkich ludzi".

Kościół ma obowiązek głoszenia Chrystusa i służenia wszyst
kim ludziom, a nie tylko pewnej grupie. Właśnie takich kon
sekwentnych gorliwców  i oskarżycieli miał na myśli Emmanuel 
Monnier, filozof francuski i założyciel znanego czasopisma 
„Esprit", kiedy pisze: „Żądamy, aby bezprawnie nie przemycano 
swojej polityki pod katolickim płaszczem i aby nie próbowano 
narzucić Kościołowi swojej własnej lin ii politycznej, gdyż K o
ściół obejmuje wszystkich w iernych '1 (Emmanuel Monnier, 
Esprit, N r 159, 1949, wrzesień „O  użyciu słowa „katolicki").

Ci „gorliw cy" zatapiają się po same uszy w  najbardziej po
litycznej działalności na korzyść swoich ograniczonych ultrakon- 
serwatywnych wyobrażeń, lecz oburzają się, jeśli Kościół stara 
się wyjść na drogę niezależnej współpracy z wszystkimi ludźmi 
dobrej woli. A  w tedy się mówi, że Kościół uprawia politykę
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i robi mu się zarzut, że w  tych sprawach nie dochowuje w ierno
ści swemu ogólnoludzkiemu zadaniu. Właśnie w  takim duchu 
pisze zachodnioniemiecki publicysta Rudolf Kram er —  Badoni 
w  gazecie „D ie W e lt“  po ogłoszeniu encykliki „Pacem  in terris": 
„Zwracam się do papieża Jana X X III , zasiadającego na czci
godnym tronie św. Piotra, z następującym ostrzeżeniem: Nadu
żywasz pod względem  politycznym swej godności, wstąpiłeś na 
drogę, która w iedzie do defin itywnego zniszczenia naszej już tak 
osłabionej woli dla zapewnienia wolności; chcesz ratować K o 
ściół kosztem naszej wolności. N ie masz naszej zgody na to, by 
prowadzić taką politykę. Zejdź z tej drogi“ . {Rudolf Kram er- 
Badoni, „D ie W elt“ , 1963, nr 78, s. 12).

Czyjej wolności zagroził papież Jan X X III?  Przytłaczająca 
większość ludzkości powitała z radością encyklikę „Pacem in 
terris“ . Wszyscy ludzie dobrej woli, bez względu na to, czy na
leżą do Kościoła, czy też nie, solidaryzują się z  naszymi ogólno- 
chrześcijańskimi staraniami, służenia wielkiemu dziełu pojedna
nia ludzkości i utwierdzenia pokojowego współżycia wszystkich 
ludzi.

Jest rzeczą jasną, że zagrożona jest jedynie wolność politycz
nych awanturników, małych grup ludzi pokroju pana Kram er- 
-Badoni; a jest zagrożona dlatego, że uparcie wzbraniają się pa
trzeć na rzeczywistość taką, jaka jest oraz że Kościół i chrześci
jaństwo uważają za potrzebne narzędzie w  swoich rękach do 
walki o zachowanie „status quo“ , gdzie „N ow e" jest jeszcze sto
sunkowo słabe. Lecz ci ludzie zapominają, że chrześcijaństwo 
z istoty swej —  według trafnego określenia w ielk iego myśliciela 
katolickiego, Emmanuela Monnier —  nie jest żadnym hamulcem, 
lecz w ielkim  opętaniem, siłą, noszącą z sobą ustawiczny postęp 
w  dobrych obyczajach". (Emmanuel Monnier, Czym jest perso
nalizm?, str. 77— 78); jakkolwiek Kościół jako instytucja histo
ryczna de facto często odgrywał rolę stróża już istniejącej, urzę
dowej i towarzyskiej praworządności.

Co się zaś tyczy chrześcijaństwa i polityki, to prawdziwa od
powiedź na pytanie: Jaki jest ich wzajem ny stosunek, zależy od 
tego, co rozumiemy przez słowa „po lityka" i o jakiej polityce 
jest mowa. „Chrześcijaństwo jest powołane do tego, by ducha 
polityki kształtować, ale nie kierować polityką '1, m ówi E. Mon
nier (Fen la Chretiente, 1948, październik, s. 159). Odnośnie 
chrześcijańskich partii politycznych podkreśla, że szybki rozwój 
tych partii w  Europie nie jest znakiem chrześcijańskiego odro
dzenia, ale raczej wrzodem, powstałym na chorym ciele chrze
ścijańskiego świata, gdyż „chrzęścijańsko-demokratyczne partie,
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które utworzono w tym celu, aby świat chrześcijański odciągnę
ły od wpływów reakcji, stają się powoli —  siłą jakiegoś dziw
nego zbiegu okoliczności — najlepszym dla nich schronieniem11 
(tzm. dla politycznej i socjalnej reakcji). (Fen la Chretiente, 
str. 10— 11, 1946, maj, Agonie du Christianizme?). Zbyt często 
w ich pojęciu „obrona wolności14 oznacza popieranie towarzy
skiego konserwatyzmu, natomiast „obrona demokracji" jest bro
nieniem tego pojęcia, które popierają chrześcijańscy demokraci. 
(Fen la Chi tiente, s. 24, 1946, maj).

Inaczej wygląda sprawa, jeśli chrześcijanie chcą służyć po
jednaniu wszystkich narodów, nie mając na względzie intere
sów pewnych politycznych partii, lecz pamiętają o swoim zile- 
ceniu dawania świadectwa Chrystusowi i popierania pokoju. Ta
ka „polityka" nie odłącza nas od Chrystusa, lecz jest bezpośred
nim spełnieniem jego modlitwy. Baidzo dobrze wyjaśnia nam 
to teologia Dytrycha Bonhoeffer‘a.

Wiara zajmuje się rzeczywistością; stąd też pojęcie Kościoła
i pojęcie rzeczywistości W równej mierze przenikają całą jego 
teologię. Kościół i rzeczywistość. Kościół i świat nie są żadnymi 
przeciwieństwami, które może rozwiązać tylko pewien kompro
mis, jak np. mieć całą uwagę zwróconą na słowo Bóg, lecz nie 
stracić też z oczu świata realnego. Słowo Boże rozciąga się także 
na rzeczywistość tego świata; stąd więc chrześcijanin nie jest 
„człowiekiem wiecznych konfliktów". Jego przebywanie w tym 
świecie nie odrywa go od Chrystusa i jego chrystianizm nie od
suwa go od świata. Należąc całkowicie do Chrystusa stoi równo
cześnie obiema nogami w tym świecie. (Dytrych Bonhoeffer, 
Kritik an der Kirche, s. 316).

Na tym gruncie znajduje się nasza Chrześcijańska Konferen
cja Pokojowa. I dlatego, że broni idei pokojowego współżycia 
wszystkich ludzi, nie można jej posądzić, jakoby zrzekła się czy
stości wiary; może to uczynić tylko ten, kto pozwala się kiero
wać jakimiś ciasnymi namiętnościami politycznymi, a nie samą 
wiarą.

c.d.n.

Archiprotojerej W. Borowoj
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WPROWADZENIE

Katolicka teologia moralna, albo innymi słowy: katolicka 

etyka, jest nauką o moralnych czynach chrześcijanina, rozpatry

wanych w świetle Objawienia Bożego i w świetle rozumu. 

Przedmiotem więc teologii moralnej są czyny ludzkie, obyczaje 

ludzkie, postępowanie człowieka, działalność ludzka. Inne huma

nistyczne gałęzie wiedzy, jak historia, socjologia, etnologia, psy

chologia, etyka świecka zajmują się również tym samym przed

miotem, lecz z innego punktu widzenia. Punktem widzenia 

teologii moralnej, albo — w scholastycznym ujęciu — jej przed

miotem formalnym, jest powiązanie czynów ludzkich z Bogiem, 

jako celem ostatecznym człowieka. I to jest pierwszy człon tego 

„innego punktu widzenia11, tego przedmiotu formalnego. Dru

gim członem jest i to jeszcze, że teologia moralna nie tylko 

opisuje, analizuje, klasyfikuje czyny ludzkie, ale też je ocenia 

na dobre lub złe, na grzeszne lub cnotliwe. Co więcej, nie tylko 

ocenia, lecz stara się je normować, czyli wytyczyć zasady po

stępowania moralnego, które byłyby drogowskazami dla ludzi 

wierzących. Tak przeto, teologia moralna — w odróżnieniu od 

innych nauk, wspomnianych wyżej, jest nauką o moralnych 

czynach chrześcijanina w sensie normatywnym, w sensie wy

tyczania dyrektyw postępowania oraz w sensie ścisłej łączności 

czynów z prawem Bożym.
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Czyn ludzki, jak to już i teologia i psychologia od wieków 

stwierdzają, jest dziełem całego człowieka. W wykonaniu czynu 

biorą udział wszystkie władze tak fizyczne jak i duchowe. Wśród 

władz duchowych zaangażowane są: i rozum i wola i uczucia. 

Pomijam analizę udziału rozumu i woli w czynie ludzkim, jako 

nie związaną bezpośrednio z tematem, a przechodzę do uwy

puklenia wpływu sfery emocjonalnej na działalność ludzką.

PSYCHOLOGIA GNIEWU

Psychologowie zgodnie stwierdzają, że wszelkim naszym 

wrażeniom, wyobrażeniom, a tym samym i czynom, których 

dokonujemy w oparciu o wrażenia lub wyobrażenia, towarzyszy 

pewien ton, pewne zabarwienie uczuciowe. Po prostu nie ma 

wrażeń, wyobrażeń, nie ma czynu, których nie odczuwamy albo 

jako przyjemne, albo jako przykre. Sfera zmysłowa w człowieku 

jest ściśle powiązana ze sferą uczuciową. Uczucia przenikają 

w swoisty sposób wszelkie procesy psychiczne; stanowią samo

rzutny oddźwięk wewnętrzny na wrażenia idące z zewnątrz lub 

z wewnątrz: z samego ustroju człowieka. Nawet aktom rozumu 

i woli towarzyszy niezwłocznie ów ton uczuciowy.

Uczucia ludzkie można przyrównać do różnobarwnej tęczy, 

w której zachodzi nie tylko wielka ilość kolorów, ale też i różno

rodność natężenia. I tak łagodna czerwień przechodzi w końco

wej fazie w kolor intensywny, mocny jak krew. Siła tego koloru 

uderza nasz wzrok, przykuwa go, a nawet może razić swą mocą. 

Podobnie i wśród uczuć: jedne są delikatne, łagodne, umiarko

wane, inne natomiast tak silne, wybuchają z takim natężeniem, 

że gotowe są wstrząsnąć całą psychiką człowieka, jak wicher 

wstrząsa drzewem.

Przejdźmy do przykładów. Spotykam kogoś miłego, a dawno 

oczekiwanego, to przynosi radość. Utraciłem rzecz lub osobę 

miłą — odczuwam żal. Jeśli strata jest niepowrotna, a wartość 

ustracona wielka, żal przechodzi w uczucie intensywniejsze,

o mocniejszym nasileniu, przechodzi w ból i rozpacz. Gdy za

graża nam niebezpieczeństwo, w sercu budzi się niepokój, a jeśli
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niebezpieczeństwo jest groźne i nagłe — wywołuje strach. 

Piękno daje nam upojenie, figiel rozśmiesza, arogancja drażni 

lub wywołuje gniew, zbrodnia budzi dreszcz zgrozy. Tego ro

dzaju stany wewnętrzne, jak gwałtowna radość, żal, rozpacz,, 

strach, upojenie, radość i śmiech, gniew, zgroza, nazywają się 

afektami.

Władysław Witwicki, nasz wybitny psycholog, podał w swej 

„Psychologii” następującą definicję afektu:

„Afekt — to zaburzenie gwałtowne całego strumienia psy

chicznego o różnorodnych elementach. Gwałtowne, znaczy tyle, 

co: nagłe i nacechowane silną przykrością lub przyjemnością". 

