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Oskar Bartei
„Posłannictw o” 

nr 3—4/li97<3

KONFEDERACJA W ARSZAW SKA  
Z 1573 r. NA TLE HISTORII TOLE
RANCJI RELIGIJNEJ NA ZACHODZIE 

W  XV I I XV II W IEKU *

Pierwszy napływ Szwedów-katolików do Polski nastąpił po r. 1578, 
a po roku 1600 zjawili sią szwedzcy emigranci polityczni, wielu z nich 
żyło na dworze króla Zygmunta III Wazy.

Przenikająca do Francji reformacja rozwijała się początkowo w  duchu 
luterańskim. Znalazła ona zwolenników wśród chrześcijańskich humani
stów (Bude, Lefevre, d’Etaples). O dalszym jej szerzeniu się zadecydowali 
W. Farel, zwłaszcza J. Kalwin, który nadał całemu ruchowi reform acyj- 
nemu we Francji za panowania króla Henryka II (1547—1559) oblicze 
ew.-reformowane.

Rozwijające sią nowowierstwo ostro zwalczali we Francji królowie, 
kler katolicki, parlamenty (we Francji — sądy) i Sorbona. „Heretycy” 
byli nieludzko prześladowani i karani, szczególnie pod koniec rządów Fran
ciszka I (1520— 1547). Tak np. w Prowansji zniszczono około 20 wiosek 
„heretyckich” , tysiąc, a może i więcej nowowierców zginęło. Wywołało 
to wielkie oburzenie we Francji i w  Europie. Za Henryka II (1547— 1559) 
sytuacja nowowierców nie poprawiła sią. Będąc pod silnymi wpływami 
Rzymu król chciał wprowadzić specjalną inkwizycją w  swoim kraju. Na
potkawszy jednak na sprzeciw, powierzył władzę inkwizytorską trzem kar
dynałom, a edyktem z r. 1557 nakazał stosowanie śmierci na tych, którym 
dowiedziono herezji.
Wobec wielu świadków Henryk II złożył niecną przysięgę: „Przysięgam, 
że skoro tylko uda mi się uporządkować sprawy polityki zewnętrznej 
(wojna z Hiszpanią — O.B.) postaram się, by (...) potoczyły się głowy

* Pierwsza część niniejszego artykułu ukazała sią w „Posłannictwie”  nr 1—2 (1913)
S. 35— 36.
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(...) kanalii luterskiej” . Groźna postawa króla, części kleru rzymsko-katolic
kiego i parlamentu wobec „nowowierców” spotkała się jednak ze sprze
ciwem ze strony niektórych radców królewskich, jak np. kalwinista Anne 
du Bourg, syn b. kanclerza Francji za Franciszka I, i inni; w 1559 r. 
Anne du Bourg jako hugonota został spalony na stosie. Eksterminacyjna 
polityka króla Henryka II wobec nowowierców wywołała oburzenie wśród 
humanistów francuskich, a szlachta francuska coraz liczniej zaczęła przy
stępować do tworzącego się Kościoła ew.-reformowanego. Jeden z huma
nistów francuskich W. Postel (ok. 1510— 1581) gorący zwolennik pojedna
nia chrześcijan przypomniał poglądy Mikołaja Kuzańczyka (1401— 1464), 
które ten wypowiedział w dziele „De pace fidei” (1453) i innych pracach. 
Pod wrażeniem upadku Konstantynopola (1453) pragnął Kuzańczyk jednoś
ci, pojednania, ugody wszystkich chrześcijan na podstawie wyrównania 
przeciwieństw doktrynalnych. Postel także sądził, że w oparciu o jedno
litość doktryny, zawierającej jedynie „prawdy konieczne” dla zbawienia 
duszy (Erazm z Rotterdamu!) chrystianizm stanie się tolerancyjny i do
stępny dla różnych umysłów. Zanim to jednak nastąpi, autor zaleca wszyst
kim chrześcijanom wyrozumiałość, tolerancję i miłosierdzie: „przebaczmy 
naszym braciom, których dotąd nazywaliśmy heretykami (...). Połóżmy kres 
(...) klątwom i tym gromom, dopóki nie przyjdzie Ten, który jednakową 
troską otacza wszystkich (...). On (...) objawi zamysły serc: a wtedy każdy 
znajdzie pochwałę u Pana (I Kor. 4,5) (...) niezależnie od tego, czy jest 
katolikiem, heretykiem, żydem, poganinem czy i izmaelitą” . Był więc Postel 
przekonanym irenistą, prekursorem tolerancji i ekumenizmu — jeszcze 
przed tzw. politykami francuskimi, którzy domagali się dla dobra narodu 
i państwa pokoju religijnego. Krótkie panowanie króla Franciszka II 
(1559—1562) zaczęło się od prześladowania hugonotów, ale protestantyzm 
francuski stanowił już poważną siłę nie tylko jako zorganizowany ew.- 
-reformowany Kościół, lecz także jako obóz polityczny. Przewodzili mu 
książęta krwi: Bourbonowie (Antoni, król Nawarry i książę Kondeusz) 
Chatillonowie (Coligny) i inni wpływowi panowie. Rozpoczęli oni walkę
0 tolerancję religijną i o władzę z Gwizjuszami, którzy stali na czele 
partii katolickiej i wznowili prześladowanie hugonotów. Po „Sprzysiężeniu 
w Amboise” hugonotów (marzec 1560) —  było ono reakcją na fanatyzm 
religijny Gwizjuszów — królowa matka Katarzyna Medycejska, regentka 
za panowania młodocianego Franciszka II, spowodowała wydanie edyktu 
łaski (nie tolerancji) dla reformowanych (2.III.1560), ale predykanci i spis
kow cy będą nadal odpowiadać przed , sądami królewskimi. Za młodocia
nego króla Karola IX  (1560—1574) Katarzyna Medyceuszka była nadal 
regentką. Przy jej boku stanął jako kanclerz świetny prawnik, humanista
1 tolerant z głębokiego przekonania i patriotyzmu Michał de 1’Hóspital. 
Był on zwolennikiem politycznego rozwiązania przeciwieństw wyznanio
wych we Francji. Podczas obrad Stanów Generalnych w Orleans (1560—1561) 
1‘Hóspital przemówił do zgromadzonych w duchu chrześcijańskiego hu
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manizmu, nawołując do zgody i powrotu do jedności religijnej: „...łagod
ność przyniesie większy pożytek niż surowość (w sprawach religijnych
— O.B.). Odrzućmy te nazwy diabelskie jak partie polityczne, frakcje, 
bunty i powstania, luteranie, hugonoci i papiści, i nazywajmy się jak 
pierwej chrześcijanami” .

Stany Generalne, nie bacząc na szlachetne i ugodowe przemówienie 
kanclerza 1‘Hóspitala, utrzymały w  mocy poprzednie surowe edykty prze
ciw  szerzycielom kalwinizmu, tylko spokojnych poddanych króla należy 
traktować łagodniej. Nazajutrz, po zamknięciu obrad Stanów Generalnych, 
na zebraniu kleru katolickiego (1.II.1561) zabrał głos Jakub Bienassis, 
wikariusz generalny z Tours. W swoim ugodowym przemówieniu dowo
dził, że (...) stosowanie siły i nakazu w  sprawach sumienia i religii na. 
nic się nie przyda (...) Przez to, że się ich (reformowanych —  O.B.) pozba
wia praktyk ich własnej religii (...) popychamy (ich — O.B.) do ateizmu...”

Odtąd coraz częściej mówiło się we Francji o wolności sumienia, coraz 
głośniej protestowało się przeciw jego pogwałceniu, a nieznany autor głoś
nej pracy pt. „Exhortation aux Princes et Seigneurs du Conseil privfe 
du Roy..." domagał się tolerancji dla Kościoła ew.-reformowanego. W związ
ku z tym stoi także Kolokwium religijne w  Poissy (1561) między przedsta
wicielami zwaśnionych obozów, katolickiego i hugonotów. W Rozmowie 
tej wzięli udział Teodor de Beze (Beza), 10 ministrów (duchownych re
formowanych) i około 20 przedstawicieli różnych Kościołów. Notabene był 
tu obecny i Krzysztof Trecy, proboszcz zboru ew.-ref. w Krakowie, w y
bitny polski działacz reformacyjny i ekumenik, tłumacz II Konfesji Hel- 
weckiej na język polski, która legła u podstawy Zgody Sandomierskiej 
z r. 1570. Otworzył obrady Kolokwium kanclerz 1'Hóspital. Ten wybitny 
mąż stanu nawoływał zebranych duchownych, aby „wypowiedzi ich ce
chowała pokora” i aby „najściślej trzymali się Pisma św” . W imieniu 
tych ostatnich zabierali głos Beza i Piotr Marty. W imieniu reformo
wanych wystąpił T. Beza. Kiedy Beza omawiając wyznanie wiary 
Kościoła kalwińskiego oświadczył m.in., że „Ciało Jezusa Chrystusa jest 
tak daleko od chleba i wina, jak daleko jest strop niebieski od ziemi” , 
na sali zawrzało, a kardynał Tournon zaprotestował. Z inicjatywy regentki 
odbyła się jeszcze jedna prywatna dysputa o Eucharystii między teolo
gami katolickimi i reformowanymi. W imieniu zaś katolików Klaudiusz 
D ‘Espence i jezuita O. Lainez. Lainez ostro natarł na przeciwników („łupi, 
volpi, serenti, assasini”), potępił politykę dysput religijnych i wezwał 
władze świeckie, aby nie wtrącały się do spraw religijnych, wreszcie zbijał 
naukę Jana Kalwina o Eucharystii. Na naleganie regentki odbyła się 
jeszcze jedna dysputa w St.-Germain 29.IX—9.X.1561, w  której wzięło 
udział po pięciu teologów z każdej strony wyznaniowej. W czasie tej 
ostatniej dysputy, która też nie doprowadziła do pojednania, zawitał do 
St.-Germain humanista i prawnik Fr. Baudoin, „głośny apostata” , naj
pierw katolik, potem kalwinista i znów katolik. Przywiózł ze sobą ksią
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żeczkę belgijskiego teologa i kanonisty Jerzego Cassandra (um. 1566) pt. 
„De ofiicio pii ac publicae tranquillitatis viri in hoc religionis dissidio” 
(1561). Cassander chciał pojednać katolików i protestantów w  oparciu
0 Skład Apostolski, o pisma ojców  Kościoła aż do Grzegorza Wielkiego, 
protestantom zaś przyznać komunię św. pod dwoma postaciami i małżeń
stwo duchownych. Na podstawie propozycji Cassandra Paudouin pragnął 
przedłużyć swój plan pojednania zwaśnionych obozów religijnych; miano
wicie, państwo przyznaje i gwarantuje tolerancję religijną, ale nie uzyskał 
zaproszenia na Dysputę. Kalwin, gdy dowiedział się o przybyciu do St.-ger- 
main Baudouina, napisał namiętny pamflet, w którym m.in. zarzucał Cas- 
sandrowi, że pragnie odbudować jedność religijną na drodze układów
1 kompromisów. Tak więc próby pojednania w St.-Germain nie powiodły się.

Wtedy Katarzyna Medycejska zabrała się do wprowadzenia w życie 
edyktu z Amboise, ale spotkała się znów z ostrą opozycją ze strony par-> 
lamentu. 1 marca 1562 r. doszło do krwawej masakry hugonotów zebra
nych na nabożeństwo w  Vassy. Zginęło ponad 60 mężczyzn i kobiet, 
zraniono ok. 100. To tragiczne wydarzenie wywołało pierwszą wojnę reli
gijną we Francji między obozem katolickim a hugonockim. Na czele hu
gonotów stali książęta: Conde i Coligny. Zakończył ją edykt pokojowy 
w  Amboise 19.111.1563 r. Na mocy tego edyktu z pełnej wolności kultu 
mogli korzystać: szlachta, która posiadała przywilej wymierzania w  swych 
posiadłościach sprawiedliwości w sprawach cywilnych i karnych, oraz jej 
rodzina i poddani. Ponadto edykt zezwalał także wielu miastom, będącym 
w  posiadaniu hugonotów na odprawianie nabożeństw. Jednak świątynie 
reformowane mogły być budowane tylko na przedmieściach miast.

Prowadzący te układy pokojowe Kondeusz pamiętał tylko o tolerancji 
dla szlachty, co mu później gorzko wyrzucał Kalwin. Francuz Castellion 
z bólem obserwując z Bazylei wojnę domową, która pustoszyła Francję, 
jeszcze raz zabrał głos w obronie pogwałconego sumienia w swojej o j
czyźnie, wydając pracę pt. „Conseil a la France desolee...”  W niej pisał, 
że główną przyczyną buntu i wojny we Francji jest pogwałcenie sumie
nia poddanych, a to przynosi gorzkie owoce. Należy więc unikać wszel
kiej przemocy w obecnym konflikcie. Istnieje jedyne wyjście: obie religie 
mają być dozwolone we Francji, „niech każdy swobodnie wyznaje, którą 
chce” . Tym postulatem Castelliona czynił zadość częściowo edykt Am bo- 
izyjski. Przez lata 1564— 1566 Frsfncja cieszyła się względnym pokojem, 
lecz w 1567 r. wybuchła druga, pod koniec zaś 1568 roku trzecia wojna 
religijna, kiedy w r. 1568 edyktem zabroniono odprawiania wszelkich 
nabożeństw reformowanych i nakazano wszystkim proboszczom reformo
wanym pod groźbą kary śmierci opuścić kraj w ciągu 14 dni. Walka 
między obozem katolickim i hugonockim trwała nadal w południowej 
i zachodniej Francji. W bitwie pod Jarnac zginął Kondeusz. Aby uśmie
rzyć zwaśnione obozy, Katarzyna Medycejska zgodziła się na zawarcie 
przychylnego dla protestantów pokoju w St.-Germain w  1570 r. Był on
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w  pewnym stopniu dziełem „polityków” , którzy domagali się, mając na 
względzie dobro państwa i narodu, wolności religijnej. Edykt z r. 1570 
pozwalał hugonotom na kult publiczny na ziemiach magnatów i w dwóch 
miastach każdego gubernatorstwa; hugonoci otrzymali nadto dostęp do 
uniwersytetów, szkół i szpitali. Ogłoszona została ogólna amnestia. Jako 
gwarancję swego bezpieczeństwa otrzymali oni na przeciąg dwu lat cztery 
miejsca warowne: La Rochelle, Montauban, Cognac i la Charite. W 1571 r. 
w  La Rochelle odbył się synod narodowy hugonotów, na którym fran
cuscy ew.-reformowani poddali rewizji swoje wyznanie z r. 1559. Kiedy 
jednak regentka Katarzyna Medycejska, uczennica Makiawela, dowiedziała 
się, że Coligny, wybitny przywódca hugonotów, zdobył króla Karola IX 
dla swego planu: przyjść ze zbrojną pomocą protestantom Belgii, nale
żącej do Hiszpanii, postanowiła zniszczyć ruch reformacyjny we Francji 
przez wymordowanie wszystkich przywódców hugonockich. I oto 24 sierpnia 
1572 r., w  Noc św. Bartłomieja, kiedy odbywała się uroczystość weselna 
ks. Henryka Nawarskiego z ks. Małgorzatą Valois, wymordowano tylko 
w  Paryżu ponad cztery tysiące hugonotów. Rzeź „heretyków" francuskich 
objęła także prowincję.

Papież Grzegorz XIII, kiedy dowiedział się o Nocy św. Bartłomieja, 
nakazał duchowieństwu odśpiewać w  kościołach Te Deum, wybić pamiątko
wą monetę oraz zarządził zabawy.

Po Nocy św. Bartłomieja wielu hugonotów ratując swoje życie, w y
rzekło się swojej religii względnie opuściło kraj. Za Henryka III Valois 
(1574—1588), notabene czteromiesięcznego króla polskiego, który brał udział 
w  rzezi św. Bartłomieja, jeszcze tu i ówdzie we Francji toczyła się walka 
religijna. Wreszcie w  r. 1577 został zawarty pomyślny dla hugonotów 
pokój religijny w Bergerac.

Ale dopiero król Henryk IV (1589— 1610), aby zaprowadzić wreszcie 
prawdziwy pokój religijny w  swoim państwie, wydał w 1598 r. znany 
edykt nantejski. Przyznawał on hugonotom równouprawnienie obywatel
skie, wolność sumienia, nabożeństw, budowy kościołów, zakładania szkół, 
odbywania synodów oraz zatrzymywania 150 „miejscowości bezpiecznych” 
w  ręku hugonotów.

Tak więc Francja wyrzekła się jedności wyznaniowej w  państwie. 
Jednak za Ludwika X III (1610— 1643) i rządów kardynała Richelieu wal
ka religijna toczyła się nadal. Na mocy edyktu łaski w  Nimes (1629) edykt 
nantejski został co prawda potwierdzony, lecz z pewnymi ograniczeniami. 
Gdy na tronie francuskim zasiadł król Ludwik XIV  (1643— 1715), edykt 
nantejski został ponownie potwierdzony w  roku 1652, ale w  roku 1685, 
na żądanie silnego obozu katolickiego, zniesiony. Od roku 1705 hugonoci 
musieli znów opuszczać swoją ojczyznę i emigrować. Dopiero „Deklaracja 
praw człowieka i obywatela” (1789) przyznała wszystkim Francuzom, a więc 
wtedy już bardzo uszczuplonej liczbie hugonotów, równouprawnienie oby
watelskie i wolność wyznaniową. Oskar Bartel
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ks. Wiktor Niemczyk
„Posłannictwo” 

nr 3—4/1078

POLSKA FILOZOFIA RELIGIJNA

Celem uniknięcia wszelkich ewentualnych nieporozumień wyjaśniam 
z góry, iż temat niniejszego studium stanowi: „Polska Filozofia Religijna” , 
a nie — dajmy na to — „Filozofia Religii w Polsce” . Zastrzeżenie to 
jest potrzebne z tego względu, ponieważ czymś innym jest „Filozofia re
ligii” , a czymś innym filozofia religijna, czyli religijnie zabarwiona. Jako 
pewna dyscyplina teologiczna czy filozoficzna, filozofia religii stanowi część 
religionistyki, i ma w świecie licznych przedstawicieli w  wielu krajach. 
Natomiast filozofia religijna, czyli filozofia religijnie zabarwiona, operu
jąca pojęciami religijnymi, i zmierzająca do wewnętrznego rozbudzenia 
religijnego i moralnego ożywienia, to wielka stosunkowo rzadkość. Spo
tykamy ją najbujniej rozwiniętą w  Indiach, w  tym cudownym kraju, 
gdzie — jak Deussen powiada: — „Filozofia pozostała zawsze przy ołta
rzu” , i gdzie „żaden Hindus nie był tak ograniczony, by nie myśleć filo
zoficznie, a jednocześnie tak zarozumiały, by przestać czuć religijnie” , gdzie
—  jak Sommerset Maugham w książce pt. „Ostrze brzytwy” pisze: „Wszy
stek ten lud ani nie wierzył połowicznie, ani z zastrzeżeniami czy niepo
kojącymi wątpliwościami, ale każdą cząstką swej istoty” ... Taką filozofię 
religijną spotykamy również w Polsce i o niej będzie poniżej mowa.

Trudno polskich pisarzy religijno-filozoficznych ubiegłego stulecia 
(a o tych głównie nam chodzi) ująć i podciągnąć pod jakieś mniej lub 
więcej, znane kierunki myśli filozoficznej, bo niejednokrotnie trzeba by 
jednego i tego samego autora zaliczyć do rozmaitych kierunków. Osta
tecznie można by z pewnym uzasadnieniem, podzielić ich na następujące 
grupy: zwolenników filozofii Kanta (Szaniawski, . Jaroński, Wroński, Bu
katy), zwolenników filozofii Hegla (Kremer, Trentowski, Chwalibóg, Ciesz
kowski, Majorkiewicz, Sulicki), zwolenników filozofii Schellinga (Bochwic, 
Gołuchowski), zwolenników filozofii trądycjonalistycznej (Jakubowicz, Żo- 
chowski, Kozłowski, Ziemięcka, Serwatowski), zwolenników filozofii scho- 
lastycznej (Surowiecki, Trzciński, Chołoniewski, Hołowiński, Semenenko, 
Pawlicki, Morawski, Dębicki) i zwolenników kierunku mistycznego (To- 
wiański, Lutosławski).
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Myśl przewodnia, jaka przyświeca mi przy przedstawianiu Polskiej Fi
lozofii Religijnej, zmusza mnie do wydobycia z całej tej plejady tylko 
kilku postaci i ujęcia ich poglądów pod jednym zwłaszcza kątem widze
nia, jaki mimo pozornych sprzeczności, jednak się nasuwa, a który wolno 
będzie opatrzyć ogólnym mianem „Polski Mesjąnizm” , lub denominacjami 
szczegółowymi: „Parakletyzm” , „Sanktospirytualizm” , „Sanktowoluntaryzm” 
i „Mistycyzm”. Myślicielami tymi są: Kanty sta Józef Maria Hoene-Wroń- 
ski, Hegliści —  Bronisław Trentowski i August hr. Cieszkowski, i mistyk 
Andrzej Towiański. Trzeba przy tym także pamiętać, że cały ten kieru
nek mesjanistyczny znalazł echo także w  twórczości poetyckiej naszych 
polskich wieszczów: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta 
Krasińskiego i Cypriana Norwida.

I

Co do wartości filozoficznej polskiej filozofii religijnej zdania są po
dzielone. Jedni odmawiają jej wszelkiej, lub przynajmniej większej war
tości, inni natomiast są jej zagorzałymi entuzjastami. Nie wdając się 
w  rzekomo nieomylną ocenę z punktu widzenia ściśle filozoficznego, my 
teolodzy i ludzie zainteresowani rozwojem i ożywieniem myśli religijnej, 
oceniamy ten „religijno-filozoficzny” odcinek historii kultury polskiej 
w okresie niewoli pozytywnie i dopatrujemy się w jej istnieniu jednego 
z momentów, które utrzymały Naród Polski na powierzchni życia i przy 
nadziei, że i dla niego kiedyś wybije godzina Wyzwolenia.

Przed przystąpieniem do szczegółów podamy ogólną charakterystykę 
tej filozofii, w  kilku słowach odsłonimy jej genezę i naszkicujemy z lek
ka ideologię oraz ostateczny jej cel. Niezbędną też rzeczą jest wspomnieć, 
iż ujęcie ogólne, systematyczne, musi z natury rzeczy być nieco sztuczne, 
z tego choćby względu, że materiałem naszym są poglądy czterech myśli
cieli, snujących swe myśli całkowicie niezależnie od siebie, a nawet pod 
zupełnie odrębnymi aspektami i z różnym nawet nastawieniem we
wnętrznym.

Filozofowie (Wroński, Trentowski), wizjoner (Cieszkowski), wizjoner 
i cudotwórca (Towiański) — są to główne postacie, kierunku mesjanistycz- 
nego, reprezentowanego przez polską filozofię religijną. Jako odmiany skraj
ne występują tu z jednej strony mistycyzm — kierunek uczuciowy, z dru
giej strony filozofia ścisła —  kierunek rozumowy. Mistykiem był Towiań
ski, filozofem Hoene-Wroński. Co się tyczy Trentowskiego i Cieszkowskie
go, to mieszczą się oni pomiędzy skrajami, przechylając się bądź to bar
dziej w jedną, bądź to w  drugą stronę.

Mistycyzm, opierając się całkowicie na czynniku czysto subiektywnym 
uczucia religijnego, uznaje prawdy religijne jedynie za przedmiot wiary 
i eliminuje całkowicie ze sfery religijnej czynności rozumu, odmawiając
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mu kategorycznie zdolności do służenia za obiektywny sprawdzianu słusz
ności i rzeczywistości tych prawd.

Wroński wypowiada się inaczej, a mianowicie, że wiara jest niczym 
innym, jak objawem jedynie rozumu absolutnego w  naszym uczuciu. Póki 
rozum nasz nie był jeszcze dostatecznie wyćwiczony, i znajdował się w po
wijakach, prawdy religijne posiąść mógł człowiek jedynie przez objawie
nie ich w uczuciu. Lecz w miarę postępu na drodze rozwoju umysłowego, 
zwłaszcza w miarę aktualizowania się w nas twórczych władz rozumu 
absolutnego, odkrywamy samodzielnie prawdy, które w  okresie niemowlęc
twa umysłowego mogliśmy jedynie otrzymać drogą bierną — objawienia 
ich w uczuciu; a więc mistycyzm usiłuje utrwalić w  nas stan pierwiastko
wej bierności duchowej. Toteż prawdy objawione, wraz z wysnutymi z nich 
dogmatami religijnymi, traktuje Wroński jako problemy jedynie, „poryzmy” , 
których rozwiązanie wysiłkiem rozumowym człowieka, stanowi spełnienie 
właściwego zadania naszego na ziemi. Gwarancją słuszności takiego za
patrywania się na religię jako na postęp —  od stopnia wiary prostej- 
-ślepej do stanu pewności wiedzy —  są według Wrońskiego słowa Chry
stusa dotyczące zapowiedzi ostatecznego odsłonięcia prawd wszelkich przez 
Ducha Świętego Pocieszyciela i słowa do Nikodema, ew. Jana r. 3, W. 7: 
„Musicie się na nowo narodzić” , na których to słowach opiera on cały 
swój system filozoficzno-religijny.

Filozofia, w  ścisłym słowa znaczeniu, ma według Wrońskiego do czy
nienia z pełnią samowiedzy zasad, na których swój światopogląd opiera, 
cechuje ją zgodność wniosków praktycznych z zasadami teoretycznymi 
na podstawie których, drogą dedukcji logicznej konsekwentnie wysuwa 
wskazania swe czy to dla etyki, czy polityki, czy innej jakiejś sfery dzia
łalności. Osiągnąwszy w ubiegłym stuleciu swój szczyt w Kancie i ide- 
aliźmie, doznała jakby załamania się. Korzystając z tego, zaczął się coraz 
śmielej rozwijać sceptycyzm i agnostycyzm oraz nauki ścisłe.

W tym właśnie punkcie pośpiesza zdetronizowanej chwilowo przez nau
ki ścisłe królowej ze zbawienną odsieczą myśl polska.

Po utracie politycznej wolności, lecz wsparci nadzieją, polscy myśliciele 
zdobyli się na wysiłek, do jakiego inne narody, sukcesami materialnymi 
olśnione, nie byłyby zdolne.

Pionierem, który wiekopomnego tego dzieła dokonał, i niby koroną 
uwieńczył wznoszony od wieków i tysiącleci gmach świątynny „Filosofia 
perennis” był, według własnego swego zdania, jako pierwszy z mesjani- 
stów Hoene —  Wroński, herold pierwszorzędnego znaczenia moralności 
w  życiu społecznym i państwowym. Podstawą moralności społecznej była 
według niego Nauka Chrystusowa, wsparta na autorytecie kościoła i au
torytecie państwa, póki supremacja władzy duchownej nad świecką gó
rowanie swe utrzymała. Z  chwilą wyemancypowania się państwa spod 
supremacji władzy duchownej i rozluźniania się węzłów łączących obie 
te władze, sprawa wpływu tego czynnika na ustrój państwa, na jego

10



czynność prawodawczą i na wychowanie pokoleń, zależała od tego, czy 
i o ile filozofia w  drodze wolnego, niezależnego od dogmatu dociekania 
prawdy, potrafi znaleźć dla etyki, opartej dotychczas na wierze i ugrun
towanej dotąd na uczuciu i instynkcie, równie niewzruszoną podstawę 
przy pomocy czysto rozumowego uzasadnienia.

Rozumowe uzasadnienie etyki stało się dla filozofii najtwardszym orze
chem. Można nawet powiedzieć, abstrahując od rzekomych rozwiązań ta
kich jak utylitaryzm i relatywizm, że w tym najważniejszym i w następ
stwa najbrzemienniejszym punkcie filozofia i nauka zawiodły kompletnie.

Rdzeniem etyki Chrystusowej według Wrońskiego jest nauka o od
rodzeniu duchowym człowieka, jako warunku nieśmiertelności i wejścia 
do Królestwa Bożego.

Niemoc rozumu w dziedzinie o tak kapitalnym znaczeniu zaistniała z uwa
gi na rozbrat między wiarą i wiedzą, uczuciem uformowanym wpływami 
religii, oraz rozumem kształconym na systemach, w  których brakło w  ogóle 
miejsca dla wymaganej przez wiarę etyki, i które musiały uciekać się 
do niezgodnych z nią namiastek. Niemoc ta stała się równią pochyłą, 
po której, wraz z etyką, staczać się musiał coraz bardziej wszelki ład 
i wszelka dostojność współżycia w  stosunkach zarówno wewnętrznych 
w  państwach europejskich, jak i w sferze stosunków międzynarodowych.

Cios ten, wymierzony zdradziecko i cynicznie w  serce narodu tak 
zasłużonego dla Chrześcijaństwa przez własnych jego braci, wstrząsnął 
do głębi sumieniem polskim. Naród Polski dostrzegł wyraźnie owo bezdno 
zepsucia moralnego, do którego stoczyła się pozbawiona wędzidła moral
nego Europa, zarazem również i na niebezpieczeństwo, jakie całej kul
turze europejskiej, a stąd i wszystkim narodom i ludzkości całej grozić 
zaczęło. Toteż nic dziwnego, że usposobić to musiało Naród Polski do 
wysiłku myślowego, by znaleźć jakieś wyjście.

Wysiłek ten stał się źródłem, z którego zrodziła się polska filozofia
—  warunkom zaś, jakie narodzinom tym towarzyszyły, zawdzięcza ona 
swój charakter mesjaniczny. Myśliciele polscy przeniknięci byli ważnością 
etyki, żywiąc obawy z racji upadku moralności społecznej, i nadzieje, że 
ideologia mesjaniczna jedynie może zapoczątkować nową w dziejach ludz
kości epokę. Ich doktryna, powołana jest do założenia stanowczej i trwa
łej podstawy, pod zaznaczające się coraz silniej dążenie do porozumienia 
się ludzkości, drogą wyrównania dzielących ją dzisiaj licznych i głębokich 
przeciwstawień. Liczą przy tym wszyscy na triumf idei słowiańskiej, której 
z racji wysokiego swego poglądu na misję Słowiańszczyzny w otwierają
cej się nowej epoce ducha pozostali wiernymi.

Rodowodem więc polskiej filozofii religijnej — mesjanistycznej jest 
ból, jaki po utracie Ojczyzny natchnął wieszczów i myślicieli naszych 
do poszukiwań źródła zbrodni kainowych, których widownią stała
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się dumna ze swej cywilizacji Europa. Źródłem tym był upadek moralności, 
zwłaszcza w dziedzinie stosunków politycznych.

U

Po tej ogólnej charakterystyce należy przedstawić główne tematy i za
dania polskiego mesjanizmu. Są nimi:

1) Uratowanie Chrześcijaństwa przez rozumowe jego uzasadnienie.

2) Spełnienie Chrześcijaństwa w praktyce życia, z rozszerzeniem go na 
sferę stosunków społecznych i politycznych.

3) Odrodzenie duchowe człowieka.

4) Wychowanie nowego typu ludzi jako pionierów idei mesjanistycznej.

5) Stworzenie przez wyższe jednostki nowej władzy w społeczeństwie zdol
nej pokierować ludzkością ku spełnieniu jej przeznaczeń ostatecznych.

6) Specjalna rola Polski w  dziele odrodzenia.

7) Rola innych narodów w tej wspólnej sprawie.

*

Pierwszym zadaniem mesjanizmu jest odkrycie prawdy jako warunku 
zbawienia rodzaju ludzkiego. W  czasach tak wysoko rozwiniętej oświaty 
jak w  okresie działalności naszych myślicieli, nie jest ono do pomyśle
nia na innej drodze jak na drodze rozumowej. Aby świat uchronić od 
grożącej mu ruiny, potrzebna jest prawda: z jednej strony czysto rozu
mowa, jak ta „co jest w naukach i wszelkich poszukiwaniach filozo
ficznych, w  ogólności, tj. prawda, którą można przekazać ludziom przez 
wywody ścisłe, nie zaś przelewać przez domniemane nadprzyrodzone ma
tactwa” , zaś z drugiej strony, prawda absolutna, bezwarunkowa, co sama 
przez się istnieje. Otóż taką prawdą jest filozofia absolutna, bo tylko 
ona jest zdolna przerobić prostą wiarę religijną w prawdziwą pewność 
wiedzy, wskutek i dzięki temu, ona jedynie może „sprowadzić w orbitę 
Kościoła tych wszystkich, co zboczyli, a których liczba, mimo największych 
usiłowań wzrstałaby coraz to więcej bez tego bezwarunkowego okazania 
prawd religijnych". Usunąć też i przezwyciężyć trzeba niebezpieczeństwo 
zagrażające Chrześcijaństwu z racji rozlegających się głosów ze strony 
urzędowych jego przedstawicieli, jakoby tajemnice wiary miały na zawsze 
i nieodwołalnie pozostać niedostępnymi dla wytłumaczenia ich rozumo
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wego, lub jakoby duchowieństwu- wyłącznie przysługiwało prawo ich in
terpretowania i wyjaśniania.

Według Wrońskiego sprawa ratunku cywilizacji chrześcijańskiej zagro
żonej w samych swoich posadach, zależy całkowicie od tego, czy wyzwolo
nemu z opieki i nacisku dogmatów religijnych rozumowi uda się znaleźć 
ugruntowanie samodzielne dla podstaw etyki chrześcijańskiej, której cy
wilizacja europejska zawdzięczała początek swój i rozkwit. Wroński zda
wał sobie sprawę z tego, że do sumienia pokoleń, które w potęgę rozumu 
ufność swą wszystką położyły, nie przemówi się inaczej, jak tylko pod 
warunkiem rozumowego uzasadnienia prawd chrześcijańskich, przede 
wszystkim zaś prawdy moralnej, jako podwaliny ładu w życiu społecz
nym. Rdzeniem zaś tej prawdy jest obwieszczony światu przez Chrystusa 
cel Królestwa Bożego, oraz jako droga do niego, wyraźny i kategoryczny 
nakaz: Musicie się na nowo narodzić — opportet vos naści denuo (ew. 
Jana 3).

Słowa Chrystusowe świadczą, iż nie o ziemskie tylko sprawy tu cho
dzi, ale o niebieskie, a zatem stykające się już z zagadnieniami nieśmier
telności i szczęśliwości wiekuistej. Naczelny problem filozofii przekracza 
więc ciasne okręgi warunków ziemskich, zahaczając jednocześnie o sfery 
hiperfizyczne przyszłego bytowania w warunkach nieśmiertelności i wie
kuistości.