(W. WitwiclS, Psychologia, t. II. s. 12—13)

Nieco inaczej, choć podobnie zdefiniował afekt psycholog ra

dziecki — Rubinsztejn:

„Afekt to gwałtownie i burzliwie przebiegający proces uczu

ciowy o charakterze wybuchowym, który może doprowadzić do 

czynnego wyładowania nie podporządkowanego świadomej kon

troli wolicjonalnej“. (Podstawy psychologii ogólnej, Książka 

i Wiedza, 1962, s. 652)

Tego rodzaju gwałtowne uczucia, które współcześnie naz

wano afektami, Arystoteles, wybitny filozof grecki żyjący w IV 

wieku przed Chrystusem, określił w Etyce Nikomachejskiej 

słowem greckim „pathe“ i pojmował jako połączenie ze zmia

nami organicznymi poruszenia władzy pożądawczej zmysłowej,, 

na skutek przedstawienia dobra lub zła. Za Arystotelesem To

masz z Akwinu uczucie zmysłowe określił mianem „passio“ 

i powtórzył definicję Arystotelesa. („Passio est motus appeti- 

tivae virtutis sensibilis in imagitione boni vel mali“ — S. th. I— 

[I q. 22, a 3)

Tomasz z Akwinu przyjął też za Arystotelesem systematykę 

zjawisk afektywnych, która przetrwała po dziś dzień w kato

lickiej teologii moralnej. Zgodnie z tą systematyką, we władzy 

pożądliwej człowieka w zależności od tego, czy władza ta napo

tyka dobro czy zło na swej drodze, zrodzić się mogą następujące 

afekty: miłość, pragnienie, radość, nienawiść, ucieczka, smutek.
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We władzy gniewliwej natomiast powstaje: nadzieja, rozpacz, 

odwaga, bojaźń, gniew.

Pomijając szerszą interpretację różnorodnych, przed chwilą 

wymienionych afektów, przechodzę do afektu, który Arystote

les i Tomasz z Akwinu umieścili we władzy gniewliwej czło

wieka, reagującej na zło napotykane na drodze silnym uczu

ciem gniewu.

Gniew należy więc do uczuć mocnych, gwałtownych, pory

wistych — jak strumień górski; do uczuć, które są zdolne 

wstrząsnąć psychiką człowieka i doprowadzić do wyładowania 

czynnego, wymykającego się najczęściej spod kontroli rozumu 

i dyrektyw woli. Gniew należy więc do rodziny afektów.

Jako afekt posiada gniew wszystkie cechy, znamiona i objawy 

uczuć mocnych, wszelkie cechy, znamiona i objawy afektów.

Przede wszystkim gniew powoduje zmiany organiczne: zmia

ny pracy serca i naczyń krwionośnych, zmiany w narządach od

dechowych i trawienia, w gruczołach wewnętrznego wydziela

nia, w muskulaturze i kośćcu. Gniew mobilizuje również cukier 

we krwi, jako podstawowe źródło energii mięśniowej. Słowem 

wprowadza wszystkie siły organizmu w stan gotowości do wy

jątkowego wydatkowania energii. (Cannon, Theory of Emotion, 

1927) Te zmiany, zachodzące w organizmie, znajdują natych

miast wyraz zewnętrzny: szerokie rozwarcie oczu oraz konwer

gencja gałek ocznych na przedmiot gniewu, nabrzmienie żył 

na skroniach i na czole, silne zaczerwienienie lub śmiertelna 

bladość oblicza, zaciśnięte pięści, gotowe tłuc i łamać to, co stoi 

na drodze. Już starożytni filozofowie zwrócili uwagę na fizjolo

gię gniewu, a w sposób dobitny opisał zewnętrzne objawy gnie

wu Lucjusz Anneusz Seneka (współczesny Chrystusowi), który 

gniewowi poświęcił aż trzy księgi swych Dialogów: „...oczy pa

łają i miotają złowieszcze blaski, obfita czerwień rozlewa się po 

całej twarzy, krew burzy się w głębi ich piersi, drgają nogi, za

cieśniają się zęby, podnoszą się włosy, oddech staje się słumiony 

i syczący, mowa niezrozumiała, wygląd twarzy staje się szka

radny i wstrętny". (L. A. Seneka, Dialogi, PAX, s. 158)
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Piękny, poetycki opis zewnętrznych objawów gniewu znajdu

jemy w „Panu Tadeuszu11 — Adama Mickiewicza. W sposób 

mistrzowski opisał Mickiewicz wrażenie, jakie wywarły na Ger

wazym słowa Robaka: „Jam jest Jacek Soplica..."

„Klucznik na to słowo

Pobladnął, pochylił się, i ciała połową

Wygięty naprzód, stanął, zwisł na jednej nodze,

Jak głaz lecący z góry, zatrzymany w drodze.

Oczy roztwierał, usta szeroko rozszerzał 

Grożąc białymi zęby, a wąsy najeżał;

Rapier z rąk upuszczony przy ziemi zatrzymał 

Kolanami, i głownię prawą reką imal 

Cisnąc ją; rapier z tyłu za nim wyciągniony,

Długim, czarnym swym końcem chwiał się w różne strony.

I Klucznik był podobny rysiowi rannemu,

Który z drzewa ma skoczyć w oczy myśliwemu,

Wydyma się kłębuszkiem, mruczy, krwawe ślepie 

Wyiskrzą, wąsy rusza i ogonem trzepie."

Objawy gniewu są tak wyraziste, że niektórzy filozofowie 

z  końca X IX  wieku: Amerykanin James i Duńczyk — Lange 

bronili nawet teorii, że to zewnętrzne objawy wywołują gniew, 

a nie gniew jest przyczyną zewnętrznych objawów. Twierdzili: 

nie dlatego człowiek zaciska pięści, że wpadł w gniew, tylko 

dlatego się gniewa, że zaciska pięści, kłapie zębami i serce ma 

w nieporządku. Teoria ta jednakże nie zostaje przyjęta przez 

psychologów, gdyż przeczy doświadczeniu.

Doświadczenie też poucza nas dostatecznie o opłakanych skut

kach gniewu: swary, kłótnie, wyzwiska, przekleństwa, obelgi, 

bójki, morderstwa, a nawet zagłada całych narodów w rzezi wo

jennej. Powszechnie jest wiadomo jak bardzo gniew zaślepia 

ludzi, jak wielkie i nieprzewidziane przynosi szkody. Podobne 

są one do szkód, które niesie ze sobą ślepa, nieobliczalna energia 

żywiołu.
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TEOLOGIA GNIEWU

Zgodnie z twierdzeniem dogmatyki katolickiej, opartym na 

Piśmie św., grzech pierworodny wprowadził nieporządek do 

natury ludzkiej (według teologii protestanckiej — „skażenie11), 

z którego — jak ze źródła — wypływają rozmaite złe skłonności: 

„Wszystko co jest na świecie: pożądliwość ciała, pożądliwość 

oczu i pycha żywota“ (1 J. 2, 16) Według słów św. Jana Apo

stoła — są to trzy niebezpieczne skłonności, które prowadzą do 

buntu ducha przeciwko Bogu. Gdy św. Jan zwrócił uwagę na 

trzy grzechy główne, to katolicka teologia moralna od najdaw

niejszych czasów wyliczała osiem (Evagrius Ponticus — ok. 

400 r. — Mignę Patr. gr. 40, 1271), później 7 grzechów głównych: 

pycha, zazdrość, gniew, chciwość, nieczystość, nieumiarkowanie, 

lenistwo. Szerzej i głębiej zajmował się grzechami głównymi 

Grzegorz Wielki i on to pomniejszył ich liczbę do siedmiu. 

Wreszcie Tomasz z Akwinu zwrócił uwagę na to, że wymienione 

grzechy główne nie są grzechami, a raczej wadami głównymi. 

Wada zaś to raczej zła skłonność, albo sprawność moralnie 

ujemna, dysponująca w sposób habitualny, czyli „długofalowy'* 

do grzesznego działania. Między skłonnością do złego, czyli 

wadą, a czynem złym z wady wypływającym jest taka różnica, 

jak między człowiekiem pijanym, a nałogowym pijakiem.

Zgodnie z tym rozróżnieniem gniew również uważa się w teo

logii nie za grzech główny, lecz za wadę główną. Stąd co innego 

znaczy wybuchnąć czasem gniewem, a co innego posiadać skłon

ność do częstych wybuchów gniewem. W tym znaczeniu gniew 

uważa się raczej za namiętność, a namiętność może prowadzić 

do wybuchu, lecz sama nie jest wybuchem.

Tomasz z Akwinu w swej Summie teologicznej (I, 2) określił 

wadę główną jako źródło i przyczynę wielu innych grzechów 

(„Vitium capitale illud est, ex quo alia vitia et peccata tam- 

quam ex fonte profluunt. Vitium est habitus, seu propensio 

prava, quae ex iteratis actibus orta est).
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Również po dzień dzisiejszy zachowała się w teologii moral

nej i nie została zmieniona definicja gniewu, podana przez To

masza :

„Ira est inordinatus appetitus vindictae — gniew jest to nie

uporządkowane pragnienie zemsty, albo inaczej: gniew jest to 

żądza odwetu/*

Nie jest to bynajmniej oryginalna definicja Tomasza z Akwi

nu, który — jak wiadomo — czerpał pełnymi garściami z filozofii 

greckiej i „chrzcił" wybitnych filozofów wykorzystując ich 

osiągnięcia w dziedzinie myśli ludzkiej. Właśnie Arystoteles — 

ok. 1500 lat przed Tomaszem określił gniew, jako „żądzę odwetu 

za doznane cierpienia". (De Anima, 403—a.30) Za Arystotelesem 

powtórzył tę definicję Seneka, który również nazwał gniew „żą

dzą wywarcia zemsty". (Dialogi, dz. cyt., s. 160).

W filozoficznej i teologicznej definicji gniewu zawarte są dwa 

odrębne, choć podobne do siebie, elementy gniewu: gniew jako 

afekt i gniew jako długofalowe pragnienie zemsty. Gniew jako 

afekt jest ślepą siłą, wybuchającą nagle pod wpływem jakiejś 

podniety. Sam w sobie nie jest zły — tak twierdzą teologowie — 

jest to bowiem siła żywotna, wchodząca w skład naszej natury 

i dająca nam możność zdobycia się na większy wysiłek dla 

zwalczania zła. Gniew więc w tym znaczeniu jest czynnikiem 

dynamizującym nasze działanie. Jest on jednakże czynnikiem 

i cennym i niebezpiecznym zarazem, jako czynnik irracjonalny. 

Wszystko zależy od tego, jaki użytek robimy z tej siły.

Przykłady takiego gniewu spotykamy w życiu codziennym na 

każdym nieomal kroku. Już małe dziecko bije stół, o który za

wadziło przypadkiem głową; lichy rzemieślnik łamie w pasji 

oporne narzędzia, aby w ten sposób wywrzeć zemstę na martwej 

naturze i dać ujście afektowi gniewu. Obserwowaliśmy nie tak 

dawno (na igrzyskach olimpijskich w Tokio — 1964 r.) wybuch 

gniewu boksera argentyńskiego, który odesłany do rogu przez 

sędziego za niezbyt czystą walkę, parokrotnie wyrywał się, aby 

pobić sędziego. Tego rodzaju gniew w wielkim stopniu zależy 

od usposobienia, od temperamentu człowieka. Najbardziej skłon
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ni do afektywnego gniewu są sangwinicy. Afekt gniewu jest 

czasem tak nagły i tak silny, że nawet wyprzedza działanie ro

zumu i jest niezależny od woli.

Za Tomaszem z Akwinu przyjęła się w teologii moralnej na

stępująca zasada oceniania afektów, a więc i afektu gniewu: 

„Afekty uprzedzające (antecedentes) zmniejszają odpowiedzial

ność za czyn wykonany pod ich wpływem w takim stopnia, 

w jakim zmniejszają poznanie rozumu i wolność woli. Jeśli zaś 

afekt byłby tak gwałtowny, że zdołałby całkowicie uniemożli

wić działanie rozumu, to odpowiedzialność byłaby zniesiona 

całkowicie. (S. th. I—II q 24, a 3, ad 1; q 77, a. 6—8) Stąd też 

grzechy popełnione pod wpływem afektu zaliczane są do grupy 

tzw. grzechów słabości (peccata infirmitatis) Podobnie i prawo 

karne „silne podniecenie psychiczne*1 uważa za okoliczność ła

godzącą.