IIT

Drugim zadaniem mesjanizmu jest spełnienie Chrześcijaństwa w prak
tyce życia z rozszerzeniem go na sfeTę stosunków społecznych i poli
tycznych. O ile w  dziedzinie zadania pierwszego (rozumowe uzasadnienia 
Chrześcijaństwa) prym dzierżył Wroński, o tyle w  punkcie tym wysuwają się 
dwaj inni przedstawiciele mesjanizmu, mianowicie Towiański i Cieszkow
ski, pierwszy mistyk, drugi głosiciel filozofii czynu. Dla mesjanizmu czyn 
Cieszkowskiego nie stanowi produktu uwarunkowanego irracjonalnymi im
pulsami woli, czerpiącego natchnienie ze sfery ślepych jedynie instynktów 
życiowych, ani eksperymentem, szacowanym co do swej wartości ex post 
na podstawie rezultatów, lecz jest on działalnością skierowaną świadomie 
do ziszczenia teoretycznej i praktycznej, a więc zarówno rozumowej jak 
i moralnej prawdy, mającej swój wyraz w  Słowie Bożym. W odróżnieniu 
od innych podobnych systemów, biorących za punkt wyjścia, jako filo
zofię czynu również sferę woli, ten kierunek należy nazwać nie „wolun
taryzmem” ale „sanktowoluntaryzmem” . Pragmatyczna ta odmiana mesja
nizmu zawęża się w  praktyce do postulatu wyrażonego w  3-ciej prośbie 
Modlitwy Pańskiej „Bądź wola Twoja” . Innymi słowy: sanktowoluntaryzm 
mesjaniczny kulminuje w staraniu się o to, by ziemska działalność człowieka 
była realizacją Woli Bożej, i aby w  ten sposób ziszczonym zostało na
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ziemi Królestwo Boże, przez Jezusa Chrystusa zapowiedziane i działalnoś
cią Jego przybliżone.

Wspólną cechą wszystkich trzech kierunków mesjanizmu: rozumowego 
(Wroński), uczuciowego (Towiański), i woluntarystycznego (Cieszkowski) 
jest, że wszystkie jednakowo silnie podkreślają postulat spełnienia Chrześ
cijaństwa w  praktyce życia w całej jego rozciągłości, więc nie tylko w  sto
sunkach prywatnych, ale i publicznych, zwłaszcza w  dziedzinie społeczno
-ekonomicznej i politycznej, gdzie dotąd drogowskazami były przemoc, 
oraz zimny, do rydwanu czysto materialnych interesów zaprzężony rozum. 
Odmienne natomiast stanowisko zajmują poszczególne te kierunki m esja- 
niczne w stosunku do sposobu uzasadnienia postulatu spełnienia Chrześ
cijaństwa jako zadania nowej epoki dziejów. O ile bowiem Towianizm 
polega wyłącznie na wrytej w  serce ludzkie wierze w  Objawienie, oraz 
natchnieniach intuicyjnych uczucia religijnego, to pozostałe kierunki (Wroń
skiego i Cieszkowskiego) odwołują się do trybunału rozumu.

IV

Aby zgłębić istotę odrodzenia duchowego jako 3-go zadania mesjanizmu 
należy wziąć pod uwagę 9 następujących momentów:
1) Uświadomienie sobie, że właściwym i jedynie rozumnym celem naszego 

życia na ziemi jest zdobycie nieśmiertelności.
2) Nieśmiertelność kojarzy się najściślej z moralnością w  tym sensie, iż 

moralność występuje w tym stosunku jako przyczyna, zaś nieśmiertel
ność jako jej skutek, przy warunku autotelii, świadomości i samorzutności.

3) Poznanie, że wszelkie ciało dochodzi do skutku ze zbiegu dwóch czyn
ników zasadniczych, mianowicie pierwiastków: Bytu i Wiedzy, przy czym 
Chwała, czyli wysokość ewolucyjna odnośnie ciała zależy od hierarchii 
idei, której to ciało jest zrealizowaniem.

4) Przeobrażenie ewolucyjne jakiegokolwiek jestestwa na ustrój wyższego 
typu gatunkowego następuje na skutek serii ćwiczeniowej wysiłków, 
skierowanych ku wyższej hierarchicznie idei, przy czym rezultatem ich 
jest wyzwolenie się z organizacji cielesnej jestestwa bytu, wchłanianego 
w pojemności idei, zostającej dzięki zapłodnieniu temu usposobioną do 
widomego ucieleśniania się.

5) Uświadomienie sobie, że w duchu naszym obecne jest immanentnie 
Słowo, które jako Idea Najwyższego Dobra reprezentuje dla nas przede 
wszystkim bezwzględne prawo moralne.

6) Trzeba zdać sobie sprawę, że czynnemu i świadomemu spełnieniu w sto
sunku do bliźnich prawa moralnego, towarzyszy wyzwalanie się bytu 
z cielesnej organizacji naszej, w którą w  dzisiejszym stanie jest on 
przeistoczony.

7) Przez wchłonięcie wyzwolonego z naszej organizacji cielesnej bytu w po
jemności słowa jako obecnej w duchu naszym idei najwyższej, nastę
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puje synteza, czyli Komunia Ciała Duchowego, Bożego, Chrystusowego, 
w którym dokonać się ma zmartwychwstanie nasze jako istot nieśmier
telnych, a które już w  obecnym naszym ciele śmiertelnym i skazitel- 
nyiri nagradza nas za poniesione dla jego zrealizowania ofiary i wysił
ki, potęgą ducha i twórczym natchnieniem, dźwigając nas ze stopnia 
istoty stworzonej do godności współtwórców Boga.

8) Poznanie, iż warunkiem koniecznym do sprawowania samorzutnych 
i autotelicznych czynów moralnych jest miłość, przetapiająca mocą wła
sną byt w  nąę i wiedzę na dobro i prawdę, dzięki czemu oba te pier
wiastki przeciwstawne dochodzą do utożsamienia, pozwalającego im po
łączyć się w  jedność substancji ciała duchowego, nieskazitelnego i nie
śmiertelnego.

9) Uświadomienie sobie, że ze względu na charakter powszechności re
prezentowanego w  słowie prawa moralnego, czyny nasze mogą być 
uznane za istotnie moralne pod tym warunkiem, iż obejmować będą 
życie nasze nie tylko prywatne, ale i publiczne, a więc rozciągać się 
na sferę zwłaszcza polityki, o ile dotyczy to stosunków międzynarodowych. 
Ostatni punkt, dotyczący istoty odrodzenia duchowego, nawiązuje bez

pośredni kontakt między dziedziną religii, a dziedziną polityki w sensie 
wszelkiego działania publicznego — i na tym uwidacznia się najdobitniej 
i najjaśniej przeogromne znaczenie mesjanizmu jako drogi wiodącej nie 
tylko do pojednania wiary i wiedzy, kościoła i państwa, ale i religtii 
i polityki, pojmowanej jako wszelkie działanie publiczne. To wkłada na 
barki ludzi i obywateli obowiązek współudziału każdej jednostki w  ży
ciu zarówno religijnym jak i politycznym, czyli w  publicznym uaktyw
nianiu się.

V

Czwartym punktem programu mesjanistycznego jest wychowanie no
wego typu ludzi, czyli pionierów w dziele odrodzenia, którymi mogą stać 
się ci, co najwięcej w sobie wyrobili ducha, i najdalej postąpili na dro
dze własnego odrodzenia duchowego. Ich też zadaniem jest, zrzeszywszy się 
między sobą, ująć w swe doświadczone dłonie steru nad sprawami 
zbłąkanej na manowcach rzeszy ludzkiej, i pokierować życiem społecz
nym i publicznym tak, aby ludzkość mogła dojść do spełnienia na ziemi 
istotnych swych, a tak szczytnych przeznaczeń. Zrzeszeniem takim winna 
stać się UNIA MESJANICZNA tj. zrzeszenie jednostek, posuniętych już
o tyle daleko na drodze własnego odrodzenia, tzn. przerobienia swej wie
dzy na prawdę, a bytu na dobro, że mogą dzięki temu podjąć się pojed
nania zwaśnionych obozów opartych z jednej strony na pierwiastku by
towym, z drugiej strony na pierwiastku wiedzowym, przez podciągnięcie ich 
do poziomu, gdzie byt staje się dobrem absolutnym, a wiedza prawdą 
absolutną, dzięki czemu przeciwstawność ich stanowisk zaciera się, i ludz
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kość wszystka, za wyjątkiem tylko niektórych uwięzionych nieuleczalnie 
w  sidłach zła piekielnego, znajdzie możność odrodzić się za nimi i osiągnąć 
w  ten sposób istnienie nieśmiertelne —  istotny cel ludzkiego życia na ziemi.

Przeznaczeniem Unii Mesjanicznej jest wytworzenie takich warunków 
współżycia społecznego — publicznego, ażeby wypełnienie obowiązków po
litycznych przez obywateli nie tylko nie kolidowało z ich religijnymi 
obowiązkami, lecz by działalność polityczna jako jeden z nienajmniej 
ważnych współczynników odrodzenia duchowego człowieka nosiła na so
bie dostojne piętno religii. Ponieważ religią dla człowieka jest sfera pra
wa Bożego, a polityką sfera prawa ludzkiego, zatem przeznaczeniem istot
nym Unii Mesjanicznej jest doprowadzenie tych dwóch sfer, tj. sfery pra
wa Bożego i sfery prawa ludzkiego do harmonii i jedności.

I ostatecznie formułuje mesjanizm w  osobach Wrońskiego i Cieszkow
skiego pogląd swój na tę sprawę w ten sposób, iż stawia jako warunek 
zbawienia ludzkości w  obecnym jej nieładzie „rewolucyjnym” , ukonstytu
owania się mocarstwa słowiańskiego, w  łonie którego Polska ma odzyskać 
dawne swe stanowisko i spełnić swą zaszczytną rolę. To mocarstwo sło
wiańskie przyczyni się przez rozwój i rozkrzewienie prawd mesjanistycz- 
nych do sprowadzenia prawdziwych przeznaczeń Słowiańszczyzny, jako 
skupienia ludów słowiańskich, które stanowią szczep „z natury nie swa
wolny, ale wolny, nie walczący, ale waleczny, do boju zawsze gotów, ale 
nie łaknący tego, nie napastujący sąsiadów, choćby bez ustanku przez 
nich napastowany, ale ludziom bliźnim z zapałem i poświęceniem nad
biegający, nie tylko bez własnej, ale nawet wbrew własnej korzyści. A lbo
wiem miłość chrześcijańską, dotąd prywatną, zamienić na publiczną, i ta
kową do potęgi podniesioną jeszcze od ludzi do ludów ponieść jest prze
znaczeniem jego... Ani zbrojny, ani rozbojny, ani awanturniczy, ani ko
czujący, ani podbojów ani łupów chciwy, ale owszem pobożny i spokojny, 
dobrowolny a gościnny, wesoły i śpiewny, w domu zamiłowany, a do zie
mi nad wyraz przywiązany, nie traktujący po jej plonach, ani też pracą 
koło niej gardzący, ale owszem rodzinnym obyczajem sam ją piastujący 
i uprawiający, wolał on zawżdy utajone w swej roli dobywać dostatki, 
niźli zdobywać je  na obcych, lub cudzą przymuszoną pracą ich sobiet 
przysparzać...”

Rola Polski w  łonie tego mocarstwa słowiańskiego polega na tym, że 
dobra nowina musiała stać się jej udziałem, jej apostolstwem, darem 
Bożym za pracę, za trudy i za cierpienia... Aliści dar ten podzieli Polska 
wnet ze wszystkimi ludami, bo nigdy nie była zwistną. Uznaje Naród 
Polski, że bracia jego: inne ludy, podobnież zasłużyły się Bogu i ludzkoś
ci, że więc on nie jest przedniejszym od innych, nie wybranym między 
innymi, ale równym, bliźnim, kochającym bratem, przeznaczonym do rów
nego działu i udziału w  społeczności Ducha, do współczynnego obywatel
stwa w obcowaniu ludów, członków Królestwa Bożego. Czcząc ideał po
koju naprawdę, a nie obłudnie, mesjanizm zdaje sobie z tego sprawę,
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że „nie traktacikiem żadnym, nie dyplomatyczną konferencją, ani żadnym 
podobnym blichtrem lub tynkiem, żadnym sztucznym klajstrem lub for
telem, wapnem nieczynionym da się skojarzyć żywotny pokój między 
ludźmi, ale „...prawdziwą ideą życia ludzkości, z ducha odrodzonej, świę
tym przymierzem skojarzonej, a w  realnych jej członkach rozwiniętej” . 
Jednym słowem: mesjanizm dokonywa przemieszczenia frontu walki. Na 
miejsce frontu, który każe wodzić się za łby narodom chrześcijańskim 
między sobą, zaciąga front między dobrem a złem, prawdą a kłamstwem, 
światłem a mrokiem, pracą uczciwą a zorganizowaną międzynarodowo 
lichwą, między cnotą a grzechem, między deprawatorami i uwodzicielami 
rzesz ludzkich, wznoszącymi synagogę szatana, a budowniczymi Królestwa 
Bożego za ziemi...

VI

Oto w  najogólniejszych zarysach najważniejsze idee, myśli, odkrycia, 
nadzieje, przeczucia tych kilku czołowych myślicieli polskich ubiegłego 
stulecia. Przebogata kopalnia i skarbnica myśli z których oczywiście du- 
6a część ma dziś wartość już tylko historyczną —  ale też przebogata 
kopalnia i skarbnica myśli i idei wiecznie żywych, żywych zwłaszcza dziś, 
kiedy po straszliwych doświadczeniach dwóch ostatnich wojen światowych 
jesteśmy świadkami mozolnego, a bolesnego wykluwania się z chaosu za- 
ginienia, w jaki wtrącił świat tak napiętnowany przez naszych myślicieli 
egoizm —  wykluwania się nowego świata —  świata, w  którym — jak 
to znowu wieszcze nasi wyczuwali — Słowiańszczyzna odegrać ma i odegra 
pierwszorzędną rolę...

ks. Wiktor Niemczyk



Spectator
„Posłannictwo”

■nr 3—4/l<9^3

PROTESTANTYZM A KATOLICYZM 
W  AMERYCE ŁACIŃSKIEJ

1. Wiadomości wstępne

Dotychczas zajmowano się problematyką wyznaniową Ameryki Łaciń
skiej przeważnie w aspekcie sytuacji katolicyzmu na tym terenie. Proble
mowi temu poświęcona jest olbrzymia literatura w  postaci setek arty
kułów, rozpraw i monografii różnych autorów: i katolickich, i protestanc
kich, i laickich nie należących do żadnej denominacji wyznaniowej, i wie
rzących, i niewierzących. Świadczą o tym następujące liczby, dotyczące 
literatury, powstałej w  ciągu ostatnich 10—15 lat i poświęconej poszcze
gólnym zagadnieniom problematyki wyznaniowej tego kontynentu: na przy
kład katolicyzmowi posoborowemu —  tylko źródłowa dokumentacja za
wiera 26 pozycji, zaś literatura — 61 pozycji; w  sprawie Camilo Torresa 
(dokumenty i literatura) — 16 pozycji; ruchowi i partiom chadeckim — 
46 pozycji; różnym kultom religijnym — 95 pozycji (w tym tylko wyzna
niom protestanckim —42 pozycje); specyficznemu zagadnieniu stosunku 
między kościołem a państwem w krajach Ameryki Łacińskiej — 140 po
zycji. Jak widzimy, jest to olbrzymia literatura, powstała, powtarzam, 
w  ciągu ostatnich 10—15 lat na Zachodzie, a przede wszystkim na kon
tynencie amerykańskim.

O atrakcyjności tej tematyki świadczy między innymi również i ten 
fakt, że zainteresowani nią są nie tylko naukowcy i politycy zachodni, 
lecz i wschodni. W ciągu ostatnich 10 lat opublikowano na te tematy 
(tylko w samej Moskwie) około 30 prac naukowych i publicystycznych. 
W opracowaniu problemu wyznaniowego Ameryki Łacińskiej biorą udział 
tacy wybitni uczeni radzieccy, jak I. R. Grygulewicz, L. N. Wielikowicz, 
N. A. Kowalski, M. M. Szejnman, A. F. Szulgowski, M. P. Mczedłow,
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W. M. Andre je w, W. P. Andronowa, N. A. Leonow, I. N. Zorina, S. I. Sie- 
mionow i inni >).

W  nagzyrn kraju sprawa ta wydaje się trochę zaniedbana: mamy za
ledwie łriTka prac (np. J. Drohojowskiego, S. Markiewicza, W. Nowie za), 
ujmujących te zagadnienia z pozycji światopoglądu laickiego. Ostatnio In
stytut Wydawniczy „Pax”  opublikował tłumaczenie pracy francuskich auto
rów  katolickich — Francois Houdarta i Emila Pin’a, pt. „Kościół w go
dzinie Ameryki Łacińskiej” , w  której poddano analizie sytuację kościoła 
rzymskokatolickiego i jego stosunek do przeobrażeń społecznych na tym 
kontynencie. Zarówno ci ostatni autorzy francuscy, jak i autorzy polscy 
tylko marginesowo poruszają problem istnienia i działalności protestantyz
mu na kontynencie Ameryki Łacińskiej, uważając go za problem dru
gorzędny ze względu na to, że olbrzymią większość stanowią tam katolicy. 
Autorzy francuscy stwierdzili fakt ciężkiego kryzysu, przeżywanego przez 
kościół rzymskokatolicki w  Ameryce, wzywając jednocześnie o pomoc do 
tzw. braci odłączonych: „wszyscy chrześcijanie, łącznie z protestantami 
i prawosławnymi winni uczestniczyć w nadawaniu kierunku temu roz
w ojow i” *). Jest tu naturalnie mowa o zachodzących przemianach społecz
nych na tym kontynencie, do których pewne obawy mają wielebni autorzy.

Właśnie ten kryzys kościoła w Ameryce Łacińskiej zmusił działaczy 
katolickich, szczególnie zaangażowanych w sprawach misji zewnętrznej, 
do zajęcia się sprawą misji protestanckiej, ostatnio bardzo aktywnej na 
tym kontynencie.

Nie zamierzając zajmować się szczegółowo historią tamtejszego prote
stantyzmu, pragniemy jedynie podkreślić, że jego dzieje układały się w  wa
runkach, kiedy kościół rzymskokatolicki, jako religia olbrzymiej większo
ści narodu, stosował wszelkie znajdujące się w  jego dyspozycji środki 
i sposoby, aby nie dopuścić do akcji misyjnej wyznań konkurencyjnych. 
Jak wiadomo, w okresie kolonialnym z protestantami, przybywającymi 
do krajów Ameryki Łacińskiej, rozprawiała się szybko i skutecznie in
kwizycja, w czasach natomiast późniejszych, kiedy inkwizycja zmuszona 
była zaniechać swej działalności, hierarchia rzymskokatolicka, zaczęła sto
sować nacisk na władze państwowe (również rzymskokatolickie), aby ha
mowały działalność organizacyjną i misyjną protestantów.

Do przenikania protestantyzmu, a przede wszystkim anglikanizmu na 
tamtejszy kontynent, przyczyniała się między innymi Anglia, która za
wierając na początku X IX  w. szereg umów dyplomatycznych z rządami 
poszczególnych krajów Ameryki Łacińskiej, zagwarantowała w nich pewne

L R. Grygulewicz, Kościół buntowniczy w Ameryce Łacińskiej, Moskwa 
isra, s. 394—m .

Francois Houtart, Emil Pin, Kościół w godzinie Ameryki Łacińskiej, War
szawa 1872, s. 212.
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uprawnienia dla swoich obywateli w  zakresie wykonywania kultu religij
nego nierzymskokatolickiego. Właśnie te umowy przyczyniły się w pewnej 
mierze do rozwoju misji protestanckiej poprzez tworzenie gmin kościel
nych, budową domów modlitwy itp. Za anglikanami zaczęli zjawiać się 
tzw. bracia morawscy, kwakrzy, prezbiterianie i kalwini, a następnie bap
tyści.

Do rozwoju protestantyzmu przyczyniał się m.in. brak stabilności władz 
państwowych, przy której rządy reakcyjne zmieniały się bardzo często, 
ustępując miejsca rządom liberalnym, i na odwrót. Różne były też kon
stytucje w  państwach Ameryki Łacińskiej. Według jednych kościół był 
oddzielony od państwa, według drugich tego rozdziału nie było i koś
ciół większości był ściśle zespolony z państwem.

Na większą skalę ofensywa protestancka rozpoczęła się po wojnie hisz- 
pańsko-amerykańskiej (1898), kiedy nastąpiła dominacja amerykańskich 
wpływów w szeregu krajów Ameryki Środkowej i Południowej. W X X  
wieku sprawą uaktywnienia misji protestanckiej zajęła się w 1910 r. pierw
sza Światowa Konferencja Misji Protestanckich w Edynburgu (Anglia), 
tworząc tzw. „Światową Radę Misyjną” , a w 1916 r. odbył się pierwszy 
protestancki kongres kontynentalny Ameryki Łacińskiej (tzw. Kongres 
A kcji Chrześcijańskiej w Ameryce Łacińskiej), na którym ustalona została 
liczba aktualna protestantów (170.000 osób) oraz liczba misjonarzy pro
testanckich (ok. 1500), działających na tym kontynencie. Kongresy miały 
swoje pozytywne znaczenie dla rozwoju misji protestanckiej, czego dowo
dem jest coraz częstsze urządzanie tego rodzaju imprez w latach mię
dzywojennych (kongresy w Montewideo w roku 1925, w Hawanie w 1924 r. 
i w latach następnych, nie tylko regionalne, lecz i światowe, np. w Ma
drasie 1938 r.).

Powodzenie protestanckiej misji w  Ameryce Łacińskiej (w 1944 r. mi
sja protestancka różnej denominacji dysponowała już 52 instytutami biblij
nymi, 66 szpitalami, 152 liceami i setkami szkół podstawowych) spowo
dowało prowadzenie akcji misyjnej również wśród młodzieży, organizo
wanie kongresów młodzieży protestanckiej (pierwszy taki kongres zorga
nizowali misjonarze amerykańscy w  1941 r. w  Limie). Rozwojowi misji 
protestanckiej sprzyjał już fakt znacznego zwiększenia się zarówno liczby 
■wyznawców jak i misjonarzy: statystyka wyznaniowa Ameryki Łacińskiej 
już dysponowała w  1938 r. następującymi liczbami —  632 tys. wyznaw
ców  i 2414 misjonarzy.

Stosunkowo szybki wzrost aktywności protestantyzmu zaczął niepokoić 
hierarchię rzymskokatolicką, świadomą zarówno braków własnej organi
zacji kościelnej, jak i możliwości przeciwstawiania się ofensywie i praw
dziwej inwazji protestantyzmu. Świadczy o tym dalekie od ekumenizmu 
publiczne oświadczenie episkopatu peruwiańskiego z dnia 18.12.1943 r. Przy
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toczymy tutaj jego fragment, najbardziej charakterystyczny dla postawy 
episkopatu i ówczesnych stosunków w tym kraju:

„Obowiązek nasz zmusza nas podnieść nasz głos przeciwko ostremu 
i szeroko rozpowszechniającemu się niebezpieczeństwu, poważnie zagraża
jącemu czystości i jedności naszej wiary religijnej... Ponownie przestrze
gamy was przed mnóstwem pasterzy najemnych, wdzierających się do 
naszej ziemi ojczystej. Rzecz zrozumiała dla was, że mówimy o propagan
dzie protestantyzmu. Przed wielu laty protestantyzm zaczął przenikać do 
naszego kraju. Metodyści zjawili się tu w  1877 r., niezależni — w 1893 r.t 
armia Zbawienia — w 1910 r., a za nimi następne sekty, których jest 
teraz 12. Pierwsze sekty działały ostrożnie, ponieważ art. 4 naszej konsty
tucji ogłosił apostolską wiarę rzymskokatolicką religią państwową, zaka
zując wszystkich innych form kultu. Jednak sekty protestanckie nie uspo
koiły się dopóki nie udało się im przy pomocy organizacji antykatolic
kich i pod fałszywymi pretekstami zmusić nasze organa ustawodawcze 
z początku do okaleczeń, a następnie uchylenia tego artykułu, który sta
nowił świętą opokę naszej wiary religijnej oraz potężną przeszkodę dla 
przenikania sekt. Jak tylko ten wał ochronny runął i ogłoszono wolność 
u >ajiama, spadła na nas niczym nie powstrzymana fala propagandy pro
testanckiej— Widzimy teraz, jak kaznodzieje protestanccy z irytującym 
cynizmem występują w  roli nauczycieli wiary, wylewających potoki fał
szywych nauk na ciemny lud na ulicach, placach i w  parkach naszych 
miast** *).

Ten list pasterski episkopatu peruwiańskiego, jakże jaskrawy i jakże 
prawdziwy, maluje obraz sytuacji katolicyzmu na tym kontynencie, 
n ie mówiąc już o tym, że jest on dowodem, dającym nienajlepszą ocenę 
moralnej postawy episkopatu, zagrożonego w  swych podstawach przez kon
kurencję.

Zagrożony los bratniej organizacji kościelnej w  Ameryce Łacińskiej 
zaniepokoił episkopat rzymskokatolicki w  USA. Oto, co powiedział przed
stawiciel episkopatu rzymskokatolickiego w  USA na konferencji „Córek 
Katolickich” w Waszyngtonie w 1943 roku:

^^Amerykańskie kościoły protestanckie eksportują misjonarzy do Ame
ryki Łacińskiej w  celu nawrócenia tubylców, którzy są stuprocentowymi 
katolikami niezależnie od tego, czy wykonują lub nie, obrzędy religijne. 
Narody te pragną mieć tylko jedną prawdziwą religię, albo nie mieć 
żadnej, natomiast Stany Zjednoczone mają około 200 tzw. religii... Rzecz 
naturalna, że narody te odrzucają kolonizatorów ze Stanów Zjednoczo
nych...”4)

') I. R. Grygulewlcz, op. cit., s. Z7J
*) I. R. Grygulewlcz, op. cit., s. 274.
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Podobnie wypowiedziało się na swoich łamach czasopismo watykańskie 
„Civilta Cattolica” w 1948 r.:

„Kościół rzymskokatolicki uważa się za jedyny prawdziwy kościół, po
siadający pełnomocnictwa boskie, dlatego żąda swobody działania jedynie 
tylko dla siebie. Co dotyczy innych kultów, to kościół naturalnie nie bę
dzie z nimi wojował mieczem, lecz będzie żądał, aby na podstawach usta
wowych było im zakazane głoszenie fałszywych doktryn. Z tego wynika, 
że w państwie, gdzie większość ludności wyznaje wiarę katolicką, koś
ciół będzie żądał prawnego zakazu fałszywych wyznań, a tam, gdzie istnie
ją  kulty mniejszościowe, kościół będzie nalegał, aby działały jedynie „de 
facto” i były pozbawione możliwości szerzenia swego wyznania” ... Jak 
widzimy, wypowiedzi tego czasopisma są bardzo szczere. Wydaje się, że 
niejeden członek episkopatu rzymskokatolickiego, mimo soborowych na
kazów, podpisałby się obecnie pod tą deklaracją „Civilta Cattolica” .

W. kilka lat później (w 1955 r.) pierwsza biskupia konferencja Ame
ryki Łacińskiej w Rio de Janeiro na zalecenie Piusa XII, wezwała bisku
pów  do wzmocnienia walki przeciwko niebezpieczeństwu protestanckiemu 
na zasadach propagowanych przez wspomniany wyżej organ prasy waty
kańskiej.

W dwa lata później (w 1957 r.) papież Pius XII na II Światowym 
Kongresie Apostolatu Świeckich w  Rzymie zakwalifikował protestantyzm 
jako jedno z czterech głównych niebezpieczeństw dla ludzkości na równi 
z  „marksizmem, spirytyzmem i laickimi wpływami na życie społeczne”5).

To były wypowiedzi z okresu przedsoborowego, które tylko sygnali
zowały niebezpieczeństwo, wzywały do walki z nim, ale na razie be;* 
gruntownego jego zbadania i podsumowania własnych sił i możliwości 
przeciwdziałania.

Sobór Vaticanum II ustalił nową taktykę i nowe podejście do sprawy 
nie tylko protestantyzmu na świecie, lecz w ogóle inaczej wierzących. 
Od tego czasu datuje się inna terminologia w odniesieniu do inaczej 
wierzących i nawet niewierzących. Przestano na ogół używać terminów 
„sekciarz, schizmatyk”, a zamiast tego przyjęto terminologię „bracia odłą
czeni” , wysunięto hasła zjednoczenia wszystkich chrześcijan w pierwszej 
kolejności.

Po czternastu latach (w 1962 r.) „Civilta Cattolica” już w innym tonie, 
znacznie łagodniejszym, wypowiada się przeciwko działalności misjonarzy 
protestanckich w Ameryce Łacińskiej: „Nasi bracia odłączeni nie mogą 
obrażać się, jeżeli widzą, że w momencie wzmocnienia ich działalności 
w  Ameryce Łacińskiej oraz wysyłania na te ziemie bezbrzeżne coraz więk
szej liczby ludzi i środków, organizowania zgodnie .z opracowanymi przez

•) La Ciyilta Cattolica z 19.X.19S7 r.
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ekumenizm współczesny kryteriami aktywnej współpracy międzykonfesyj - 
nej, my katolicy, też z poczuciem wielkiej odpowiedzialności odnosimy się 
do naszego obowiązku historycznego wobec kontynentu powstałego i rozwi
jającego sią dzięki -wierze katolickiej” .*)

2. Dane statystyczne o protestantyzmie w  opracownaiu jezuity 
P. Damborieny

W. tym  umiej więcej czasie w  środowisku' jezuickich naukowców, roz
poczęte się praca nad rozpoznaniem przeciwnika w terenie misyjnym. Roz
poczęto zbieranie i zestawianie danych statystycznych, określających stan

Ludność protestancka w Ameryce Łacińskiej w okresie 1938— 1961

I * . Kraj
Rok 1938 Rok 1959 Rok 1961

liczba
wyznawców

%  do 
ogółu 
ludn.

liczba
wyznawców

% do 
ogófu 
ludn.

liczba
wyznawców

% do 
ogółu 
ludn.

1 Argentyna 38 290 0,3 229 060 1,8 414 320 1,9
2 Bdhria 4 170 0,2 14 210 0.5 46 660 1,4
3 Brazylia 241 130 0,6 1 657 520 3,3 4 071 640 6,1
4 a ufe 99 460 2,0 264 670 4,4 834 840 11,8
5 Dominikana 14 930 0,9 26 090 1,2 43 760 1,6
i EŁwador 540 0,02 2 500 0,1 11 500 0,3
7 G wite ma la 21 740 1,0 76 250 2,8 149 080 3,9
8 Haiti 29 000 1,0 126 330 4,0 327 140 9,2
9 Honduras 2 030 0,9 17 610 1,3 34 490 1 3

1« Kolumbia 2 980 0,03 25 660 0,2 92 730 0,6
11 Kosłarika 1 660 0,3 7 770 1,0 22 900 1.0
12 Kuba 36 180 0,8 96 460 1,7 264 930 3,9
13 Meksyk 55 650 0,3 265 150 1,1 897 230 2,6
14 Nikaragua 16 S20 2,0 30 450 3,0 37 670 2,6
15 Pana/Ma 17310 2.* 32 770 4>2 41 780 4,0
16 Paragwaj 3 S0 0,03 15 740 1,1 36 560 2,1
17 Peru 12 210 0,2 27 420 0,3 94 050 0,9
18 Porto-Rico 29 120 1,5 130 980 6,0 174 710 7,4
19 Salwador 2 820 0,2 22 050 1,2 57 690 2,2
28 Urugwaj 1 910 0,1 20 590 0,9 42 590 0,5
21 Wenezuela 4 530 0,1 13 640 0,3 26 040 0,4

Razem 632 500 0,5 3 102 900 2,1 7 722 300 1,6

■) L a  C iv ilta  C atto lica  z  2.V I .1962 r.
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i sytuację protestantyzmu na kontynencie Ameryki Łacińskiej. Wśród tych 
naukowców zasługuje na uwagę o. P. Damboriena S. J., którego dwuto
mowe dzieło pt. „El Protestantismo en America Latina” , wydane w  Fri- 
burgo-Bogota, t. I w  1962 r., T. II —  1963 r., daje dość szeroki obraz roz
woju protestantyzmu w  okresie od 1938 do 1961 r.

Badaniem swoim o. Damboriena objął 21 państw Ameryki Łacińskiej: 
Meksyk, państwa Wysp Karaibskich (4), państwa Ameryki Środkowej (6) 
i państwa Ameryki Południowej (10). Autor brał pod uwagę następujące 
liczby: liczbę wyznawców i jej procent w  stosunku do ogółu ludności 
danego kraju, liczbę duchownych w  ogóle, duchownych obcokrajowców, 
studentów teologii itp. Naturalnie dane te są sprzed dziesięciu przeszło 
lat, ale ustalają one pewien stan, który jednak wiele mówi o sytuacji 
protestantyzmu i przedstawiają jego rozwój w przeszłości. Sądząc z do
tychczasowych danych statystycznych działalność misyjna protestantyzmu 
nie tylko nie osłabła, lecz odwrotnie jeszcze się wzmocniła.

Analizując dane porównawcze wyżej przedstawionej tablicy, o. Dambo
riena wypowiada się w następujący sposób: „Protestantyzm w Ameryce 
Łacińskiej w ciągu ostatnich pięciu dziesięcioleci mocno wzrósł, a tempo 
tego rozwoju wykazuje dalsze przyspieszenie — w  1915 r. było 170.000 
protestantów, w  1957 — 4,6 min, w  1961 r. —  7,7 milionów” 7). Istotnie 
tempo wzrostu jest zadziwiające: w  ciągu ostatnich 50 lat liczba protestan
tów zwiększyła się 45-krotnie. Największy pod względem procentowym 
wzrost obserwuje się w Chile ( l l^ /o  ogółu ludności), następnie w Haiti 
(9,2%), Porto-Rico (7,4'Yo) i Brazylii (6,1%).

Według obliczeń o. Damborieny wyznania protestanckie w 1957 r. dyspo
nowały 25.800 kościołami i kaplicami, co stanowi olbrzymi majątek, wy
magający dużych nakładów na ich utrzymanie. W 1961 r. liczba ta w y
datnie się zwiększyła — protestanci już mieli w swoim posiadaniu 42.400 
obiektów o przeznaczeniu sakralnym, oznacza to wzrost o 164°/o.

Interesujące są dane dotyczące składu protestantyzmu wg poszczegól
nych denominacji w  roku 1957.