Jest jednak drugi element zawarty w gniewie, stokroć gorszy 

od pierwszego. Chodzi tu o wadę gniewu, czyli o stałe, długo

trwałe usposobienie człowieka do zemsty, do odwetu. Gdy takie 

usposobienie zagnieździ się w duszy, człowiek staje się nieżycz

liwy dla innych, ma dla ludzi antypatię, która w krańcowych 

swych formach przeradza się w nienawiść, potem w okrucień

stwo, a nawet sadyzm. Są to już formy głębokiej deprawacji 

moralnej. Starsze pokolenie Polaków pamięta dobrze okupację 

niemiecką, podczas której wyszkolone przez Hitlera kadry SS 

rozwinęły przed nami i całą ludzkością wszystkie formy „żądzy 

zemsty11, od antypatii przez nienawiść, okrucieństwo i sadyzm. 

Ta żądza zemsty, to pragnienie odwetu nie przyszło samo, zro

dziło się na skutek długotrwałej propagandy hitlerowskiej, 

przedstawiającej swej młodzieży rzekome krzywdy zadane przez 

p.asz naród narodowi niemieckiemu. Propaganda ta — jak wia

domo — nie ustała do dziś i odżywa znowu wśród odwetow

ców zachodnioniemieckich. Na marginesie wspomnę, że już Se

neka pisał o Germanach: „Kto jest odważniejszy od Germanów? 

Kto jest gwałtowniejszy od nich w natarciu? Kto bardziej roz

miłowany w orężu, wśród szczęku którego rodzą się i wzra
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stają tak, że oręż jest dla nich jedyną troską, podczas gdy o inne 

rzeczy wcale nie dbają“ (Dialogi, dz. cyt., s. 172)

Zakorzeniona w sercu ludzkim, ustawicznie podsycana i po

głębiana żądza zemsty, odwetu prowadzi do gniewu jako wady 

głównej, podważa fundamentalne zasady moralności ogólno

ludzkiej, socjologiczne podstawy moralności, a przede wszyst

kim stoi na przeciwnym biegunie etyki Chrystusowej. Charakte

rystycznym bowiem rysem etyki Chrystusowej jest miłość. 

Dlatego Chrystus Pan zdecydowanie potępił gniew jako żądzę 

zemsty. Na ten temat znajdujemy wielką ilość wypowiedzi 

Chrystusa w Ewangelii. Przytoczę tylko niektóre: „Słyszeliście, 

że powiedziane było starym: Nie zabijaj, a kto by zabił, będzie 
winien sądu. A ja wam powiadam, że każdy, który się gniewa 

na brata swego, będzie winien sądu.“ (Mt. 5, 21—22)

,,Bo jeśli odpuścicie ludziom winy ich, odpuści też i wam Oj

ciec niebieski grzechy wasze‘‘. (Mt. 6, 14) To samo powtórzył 

Chrystus w Modlitwie Pańskiej: „I odpuść nam nasze winy, jako 

i my odpuszczamy naszym winowajcom11 (Mt. 6, 12; Por. Mr. 11, 

25) „Wtedy Piotr przystąpiwszy do niego rzekł: Panie, a ile 

razy mam mu odpuścić, gdy brat mój przeciwko mnie zgrzeszy? 

Czyż aż do siedmiukroć? Mówi mu Jezus: Nie powiadam ci aż 

do siedmiukroć, ale aż do siedemdziesięciu siedmiukroć11 (czyli 

aż do nieograniczoności) (Mt. 18, 21—22)

„A powiadam wam, którzy słuchacie: miłujcie nieprzyjacioły 

wasze, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosław

cie tym, którzy wam złorzeczą, a módlcie się za tych, którzy 

was spotwarzają". (Łk. 6, 27—28) Bądźcie tedy miłosierni, jako 

i Ojciec wasz miłosierny jest. Nie sądźcie, a nie będziecie są

dzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni, odpuszczajcie, 

a będzie wam odpuszczone". (Łk. 6, 36, 37)

Miejcie się na baczności. Jeśliby brat twój zgrzeszył przeciw 

tobie, upomnij go, a gdyby żałował, odpuść mu“ (Łk. 17, 3)

W liście do Rzymian św. Paweł podtrzymuje wzniosłą zasadę 

miłości bliźniego, zawartą w nauce Chrystusa: „Ale jeśliby nie

przyjaciel twój łaknął, nakarm go, a jeśli ma pragnienie podaj
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mu napój: tak czyniąc, węgle ogniste zgromadzisz na głowę jego 

(Powt. Pr. 32, 35) Nie daj się zwyciężać złu, ale zło zwyciężaj 

dobrem“. (Rzym 12, 20—21)

Przytoczone wyżej wypowiedzi Chrystusa Pana wykazują 

niezbicie jak mocno, z jakim naciskiem potępił Chrystus gniew 

oraz wszelkie formy zemsty, dla których gniew jest podstawą, 

a nakazał pielęgnowanie uczuć przebaczenia a nawet uprzejmo

ści dla nieprzyjaciół. Te właśnie uczucia wzajemnej miłości, 

przebaczenia, zgaszenia w sobie żądzy odwetu stanowią jeden 

z najgłębszych rysów etyki Chrystusowej. W tym sensie przy

kazanie miłości można rozumieć jako fundament całej moral

ności chrześcijańskiej. Kto więc spośród wierzących ludzi pie

lęgnuje w sobie uczucia zemsty, kto zemstą pała, w kim uczucia 

te przeradzają się w nienawiść, by doprowadzić aż do okrucień

stwa — ten grzeszy. Gniew — jako nieuporządkowane pragnie

nie zemsty — jest grzechem ciężkim! Naturalnie ciężkość winy 

uzależniona jest od ilości nienawiści nagromadzonej w sercu 

człowieka.

Jest już chyba rzeczą zrozumiałą dlaczego z teologicznego 

punktu widzenia gniew jest wadą-główną, albo grzechem głów

nym. Bo żądza odwetu jest wręcz zaprzeczeniem istoty moral

ności chrześcijańskiej.

Znaczenie przebaczenia, uprzejmości nawet dla wrogów, życz

liwości wzajemnej, uczuć odwzajemniania się dobrem za dobro, 

a nawet dobrem za zło, a przynajmniej nieodpłacania złem za 

zło rozumiały i w czyn pragnęły wprowadzić również inne reli- 

gie świata. I tak w Starym Testamencie czytamy: „Nie miej 

w nienawiści brata twego w sercu twoim, ale go karć... Nie szu

kaj pomsty ani pamiętać będziesz krzywdy sąsiadów twoich. 

Będziesz miłował przyjaciela twego jako sam siebie". (Kapł. 19, 

17-19)

„Jeśli ujrzysz, że osioł tego, który cię nienawidzi, leży pod 

brzemieniem, nie miniesz, ale podźwigniesz go z nim“. (Wyjścia 

23, 5) „Odpuść bliźniemu twemu, który ci szkodzi, a wtedy tobie 

proszącemu, grzechy odpuszczone będą" (Eklezjastyk, 28, 2)
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„Nie mów, oddam złość! Czekaj na Pana, a wybawi cię. Obrzyd

liwością jest u Pana waga i waga; szala zdradliwa nie jest do

bra" (Przypowieści 20, 22).

Uprzejmość dla nieprzyjaciół nakazywali również chińscy 

moraliści. Mędrzec Lao-tse, założyciel taoizmu (III wiek przed 

Chr.) mówił: „Czynię dobrze tym, co mnie czynią dobro, czynię 

dobrze i tym, co mi dobra nie czynią. W ten sposób wszyscy 

stają się dobrzy".

Konfucjusz (IV w. przed Chr.) zalecał, by człowiek nigdy nie 

postępował wobec ludzi tak, jak sam nie chciałby być trakto

wany. Awesta — zbiór religijnej literatury irańskiej — poleca: 

„Nie będę pustoszył gmin wiernych, ani też nie wykonam 

względem nich zemsty cielesnej ani krwawej" (tylko dla wy

znawców Zoroastra) (Por. A. Chyliński, Religie świata, skrypt) 

Przykazanie życzliwości należy również do najpiękniejszych 

stron buddyzmu. „Wszystkie środki w tym życiu, by zdobyć za

sługę religijną nie mają wartości 1/16 życzliwości..." Dlatego tak 

powinniście uczyć: Życzliwość (wyzwolenie serca) chcemy stwa

rzać, zyskiwać sobie, należycie stosować". (Ks. prof. dr Wiktor 

Niemczyk, Historia Religii, W-wa 1962, s. 175) „Rola, znaczenie 

i zasługa buddyzmu w kierunku rozbudzenia łagodności, subtel

ności w świecie azjatyckim, są nieocenione", (s. 176) Wreszcie 

„Bhagavadgita" — „Pieśń nad Pieśniami" religijnej literatury 

hinduskiej, będąca VI księgą ogromnego eposu pt. Mahabhava- 

tam, głosi drogę zbawienia przez miłość". (Prof. Niemczyk, Hi

storia Religii, dz. cyt.)

Zasada przebaczenia miała też swych zwolenników w Grecji 

i Rzymie. W jednym z dialogów Platona, Sokrates powiada: 

„Nie powinniśmy oddawać złem za zło nikomu, choćbyśmy do

znali zła od kogokolwiek" (Platon, Crito, s. 49) Gniew, jako 

żądzę zemsty potępiali stoicy: „Trzeba się całkowicie powstrzy

mać od gniewu — pisał Seneka — ...Jest oznaką małodusznego 

i nędznego człowieka w odwet kąsać każdego, kto kąsa". (Dia

logi dz. cyt., s. 237) „Dla nikogo nie bądźmy postrachem, dla 

nikogo niebezpieczeństwem; na wszelkie krzywdy, obelgi, zło
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rzeczenia, szyderstwa nie zwracajmy uwagi i wielkodusznie 

znośmy krótkotrwałe przykrości. Zanim się obejrzymy, jak po

wiadają, zanim się odwrócimy — już przy nas śmierć stoi“. (Dia

logi, s. 306) Podobnie pisał Epiktet: „Jeśliś jest wilkiem, to jest 

ci wolno odgryzać się kłami... Człowiek powinien odznaczać się 

łagodnością, uprzejmością, pobłażliwością, przyjaźnią, życzli

wością... Nie może być skory do gniewu, zacięty w gniewie, 

gdyż gniew to „Neronowe znamię“. (Diatryby, s. 382)

Te, jakże nieliczne cytaty wykazują jednak niezbicie, jak ludz

kość od swych początków w wysokiej miała cenie dobroć, życz

liwość, miłość wzajemną; jak moralność ludzka broni się przed 

uczuciem zemsty, odwetu, a nawet wskazywała wysokie ideały 

życzliwości dla nieprzyjaciół. Jezus Chrystus — te wzniosłe idee 

moralne — jeszcze bardziej uszlachetnił, jeszcze silniej podkre

ślił, czyniąc je istotą moralności chrześcijańskiej.

Na zakończenie „teologii gniewu“ wspomnieć i podkreślić na

leży, że etyka chrześcijańska nie odrzuca całkowicie gniewu jako 

pod każdym względem zakazanego. Gniew bowiem jako czynnik 

dynamiczny w naszej naturze, jest też czasem cenny, a w każ

dym razie bezwzględnie potrzebny. Mam na myśli tzw. „gniew 

święty“. Jest to gniew, który budzi się w człowieku na widok 

zła. Człowiek wierzący nie może zachowywać zimnego spokoju 

wobec szerzącego się koło niego zła, przeciwnie powinien męż

nie wprowadzić w bój wszystkie swe siły, nawet siły gniewu do 

zwalczania zła. Są sytuacje, w których brak gniewnej i szybkiej 

reakcji na zło jest poczytany za grzech. Rodzice nie reagujący 

na chuligaństwo, czy kradzieże swych dzieci — grzeszą. Przeło

żony, który natychmiast nie ukraca i nie karze złego postępo

wania swych podwładnych — grzeszy. Pismo św. Starego Testa

mentu chwali czyn Fineesa, który przebił mieczem cudzołożną 

parę. (Liczb, 25) Sam Chrystus Pan dawał przykład świętego, 

męskiego gniewu. „I wszedł Jezus do świątyni Bożej i powy

rzucał wszystkich sprzedających i kupujących w świątyni, 

a stoły bankierów i ławy sprzedawców gołębi powywracał".
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{Mt. 21, 12) Podobnie z gniewem gromił obłudę faryzeuszów 

(Mt. 23, 13-39)

Źródeł wprowadzenia do katolickiej teologii moralnej terminu 

„gniew święty“ (ira per zelum) szukać należy w Etyce Nikoma- 

chejskiej Arystotelesa. Arystoteles zwrócił uwagę na dopusz

czalność gniewu w pewnych wypadkach już na 400 lat przed 

Chrystusem. Pisał tak: „Otóż chwali się tego, kto się gniewa 

z właściwych powodów i na właściwe osoby, a także wtedy, 

kiedy i tam gdzie trzeba; takiego więc nazwać wypada człowie

kiem łagodnym. Człowiek bowiem łagodny chce zachować rów

nowagę i nie unosić się namiętnościom, lecz żywić w sercu 

gniew zgodnie z nakazem rozumu... Bo ci, którzy się nie gnie

wają dlatego, dlaczego gniewać się należy, zdają się być głupi, 

a podobnie i ci, którzy się gniewają w niewłaściwy sposób. 