To niepełne zestawienie denominacji protestanckich obejmuje jedynie 
wyznaniowe organizacje liczące ponad 20 tysięcy wyznawców. Również nie 
umieszczono w nim ani Towarzystwa Misyjnego dla Indian, liczącego 
ok. 106.000 członków, a także Świadków Jehowy, posiadających swoje 
placówki we wszystkich krajach Ameryki Łacińskiej, ale narazie trudne 
do ujęcia statystycznego.. Według o. Damborieny ujęte w  tablicy denomi
nacje, liczące razem 5.012.700 członków, stanowią ok. 93% wszystkich pro
testantów Ameryki Łacińskiej.

7 Soziographische Beilage zur Herder-Korrespondenz, nr 21.
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L ic z b a

Denominacji
frh llń w duchownych

w tym 
obcego 

pochodzenia
%

członków
na

1 mieszkańca

w ilu
krajach

1 112 430 2 550 790 31 440 21
856 400 460 — — 1 860 14

Z e i ia a i r a a  B a s 787 700 4 480 250 6 180 18

Z ? 2* * " * * * 702 530 410 80 19 1720 17
FtediM liM l! 488 240 1 400 380 27 350 11

335 320 1 860 — — 180 21
207 070 1 350 460 35 150 17

Ipiitap ifiśn 203 440 950 90 9 210 13
Ea«e»cbC)Ofla]iśd 96 600 180 12 6 530 5
Armtt Zbawienia 38 560 1 000 730 73 38 14
Łośoól uczciwej 

Ewangelii 36 000 300 260 86 120 16
Kościoły Boże 35 440 470 440 95 75 17

AagOame 23 500 170 60 37 140 5

E n k n r 23 120 170 40 23 130 8
B n t n  Czescy 22 890 190 30 16 120 3
Reformowani 22 550 220 130 58 100 8
Bracia Plymouth 21 920 280 230 84 80 15

Zestawienie liczb duchownych protestanckich za okres zaledwie 12 lat 
świadczy dobitnie o niezwykłej dynamice wzrostu ich ilości, a szczególnie 
duchownych miejscowego pochodzenia. Krajami przodującymi pod tym 
względem są: Kostarika (+44% ), Ekwador (30°/o), Boliwia (29%), Brazylia 
(296/o), Argentyna (28°/o). W liczbach bezwzględnych ogólna liczba duchow
nych protestanckich w  skali całego kontynentu zwiększyła się w ciągu tych 
lat o przeszło 307°/o, to znaczy dokonała skoku z 10.970 do 41.090 pracowników 
duchownych. Oznacza to olbrzymi wysiłek organizacyjny poszczególnych 
denominacji wyznaniowych kontynentu południowo- i środkowoamerykań
skiego, a także finansowy, przekraczający niewątpliwie ich możliwości. 
Niewątpliwie akcji misyjnej udzielana jest wydatna pomoc materialna 
z zewnątrz, głównie ze Stanów Zjednoczonych. O wysokości dotacji 
świadczy kwota 9.780.943 doi., wydatkowana w  1959 r. na działalność 
misji protestanckiej w  Ameryce'Łacińskiej .8) Neleżałoby podkreślić, że nie 
wszystkie denominacje wykazują aktywność na odcinku rozwijania swoich 
kadr misjonarskich: protestanckie kościoły, jak np. Kościół Luterski, dzia-

”) Jan Drohojowskl, s. 125.
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A oto dane dotyczące wzrostu liczby duchownych protestanckich w okre
sie od 1949 r. do 1961 r.:

L ic 2ba duchownych
1949 r. 1961 r. %

Lp. Kraj
ogółem krajowców % ogółem krajowców %

różnica
1949—
— 1961

1 Argentyna 760 370 49 2 200 1 700 77 +  28
2 Boliwia 420 130 31 1 060 640 60 +  29
3 Brazylia 2 200 1 420 65 21 970 20 550 94 +  29
4 Chile 520 310 59 970 660 68 + 9
5 Dominikana 180 100 57 410 280 68 +  11
6 Ekwador 160 57 35 400 130 34 — 1
7 Gwatemala 250 140 56 700 600 86 +  30
8 Haiti 520 460 88 1 510 1 330 88 0

9 Honduras 230 130 55 400 250 61 +  6
10 Kolumbia 720 380 53 1 300 840 64 +  11
11 Kostarika 120 23 19 440 280 63 +  44
12 Kuba 750 S80 78 1 590 1 370 86 +  *
13 Meksyk 1 520 1 300 86 2 950 2 520 85 — 1
14 Nikaragua 250 160 65 340 280 81 +16
15 Panama 210 110 52 58 330 56 + 4
16 Paragwaj 160 83 52 780 600 76 +24

17 Peru 604 380 59 1 580 840 54 —5
18 Porto-Rico 570 440 77 550 430 78 +1
19 Salwador 130 92 71 650 620 96 + 25 .

20 Urugwaj 100 55 55 250 170 68 +  13

21 Wenezuela 300 140 47 480 190 40 — 7

Ameryka Łacińska 10 970 7 150 65 41 090 34 550 84 +  19

łający nie we wszystkich krajach kontynentu (zaledwie w  14), posiadają 
stosunkowo małą liczbą duchownych. A  to negatywnie odbija się na roz
woju misji (np. na 1 księdza luterskiego przypada 1.860 wyznawców). 
Drugim momentem, znacznie wpływającym na rozwój i efektywne wyniki 
misji, jest również wzrost liczby duchownych miejscowego pochodzenia. 
Pod tym względem przodują tu „Kościoły Boże” (95%) i inne o mniejszej 
ilości wyznawców.

Dla oceny sytuacji danej denominacji wyznaniowej i jej możliwości 
misyjnej ważna jest nie tylko liczba misjonarzy duchownych, lecz rów
nież liczba wyznawców przypadająca na jednego duchownego misjonarza. 
Te liczby porównawcze określają potencjał misjonarski wyznania. Dane
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tego rodzaju łącznie z danymi o liczbie „narybku” w zestawieniu z danymi 
dotyczącymi sytuacji głównego konkurenta — Kościoła Rzymskokatolic
kiego przedstawia poniższa tabela, opracowana przez czasopismo Herder- 
-Korrespondenz (21) na podstawie materiałów o. Damborieny:

Liczba wyznawców na jednego:
E ra  je pastora

protest.
księdza
katol.

studenta 
teol. prot.

studenta 
kat. semin.

A_ tArksjfc 1 040 4 580 6 250 12 800
K_ W j^ .i E m A d d e

210 10 970 2 500 40 910
iTairi 2140 5 830 3 950 32 930
U w 410 7 740 1 150 41 380
Porto-Rico 750 5 360 8 830 22 000

C . Ameryka Środkowa 
Kosta rika 340 4 080 5 500 20110
Gwatemala 480 10 390 1 340 59 750
Honduras 220 10 510 1 220 27 46C

Nikaragua 780 4 560 1 430 18 640
Pmajiffl 160 4 250 3 130 29 030
Salwador 270 8 050 420 25 270

D . Ameryka Południowa 
Argentyna 420 4 630 2 500 17 270
Boliwia 100 4 800 330 26 730
Brazylia 440 5 380 2 620 15 480

Cbile 2110 2 820 9 620 22 920

Ekwador 100 3 120 290 8 160
Kolumbia 280 3 440 300 9 260
Paragwaj 100 4 700 8 330 13 040
Pero 220 5 350 490 25 640

Urugwaj 330 3 720 440 22 090
Wenezuela 120 4 660 630 25 320

W tej tablicy zawarte są b. ważne z punktu widzenia aktywności dzia
łania duszpasterskiego i misyjnego dane. Dotyczą one sprawy kadr dzia
łaczy kościelnych i wyznaniowych, tej właściwej broni w  dyspozycji or
ganizacji, umożliwiającej należytą działalność wśród członków organizacji 
i  ich sympatyków. To są kadry, przy pomocy których kościół względnie 
związek religijny realizuje swe plany, mobilizuje masy wierzących. Licz
na i dobrze wyszkolona kadra duchownych —  to gwarancja powodzenia 
w  pracy duszpasterskiej i misyjnej kościoła. Na ten temat pisał w pierw
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szych latach po wyzwoleniu znany w Polsce statystyk kościelny, ks. Pie- 
rożyński, w  czasopiśmie oo. Redemptorystów „Homo Dei” . Wówczas, zda
niem autora, stan i liczebność kadr duchownych kościoła były niezadowa
lające, ponieważ liczba ok. 10.000 księży diecezjalnych i zakonnych nie 
wystarczała dla należytego obsłużenia przeszło 20 milionowej masy ka
tolików w Polsce. Mówiąc o trudnej sytuacji kadrowej, ks. Pierożyński 
wskazał, że dla prawidłowej działalności duszpasterskiej na jednego du
chownego powinno przypadać maximum 1.000 wyznawców, oraz wysunął 
pod adresem hierarchii postulat, aby wzmacniając rekrutację alumnów 
dążyła do osiągnięcia przynajmniej liczby 20.000 księży w  Polsce.

W świetle tej reguły sytuacja wyznań protestanckich w Ameryce Ła
cińskiej jest daleko lepsza niż kościoła rzymskokatolickiego. Fakt ten 
potwierdzają dane liczbowe wyżej podanej, opracowanej przez o. Dam- 
borienę, tablicy statystycznej, porównującej stan kadrowy protestantyzmu 
i katolicyzmu na tym kontynencie. Jak widzimy, tylko w 2 krajach (Haiti 
i Chile) liczba wyznawców na jednego duchownego protestanckiego nie 
osiągnęła normy, w pozostałych krajach sytuacja protestantyzmu na od
cinku kadr jest nie tylko zadowalająca, ale dobra, a nawet bardzo dobra 
(np. w Boliwii, Paragwaju, Ekwadorze, Wenezueli, Kostarice, Panamie, gdzie 
jeden pastor obsługuje liczbę wyznawców nie przekraczającą nawet 200 
osób). Natomiast sytuacja Kościoła rzymskokatolickiego pod tym względem 
jest bardzo zła: są kraje, w  których na jednego księdza przypada pó 
przeszło 10.000 wyznawców (Dominikana, Gwatemala, Honduras). Najmniej
sza liczba wyznawców na jednego księdza przypada jedynie w Chile 
(2.820). W tym kraju sytuacja protestantyzmu jest podobna — jest to 
jedyny kraj, gdzie protestanccy duchowni znajdują się w  identycznej sy
tuacji (2.110 wyznawców na 1 pastora).

Co się tyczy liczby narybku — kandydatów do pracy misyjnej i dusz
pasterskiej, to i tu sytuacja protestantyzmu jest również lepsza w porów
naniu z położeniem kościoła rzymskokatolickiego. Pod tym względem pro
testantyzm jest najlepiej zabezpieczony w kadry narybku w takich kra
jach jak Ekwador, Boliwia, Kolumbia, Urugwaj, Peru, Salwador. Nato
miast sytuacja kościoła rzymskokatolickiego jest zupełnie zła: na jedne
go alumna seminarium duchownego przypada w niektórych krajach po 
przeszło 40.000 wyznawców (Gwatemala, Kuba, Dominikana), a najmniejsza 
liczba wyznawców na alumna jedynie w Ekwadorze (8.160) i Kolumbii 
(9.260). Dysproporcja jest rażąca i na niekorzyść katolicyzmu.

Właśnie to potwierdzenie przez o. P. Damborienę S. J. krytycznego 
stanu misji katolickiej spowodowało w Watykanie ponowną próbę rato
wania sytuacji: zwrócono się więc do krajów katolickich, posiadających 
liczniejsze kadry duchowieństwa, o udzielenie pomocy Ameryce Łacińskiej. 
Ale tego rodzaju braków nie da się uzupełnić w  krótkim czasie, na to 
potrzebne są lata, dziesiątki lat. Kończąc swe smutne rozważania na temat
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stwierdzonej na podstawie statystyki sytuacji katolicyzmu w Ameryce Ła
cińskiej, o. P. Damboriena doszedł do wniosku, że kościół katolicki stra
cił w  X X  w. w  tym kraju na rzecz protestantyzmu więcej wiernych niż 
stracił ich w Europie w okresie Reformacji.

3. Sytuacja Kościoła rzymskokatolickiego 
wg Annuario Pontificio 1971 r.

Wyżej przytoczone statystyczne dane, opracowane przez o. Damborienę, 
nae oddają w  całości ciężkiej, powiedziałbym tragicznej, sytuacji kościoła 
□a tym kontynencie. Dodatkowe dane, świadczące o kryzysie organiza
cyjnym  kościoła na kontynencie Ameryki Łacińskiej, znajdują się w urzę
dowym roczniku watykańskim, tzw. „Annuario Pontificio” na rok 1971, 
a mianowicie w  dziale pt. „Sedi residenziali” , zawierającym spis diecezji 
z  informacjami, dotyczącymi daty ich założenia, powierzchni w kilome
trach kwadratowych, ilości parafii, ąuasiparafii, kościołów, zakonników, 
zakonnic, księży diecezjalnych, zakonnych, liczby mieszkańców i w  tym 
katolików oraz inne. Należy zaznaczyć, że redakcja rocznika niestety nie 
dopilnowała, aby kurie diecezjalne w  terminie wysłały informacje, co 
spowodowało pewne braki i luki w tych informacjach, względnie ich 
meaktualność. Na ogół jednak podstawowy materiał został w  nim umiesz
czony i daje względne pojęcie o sytuacji kościoła w  poszczególnych die
cezjach.

Należy podkreślić, że Watykan już od dawna zdawał sobie sprawę 
z trudnej sytuacji kościoła na tym terenie. Próbował więc z początku prze
prowadzić reformę od góry, co było stosunkowo łatwiejsze, a mianowicie 
dokonać w  poszczególnych większych krajach nowego podziału na die
cezje, znacznie zwiększając ich ilość i odchodząc od praktyki krajów ka
tolickich w Europie. Obsadzenie bowiem diecezji biskupami, kurii zaś 
kurialistami, było łatwiejsze niż erygowanie parafii i ich obsadzenie księżmi 
diecezjalnymi. Proces ten bardzo uwydatnia zestawienie, obrazujące pow
stanie diecezji w okresie od XVI do roku 1970, sporządzone na pod
stawie Annuario Pontificio za rok 1971:

Z zestawienia wynika, że przeszło trzy czwarte diecezji (128 +  196) 
erygowano w  ciągu ostatnich 70 lat. W takiej np. Brazylii diecezje rosły 
w  X X  w. jak grzyby: w  ciągu 4 wieków (XVI—X IX) erygowano zaledwie 
17 diecezji, natomiast w X X  w. —  aż 135. Taka dynamika wzrostu die
cezjalnego aparatu administracyjnego jednak nie znajduje uzasadnienia 
merytorycznego, jeżeli wziąć pod uwagę liczbę istniejących tam parafii 
(4.971) i ilość obsługujących je księży diecezjalnych (5.047). Jeżeli porów
nać nasze warunki (27 diecezji, ok. 6.500 parafii), to liczba diecezji w Ame
ryce Łacińskiej jest stanowczo za duża.
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Dość erygowanych diecezji w Ameryce Łacińskiej

Lp. Kraj
XVI x v n

Wiek 

x v r a  XIX 1900—
—39

1940—
— 70

Razem

1 Argentyna 2 _ _ 5 29 13 49
2 Boliwia 1 2 — 1 3 — 7
3 Brazylia 1 2 s 9 55 80 152
4 Cfaile 2 — —  ' 2 10 S 19
S Dominikana 1 — — — — 4 5
6 Ekwador 1 — 1 5 — 5 12
7 Gwatemala 1 — — -r- 2 6 9
8 Haiti — — — 3 — — 3
9 Honduras 1 — — — 1 2 4

10 Kolumbia 4 — — 6 7 19 36

11 Kostarika — — — 1 1 2 4

12 Kuba 1 — 1 — 4 — 6

13 Meksyk 7 1 2 16 4 25 55

14 Nikaragua 1 — , — —  • 3 1 5

15 Panama 1 — — — 3 4

16 Paragwaj 1 — — — 2 2 5

17 Peru 4 1 — 4 1 9 19

18 Portoiiko 1 — — — 1 1 3

19 Salwador — — — 1 2 2 S

20 Urugwaj — — — 3 — 7 10

21 Wenezuela 1 — 2 4 3 10 20

R azem 31 6 11 60 128 196 432

Weźmiemy dla przykładu ten olbrzymi kraj — Brazylię: powierzchnia 
8.513.844 km8, ludność 84.990.000, katolików 78.840.000. Administracja koś
cielna przedstawia się nasętpująeo: diecezji — 152, parafii — 4.971, księ
ży diecezjalnych — 5.047. A  więc przeciętnie na jedną diecezję przypada 
33 parafie i 33 księży diecezjalnych oraz 525.600 katolików. To jest sta
tystyka, liczby przeciętne, a rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej: na 
152 erygowane diecezje 36 mają zaledwie od 4 do 15 parafii. Oznacza to, 
że są to diecezje kadłubowe zorganizowane na wyrost (tzn. nie wzrost 
wyznawców, lecz liczby parafii i księży). Dalej: na 152 diecezje w 73* 
ilość księży diecezjalnych jest mniejsza niż ilość parafii — fakt ten ozna
cza, że w wielu przypadkach proboszcz obsługuje nie jedną tylko swoją
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parafię, a więcej. Weźmy dla przykładu diecezje, posiadające zaledwie 
do 10 parafii. Takich diecezji kościół rzymskokatolicki w Brazylii ma 10. 
Oto jak przedstawia się sytuacja w  tych diecezjach.

I * - \ u u  fe e u ji
Rok
założenia parafii

I lo ść
księży

diec.
katolików

Annuario 
Pontificio 
1971 r. 

(str.)

1 2 3 4 5 6 7

1 1958 6 4 100 674 36

H w u 1913 5 7 280 OflO 59
3 B en Jesus do Laj>a 1962 6 6 162 000 75
4 Fk*vs*a 1964 8 2 199 850 166
5 1tM.il.MTa 1966 8 4 236 €00 213
6 Fm catn 1962 7 7 170 000 355
7 Ptfrolina 1923 8 15 310 000 365
g Porto NadonaJ 1935 10 33 150 000 377
9 Sx S5o Lais de Cścercs 1910 4 1 125 000 437
ia l i a ę u 1956 8 4 300 000 504

Zwróćmy uwagę na 4 diecezje, erygowane przed przeszło 50 laty. Wszyst
kie one posiadają zaledwie po kilka parafii. Świadczy to, że kurie die
cezjalne nie wykazały żadnej inicjatywy organizacyjnej, aby zwiększyć 
Hość parafii w  diecezji. A  katolików podano w  tych diecezjach po kilka
set tysięcy. W takich warunkach diecezje stanowią właściwie fikcję. Czy ma
jąc zaledwie tyle parafii i tyle księży diecezjalnych ordynariusz diecezji 
jest w  stanie obsłużyć setki tysięcy katolików, mieszkających na terenie 
diecezji? Czy w  takich warunkach może istnieć i rozwijać się normalna 
praca duszpasterska, tzn, odprawianie mszy niedzielnych w ośrodkach poza 
parafialnych, udzielanie posług religijnych: chrztów, ślubów kościelnych, 
pogrzebów? Jeżeli dane statystyczne, przytoczone przez Annuario Ponti
ficio 1971, są prawdziwe, to sytuacja kościoła rzymskokatolickiego w  Ame
ryce Łacińskiej jest pożałowania godna i nie należy się dziwić, że misjo
narze protestanccy mają tam ręce pełne roboty.

Spectator



Piotr Podgórski
„Posłannictwo”

nr 3—4/1373

SPOŁECZNOŚĆ Z QUMRAN 
A CHRZEŚCIJAŃSTWO

Latem 1947 roku, beduin Mohammed ed Dib pasł stado owiec na sto
kach wzgórz północno-zachodnich wybrzeży Morza Martwego, Jedna z owiec 
oddaliła się w poszukiwaniu lepszej trawy. Pasterz idąc za nią po skali
stym stoku, dostrzegł mały okrągły otwór wydrążony w  skale. Ze zrozu
miałą ciekawością zajrzał ostrożnie do wnętrza ale zdołał jedynie roz
poznać dużą ciemną grotę. Chwycił wówczas kamień i wrzucił go do 
środka. Słysząc huk — powstały z rozbijanych naczyń — doszedł do 
wniosku, że grota jest siedliskiem diabła i pośpiesznie opuścił to miejsce. 
Tajemnicza jaskinia nie dawała mu jednak spokoju. Po pewnym czasie 
powrócił więc w  okolice groty ale w towarzystwie swojego kolegi. Obaj 
pasterze dodając sobie nawzajem otuchy, wsunęli się przez ciasny otwór 
do środka. W mrocznym świetle dostrzegli kilka wielkich amfor, stojących 
na ziemi. Po wydobyciu ich na zewnątrz, okazało się, że dzbany zawie
rają zwoje skórzane, pokryte nieznanym pismem. Uniwersytet hebrajski 
w Jerozolimie na podstawie wstępnych badań ustalił, że zwoje były wła
snością sekty esseńskiej, osiadłej na północno-zachodnim wybrzeżu Morza 
Martwego w  okolicach Wadi Qumran').

Odkrycie manuskryptów ąumrańskich było niewątpliwie największym 
wydarzeniem we współczesnej archeologii biblijnej. Rękopisy znad Morza 
Martwego dokonały rewolucji w wielu dotychczasowych poglądach na 
religię Izraela. Wzbogaciły wiedzę o judaistycznych sektach żydowskich, 
stały się też powodem trwającej do dziś dyskusji na temat pochodzenia 
chrześcijaństwa.

*) Do niedawna w gronie biblistów katolickich panowało przekonanie, że gmina 
w Qumran stanowiła odrębną grupę wyznaniową, nienależącą do żadnej ze zna
nych sekt judaistycznych. Obecnie większość uczonych wypowiedziało się za przy
należnością sekty qumrańskiej do grona esseńczyków.
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Niektórzy uczeni po zapoznaniu się z treścią odnalezionych ksiąg, do
strzegli uderzające podobieństwo między społecznością z Qumran a pier
wotną jfTrrrng chrześcijańska. Wysunęli więc szereg śmiałych hipotez o bez
pośredniej zależności chrześcijaństwa od sekty żydowskiej z Qumran. 
Zależności te —  wlaniem uczonych — zarysowały się w  pięciu najważ- 
nipjij t f ń panitach:
L Jsa  d ir a r a id  a gmina z Qumran, 
i .  Jezus CSnrystus a Mistrz Sprawiedliwości,
X SSesjanizm.
4. Pserarołne gminy chrześcijańskie a sekta ąumrańska,
3L Apostołowie i kolegium dwunastu w  Qumran.

1. Sw. Jan Chrzciciel a gmina w Qumran

Zdaniem krytyki radykalnej św. Jan Chrzciciel już jako mały chło
piec był wychowywany przez esseńczyków w Qumran a nawet adopto
wany przez nich po śmierci Zachariasza i Elżbiety. Świadczą o tym liczne 
analogie, zachodzące między życiem i działalnością Jana Chrzciciela a esseń
czykami. Podobieństwa te zauważyli także uczeni katoliccy: J. Steinmann2), 
R. Murphy i J. Danielou3). Twierdzą oni na podstawie odnalezionych 
tekstów a zwłaszcza Księgi Reguły i Księgi Reguły Całego Zgromadze
nia, że gmina w  Qumran miała charakter kapłański. Członkowie jej na
zywający siebie synami Sadoka — arcykapłana z czasów Dawida — odzna
czali się doskonałością kapłańską (1 QS 8, 4— 10). Jan 'był synem kapłana 
Zachariasza i Elżbiety, wywodzącej się z córek Aarona. Był więc odpo
wiednim kandydatem na esseńczyka, tym bardziej że wychowywał się 
w  rodzinie pobożnej, oczekującej podobnie jak esseńczycy przyjścia Mesja
sza.

Na podstawie tych samych tekstów zarówno krytyka radykalna jak 
i  wspomniani wyżej egzegeci katoliccy dopatrują się pewnych analogii 
w  sposobie życia Jana Chrzciciela i społeczności z Qumran. Esseńczycy — 
jak  wiadomo — wywędrowali na pustynię i z dala od ludzi poprzez stu
dium Prawa i Proroków oraz przez modlitwę i pokutę, przygotowywali 
się na przyjście Mesjasza (1 QS 8, 13— 15). Jan działał także na pustyni1 
judzkiej z dala od gwarnych osiedli. Wierni, którzy do niego przychodzi
li przygotowywali się na przyjście Chrystusa poprzez pokutę i chrzest 
tt Jordanie.

J. Steinmann, Saint Jean Baptiste et la spiritualitate du desert, Paris 1955, s. 60. 
^ J. Danielou, Les manuscrits de la Mer Morte et les origines du christianisme, 

Paris 1957, s. 15—24.
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Gmina w Qumran podobnie jak cały naród żydowski stosowała częste 
obmycia rytualne, które powodowały oczyszczenie z grzechów. Księga Re
guły (1 QS 4, 20—22) wspomina także o bliżej nieokreślonym chrzcie escha
tologicznym, który ma nastąpić w  czasach mesjańskich. Według niektó
rych uczonych te same dwa chrzty znajdowały się w  programie działal
ności Jana Chrzciciela. Pierwszy był chrztem prowizorycznym, tymczaso
wym albo chrztem pokuty na odpuszczenie grzechów. Drugi wiązał się 
bezpośrednio z przybyciem Mesjasza i powodował wewnętrzną przemianę 
człowieka.

Wyraźne podobieństwo zaznaczało się w zakresie pokuty. Z Księgi 
Reguły wynika, że gmina w Qumran miała charakter pokutny (1 QS 1, 21). 
Członkowie jej oprócz obmyć rytualnych powodujących oczyszczenie z grze
chów, stosowali spowiedź. Ponadto obarczali się szeregiem najrozmaitszych 
kar, będących rekompensatą za popełnione przewinienia. Sw. Jan też 
nawoływał do czynienia pokuty. Zgromadzone wokół niego rzesze spo
wiadały się, przyjmując chrzest w Jordanie.

Religioznawstwo ateistyczne dostrzegło jeszcze jedno podobieństwo mię
dzy nauką Jana a teologią qumrańską. Podobieństwo to dotyczy poglądów 
mesjańskich. Zasadniczym celem esseńczyków było — jak wiadomo — 
oczekiwanie w ciszy i spokoju nastania czasów mesjańskich. Działalność 
Jana szła także w  kierunku przygotowania ludzi na przyjście Mesjasza. 
Mesjanizm stanowił więc główny trzon działalności zarówno Jana jak 
i esseńczyków.

Obok wyraźnych podobieństw zachodzących między nauką św. Jana 
a teologią ąumrańską, istniały pewne różnice. Pierwszą i chyba najistot
niejszą różnicą był uniwersalizm Janowy. Sekta żyła w odosobnieniu z da
la od ludzi. Nauka jej przeznaczona była wyłącznie dla członków zgro
madzenia, odznaczających się doskonałością kapłańską. Jan natomiast przy
szedł z programem przeznaczonym dla wszystkich a nie tylko do najpo
bożniej szych czy najdoskonalszych.

Pewna różnica zaznaczała się w  pojmowaniu pokuty. Qumrańczycy ro
zumieli pokutę zgodnie z nauką zawartą w apokryfach. Opierali się zwłasz
cza na Księdze Jubileuszów i Psalmach Salomona. Pokutowali więc za 
niewierność narodu i przeklinali bezbożnych. Pokuta Janowa (metanoia) 
oznaczała zmianę sposobu myślenia, wewnętrzne przeobrażenie, osiągnię
cie wyższego stopnia doskonałości. To trwałe wewnętrzne przeobrażenie, 
będące niejako prezentem dla przyszłego Mesjasza, mogło być osiągalne 
tylko przez doskonałość życia i częste wyznawanie swych grzechów.

Trzeba jednak obiektywnie zauważyć, że podobieństwo w zakresie po
kuty jest bardziej wyraźne, niż różnica. Nie wykluczone więc, że trzon 
nauki o pokucie zaczerpnął Chrzciciel z teologii qumrańskiej. Następnie 
pogłębił sens i znaczenie pokuty, co spowodowało pewien rozdźwięk mię
dzy porównywanymi tu poglądami.
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Trudniej jest dopatrywać się analogii pomiędzy chrztem w Jordanie 
a obmyciami rytualnymi, jakie praktykowali członkowie sekty. Ablucje 
stosowane według przepisów Prawa, były powtarzane w nieskończoność. 
Sw. Jan chrzcił tylko jeden raz. Ponadto chrzest Janowy nie był chwi
lowym oczyszczeniem z grzechów, lecz ściśle określoną rzeczywistością 
zbawczą. Należy też wykluczyć tezę o dwu rodzajach chrztu Janowego. 
W Ewangeliach bowiem brak jest wystarczających argumentów, które 
bez większych zastrzeżeń pozwoliłyby na przyjęcie takiej tezy.

Trzeba jednak zaznaczyć, że sam fakt zanurzania w  wodzie, nie był 
wymysłem św. Jana. Wszelkie ablucje włącznie z wchodzeniem do wody, 
praktykowane były na Bliskim Wschodzie od niepamiętnych czasów. Sta
rożytni bowiem uważali, że woda ma właściwości oczyszczające nie tylko 
gdy chodzi o ciało ale i stronę wewnętrzną człowieka. Przekonanie o tych 
nadzwyczajnych właściwościach wody bardzo mocno zakorzeniło się u Ży
dów. Sw. Jan przyjął więc zwyczaj zanurzania w wodzie od swoich ro
daków z tym, że nadał mu całkowicie inny sens niż to miało miejsce 
u Żydów, czy też u esseńczyków. Mamy tu zatem jeszcze jeden (obok 
pokuty) przykład zapożyczenia a następnie rozwinięcia i pogłębienia zja
wiska chrztu.

Analogiczna sytuacja występuje na gruncie poglądów mesjańskich. Sw. 
Jan żył w okresie, kiedy oczekiwania mesjańskie w Izraelu były szcze
gólnie nasilone. Ulegali im wszyscy: faryzeusze, saduceusze, esseńczycy 
i pospólstwo. Jan zaczerpnął więc ideę mesjańską z własnego środowiska, 
nadając jej oczywiście inne znaczenie.

Elementy teologii esseńskiej występujące w nauce Jana Chrzciciela, 
skłaniają do wyciągnięcia wniosku, że Prorok ten zetknął się w  czasie 
swojego pobytu na pustyni z członkami sekty. Nie wykluczone, że przez 
pewien czas przebywał w jakimś klasztorze, studiując Prawo i Proroków. 
Mógł przybyć do esseńczyków jako dorosły mężczyzna lub jako mały chło
piec. Ta druga ewentualność wydaje się bardziej prawdopodobna. Z Ewan
gelii wynika, że Elżbieta urodziła Jana będąc już w starszym wieku. 
Napewno więc nie zdążyła wychować syna. W związku z tym Jan musiał 
się uczyć i wychowywać u kogoś innego. Wiadomo, że posiadał wysokie 
wykształcenie teologiczne. Edukację taką mógł zdobyć w  którejś ze szkół 
prawno-teologicznych w  Jerozolimie albo u esseńczyków. Pierwszy człon 
alternatywy odpada, gdyż na szkołę w  Jerozolimie mógł sobie pozwolić 
jedynie ktoś zamożny. Jest więc zupełnie możliwe, że nauczycielami Ja
na byli esseńczycy, którzy adoptowali go po śmierci Zachariasza i Elżbie
ty. Po dojściu do pełnoletności Chrzciciel opuścił klasztor esseński i za
czął działać na własną rękę. Naukę, którą zdobył u esseńczyków pogłę
bił i rozwinął, nadając jej inny sens.



2. Pan Jezus a Mistrz Sprawiedliwości

Znany uczony francuski A. Dupont-Sommer po zapoznaniu sią z K o
mentarzem Habakuka, dostrzegł uderzające podobieństwo Jezusa Chrystu
sa do Mistrza Sprawiedliwości —  przełożonego gminy esseńskiej4). Ogło
sił, że Mistrz Sprawiedliwości uważany był przez swoją sektę za: Mesja
sza, Odkupiciela oraz istotę Bożą. Prześladowany przez kapłanów Jero
zolimy, poniósł śmierć męczeńską. Następnie zmartwychwstał i pełen blasku 
ukazał się wiernym, zapowiadając ukaranie swych wrogów. Śmierć Mistrza 
Sprawiedliwości nastąpiła zdaniem Dupont-Sommera około 65 roku p.n.e. 
Chrześcijaństwo miało więc bardzo dużo czasu, aby zapoznać się z opi
saną historią i dokonać ewentualnych zapożyczeń. Inni uczeni posunęli 
się w swoich poglądach jeszcze dalej. Byli nawet i tacy, którzy całkowi
cie identyfikowali Mistrza Sprawiedliwości z Chrystusem 5).

Nie potrzeba zbyt wielu argumentów, aby obalić tezę Dupont-Sommera 
i  innych. Wystarczy powiedzieć, że Mistrz Sprawiedliwości nie był Mesja
szem i nikt go za takiego nie uważał. W pismach znad Morza Martwego 
nie ma żadnych argumentów na mesjanizm założyciela sekty. Byłoby to 
zresztą sprzeczne z nauką ąumrańczyków, którzy oczekiwali przyjścia aż 
dwóch Mesjaszy i jednego Proroka. Dupont-Sommer formułując swoją 
“tezę, oparł się widocznie na przypuszczeniach, które nasunęły mu się 
w  trakcie czytania Komentarza Habakuka.

Mistrz Sprawiedliwości nie był też Odkupicielem. Żadne pismo ąumrań- 
skie nie dawało mu takich uprawnień. Nauka esseńczyków mocno zwią
zana z mozaizmem, za jedynego Zbawiciela uważała Boga. Tylko Jahve 
był odpowiedzialny za losy ludzi i świata. On Jeden mógł stworzyć, 
zbawić lub zniszczyć.

Kolejnym błędem jaki popełnił uczony francuski, było podniesienie 
Mistrza Sprawiedliwości do poziomu Boga. Tezę o boskim pochodzeniu 
założyciela gminy, wyraził w  oparciu o tekst Komentarza Habakuka (1 Q 
p  Hab. 8,16; 9,2) który mówi o ukazaniu się złego kapłana, prześladują
cego Nauczyciela Sprawiedliwości. Cytowany fragment jest jednak uszko
dzony i nie można stwierdzić z całą stanowczością, czy prześladowania 
i cierpienia odnosiły się faktycznie do przywódcy esseńczyków. W pierw
szych kolumnach manuskryptu jest wprawdzie mowa o prześladowaniu 
qumrańczyków przez synagogę jerozolimską. Ale później następuje wiersz 
zgoła nieczytelny, po czym mamy opis cierpień sługi Jahve, znanego 
z proroctwa Izajasza. Dupont-Sommer doszedł do wniosku, że cierpie
nia Mistrza Sprawiedliwości były cierpieniami sługi Jahwe. Kontekst cy
towanego fragmentu wskazuje raczej na to, że autor Komentarza

*) a . Dupont-Sommer, Le livre des Hymnes decouvert pres de la Mer Morte, 
PariS 1957, s. 13.