...Niewolniczą jest rzeczą znosić spokojnie zniewagę i nie ujmo

wać się za swymi przyjaciółmi. (Arystoteles, Etyka Nikomachej- 

ska, P.W.N. 1956, s. 145)

PEDAGOGIKA GNIEWU

Po wykazaniu, że zarowno afekt gniewu, jak tym bardziej 

gniew „długofalowy", przeradzający się w stałe uczucie nie- 

przyjaźni, lub nienawiści, jest bardzo poważnym wykroczeniem 

przeciw moralności Chrystusowej, a nawet ogólnoludzkiej, po

zostaje odpowiedzieć na pytanie: jak zwalczać gniew w sobie?

Zarówno moraliści jak filozofowie podają następujące środki 

zwalczania gniewu:

1. Należy walczyć z pierwszymi pobudkami do gniewu. Po

budką do gniewu może być albo wrażenie albo wyobrażenie do

znanej krzywdy. Nie można natychmiast ulegać tego rodzaju 

wrażeniom i wyobrażeniom. Trzeba zastanowić się, pomyśleć 

bodaj przez chwilę, czy krzywda, którą nam się wyrządza jest 

rzeczywiście krzywdą. Zwłoka jest dobrym lekarstwem na 

gniew.

2. Często wybuchamy na skutek oskarżeń płynących z ob

mowy. Należy pamiętać o znanej słabości natury ludzkiej pole
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gającej na tym, że łatwo wierzymy w to, czego niechętnie słu

chamy i zanim rzecz zbadamy, osądzimy — już się gniewamy. 

Łatwowierność bardzo wiele zła wyrządza.

3. Nie należy gniewać się z błahych powodów i pospolitych, 

jak na przykład: obiad podany parę minut później niż zwykle, 

ktoś nas potrącił na ulicy, ktoś spóźnił się nieco z wizytą, ktoś 

nam usłużył niezgrabnie itp. Jeśli przy takich drobnostkach wy

buchamy gniewem, cóż uczynimy przy większej podniecie?

4. Często przypominać sobie łagodny sposób zachowania się 

Chrystusa Pana, który spoliczkowany przez sługę arcykapłana 

Kaifasza, odrzekł spokojnie: „Jeśli źle powiedziałem, daj świa

dectwo o złem, a jeśli dobrze, czemu mnie bijesz?“

5. Nauczyć się na pamięć słów Chrystusa: „Weźmijcie jarzmo 

moje na siebie i uczcie się ode mnie, żem jest cichy i pokornego 

serca, a znajdziecie odpoczynek dla dusz waszych'1 (Mt. 11, 29) 

i często je powtarzać. Albo powtarzać słowa św. Pawła Apostoła, 

którymi też pragnę zakończyć niniejszy artykuł: „Gniewajcie 

się, ale nie grzeszcie: niechaj słońce nie zachodzi nad zagniewa

niem waszym11. (Efez. 4, 26, 31)

Ks. Edward Balakier
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J A N  K A L W I N
(III C Z T E R E C H S E T L E C I E  J E G O  Ś M I E R C I )

W roku  1964 świat protestancki czcił pamięć wielkiego refor

matora Jana Kalwina w czterechsetlecie jego śmierci. Wszyscy 

protestanci stojący na gruncie nauki Reformacji wiele zawdzię

czają Kalwinowi, prawie wszystko — Kościół Ewangelicko-Re

formowany, ponieważ Kalwin był jego założycielem.

W sierpniu 1964 roku odbył się we Frankfurcie nad Menem 

Zjazd Światowego Związku Reformowanego i odbyły się uro

czystości. W uroczystościach poświęconych Kalwinowi wzięli 

udział przedstawiciele różnych kościołów protestanckich. Rok 

1964, ogłoszony za rok Kalwina, rozpoczęła sesja naukowa 

w Strasburgu (Colloąue Jean Calvin), która odbyła się w dniach 

25, 26 i 27 maja. W Strasburgu bowiem działał reformator w la

tach 1538—1541. Na sesję tę przybyli uczeni reformowani i lute- 

rańscy z różnych krajów i wygłosili szereg referatów poświęco

nych Kalwinowi. (Autor tego artykułu miał również wykład 

pt. Kalwin a Polska). Podczas sesji naukowej otwarto wystawę 

pism Kalwina, z wielkim pietyzmem przechowywanych w archi

wach i bibliotekach sztrasburskich. W Genewie zaś, którą Kal

win uczynił wielkim ogniskiem swoistego ruchu religijno-ko- 

ścielnego, w Muzeum Reformacji urządzono wystawę pt. Ikono

grafia Kalwina, gdzie można było oglądać wizerunek Kalwina 

w malarstwie i rzeźbie, w różnych okresach jego życia. Z port

retów i rzeźb wyobrażających Kalwina widać wyraźnie, że re

formator był wątłej budowy ciała, szczupły, miał wygląd scho

rowany. Trapiły go różne ciężkie choroby, ale w tym słabym 

i wyniszczonym organizmie mieszkał wielki duch.
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W związku z sesją naukową i uroczystościami ku czci Kal

wina wzbogaciła się także literatura naukowa o Kalwinie. W Ge

newie została opublikowana zbiorowa praca poświęcona wza

jemnym stosunkom między Polską a Szwajcarią („Echanges 

entre la Pologne et la Suisse du XIV-e au XIX-e siecle“, 1964). 

W. książce tej ukazały się również dwie rozprawy naszych uczo

nych Al. Gieysztora i H. Barycza. Wyszła także bibliografia Kal

wina, tj. wykaz prac o Kalwinie („Calvin Bibliographie 1901 — 

1959, Monachium 1961) opracowany przez W. Niesel‘s. Biblio

grafia zawiera 1566 pozycji, jest niepełna, wymaga uzupełnie

nia pracami polskimi i rosyjskimi.

Ciekawe i pełne walki oraz dramatyzmu było życie reforma

tora genewskiego. Urodził się 10 lipca 1509 roku w Noyon 

(Franćja). Pochodził z rodziny mieszczańskiej. Ojciec jego był 

sekretarzem biskupim; nieraz miewał zatargi ze swoją władzą 

kościelną. Wyklęty, został skazany na wygnanie (1529). Matka 

wcześnie odumarła swego syna; wychowywała go w pobożności. 

Po jej śmierci zaopiekowała się przyszłym reformatorem fran

cuska arystokratyczna rodzina de Haugest-Montmort. Kalwin 

uczył się razem z synami tej rodziny w Paryżu. W latach szkol

nych wyróżniał się inteligencją, wielką pilnością w naukach, 

surową etyką i pobożnością. Zgodnie z wolą ojca rozpoczął 

swoje wyższe studia od prawa w Orleanie i Bourges (1529). 

Uczył się prawa pod kierunkiem znakomitych profesorów 

P. de 1‘Estoile i A. Alcisti. Jednocześnie rozpoczął naukę języka 

greckiego.

W Orleanie obracał się już w środowisku „ewangelickim'1. Po 

pilnych studiach w Orleanie zdobył tytuł naukowy licencjata 

(1532). Po śmierci ojca przeniósł się na dalsze studia do Paryża; 

tu poświęcił się humaniorom, w późniejszym słynnym College 

de France. Owocem poważnych studiów humanistycznych była 

jego pierwsza praca naukowa: Komentarz do rozprawy .,De cle- 

mentia“ (O łagodności) L. E. Seneki, filozofa rzymskiego, wy

chowawcy cesarza Nerona. Praca ta świadczy o dużej znajomo

ści literatury klasycznej i pism ojców kościoła. Z Komentarzu
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widać również, że Kalwin interesował się zagadnien iam i teolo

gicznymi, lecz nie można jeszcze dostrzec śladów jeg° sympatii 
do reformacji.

Podczas swoich studiów uniwersyteckich Kalwin nawiązał 

stosunki z ludźmi, którzy sympatyzowali z reformacją. Jednak, 

jak to sam później wyznał, bardzo powoli zbliżał się do ideolo

gu Reformacji. Jest rzeczą trudną ustalić etapy w rozwoju reli

gijnym reformatora genewskiego, odpowiedzieć na takie pyta

nia jak: Kiedy został przekonanym ewangelikiem? Kiedy przy

ją ł naukę reformacyjną? Kiedy nastąpiło jego całkowite przej

ście na nową wiarę? Kalwin co prawda mówi o sW°im »'nawró

ceniu w przedmowie do Komentarza do Psalmów (1557), ale 

ani słowa o tym, jak do tego doszło. Reformator stwierdza je

dynie, że długo i opornie skłaniał się ku nowej nauce- „•■•Zra

żony nowinkami (religijnymi — przyp. aut.) — pisze Kalwin — 

tylko niechętnie skłaniałem uszy ku nim; z nam ię tn ą  gorliwo

ścią przeciwstawiałem się im, przede wszystkim powstrzymy

wało mnie od tego poważanie dla Kościoła...“ W literaturze na

ukowej wysunięto co do czasu przejścia Kalwina na nową wiarę 

różne przypuszczenia. Według jednych badaczy rniał° to nastą

pić na przełomie 1527 1528 r., według innych -  w roku 1533 

względnie na zimę 1533,1534. Na pewno zaś Kalwin zerwał 

z Kościołem Rzymskokatolickim i stanął w obozie Reformacji 

w 1534 r. Za tym rokiem przemawia to, że wuj jeg°, P- R Oli- 

vetanus, wydał Pismo Św. w przekładzie fran cu sk im  (druk. 

1535), do którego przedmowę napisał Jan Kalwin-

Przyszły reformator, ścigany i prześladowany, dłuższy czas 

ukrywał się, siedział nawet w więzieniu. Po wyjściu na wol

ność prowadził życie tułacze we Francji, pewien czas bawił 

w Orleanie, gdzie napisał swoją pierwszą pracę teologiczną, 

„Psychopannychie“, 1534. W niej występował przeciwko nauce

o śnie umarłych aż do zmartwychwstania.

Na początku 1535 r. wzmożone prześladowania nowowierców 

zmusiły Kalwina do opuszczenia Francji i szukania azylu w Ba

zylei. Pobyt w Bazylei to ważne wydarzenie w historii Refo.-
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macji: Tam narodził się Kalwin — teolog i reformator. W Bazylei 

wykończył swoje mistrzowskie dzieło: Institutio Religionis 

Christianae, 1536 („Nauka religii chrześcijańskiej") i wydał je. 

Dzieło to zadedykował królowi Franciszkowi I. Miało ono być 

w założeniu katechizmem wiary ewangelickiej; było ono jedno

cześnie obroną nowowierców francuskich prześladowanych 

przez króla. Kalwin starał sr £ przekonać Franciszkal, że fran

cuscy nowowiercy to nie re')elianci, lecz lojalni jego poddani. 

W swojej „Institutio..." aut >r odrzuca kościelną tradycję jako 

wymysły ludzkie. Dla niego jedynym kryterium i przewodni

kiem zarówno dla państwa jak i dla Kościoła ma być Słowo 

Boże. Mimo że w budowie i treści tego dzieła można dostrzec 

pewne wpływy Lutra i innych teologów, jednak było to dzieło 

samodzielne i oryginalne.

W Bazylei poznał bliżej wielu działaczy reformacyjnych jak 

Farel, Viret, Bullinger, Capito, Grynaeus i Myconius. Z Bazylei 

udał się reformator do Ferrary na dwór księżniczki Renaty d‘E- 

ste, sympatyczki reformacji. W Ferrarze przebywał krótko. 

Wskutek wrogiego stosunku małżonka Renaty do działaczy refor

macyjnych, musiał opuścić Ferrarę. Późnym latem 1536 r., kie

dy osłabły prześladowania nowowierców we Francji, odwiedził 

on Noyon, później udał się do Strasburga. W drodze jednak był 

zmuszony — wybuchła ponownie wojna między Franciszkiem I 

i cesarzem Karolem V — zmienić kierunek podróży. Na krótki 

czas zamierzał zatrzymać się w Genewie. Reformacja poczyniła 

w tym mieście duże postępy. Było to zasługą zapalonych kaz

nodziejów Farela i Vireta. Kalwin właśnie przybył do Genewy 

w tym czasie, kiedy miasto toczyło zaciętą walkę z biskupem 

i księciem Sabaudzkim o swoją niezawisłość kościelną i politycz

ną. Farel zwrócił się do Kalwina o poparcie w tej walce oraz

o jasne i wyraźne wskazania w pracy nad reformą kościelną 

w Genewie. Gorącymi prośbami i argumentami przekonał Kal

wina i nakłonił do pozostania w Genewie.

Swoją działalność zaczął Kalwin od reformy „Zboru egzulan- 

tów“ francuskiech oraz wykładów biblijnych. W październiku
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1536 r. bierze udział w dyspucie religijnej w Lozannie, ale już 

od 1537 r. zabiera się gorliwie wraz z Farelem do reformy życia 

religijno-kościelnego. W tym celu opracował Katechizm oraz 

Wyznanie. Wyznanie to ludność genewska musiała przyjąć i zło

żyć nań przysięgę, zastosować się również do nakazów zawar

tych w Articles eccłesiastiąues (Artykuły kościelne), zatwierdzo

nych przez radę miasta, zaprowadzających w gminie kościelnej 

surową dyscyplinę. Jego działalność reformatorska zdobyła mu 

wielu zwolenników, ale również znaleźli się przeciwnicy. Nie

chęć żywiołowa części ludności genewskiej do nowatorskich po

czynań Kalwina w życiu religijno-kościelnym oraz społeczno- 

-moralnym wzrastała. Kiedy w Wielkanoc 1538 r. Kalwin i Fa- 

rel odmówili udzielenia Komunii Sw. „niegodnym" wiernym, 

którzy łamali przepisy w dyscyplinie kościelnej doszło do otwar

tego konfliktu: ludność zbuntowała się i Kalwin wraz z Farelem 

musieli w ciągu trzech dni opuścić Genewę.

Kalwin na zaproszenie Marcina Bucera i W. Capito udał się 

do Strasburga. Tutaj został kaznodzieją „Zboru egzulantów" 

francuskich, którzy wypędzeni z ojczyzny znaleźli tu schronie

nie. Prócz pracy kaznodziejskiej, duszpasterskiej i ustrojowo-or- 

ganizacyjnej zajął się Kalwin również działalnością naukowo- 

dydaktyczną, mianowicie uczył w słynnej szkole ewangelic

kiej Jana Sturma, na której wzrowało się m. in. szkolnictwo pro

testanckie w Polsce w wieku Reformacji. W Strasburgu Kalwin 

na nowo opracował „Institutio“ (1539) i rozszerzył ją (ostatnie 

opracowanie w 1559). Stała się ona podręcznikiem dogmatyki. 

Według niej całe Pismo Sw. to lex Dei: reformator nie widzi 

różnic pomiędzy Nowym a Starym Testamentem. Biblia jako 

całość to źródło boskiej prawdy.

W tym czasie stał się reformator genewski juź znanym teolo

giem i organizatorem życia religijno-kościelnego, ale nadal po

głębiał swoją wiedzę teologiczną, sięgał po pisma Ojców Kościo

ła, zwłaszcza św. Augustyna i teologów średniowiecznych; roz

czytywał się w dziełach Filipa Melanchtona, Bucera, przede 

wszystkim zaś w dziełach „czcigodnego ojca“ Lutra.
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Ciekawe, że reformator genewski nie miał wiele zrozumienia 

dla teologii Zwingliego, a kiedy stanął na gruncie Reformacji, 

to całkowicie zobojętniał dla ideologii Erazma z Rotterdamu, 

chociaż przedtem żywo się interesował jego pismami. Natomiast 

okazywał głębokie zrozumienie dla teologii Lutra, jego poglądu 

na wiarę, pokutę i usprawiedliwienie. W swojej teologii kładł 

nacisk na naukę o predestynacji i Kościele, dał swoje rozumie

nie Eucharystii, nakreślił ideał ,,zboru" i ustroju kościelnego. 

Mimo, że korzystał z różnych źródeł, jego teologia — to twór 

jednolity i oryginalny; ma ona na celu jedynie i tylko maje

stat, uwielbienie i chwałę Boga.

Podczas pobytu w Strasburgu zaszedł w jego życiu oso

bistym ważny fakt: Kalwin ożenił się z Idelette de Bure, która 

była mu dzielną pomocnicą i towarzyszką życia aż do swej śmier

ci (1549). Trzyletni pobyt w Strasburgu dał mu wiele. Gorąco 

zaprzyjaźnił się z M. Bucerem, tęgim teologiem — irenikiem 

którego notabene cenił wysoko Andrzej Frycz Modrzewski. 

W latach 1540—41 Kalwin brał udział w rozmowach religijnych 

między teologami katolickimi i ewangelickimi w Hagensu, Wor

macji i Ratysbonie. Udział w rozmowach religijnych pozwolił re

formatorowi genewskiemu nawiązać kontakty z niemieckimi 

działaczami reformacyjnymi, przede wszystkim z Melanchtonem, 

który skłonił Kalwina do podpisania Augustany. Pobyt w Stras

burgu był dla Kalwina jeszcze dlatego pożyteczny, że przyjrzał 

się bliżej porządkowi kościelnemu, nabożeństwu, zwłaszcza zaś 

liturgii — w układzie Bucera, — co później wykorzystał w swo

jej pracy w Genewie.

Pod jego nieobecność pogorszyły się stosunki religijno-spo- 

łeczne i polityczne w Genewie. Reformacja atakowana przez 

katolików i przeciwników Kalwina znalazła się w niebezpie

czeństwie. Wytworzoną sytuację próbował wyzyskać kardynał 

J. Sadolet. W piśmie skierowanym do genewczyków nawoły

wał ich do powrotu na łono Kościoła Katolickiego. Na prośbę 

Farela i swoich zwolenników dał Kalwin subtelną ale dobitnie 

napisaną odpowiedź kardynałowi. „Odpowiedź..." Kalwina zna
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lazła uznanie Lutra, zjednała autorowi wielu nowych, gorących 

wielbicieli i utorowała mu drogę powrotną do Genewy.

W 1541 r. kalwinianie genewscy odnieśli zwycięstwo nad 

przeciwnikami swego reformatora. Na prośbę rady miejskiej, 

tudzież na wezwanie swoich zwolenników i przyjaciół Kalwin 

zdecydował się wrócić do Genewy. Wrócił jako triumfator 13 

września 1541 r. Teraz zdecydowanie i energicznie zabrał się do 

porządkowania zapuszczonych spraw religijno-kościelnych 

w Zborze Genewskim. W urzeczywistnieniu swoich pomysłów 

i planów ustrojowo-kościelnych, w dążeniu do podniesienia dy

scypliny kościelnej i morale wśród wiernych wykazał dużo 

ofiarności, niezwykłej pracowitości i systematyczności; w reali

zacji swoich poczynań był nieugięty, a od wiernych żądał bez

względnego posłuchu i przestrzegania wydanych zarządzeń. Już 

w 1541 r. rada miasta Genewy przyjęła opracowane przez Kal

wina „Ordonnances ecclesiastiques“. Był to Statut kościelny 

określający ustrój i organizację Kościoła genewskiego.

Idąc częściowo za Bucerem Kalwin powołał w Kościele gene

wskim następujące urzędy:

1. Urząd kaznodziejski, który stanowili duchowni powołani do 

głoszenia Słowa Bożego i udzielania Sakramentów.

2. Urząd Starszych; składał się on z prezbiterów, którzy wraz 

z kaznodziejami tworzyli konsystorz; do tego urzędu nale

żała przede wszystkim sprawa utrzymania karności koście

lnej zarówno wśród duchownych jak i wiernych oraz kierow

nictwo spraw kościelnych.

3. Urząd nauczycielski; wchodzili doń doktorzy i profesorowie 

teologii; ich zadaniem było nauczanie i czuwanie nad czy

stością głoszonej nauki ewangelicznej.

4. Diakonat, składający się z laików, którym powierzona zosta

ła opieka nad ubogimi zboru.

Jednocześnie zostały wydane zarządzenia ściśle regulujące ży

cie religijno-kościelne, życie społeczne w mieście, a nawet i oso

biste — wiernych. Łamanie przepisów Religijno-moralnych pocią
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gało za sobą najcięższe kary, jak pokuta, więzienie i wy

gnanie. Oczywiście, zarządzenia Kalwina miały na celu 

uzdrowienie zabagnionych stosunków religijno-moralnych, pod

niesienie morale społeczeństwa, zwłaszcza zaś wychowanie mło

dego pokolenia w duchu ewangelicko-chrześcijańskim. W tym 

celu opracował reformator katechizm tzw. genewski (1542—1548) 

w języku francuskim, w 1545 w języku łacińskim oraz przygo

tował nowe wydanie swojej „Nauki..." (1543 w języku francu

skim). Wydał Kalwin również agendę (1542). Do nabożeństwa 

wprowadził śpiew psalmów.

Stosowane przez reformatora względem grzeszników surowe 

kary musiały w ostateczności wywołać głębokie niezadowolenie 

oraz rozgoryczenie wśród genewczyków, którzy nie chcieli 

dźwigać na sobie nowego jarzma „cudzoziemca". Przeciw Kal

winowi i jego polityce kościelnej burzyło się wielu, zwłaszcza 

niektórzy humaniści.

Szczególnie niepokoili reformatora libertyni, do których przy

łączyły się jednostki z wpływowych rodzin tzw. Enfants de Ge- 

neve, które zwalczały „cudzoziemców", a więc i Kalwina, który 

dopiero w 1559 r. uzyskał prawo obywatelskie Genewy. Do 

opozycji przeszedł również jego były zwolennik generał-kapitan 

wpływowy syndyk, Ami Perrin. Zanosiło się na zaciętą walkę 

bratobójczą. Reformator starał się wszelkimi sposobami zapobiec 

temu. Z trudem udało mu się uspokoić wzburzone umysły. W lej 

walce niebezpiecznej dla Kalwina, poparli go nowo przybyli do 

Genewy egzulanci francuscy, a ścięcie kilku przywódców partii 

antykalwińskiej osłabiło obóz przeciwników.

Nie tylko surowa dyscyplina społeczna i kościelna oraz szereg 

zarządzeń kościelnych narzuconych genewczykom, ale sama 

nauka Kalwina napotkała na poważny sprzeciw. Oto w 1551 r. 

lekarz-teolog J. Bolsec starał się podważyć naukę Kalwina

o predestynacji. Dalej, humanista-grecysta S. Castellio już od 

r. 1544 występował ze swoistymi poglądami na dogmat Trójcy 

Świętej, predestynację oraz domagał się tolerancji względem
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inaczej wierzących. Kalwin podjął z nimi walkę i obaj musieli 

opuścić Genewę.

Ale najgłośniejsza w tym czasie w Genewie była sprawa 

antytrynitarza Michała Serveta. Uczony ten lekarz hiszpański 

(odkrywca małego krążenia krwi) i teolog, autor głośnego dzieła 

pt. „Restitutio Christianismi“ (1553), odrzucał ogólnie przyjęty 

dogmat Trójcy Sw. Ścigany przez inkwizycję musiał szukać 

sobie azylu i przybył do Genewy. Tu został rozpoznany i jako 

heretyk wtrącony do więzienia. Wytoczono mu proces. Działo 

to się w tym czasie, kiedy Kalwin toczył ostrą walkę z różnymi 

swoimi przeciwnikami. Postawa nieprzejednanego Kalwina 

walczącego o podstawowy dogmat nauki chrześcijańskiej, mia

nowicie o dogmat Trójcy Sw. podważany przez Serveta, zrobiła 

na radzie miasta Genewy wielkie wrażenie. W walce z Serve- 

tem poparły Kalwina rada miejska, ewangelickie ośrodki szwaj

carskie, z wyjątkiem Bazylei. Stawiony przed sąd Servet został 

uznany za przekonanego heretyka i na podstawie prawa Rzeszy 

Niemieckiej („Carolina“ 1532) — przy aprobacji innych kanto

nów szwajcarskich i wielu reformatorów 27 października 1553 r. 

został spalony na stosie.