‘) J. Teicher, Jesus in the Habakuk Scroll, Journal Jewisc Stuflies, 3 (1952) 55.
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zestawił z sobą dwa różne opisy chcąc najprawdopodobniej porównać 
cierpienia Mistrza z cierpieniami sługi. Poważne obawy wysuwane są 
pod adresem innej tezy Dupont-Sommera traktującej o męczeńskiej śmier
ci Nauczyciela Sprawiedliwości oraz jego chwalebnym zmartwychwstaniu. 
Uczony opierając swoje twierdzenie na fragmencie Komentarza Habakuka 
(1 Q p. Hab. 11, 4— 8) dowodził, że jest tam mowa o Mistrzu Sprawiedli
wości, który został skazany na śmierć, a następnie zmartwychwstał i uka
rał Jerozolimę za jej przewinienia. Tymczasem wspomniany fragment doty
czył kapłana bezbożnego, który kiedyś prześladował Mistrza i który w  dniu 
przebłagania pojawił się znów, aby zakłócić spokój panujący w  gminie.
O męczeństwie Nauczyciela Sprawiedliwości nie wspomina żaden manu
skrypt ąumrański. Jedynie Dokument Damasceński mówi dwukrotnie o je 
go śmierci ale była to śmierć normalna, spokojna (DD, 19, 35 n).

Powstaje pytanie, co skłoniło uczonego francuskiego do sformułowa
nia tej hipotezy? Najprawdopodobniej Dupont-Sommer dokonał w  zda
niu przestawienia podmiotu. Założył z góry, że pojawienie się kapłana 
bezbożnego w celu prześladowania gminy, pociągnęło za sobą śmierć Mis
trza Sprawiedliwości, ponowne zaś przybycie kapłana bezbożnego w  dniu 
Przebłagania związał z pojawieniem się zmartwychwstałego Mistrza. Mó
wiąc wyraźniej, zamiast przetłumaczyć, że kapłan bezbożny przyszedł po 
raz drugi prześladować gminę, przetłumaczył, że to Mistrz Sprawiedli
wości pojawił się po raz drugi, aby zemścić się na swoich wrogach °).

Nauczyciel Sprawiedliwości nie posiadał więc cech charakterystycznych 
Jezusowi. W związku z tym tożsamość obydwu postaci jest zupełnie wy
kluczona. Przełożony sekty nie mógł być też prototypem Chrystusa. W prze
ciwnym wypadku postać Jezusa z Nazaretu przedstawiałaby się całko
wicie inaczej i byłaby sprzeczna z opisem ewangelicznym 7).

Jest jeszcze jeden argument, który nie pozwala na identyfikację Je
zusa Chrystusa z Nauczycielem Sprawiedliwości. Chodzi mianowicie o to, 
czy termin „Mistrz Sprawiedliwości” odnosił się do jednej konkretnej 
osoby, czy też używany był na oznaczenie każdorazowego przywódcy gmi
ny. W gronie egzegetów katolickich panuje przekonanie, że gmina posia
dała kilku mistrzów Sprawiedliwości, pełniących kolejno funkcję naczel
ników zgromadzenia. Jeśli uzyskamy całkowitą pewność, że termin „Na
uczyciel Sprawiedliwości” dotyczył urzędu a nie konkretnej osoby, w ów 

®) H. Strykowski, Manuskrypty z Qumran a chrześcijaństwo, „Studia Biblijne” ,. 
Lublin 1959, s. 115 n.

') Znany archeolog amerykański z uniwersytetu Pensylwanii W. F. Albright 
powiedział, że absolutnie nie wierzy w  legendy o przedchrześcijańskim Jezusie. 
(„The American Ecclesiastical Review” , 135 (195G) 281).
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czas wszelkie wysiłki w  kierunku identyfikacji porównywanych tu posta
ci nie będą miały żadnego sensu 8).

3. Mesjanizm

Głównym celem ąumrańczyków było oczekiwanie w ciszy i spokoju 
przez modlitwę i pokutą oraz przez studium Prawa i Proroków nastania 
czasów mesjańskich. Oczekiwania te koncentrowały się wokół trzech po
staci, a mianowicie: dwóch Mesjaszy i jednego Proroka0). Widać to na 
przykładzie Księgi Reguły, gdzie czytamy: „...aż przyjdzie Prorok i Me
sjasz z Izraela i z Aarona” (1 QS 9, 11). Księga Reguły Całego Zgromadzenia 
mówi: „W  czasach mesjańskich ukaże się kapłan i Mesjasz z Izraela” 
jl QS a2, 11—22). Podobny sąd wyraża Dokument Damasceński (DD. 19,35— 
20,1) „Od czasu śmierci Mistrza Sprawiedliwości aż do czasu przyjścia 
Mesjasza z linii Aarona i Izraela” . Mesjasz z Aarona odznaczający się 
godnością kapłańską miał zapewne w czasach odrodzonego królestwa judz
kiego sprawować funkcję Najwyższego Kapłana. Mesjasz z Izraela cha
rakteryzujący się godnością królewską, przeznaczony był do wykonywania 
funkcji państwowych. Widać tu nawiązanie do dawnych monarchów: Saula, 
Dawida i Salomona, którzy w teokratycznym państwie żydowskim, spra
wując władzę w zastępstwie samego Boga, uważani byli za boskich po
mazańców.

Niektórzy uczeni w obydwu Mesjaszach widzieli jedną osobę, która 
miała sprawować dwie funkcje: kapłańską i królewską. W związku z tym 
oczekiwania mesjańskie w Qumran sprowadzały by się do jednej posta
ci bardzo podobnej do Chrystusa. Pogląd ten nie znalazł jednak uzasadnie
nia w tekstach. Przytoczone wyżej fragmenty mówią wyraźnie o dwóch 
mesjaszach. Widać to zwłaszcza w Księdze Reguły Całego Zgromadzenia, 
która twierdzi, że Mesjasz z Aarona przewyższał godnością Mesjasza kró
lewskiego. Pierwszy bowiem zasiadał przy stole i pierwszy błogosławił 
chleb i wino.

Zachodzi pytanie, jakie konkretne postaci stały za plecami obu Me
sjaszy i Proroka? Odpowiedź nie jest prosta, gdyż problem mesjanizmu 
ąumrańskiego należy do najbardziej zawiłych zagadnień w qumranisty- 
ce i jak dotychczas nie został w pełni rozwiązany. Aby choć w części 
odpowiedzieć na postawione pytanie, należy przeanalizować stosunek Na
uczyciela Sprawiedliwości do Mesjasza religijnego czyli Mesjasza z rodu

*) H. Gaster jest przekonany, że nazwa „Mistrz Sprawiedliwości”  nie dotyczy 
konkretnej osoby, ale oznacza stały urząd w łonie sekty. (The Dead Sea Scriptu- 
res ln English Translation Nev York, 1956).

») a . s . Van der Woude, Le Maitre de Iustice et les deux messias de la Com- 
munaute de Qumran, w  La Secte de Qumran, Louwaln 1955, 124.
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Aaroos. Czy aie była to przypadkiem jedna i ta sama osoba? Kim był 
X soczyóe5 Sprawiedliwości? Z manuskryptów wynika, że była to wybitna 
p a ca ć iś r ó o  esssiczyków. Posiadał nie tylko godność kapłańską, lecz 
ja m - charakterystyczne prorokom. Przeciwnikiem jego był kapłan

ocsz fczłowiek kłamliwy (1 Q p Hab. 2,8). Uczeni w kapłanie bez- 
m a n u ją Aleksandra Janneusza, który sprawował rządy królewskie 

w  Twait-łn między 103 a 76 rokiem p. Ch. Człowiekiem kłamliwym mógł 
gjąć S zp a tu  ben Szetah — przywódca faryzeuszy, który żył w tym samym 
m a m , eo Afcefesander Janneusz. Nauczyciel Sprawiedliwości był przywódcą 
a l l i .  Tm dno powiedzieć, czy był też jej założycielem ponieważ Doku- 
u m r  Damasceński stwierdza, że Mistrz przybył do sekty w dwadzieś- 
o a  fet po je j założeniu (DD. 1,9). Nauczyciel Sprawiedliwości zgodnie 
*  Kłjnentarzem Habakuka nazywany był tłumaczem Prawa (1 Q p Hab. 7,4). 
W  związku z tym nasuwa się przypuszczenie, że tytuł „Nauczyciel Spra
wiedliwości7’ nie odnosił się do jednej konkretnej osoby, ale używany był 
32 oznaczenie każdorazowego przywódcy gminy, który trudnił się między 
innymi interpretacją Prawa. W dalszym rozumowaniu należy wprowadzić 
rozróżnienie między Nauczycielem Sprawiedliwości historycznym i escha- 
mlogjcznym. Historyczny to każdorazowy przywódca gminy. Eschatologicz
ny zaś, io ten, który według manuskryptów miał przyjść przy końcu 
c s s ó w . Przedmiotem naszych porównań może więc być tylko Mistrz escha
tologiczny. Wiele dokumentów stwierdza, że Nauczyciel eschatologiczny 
pezyjdzie w tym samym czasie, co Mesjasz z Izraela. Inne dokumenty 
wręcz utożsamiają go z Mesjaszem z Aarona. W dalszym ciągu jednak 
nie wiadomo kim był Mesjasz religijny? Na szczęście jeden z dokumen
tów  stwierdza, że Mistrz eschatologiczny będzie arcykapłanem eschato
logicznym. Z trzeciej Księgi Królewskiej (3 Kri. 19,15) wiadomo, że arcy
kapłanem eschatologicznym był Eliasz. Stąd prosty wniosek, że Mesja
szem religijnym miał być Prorok Eliasz.

XIe wyjaśniona pozostała sprawa Mesjasza królewskiego. Trudno jest 
wskazać tu na jakąś konkretną osobę. Wiadomo jedynie, że miał nim 
być potomek z rodu Dawida, z którym Żydzi wiązali nadzieje powrotu 
Izraela do dawnej świetności.

Trzecią postacią mesjańską był .Prorok, który według esseńczyków po
jaw ił się tuż przed nastaniem królestwa mesjańskiego. Z manuskryptów 
wynika, że przyjście Proroka już nastąpiło. W oparciu o zapowiedź M oj
żesza zawartą w Księdze Powtórzonego Prawa (18,15) dotyczącą zesła
nia narodowi izraelskiemu nowego Proroka, który godnością równał się 
Mojżeszowi, Qumrańczycy utożsamiali Nauczyciela Sprawiedliwości z no
wym  Prorokiem.

Treść mesjanistycznych poglądów sekty znad Morza Martwego roz
mijała się więc z chrześcijańską koncepcją Mesjasza. Stąd nie można
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w  sposób bezpośredni uzależniać obydwu poglądów. Pewne aspekty wska
zują jednak na to, że obydwa kierunki wyszły z jednego środowiska 
kulturowego. Środowiskiem tym były najprawdopodobniej klasztory esseń- 
skie. Jan Chrzciciel, który przez dłuższy czas przebywał u esseńczyków, 
zapoznał się bardzo dokładnie z ideą mesjańską. W przeciwieństwie do 
sekty uparcie broniącej swej nauki, przed obcymi, Jan po wyjściu na 
pustynię zaczął propagować przyjście Mesjasza wszystkim, którzy go chęt
nie słuchali. Było to pierwsze odstępstwo Chrzciciela od separatystycz
nych tendencji essenizmu. Po raz drugi odstąpił od zasad swoich wycho
wawców, kiedy funkcję Mesjasza religijnego i królewskiego „powierzył” 
jednaj osobie. Mesjasz jego miał spełnić funkcję religijną natychmiast 
po przyjściu na ziemię, funkcję królewską natomiast w czasach eschato
logicznych, wraz z nastaniem królestwa niebieskiego. Wreszcie trzecim 
odstępstwem a może nawet i blużnierstwem przeciw doktrynie esseńczy
ków było zlekceważenie Proroka, poprzedzającego nadejście Mesjaszy. Obo
wiązki Proroka Jan przejął na siebie, poprzedzając działalność Chrystusa.

4. Społeczność w Qumran a pierwotne gminy chrześcijańskie

Nie tylko krytyka radykalna, ale także uczeni katoliccy widzą pew
ne analogie między zgromadzeniem ąumrańskim a doktryną, organizacją 
i liturgią starożytnego Kościoła.0

Esseńczycy posiadali swojego przywódcę, zarządzającego całym zgro
madzeniem. Był nim jak wiadomo Mistrz Sprawiedliwości — najwyższy 
kapłan i tłumacz Prawa. Sekta miała też grupę kapłanów, zajmujących 
się sprawowaniem liturgii. Na straży porządku i dyscypliny stało kole
gium, składające się z dwunastu sędziów cywilnych oraz trzech duchow
nych (1 QS 8,1). Warunkiem przyjęcia do zgromadzenia było odbycie dwu
letniego nowicjatu, który decydował o dalszych losach kandydata (1 QS 
6,13—23). Gmina ąumrańska podobnie jak Kościół oparta była na wza
jemnej miłości (1 QS 1,1—9n) i wspólnocie dóbr (1 QS 6,22). Podobieństwo 
zaznaczało się też w  dziedzinie kultu i liturgii. Wystarczy przytoczyć 
chociażby wspólne uczty qumrańskie, przypominające swym wyglądem 
chrześcijańskie agapy (1 QS 6,4n).

Obok wyraźnych podobieństw istniały dość istotne różnice. Esseńczy
cy jak już wiadomo żyli w odosobnieniu w warunkach niemal kontempla
cyjnych. Nauka ich przeznaczona była dla określonej grupy i nie wycho
dziła poza mury eremu. Chrześcijaństwo zaś było prawdą obiektywną,

'•) J. Danielou, La Bibie et 1 Orient, Paris 1955, s. 104—116, ponadto: Schmitt, 
Murphy i steinmann.

40



przeznaczoną dla wszystkich, bez względu na przynależność religijną, na
rodowość lub rasą.

Warunkiem przyjęcia do Kościoła był chrzest oraz wiara w zmartwych
wstałego Chrystusa. Zasada ta nie obowiązywała u esseńczyków. Było 
jednak coś wspólnego w naborze kandydatów do omawianych tu społecz
ności religijnych. W obydwu bowiem przypadkach istniał dwuletni nowi
cjat, który każdy kandydat zobowiązany był odbyć, zanim wszedł do spo
łeczności wiernych. Nie ulega wątpliwości, że młode chrześcijaństwo za
pożyczyło ten zwyczaj od essenizmu.

Można też mówić o pewnych zapożyczeniach, gdy chodzi o agapy czyli 
uczty miłości. Od strony zewnętrznej agapy chrześcijańskie niczym nie 
różniły się od uczt ąumrańskich. W gruncie rzeczy jednak wspólnota 
ąumrańska traktowała swoje agapy jako posiłek zabarwiony pewnymi 
symptomami sakralności. Agapy chrześcijańskie natomiast miały charakter 
wybitnie kultowy.

Podobieństwo w zakresie kultu sprowadzało się jedynie do omówionych 
wyżej agap. Gdy chodzi o pozostałe dziedziny kultu, można mówić je 
dynie o różnicach. Aczkolwiek esseńczycy nie trzymali się kurczowo mo- 
zaistycznego systemu ofiarnictwa, to jednak zachowali podstawowe prze
pisy rytuału ustanowionego przez Mojżesza. Stosowali więc krwawe ofia
ry ze zwierząt oraz ofiary z płodów ziemi. Świadczą o tym odkopane' 
dziś kości zwierzęce w okolicach ąumrańskiego monastyru. Zachowali po
nadto większość świąt żydowskich, które obchodzili jednak w innych 
dniach niż synagoga jerozolimska. Chrześcijaństwo zdecydowanie odstąpi
ło od wszelkich ofiar starotestamentowych, odrzucając jednocześnie ka
lendarz świąt żydowskich. Na ołtarzu zamiast baranka i wołu pojawił się 
chleb i wino — niekrwawa ofiara Nowego Przymierza.

Reasumując przedstawione podobieństwa i różnice należy stwierdzić,, 
że Kościół pierwotny zaczerpnął pewne wzory w dziedzinie organizacji, 
kultu i liturgii od esseńczyków. Nie wykluczone, że w początkowym okre
sie rozwoju Kościoła, czyli w okresie jerozolimskim, podobieństwo w dzie
dzinie organizacji pomiędzy porównywanymi gminami było wyraźniejsze. 
W okresie rzymskim Kościół zaczął stopniowo zatracać formy charakte
rystyczne dla kultury judaistycznej. Pod najporem elementów cywilizacji 
romańskiej oraz ustroju feudalnego, upodobnił się zwłaszcza w dziedzinie 
zarządzania i podziału administracyjnego do systemu administracji stoso
wanego przez władze świeckie. Podział na prowincje kościelne, metropolie, 
diecezje i parafie, wzorowany był na podziale terytorialnym imperium 
rzymskiego. Niektóre zaś stopnie w hierarchii kościelnej przypominają 
urzędy albo z okresu cesarstwa, albo też monarchii frankońskiej.
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5. Apostołowie i kolegium dwunastu w Qumran

Apostołowie zostali wybrani bezpośrednio przez Chrystusa Pana. Fakt 
ten zanotowały cztery Ewangelie, podając szczegółowy opis dokonanego 
wyboru. Wybór kolegium dwunastu,ł) w Qumran zachował się natomiast 
w Księdze Reguły (1QS 8, 1—10). Po zapoznaniu się z obydwoma opisami 
nie trudno zauważyć, że wybór poszczególnych kolegium różnił się. Ko
legia te miały też inne zadania. Rada dwunastu w Qumran wybrana była 
przez wszystkich esseńczyków. Z faktem tym zgodził się nawet Dupont- 
-Sommer, który początkowo uważał, że wyboru dokonał sam przywódca 
zgromadzenia.