Co ciekawe, że pozycja Kalwina w Genewie i wśród działaczy 

reformacyjnych wzmocniła się po procesie Serveta.

To niezwykle smutne wydarzenie w historii Reformacji jakim 

było spalenie Serveta nabrało wielkiego rozgłosu; w rezultacie 

wysunęło ono problem wolności sumienia. Mianowicie humani

sta Castellio wyzyskał to tragiczne wydarzenie jako pretekst do 

obrony zasady tolerancji religijnej: Potępił on wydany na Ser- 

veta wyrok w rozprawie pt. „Czy należy prześladować herety- 

ków?“ W ten sposób po raz pierwszy została postawiona sprawa 

tolerancji religijnej i wolności sumienia. Odtąd zdobywała sobie 

coraz więcej obrońców, później była wcielana w życie w po

szczególnych krajach.

Genewczycy X X  wieku hołdujący liberalizmowi oraz swobo

dzie przekonań religijnych, poczuwając się jakby do współwiny
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za spalenie Serveta — wystawili mu w 1903 r. pomnik ekspia- 

cyjny w miejscu, gdzie został spalony.

Jak widzimy, reformatorska działalność Kalwina w Genewie 

miała niewątpliwie swoje ciemne strony. Aby jednak wyrobić 

sobie o niej właściwy sąd, trzeba wziąć pod uwagę ówczesne 

stosunki i warunki życia społeczno-politycznego w Genewie; 

uwzględnić również element ludzki skłonny do anarchii i swa

woli, dopuszczający się ciężkich wykroczeń moralnych i spo

łecznych, jak to miało miejsce (stwierdzają to źródła historycz

ne) w Genewie.

Trzeba wreszcie pamiętać, że surowe średniowiecze — jeszcze 

wtedy całkowicie nie przeminęło.

Żyło ono nadal w umysłach i w sercach ludzkich wieku XVI 

i później. Reformacja nie wymyśliła tortur i palenia ludzi na 

stosie, jednak tych średniowiecznych praktyk nie przezwycię

żyła tak jak należało.

Mimo wielu trudności i przeszkód różnej natury nauka Kal

wina zapanowała niepodzielnie w Genewie (1555), później pra

wie w całej Szwajcarii i w niektórych krajach europejskich. 

Kalwin, mając na widoku przyszły pomyślny rozwój swego Ko

ścioła, dla krzewienia swojej nauki i kształcenia przyszłych du

chownych oraz działaczy kościelnych założył w Genewie Akade

mię (1559). Odegrała ona doniosłą rolę nie tylko w historii Ko

ścioła Ewangelicko-Reformowanego, lecz także w historii kul

tury narodu szwajcarskiego oraz tych narodów, do których za

witała reformacja Kalwińska. Pierwszym rektorem Akademii 

został uczony, uczeń Kalwina, Teodor Beza. Początkowo teolo

gię wykładał w Akademii prawie wyłącznie sam Kalwin.

Jego ogromna pracowitość wyczerpała siły żywotne od lat 

najmłodszych słabego organizmu; 27 maja 1564 r. zmarł ten 

tytan pracy, wielki reformator i nieprzejednany bojownik

o chwałę i majestat Boga. Jako człowiek prowadził życie nie

zwykle skromne, ascetyczne, żył prawie w ubóstwie, nie pozo

stawił po sobie majątku. Pomagał potrzebującym pomocy, ota

czał szczególną opieką ściganych i prześladowanych za wiarę
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uciekinierów z Francji. W zachowanym testamencie widzimy 

pokornego sługę bożego, przyznającego się do słabości, błędów

i grzechów, oświadczającego wyraźnie, że w swoich pismach

i kazaniach starał się głosić czyste Słowo Boże oraz wiernie

i gorliwie wykładać Pismo Sw . Ostatnią wolą Kalwina było, aby 

go pochowano skromnie i aby zatrzeć ślady grobu. Toteż dziś, 

właściwie nie wiemy, gdzie został pochowany.

Umarł Jan Kalwin, pozostało i przetrwało jego wielkie dzieło

i dziedzictwo: Kościół Ewangelicko-Reformowany, liczący dziś 

50 mili°nów wiernych w 66 krajach. Ale jego pamięć czci cały 

świat ewangelicki, ponieważ Kalwin zajmuje wielkie miejsce 

w historii całego protestantyzmu.

Kalwin szczególnie opiekował się protestantyzmem w Polsce. 

Gdy po objęciu rządów przez króla Zygmunta Augusta (1548) 

zaczął się w Polsce ruch reformacyjny, reformator Kalwin starał 

się wszelkimi siłami dopomóc do zwycięstwa reformacji w Pol

sce. W tym celu pisał do króla, starał się go zjednać dla ewan

gelii, posłał mu m. in. komentarz do Listu św. Pawła do Żydów, 

ale król, jak wiemy był miękki i chwiejny, nie miał zrozumie

nia dla spraw religijno-kościelnych. Później reformator genew

ski nawiązał stosunki z hetmanem Janem Tarnowskim, usiłował

i jego zjednać dla reformacji, ale wielki żołnierz był głuchy na 

wezwania Kalwina, ponieważ bał się reformacji: dopatrywał się 

w niej źródeł zaburzeń w kraju. Pisał także Kalwin do wielu 

ze znak°m ite j szlachty już w tym czasie sympatyzującej z re

formacją, nawołując do dania wiernym Biblii w języku pol

skim. Pouczał duchownych, a wiernych nawoływał do trwania 

przy Słowie Bożym. Najściślejsza więź łączyła Kalwina z księ

ciem Mikołajem Radziwiłłem Czarnym, protektorem reformacji 

w Koronie i na Litwie, który własnym sumptem wydał drogą 

każdemu protestantowi polskiemu Biblię zwaną Radziwiłłowską 

(1563), najpiękniejszy zabytek języka staropolskiego. Kalwin, 

który wysoko cenił Radziwiłła aby wzmóc jego gorliwość wy

znaniową, zadedykował mu swój Komentarz do „Dziejów Apo- 

stolskich“-
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Trzeba przyznać, że Kalwin bardzo interesował się również 

wzajemnymi stosunkami w obozie protestantów polskich. Kiedy 

dowiedział się o sporach, waśniach, walkach i rozbiciu w łonie 

umiarkowanych protestantów polskich — pisał do nich: „...Nie 

potrzebuję wam wyłuszczać, jak szkodliwa jest zaraza niezgo

dy... Trwałość Kościoła polega nie tylko na jedności wyznania, 

ale na zgodzie braterskiej... bratnia zgoda winna być za wszelką 

cenę zachowana...“ Polacy zjednani dla jego reformacji (Dłuscy, 

Zbąski Abr., Ostrorogowie i inni) odwiedzali Genewę, uczyli się 

w Akademii. Niektórzy serdecznie przywiązali się do reforma

tora. Kiedy od początku 1564 r. Kalwin ciężko chorował, prze

bywający wtedy w Genewie Polacy pragnęli go odwiedzić. Beze, 

który troskliwie opiekował się swoim nauczycielem, pozwolił 

im wejść, ale tylko na chwilę do pokoju umierającego Kalwina. 

Po powrocie do kraju jeden z nich, uczony Jan Łasicki, później

szy historyk Kościoła Braci Czeskich, opowiadał o swoich od

wiedzinach umierającego reformatora.

Pracowity był żywot Kalwina, pełen walki i dramatyzmu, 

wielostronna jego działalność. Pozostawił po sobie ogromny do

robek teologiczny: 59 tomów rozpraw i korespondencji (Corpus 

Relormatorum, t. 29—87); dogmatycznych, egzegetycznych, ho

miletycznych, apologetycznych, polemicznych oraz bogatą ko

respondencję.

Kalwin to największy wśród teologów reformowanych. Spe

cyficznymi składnikami jego teologii są: nauka o predestynacji, 

testimonium Spiritus Sancti internum, nauka o potrójnym urzę

dzie Chrystusa, powiązanie Chrystologii z soterologią. Całą jego 

teologię przenika zasada: Soli Deo gloria. Kalwin bronił swojej 

nauki i Kościoła przed potężnymi świata (jak wobec cesarza 

Karola V i papieża Pawła III), bronił przed Sorboną i teologami 

rzymskokatolickimi. Zabierał głos w sprawie uchwał Soboru 

trydenckiego i żywo reagował na aktualne sprawy ówczesnego 

życia religijno-kościelnego, politycznego, społecznego, kultural

nego i ekonomicznego.

O. Bartel
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O TRWAŁĄ I RADYKALNĄ ZMIANĘ LITURGII

W Esslingen (Niemcy zachodnie) odbyło sic w październiku br. trzecie 
posiedzenie Komisji liturgicznej, działającej z ramienia Światowej Rady 
Kościołów. Udział w posiedzeniu wzięli, oprócz przedstawicieli róż
nych Kościołów, prof. Hans I-Ioekendijk z Utrechtu, prof. Ryszard 
Davies z Birmingham, prof. Jerzy Casalis z Paryża. Zaproponowano 
wprowadzenie następujących zmian w liturgii: 1) zamiast spowiedzi 
indywidualnej, która nie ma solidniejszych podstaw historycznych, po
głębić spowiedź ogólną. W rachunku sumienia przed tą spowiedzią na
leży zwrócić uwagę na wykroczenia przeciw życiu społecznemu, go
spodarczemu, narodowemu itp. Spowiedź winna dotyczyć teraźniejszo
ści i przyszłości, nie tylko przeszłości, winna utwierdzać pozytywny 
stosunek do współczesnego świata; 2) należy zwrócić baczniejszą uwagę 
na sposób głoszenia kazań i dostosować je do umysłowości słuchaczy, 
do konkretnej sytuacji oraz problemów absorbujących umysł współcze
snego człowieka; 3) w śpiewie liturgicznym należałoby zastąpić 
archaiczne pieśni — nowymi, wyrażającymi łączność społeczności chrze
ścijańskiej ze światem współczesnym. Wypada również aby służba 
liturgiczna miała charakter radosnego święta, w którym społeczność 
chrześcijańska wielbi Boga, Stwórcę Wszechświata.

NOWE PROJEKTY SŁUŻBY WOJSKOWEJ W NRD

Władze Niemieckiej Republiki Demokratycznej wydały nowe prawa,, 
dotyczące służby wojskowej dla tych poborowych, którzy z „motywów 

religijnych” wzbraniają się przed służbą w armii. Postanowiono powo
ływać ich na okres 18 miesięcy do służby cywilnej, tj. do pracy przy 
budowie mostów, dróg, naprawy szkód wyrządzonych podczas mane
wrów wojskowych, pomocy w wypadkach powodzi itp.

ZMIANA KLIMATU RELIGIJNEGO W HISZPANII

M. Jose Cardona Gregori, sekretarz generalny komisji do spraw obro

ny protestantów hiszpańskich oświadczył, że w ciągu ostatnich lat na

stępowała powolna,, ale nieustanna zmiana klimatu religijnego w Hisz
panii. Między protestantami a katolikami rzymskimi rozpoczął się dia
log, osobiste kontakty, rozwiązano nawet sporo ważnych problemów 
i znikły groźniejsze konflikty. Również arcybiskup Madrytu — Alcala, 

Mgr. Morcillo, po przejrzeniu projektu prawa wyznaniowego, powie
dział: „wierzę głęboko, że projekt ten zadośćuczyni postulatom, tak 
często wysuwanym przez wyznanie niekatolickie, a z drugiej strony za

bezpiecza prawa większości katolickiej w Hiszpanii. Wypowiedzi pra
sy hiszpańskiej o protestantach uległy także zasadniczej zmianie. Ukazu

ją się raz po raz artykuły, traktujące protestantyzm hiszpański z dużą 

dozą obiektywizmu i kurtuazji.
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PLAN POŁĄCZENIA KOŚCIOŁÓW WSPÓLNOTY BRYTYJSKIEJ
W 1980 ROKU

Brytyjska Konferencja Wiary i Ustroju zadecydowała ogromną więk
szością głosów (na 350 głosujących 41 głosów sprzeciwu i 14 wstrzymu
jących srię), aby wszystkie Kościoły należące do Brytyjskiej Rady Kościo
łów zjednoczyły się przed Wielkanocą 1980 r. N. Norman Goodall, były 
wicesekretarz gen. przy Światowej Radzie Kościołów, kongregacjonali- 
sta, oświadczył, że data powyższa jest datą „wspaniale, symbolicznie 
irracjonalną”, ale odczuwamy obecnie potrzebę tego rodzaju irracjona
lizmu. Arcybiskup Edwin Morris uważa, iż termin oznacziony przez Komi
sję Wiary i Ustroju jest raczej przedwczesny. Wśród różnorodnych wy
znań należących do Brytyjskiej Rady Kościołów istnieją jeszcze tak po
ważne różnice dyktrynalne i ustrojowe, że będzie chyba rzeczą niemo
żliwą doprowadzenie Kościołów do jedności w przeciągu 16 lat. Wypo
wiedziom dostojników kościelnych przeciwstawiła Komisja Wiary 
i Ustroju zdanie własne a mianowicie: „różnice, które nas dzielą jeszcze, 
choćby były najpoważniejsze, nie są jednakże tak duże, aby mogły 
wznieść bariery zagradzające na stałe drogę do zjednoczenia. Zresztą 
już po zjednoczeniu, można by rozpocząć wspólne teologiczne studia, 
celem ustalenia ostatecznej doktryny.

PRASA ZACHODNIA O SOBORZE

Dyskusja na Soborze o kolegium biskupów oraz dowartościowaniu 
urzędu biskupiego stanowiła — według komentarzy prasy zachodniej — 
wydarzenie wielkiej miary. Uchwały podjęte w tej sprawie „Frankfurter 
Allgemeine Zeitung” uważa za ważne i podnoszące godność oraz pozy
cje zarówno poszczególnych biskupów jak też całego episkopatu, który 
po raz pierwszy w historii Kościoła rzymskiego urósł do rangi „Kole
gium biskupów”, co prawdopodobnie doprowadzi do utworzenia świa
towej rady biskupów. Mimo to jednak struktura monarchiczna Kościo
ła rzymskiego nie została zachwiana, papież pozostaje monarchą abso
lutnym, kolegium biskupów nie ma żadnego znaczenia bez papieża. „La 
vie protestante” (Genewa) stwierdza podobnie, że mimo uchwały o „Ko
legium biskupów” Kościół rzymski pozostaje i pozostanie nadal Kościo
łem rzymskim wraz z charakterystycznym rysem prymatu jurysdykcyj
nego i nieomylności papieża - suwerena.

Debaty oraz deklarację o „wolności religijnej” określa się („Monde”) 
jako „śmiertelny cios zadany przez Vaticanum II klasycznej doktrynie 
rzymskokatolickiej o tolerancji religijnej. Dyskusja na ten temat, 
a zwłaszcza wypowiedź teologa papieskiego biskupa Colombo, który do
magał się nie tylko prawa wolności dla badań teologicznych, ale 
i ekumenicznego dialogu dla wspólnego udowodnienia prawdy — sta
nowi olbrzymi krok postępu myśli rzymskokatolickiej. Te dyskusje 
zmieniają zakorzenione od wieków przekonania o niezmienności dok
tryny rzymskokatolickiej. Przeciwnie Sobór wykazał, że doktryna ta,
o ile nie dotyczy to dogmatów historycznie spetryfikowanych, zmienia 
się według znanego w świecie protestanckim adagium „Ecclesia semper 
reformanda”. Naturalnie, zmiany te nie idą tak daleko, by aż przekre
ślały przeszłość, niemniej jednak są bardzo realne i głębokie.

Pastor Ryszard Molard pisał w tygodniku „Reforme” (Paryż) o wiel
kiej radości, której wprost powstrzymać nie można, gdy słyszy się jak 
.kardynał Leger z Montrealu zaklinał swych kolegów, aby starali się,
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zrozumieć rzeczywistość i ludzi współczesnych, tych ludzi, którzy do
magają się, aby . słudzy Kościoła mówili ich językiem, żyli ich życiem, 
odrzucili szumne łytuły* bogate i purpurowe stroje odcinające ich ra
dykalnie od ludzi epoki atomowej.

PATRIARCHA ALEKSY W LONDYNIE

Aleksy — patriarcha Moskwy i całej Rosji przebywał pięć dni w Lon
dynie z rewizytą u arcybiskupa Canterbury. Podczas nabożeństwa w ka
tedrze nastąpiła ceremonia udekorowania patriarchy Krzyżem Lambeth 
w dowód wdzięczności za zasługi położone przez patriarchę dla sprawy 
chrześcijaństwa.

ŻYDZI I CHRZEŚCIJANIE W SŁUŻBIE ŚWIATU

Dnia 2 października 1964 r. odbyło się otwarcie corocznego kursu stu
diów ekumenicznych w Bossey. Centralnym tematem studiów jest te
mat: „Naród wybrany w służbie światu1*. Prof. Martin — Achard, dzie
kan wydziału teologicznego na uniwersytecie w Genewie, powiedzJał 
w wykładzie inauguracyjnym: „Ewangelia zobowiązuje nas do uważa
nia narodu izraelskiego i Kościoła nie tylko za społeczności wezwane do 
pokojowej koegzystencji, lecz za społeczności solidarnie odpowiedzialne 
za losy całej ludzkości... Stosumki między narodem żydowskim a Ko
ściołem wchodzą w nową fazę. Obecność Izraela jest konieczna dla dal
szego rozwoju ruchu ekumenicznego... Niektórzy teologowie nie wahają 
się stwierdzić, że nie osiągnie się zjednoczenia Kościoła bez narodu ży
dowskiego. Rodzina Boża nie będzie w komplecie, jeśli przy wspólnym 
stole zabraknie najstarszych synów...” W uroczystości inauguracyjnej 
studiów ekumenicznych udział wziął obok innych przedstawicieli, wielki 
rabin Genewy.

URZĄD DIAKONA W KOŚCIELE

Departament Wiary i Ustroju (Faith an Order) przy Światowej Ra
dzie Kościołów opublikował raport w sprawie diakonatu zatytułowany: 
„Dziewięć uwag dotyczących urzędu diakona w Kościele”. Raport jest 
dziełem wielu ekspertów — teologów z różnych wyznań i ma stanowić 
podstawę dla dyskusji i obrad w niedługim czasie. Teologowie po 

obradach i dyskusji nad raportem raają sprecyzować definicję diako
natu, zakreślić linię reform diakonatu oraz wskazać, jakie formy ma 
przyjąć diakonat współczesny.

MIĘDZYKONFESYJNA SPOŁECZNOŚĆ ETYCZNA

W Szwajcarii (Bale) ukonstytuowała się „międzykonfesyjna społecz
ność etyki chrześcijańskiej”. W pierwszej inauguracyjnej sesji udział 
wzięli: 40 profesorów etyki — protestantów i katolików rzymskich 
z krajów skandynawskich, Holandii, Francji, Niemiec, Stanów Zjedno
czonych, Szwajcarii, Węgier, Czechosłowacji. Postanowiono zbierać się 
w przyszłości raz w roku, aby omawiać aktualne problemy etyczne 
w oparciu o Ewengelię. W tym roku podjęto wspólne studia nad tema
tem: „Podstawa teologiczna etyki w obliczu wymagań współczesnych 
nowej moralności."



60 W IADOM OŚCI Z KOŚC IOŁA

NIGERIA MIEJSCEM ZWOŁANIA
KOMITETU CENTRALNEGO ŚWIATOWEJ RADY KOŚCIOŁÓW

W dniach od 12—21 stycznia 1965 roku odbędzie się posiedzenie Ko
mitetu Centralnego Światowej Rady Kościołów. Na posiedzenie przy
będą reprezentanci z 209 Kościołów: protestanckiego, prawosławnego, 
anglikańskiego i starokatolickiego. Obrady Komitetu zaplanowano 
w Enugu (Wschodnia Nigeria) Komitet Centralny wypowie się w spra
wach segregacji rasowej, broni atomowej, rozbrojenia, wolności religij
nej, stosunków z Kościołem rzymskokatolickim, a zwłaszcza, o formach 
współpracy z tym Kościołem i w wielu innych sprawach. Oczekuje się 
również zajęcia stanowiska w sprawie nominacji pastora Patricka Ra- 
dger‘a (43 lata, z Kościoła episkopalnego Szkocji) na sekretarza gene
ralnego Światowej Rady Kościołów. Dotychczasowy sekretarz pastor 
Visser’l Hooft, ma zakończyć swą kadencję w r. 1966.

KONFERENCJA KOSCIOŁOW EUROPEJSKICH

W dniach 5—9 października 1964 r. odbyła się Konferencja Kościołów 
Europejskich na statku duńskim, który pływał w zatoce Kattegat Na 
Konferencję przybyli przedstawiciele z 21 krajów Europy wschodniej 
i zachodniej z Kościołów: protestanckiego, anglikańskiego, prawosław
nego — w sumie około 200. Udział w Konferencji wzięli również dwaj 
obserwatorzy z Kościoła rzymskiego, obserwatorzy z Środkowego Wscho
du, Azji i Stanów Zjednoczonych. Główny temat Konferencji brzmiał:
,.Żyjmy razem wśród kontynentów i narodów”. Pastor Visser’t Ilooft, 
sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów, w referacie inaugura
cyjnym powiedział między innymi: „Europa — tak wschodnia jak i za
chodnia — reprezentuje obecnie kulturę chrześcijańską, zlaicyzowaną; 
jednakże Kościoły Europy nie chcą otworzyć oczu i stwierdzić, że stara 
Europa umarła, a narodziła się E u ro p a  nowa i n ow y świat. Nie rozumieją 
tego, że aktualna sekularyzacja nie stanowi wcale jakiejś „przejściowej 
fazy”, ale jest wyrazem nowej cywilizacji, w której „człowiek uważa 
siebie za pana własnego przeznaczenia”. W takim świecie — mówił se
kretarz generalny Światowej Rady Kościołów — Kościoły i wyznania 
chrześcijańskie muszą zrezygnować z dawnych funkcji kierowania i pa
nowania nad ludźmi, a rozpocząć społeczną i ewangelijną zarazem akcję 
„służby” światu”. Arcybiskup prawosławny — Aleksy z Tallina kie
rownik delegacji rosyjskiej oświadczył: „Słowa Zbawiciela są te same 
nie tylko dla Europy wschodniej ale i dla zachodniej, choć obie różnią 
się systemami politycznymi i społecznymi. Stąd też możliwa jest jedność 
chrześcijan w całej Europie. Głównym zadaniem Kościołów jest współ
praca w dziedzinie utrwalenia stałego pokoju w Europie i świecie oraz 
stworzenie atmosfery pokojowej między państwami o różnych struktu
rach socjalnych”.

(SOEPI — 36, 37, 39/1064)

DYSKUSJA NAD PROJEKTEM ZJEDNOCZENIA 
METODYSTÓW Z ANGLIKANAMII

300 pastorów metodystycznych zaprotestowało w liście otwartym do 

prezydenta Konferencji Metodystów brytyjskich przeciwko wnioskom 
zawartym w Raporcie, który jest podstawą ewentualnej unii anglika-
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nów z metodystami. Pastorzy uważają, że pojęcie kapłaństwa zawarte 
w Raporcie, podważa doktrynę o usprawiedliwieniu z wiary; odrzucają 

również projekt udzielania na przyszłość święceń kapłańskich jedynie 
przez tych, którzy mają tzw. sukcesję apostolską; proponują ze swej 

strony, aby Raport uznał ważność służby duszpasterskiej tak anglikań

skich księży jak metodystycznych pastorów, oraz ważność udzielania 
Komunii Św. przez laików.

KOŚCIOŁY BRYTYJSKIE A JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSTWA

Na kongresie Kościołów brytyjskich rozważających o jedności chrze

ścijaństwa, pastor Visser’t Hooft oświadczył wobcc 500 delegatów, że 

sprawa jedności chrześcijaństwa jest podobna do sprawy pokoju: „Wszy
scy pragniemy jedności, lecz obawiamy się zapłacić jej cenę”. Równo

cześnie sekretarz generalny Ś.R.K. wysunął następujące trudności, które 

są przeszkodą w zjednoczeniu: obawa przed jednością konkretną, doty

kalną, niewola Kościołów powiązanych zbyt silnymi więzami z polity

ką; różnorodność motywów skłaniających ku jedności. Jest tylko jeden 

motyw, który mógłby dać ruchowi jedności siłę prawdziwą: jedność 

wywodzi się z natury Kościoła, a podział Kościoła niweczy zamiary Bo
że. Podzielony Kościół zaprzecza swej naturze i zaprzecza swej misji, 

wyznaczonej mu przez Boga. Jedność Kościoła jest istotą! W Kon
gresie Kościołów brytyjskich wziął udział arcybiskup Canterbury i 10 

obserwatorów rzymskokatolickich.

KOŚCIÓŁ SZWECJI POTĘPIA LIBERALIZM SEKSUALNY

Kościół luterski Szwecji potępił oficjalnie wszelkie usiłowania uspra

wiedliwienia przedmałżeńskich stosunków seksualnych. Gustaw Boe- 
hius, redaktor naczelny tygodnika kościelnego, półoficjalnie domagał 

się, aby w niektórych wypadkach dla ludzi zaręczonych od wielu lat, 
uznać stosunki przedmałżeńskie nie tylko za dopuszczalne, ale nawet 

wskazane. 630 pastorów i studentów teologii, w liście wystosowanym do 
arcybp Hultgren’a prymasa Kościoła Szwecji, potępiło poglądy redakto

ra Boethius’a. Kościół — wg nich — powinien pomagać wiernym w uzy

skaniu prawdziwej wolności, jednakże wolność ta nie oznacza sprzyjania 
własnym namiętnościom, lecz polega na przeciwstawieniu się złu.
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KONFERENCJA RZYMSKICH I STAROKATOLICKICH TEOLOGÓW

Bosetel (Holandia). Dnia 3 września 1964 r. spotkali się w rzymsko
katolickim sekretariacie Stowarzyszenia św. Wilibrorda w Bosetel na 
drugiej z kolei konferencji delegaci rzymskokatolickich i starokatoli
ckich teologów Holandii.

Pierwsza tego rodzaju konferencja odbyła się 1 czerwca 1964 r. w sta
rokatolickim seminarium duchownym w Amersfoort, zaś trzecią wy
znaczono na grudzień w Utrechcie.

WSPÓLNE MODŁY CHRZEŚCIJAN WSZYSTKICH WYZNAŃ 
W STAROKATOLICKIM KOŚCIELE PARAFIALNYM

Karlsruhe. Dnia 12 września zebrali się chrześcijanie wszystkich wy
znań miasta Karlsruhe (NRF) po raz pierwszy w starokatolickim ko
ściele parafialnym na wspólnych modłach o jedność Kościołów. Modły 
te zorganizowało tzw. „Robocze Kolo w służbie jedności chrześcijań
skiej”, składające się przeważnie z młodych ludzi, zwolenników zasad 
międzynarodowej ligi dla apostolskiej nauki wiary i organizacji kościel
nej. W tej godzinie modłów celowo przewodniczyły osoby świeckie po
siadające funkcję lektorów. Teksty i pieśni zaczerpnięto z modlitewni
ków różnych wyznań. Wśród uczestników znajdowali się także rzymscy 
teolodzy, prawosławni i starokatoliccy.

W przyszłości wspólne modły mają się odbywać regularnie w każdą 
drugą sobotę miesiąca, i to w miarę możności po kolei w czterech świą
tyniach różnych wyznań w mieście Karlsruhe.

STAROKATOLICKIE REQUIEM 
W RZYMSKOKATOLICKIM KOŚCIELE PARAFIALNYM

Lanpcrsdorf (Szwajcaria). Za zgodą rzymskokatolickiej kancelarii bi
skupiej w Solothurn chrześcijańsko-katolicki proboszcz z Hagendorf od
prawił w rzymskokatolickim wiejskim kościele w Lanpersdorf żałobne 
nabożeństwo za zmarłego starokatolika.

STAROKATOLICKIE BRACTWO MISYJNE SW. ANDRZEJA

Monachium. Mniej więcej półtora roku temu powstało starokatolickie 
Bractwo Misyjne św. Andrzeja, którego działalność zatwierdził dnia 
26 maja 1963 r. starokatolicki biskup w Niemczech, Jan Józef Demmel 
z Bonn. Celem tego bractwa jest szerzenie i pogłębienie katolickiego ży
cia, wiairy w duchu pierwotnego Kościoła chrześcijańskiego oraz prakty
kowania miłości braterskiej; ważnym czynnikiem jest pielęgnowanie ży
cia duchowego: Regularny udział w nabożeństwie, częste przystępowa
nie do sakramentów św., codzienna modlitwa i czytanie Pisma św., rocz
ne ćwiczenia duchowne itp.
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Centrum życia liturgicznego jest kaplica św. Andrzeja w monachij
skim domu Dollingera, gdzie członkowie biorą udział w nabożeństwach 
parafialnych.

PIERWSZY URZĘDOWY DIAKON 
KOŚCIOŁA STAROKATOLICKIEGO

Wiedeń. Pierwszym urzędowym diakonem Kościoła starokatolickiego* 
w Austrii jest major rezrwy A. Spatenkanpf, który dotychczas pełnił 
funkcję lektora. Po święceniach egzorcysty i akolity otrzymał on dnia 
8 lipca 1964 r. z rąk biskupa Dr S. Toroka w kaplicy Chrystusa w Wied
niu święcenia subdiakonatu i diakonatu.

STAROKATOLICKIE MUZEUM W WIEDNIU

Wiedeń. W pomieszczeniach starokatolickiej parafii w Wiedniu —  
Brigittenau zostanie przypuszczalnie jeszcze w tym roku otwarte staro
katolickie muzeum, w którym będą wystawione pamiątki z historii sta
rokatolickiego Kościoła w Austrii.

ANGLIKAŃSKO-STAROKATOLICKA INTERKOMUNIA W BERNIE'

Berno. Starokatolicki proboszcz w Bernie, Jan S. Freć, odprawia za 
zgodą kompetentnych biskupów Mszę św. anglikańską w kościele angli
kańskim, ilekroć ksiądz anglikański z Berna wyjeżdża z nabożeństwem
do parafii "w Stutgarcie.

W IADOM OŚCI Z KOŚCIOŁA POLSKOKATOLICKIEGO

A 26 października 1964 r. przez Chrześcijańską Akademię Teologiczną 
została zorganizowana Sesja Naukowa z następującym programem: 
Sprawozdanie z 10-letniej działalności uczelni, wykłady ,,Istota i szansa 
Protestantyzmu”, „Istota i dzieje Starokatolicyzmu”, „Istota Prawosła
wia”, oraz część artystyczna — występy zespołu chóralnego studentów, 
deklamacje, produkcje muzyczne.

Chrześcijańska Akademia Teologiczna jest wyższą uczelnią na pra
wach państwowych, w której kształcą się studenci różnych wyznań 
chrześcijańskich na 3 sekcjach: ewangelickiej .starokatolickiej i pra
wosławnej. Została zorganizowana w październiku 1954 r.

Po otwarciu Sesji Dyrektor Urzędu do Spraw Wyznań, Ob. T. Ża
biński, udekorował w imieniu Rady Państwa rektora ChAT — ks. prof. 
dr W. Niemczyka, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W uroczystości wzięli udział również: Wicedyrektor Departamentu 
Studiów Uniwersyteckich Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, Ob. Ki- 
nastowski. Naczelnicy Urzędu do Spraw Wyznań Ob. Ob. Wołowicz
i Kiryłowicz, Kierownicy Kościołów, Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej^
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W sprawozdaniu z 10-letniej działalności uczelni rektor ChAT podał, 
że Akademia przeprowadziła 8 przewodów doktoryzacyjnych księży: 
Kriegielewicza, Jana Bogusława Niemczyka, Bałakiera, Szrettera, Wło
darskiego, Małuszyńskiego, Klingera i Jaguckiego. W r. 1959 został na
dany doktorat honoris causa ks. bp. Karolowi Kotuli. W chwili obe
cnej zgłoszone są i przygotowywane przewody habilitacyjne księży: Wło
darskiego, J. B. Niemczyka, Benedyktowicza, oraz przewody doktoryza- 
cyjne księży: Wojaka, Szewiela, Gabrysza, Gorgola, Narzyńskiego, Czaj
ki i Preissa. Zostały złożone wnioski o unadzwyczajnienie: ks. bp. Ro- 
dego i ks. Gastpary’ego, oraz o uzwyczajnienie: ks. bp. Wantuły
i p. Bartla.

Egzamin magisterski w ciągu 10 lat złożyło 113 osób, w tym najwię
cej przypada na Kościoły — Ewangelicko-Augsburski (55) i Polskokatoli- 
cki (22). W swoim wykładzie o „Istocie Prawosławia” ks. dr J. Klinger 
mówił o pneumatologicznym charakterze Prawosławia. Podkreślił, że 
Prawosławiu nie tyle chodzi o zbawienie indywidualne, ile o zbawienie 
świata. Prawosławie żyje w świetle paruzji. Stwarza to wrażenie ponad- 
czasowości Prawosławia. Ale ponadczasowość ta nie zwalnia Prawosła
wia od śledzenia tego, co dzieje się na świecie.

W swoim wykładzie „O istocie i dziejach Starokatolicyzmu” ks. kan. 
dr. S. Włodarski scharakteryzował rysy zasadnicze Starokatolicyzmu, 
wyjaśnił pochodzenie słowa Starokatolicyzm i zapoznał zebranych z kró
tka historią Starokatolicyzmu. Mówca podkreślił, że Kościół Polskoka- 
tolicki jest autentycznym Kościołem Starokatolickim, który od 40 lat 
jest związany z Unią Utrechcką.

Ks. dr S. Włodarski mówiąc o Kościołach Starokatolickich, uwzględnił 
również działalność Kościoła Mariawitów.

W wykładzie „Istota i szansa Protestantyzmu” ks. prof. dr W. Niem
czyk wyjaśnił, że Protestantyzm jest dzieckim nowożytności. Teologia 
protestancka podejmuje niezwykły wysiłek intelektualny, celem rozwią
zania nowożytnych zagadnień religijnych.

#  W dniu 25.X.1964 r. odbyła się inauguracja roku akademickiego 
1964/65 w Wyższym Seminarium Duchownym Kościoła Polskokatolickie- 
go. Pontyfikalną sumę celebrował Ks. Biskup Prymas Dr Maksymilian 
Rode, kazanie wygłosił ks. dr Stanisław Maćkowiak. Wykład inaugura
cyjny wygłosił ks. kan. dr Edward Bałakier na temat „Gniew jako wada 
główna”.

W uroczystości wziął również udział rektor Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej — ks. prof. dr Wiktor Niemczyk.

#  W dniu 31.X.1964 r. Ks. Biskup Prymas udzielił niższych i wyższych 
święceń 12 alumnom WSD. Alumnów do święceń przedstawiał ks. kan. 
dr Szczepan Włodarski, rolę archidiakona pełnił ks. inf. Józef Gabrysz, 
rektor Seminarium. (g)
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This periodical issue presents two articles on the Polish 

Catholic Church. The first one, the author of which is The 
Most Rev. B i s h o p  M a k s y m i l i a n  R o d e  D.D. (Pri- 
mat of the Polish Catholic Church in Poland), deals with 
the Polish Catholic ideology and statistics. The second 

article (by Rev. S z c z e p a n  W ł o d a r s k i  D.D.) is in- 
forming about a great part plaied in the Polish Catholic 

ideology by the Old Catholic movement led by the Utrecht 
Union.

V i t a 1 i Bo r o v o j ,  Russian theologian, has delivered 

a lecture entitled „Coexistance problem and the covenant 
of the life and peace” during the 2 nd All-Christian Con- 
ference for Peace held in Praga. We presents the first part 
of the speech.

Rev. E d w a r d  B a ł a k i e r  D.D. (in article: ”Anger 

as a principal defect”) talks over symptoms and conseąuen- 
ces of the anger, especially of the morał ones.

„John Calvin in four hundred years after his death“ is 

the reccollection of the life and services rendered by the 
great Reformer to the protestantism. The Professor O s c a r  
B a r t e 1 Ph. D. is the author of the article.

Some detailed news on the Universal Church, Old-Catho- 
lic movement as well as on the Polish Catholic Church fi- 
nish this issue of "Posłannictwo” (The Message).
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