Apostołowie symbolizowali dwanaście pokoleń Izraela. Esseńczycy nie 
zastosowali tej symboliki, gdyż oprócz dwunastu mężów świeckich w  skład 
rady wchodziło jeszcze trzech duchownych, co podnosiło liczbę członków 
kolegium do piętnastu osób.

Zasadnicza różnica zaznaczała się w funkcjach wykonywanych przez 
oba kolegia. Naczelnym zadaniem apostołów było głoszenie Ewangelii, za
rządzanie Kościołem wraz z jego majątkiem oraz mianowanie prezbiterów. 
Kolegium dwunastu w Qumran nie głosiło nauki swej sekty, nie miano
wało kapłanów i nie zarządzało majątkiem klasztornym. Nominacja no
wych kapłanów i administrowanie majątkiem należało do przełożonego 
oraz wszystkich członków zgromadzenia. Kolegium dwunastu pełniło jedy
nie funkcje sądownicze. Stało na straży porządku i dyscypliny w łonie 
sekty.

Była jeszcze jedna różnica między obiema instytucjami. Kolegium qum- 
rańskie nie było urzędem stałym. Jego członkowie co pewien czas zmieniali 
się, byli zastępowani przez nowych. Kolegium Apostołów natomiast było 
instytucją jednorazową, niepowtarzalną.

Z a k o ń c z e n i e

Na tle szerokiej dyskusji dotyczącej początków oraz pochodzenia chrześ
cijaństwa, można spotkać różne wypowiedzi, czasami popadające w skraj
ność. Niektórzy uczeni wyprowadzają chrześcijaństwo wprost od essenizmu. 
Inni natomiast w sposób apologetyczny i bez żadnego krytycyzmu, kwestio
nują wszelkie związki między porównywanymi doktrynami. Tymczasem 
prawda leży jak zwykle po środku. Przykładem wypośrodkowanej opstawy

” ) Stosunek apostołów do kolegium dwunastu w Qumran omawia ks. F. Grygle- 
wicz: Kolegium dwunastu w Nowym Testamencie i w Qumran, Współczesna Myśl 
Teologiczna, praca zbiorowa, Warszawa — Kraków — Lublin (209—228). Ks. Grygle- 
wicz podaje obszerną literaturę z zakresu omawianego zagadnienia.
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w  sporze dotyczącym pochodzenia chrześcijaństwa od zgromadzenia ąumrań- 
skiego, są poglądy współczesnego, postępowego jezuity francuskiego J. Da- 
nielou. Chociaż nie przecenia on wpływów essenizmu na teologię chrześ
cijańską, to jednak uważa, że wpływy te zaakcentowały się bardzo w y
raźnie w  doktrynie, organizacji i liturgii starożytnego Kościoła.

Jest rzeczą zrozumiałą, że chrześcijaństwo nie powstało na bezkresnej 
pustyni z dala od jakichkolwiek ośrodków cywilizacji. Zrodziło się w spo
łeczeństwie zorganizowanym, będącym na dość wysokim poziomie kultury. 
Nie mogło więc uchronić się przed wpływami środowiska.

Dając podwaliny jakiejkolwiek organizacji, trzeba oprzeć się na pew
nym wzorze, modelu. Dla grupki osób skupionej wokół Chrystusa, a póź
niej wokół apostołów, nie mogła być modelem postępowania ani synagoga 
jerozolimska, ani inne znienawidzone ugrupowania żydowskie. Istniała jed
nak organizacja, która mogła zwrócić na siebie uwagę zarówno Chrystusa 
jak i Jego wiernych. Esseńczycy, gdyż o nich tu chodzi, charakteryzowali 
się pobożnością, czystością i jak to określają manuskrypty, doskonałością 
kapłańską. Sposób bycia tej właśnie społeczności, na pewno uzyskał apro
batę pierwotnych chrześcijan. Apostołowie, którzy otrzymali zadanie zorga
nizowania Kościoła woleli więc zwrócić się po wzór do essenizmu, niż 
do znienawidzonej synagogi w Jerozolimie.

Trzeba mieć też na uwadze fakt, że wielu członków pierwotnego Koś
cioła rekrutowało się z esseńczyków. Ludzie ci przynieśli z sobą pewne na
wyki, które automatycznie udzielały się innym, absolutnie niezwiązanym 
z essenizmem. Nie ulega wątpliwości, że najwięcej elementów doktryny 
esseńskiej przyniósł z sobą św. Jan Chrzciciel. Naukę zdobytą w którymś 
z eremów wprawdzie rozwinął i pogłębił ale nie zdołał zatrzeć śladów 
jej pierwotnego pochodzenia.

Wpływ essenizmu na chrześcijaństwo nie przekreśla powagi ani zna
czenia naszej religii. Filarem chrześcijaństwa jest bowiem Chrystus i Je
go nauka.

Piotr Podgórski



S. Krzecki
„Posłannictwo” 

nr S—4/lfl'7l3

BADANIA NAD GENEZĄ 
I ROZWOJEM STAROŻYTNEGO 

KULTU LITURGICZNEGO 
CHRZEŚCIJAŃSTWA 

WSCHODNIEGO
Badania nad genezą i rozwojem starożytnego kultu liturgicznego chrześ

cijaństwa wschodniego mają swoją długą historię. Obejmują one olbrzymi 
zasób źródeł kościelno-liturgicznych od Pisma Sw. do literatury patrystycz
nej średniowiecza.

Największe znaczenie ma naturalnie okres pierwszych dziewięciu wie
ków. W tym bowiem okresie formował się w zasadzie zarówno skład, 
jak i charakter nabożeństw Kościołów Wschodnich.

Materiał do badań dostarczają nie tylko same teksty liturgiczne, lecz 
i prace egzegetyczne takich Ojców Kościoła, jak Cyryl Jerozolimski (+386), 
a szczególnie jego katechezy mistagogiczne *), Bazyli Wielki (+379) 2) i Jan. 
Złotousty ( +  407) 3), jego uczeń Izydor z PeluŁjum (+435), znany komentator 
nabożeństw liturgicznych4). Z VI-go wieku zachował się komentarz litur
giczny Jana Nesteutosa (+595)5), a z VII-go wieku traktaty liturgiczne 
Patriarchy Jerozolimskiego Sofroniusza (+638) *), „Mistagogia”  Maksyma 
Wyznawcy (+663) 7), oparta na słynnej Hierarchii Kościelnej Pseudo-Dio- 
nizego Areopagity s). Z VIII-go wieku pochodzi dzieło Patriarchy Konstanty

J) Katecheseis mystagogikai — Mgne P. G. XXXIII
■) Dzieła — Mignę P. G. X X X - XXXII
s) O kapłaństwie, III. 4 — Mignę P. G. XLII
•) Mignę P. G. LXXVIII 177—1646. Ewagriusz Scholastyk (+ok. 600) w swej 

Historii kościelnej daje wysoką ocenę tego komentarza (ks. I. r. 15 — P. G. LXXXVI).
s) „Tou en hagiois Patros emon Ioannou tou Nesteutou — wśród świętych 

Ojca naszego Jana Postnika”  — krótkie dziełko, traktuja.ee o świątyni, utensy
liach kościelnych i czynnościach liturgicznych — Piotra w Specilegium Solesmense 
t. IV, str. 440—442 w. (w kodeksie Paryskim XII w.).

•) Mignę P G. I.XXXVH 3147 i n.
’) Mignę P. G. CI, 658—718 — Mistagogia.
•) Mignę P. G. III, 410—584.
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nopolitańskiego Hermana (+733) pt. „Kontemplacja rzeczy kościelnych lub 
tłumaczenie liturgii” °).

Wśród Ojców Zachodnich, zajmujących się komentarzem nabożeństw 
i czynności liturgicznych należałoby wymienić Cypriana z Kartaginy (+258)’°) 
i Wiktoryna z Petawii (+300) “ ), Hilarego z Poitiers (+366) 12), Hieronima 
{ +  420)13), Augustyna (+430) 14), Paulina z Noli (+431)15), Piotra Chryzologa 
x Raw enny16) (+450), papieża Celestyna I (+432) 17), papieża Leona Wielkiego 
(+ 461 )ls), papieża Grzegorza Wielkiego (+ 604 )ls), Izydora z Sewilli (+636) 20) 
oraz szeregu innych ojców, po których pozostały materiały, mające zna
czenie dla badań późniejszych liturgistów.

Tradycje badań liturgicznych kontynuowali na Wschodzie: słynny Teo
dor Studyta (+856) 21), średniowieczny liturgista grecki Teodor z Andidy 
(XI—X II w .)22), arcybiskup Sołuński Mikołaj Cabasilas (+ok . 1371)23), metro
polita Symeon Sołuński (+1429) 21) oraz Mikołaj Bułgaris (+1684) 26).

Szczególne jednak miejsce wśród badaczy zachodnich, którzy zajmowa
li się również zabytkami liturgii wschodniej, zajmują: słynny Jakub Goar 
(+1653)2S), Euzebiusz Renaudot (+720) 27), Maronita Józef Szymon Assemani 
(+1768)2S), jego krewny Józef Alojzy Assemani (+1782) 20) oraz szereg innych

e) Mignę P. G. XCV1II, 383—454.
ic) Traktaty i listy — Mignę P. L. III—IV, rosyjskie tłumaczenie dzieł: Two

rzenia św. Kipriana ep. Karfagenskogo, 2 cz. Kijów  1891.
“ ) Mignę P. L. V, — I!17—344 — komentarz do Apokalipsy.
,!) Mignę P. L. IX, 231—908, 917—1078, X, 25—472 — komentarz do św. Mate

usza i Psalmów oraz Traktat o Trójcy św.
>J) Mignę P. L. XXVI, 15—218, 307—600 — Komentarz do P. św.
“ ) Mignę P. L. XL, 181—196, 627—668.
1S) Mignę P. L. LXI — listy i poematy.
»*) Mignę P. L. LII, 183—66 — kazania.
1T) Mignę P. L. L, 517—566 — listy, szczególnie XXI do biskupów Galii.
'") Mignę P. L. LIV—LVI — Sakramentarz, listy.

Mlgne P. L LXXV—iLXXIX — Homilie, komentarze, dialogi i listy.
“ ) Mignę P. L. LXXXIII, 737—826 — „De divinis seu ecclesiasticis officiis” .
=1) Mignę P. G. XCIX, 1687—1690; opracował wykład boskiej liturgii Darów 

uprzednio poświęconych.
Mignę P. G. CXL, 417—468; autor rozprawy „Proteoria” .

**) Mignę P. G. CL, 368—492 — autor „wykładu liturgii".
;‘) Mignę P. G. CLV, 33 i nast. — autor dzieła „O świątyni".
!S) Katechesis hiera etoi tes Theias kai hieras leitourgias exsgesis”  — za

wiera tłumaczenie liturgii — wyd. w Wenecji 1681 i w Konstantynopolu w 1861 r.
=*) Wydał słynny „Euchologion”  w Paryżu (1647); wydanie powtórzono w We

necji (1730).
”) Wydał znana. „Collectio Liturgiarum Orientalium”  w Paryżu (1716) powtó

rzony we Frankfurcie (1847).
M) Wydał „Bibliotheca Orientalis”  (Rzym, 1719—1728) oraz „Calendaria”  (Rzym 

1755).
!’ ) Wydał „Codex liturgicus universae" (Rzym 1749—1766, przedruk w Paryżu 

1902 — facsimile).
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wydawców  tekstów liturgicznych zarówno zachodnich, jak i wschodnich.
Publikacje te wywarły olbrzymi wpływ na rozwój badań liturgicz

nych nie tylko w  XVII i XVIII wieku, lecz dały podstawą i  impuls 
do dalszych prac liturgistów, szczególnie w  drugiej połowie X IX  i pierw
szej połowie X X  wieku.

Wielkie znaczenie dla rozwoju badań liturgicznych mają odkrycia sta
rożytnych tekstów patrystyczno-liturgicznych, dokonane na przełomie ostat
nich dwóch stuleci, a mianowicie takich dzieł, pochodzących z najdawniej
szych okresów naszej ery, jak „Nauka XII Apostołów” (Didache ton do- 
deka apostolon), pochodzących z okresu 90— 120 r. ery chrześcijańskiej, 
jak „Tradycja apostolska” (Apostolike paradosis z III w.), jak Didaska
lia apostolska” (po 250 r.), jak papirus z klasztoru Der-Balizeh (III— 
IV w.), księga VIII Konstytucji Apostolskich (po 300 r.), Anafora S t
rapiona z Thmuis (+363), znajdująca się w jego Euchologionie, teksty li
turgii regionalnych, apostołów Marka, Jakuba oraz dzieło odnalezione i opu
blikowane w 1899 r. przez syryjskiego patriarchę Efrema Ignacego Rahma- 
niego p.t.: „Testamentum Domini nostri Jezu Christi” , pochodzące prawdo
podobnie z ok. 475 r. 30).

Znacznego wkładu w zakresie badań nad dziejami liturgii dokonali 
zrani uczeni benedyktyni Ferdynand Cabrol, Opat klasztoru św. Micha
ła w Farnoborough i Henryk Leci er cq, wydając dwudziestotomowy „Słow
nik Archeologii Chrześcijańskiej i Liturgii” S1).. To niezwykle pożyteczne, 
obfite w materiał źródłowy i bibliograficzny, dzieło stanowi prawdziwą 
skarbnicę dla 'każdego, 'kto zajmuje się pracą naukową w dziedzinie li
turgiki, zarówno zachodniej jak i wschodniej. Umieszczone w tym słow
niku hasła, posiadają wszystkie cechy prawdziwych rzetelnych wielokolum
nowych rozpraw naukowych.

Na Wschodzie, a przede wszystkim na Rusi prace liturgiczne o cha
rakterze badawczym i twórczym rozpoczął metropolita Kijowski Cyprian 
(+1406) s=).

Niemałe znaczenie dla badań liturgicznych ma również działalność me

“ ) 'Ostatnio opublikowana została naukowa notatka ks. prof. Liberia Woro- 
nowa fw roczniku Patriarchatu Moskiewskiego z 1971 r. t. 6, str. 207—220 na temat 
„Liturgia wg Testam entum  Domoni nostri Jesu Christi").

sl) Wydawnictwo „Librairie Letouzey et Ane" w  iParyżu rozpoczęło wydawa
nie Słownika w 1924 r.

3!) J. Manswietow — Matropolita Cyprian a jego działalność liturgiczna (ros), 
Moskwa 1882. Polegała ona na tłumaczeniu modlitw i prz»pisów liturgicznych, 
praktykowanych w katedrze św.Zofii w Konstantynopolu, na dostosowywaniu 
ich w wersji bułgarskiej w metropolii Kijowskiej oraz na wprowadzaniu niektó
rych greckich rytuałów, np. olbrzędu tzw. „Pamagii” , kanonu Grzegorza Synaity, 
na skomponowaniu „Służebnika i Trebnika".
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tr opoli ty Piotra Mohyły w zakresie liturgicznym, polegająca na korygo
waniu nowych tekstów i komentowaniu rytuału nabożeństw33).

Na Rusi Moskiewskiej wybitnymi działaczami w  tej dziedzinie, szcze
gólnie korekty tekstów liturgicznych byli: zakonnik Maksym Grek (+1556), 
Metropolita Moskiewski Makariusz ( +  1564) oraz patriarcha Nikon (+1681). 
Właśnie zaangażowanie w  akcji korygowania tekstów liturgicznych spo
wodowały powstanie „Rozkołu” czyli schizmy tzw. Staroobrzędowców w Koś
ciele Prawosławnym na Rusi Moskiewskiej M).

Z tego okresu jako wynik badań liturgicznych, należałoby wymienić 
tzw. „Komentowane nabożeństwa” („Tołkowyje służby”), stanowiące zbiór 
komentarzy wspomnianych wyżej greckich mistyków liturgicznych, od 
Pseudo-Dionizego Areopagity zaczynając i na Mikołaju Bułgarissie kończąc. 
Wszystkie tego rodzaju prace, prowadzone w Rosyjskim Kościele Prawo
sławnym w  okresie XVI—XVIII w. miały charakter raczej praktyczny 
(niekiedy polem iczny)as).

Badania naukowe, w  ścisłym tego słowa znaczeniu, rozwinęły się do
piero w  X IX  w. Rosyjskie Akademie Duchowne (w Moskwie, Kijowie, 
Petersburgu i Kazaniu) wydały szereg dobrze przygotowanych pracowni
ków naukowych w dziedzinie liturgii. Oto niektóre najbardziej znane 
nazwiska liturgistów rosyjskich: Jan Dmitrewski ( +  1829) 36) metropolita 
Kijowski, Eugeniusz Bełchowitinow ( +  1837) 37), biskup Wisarion (Niecza- 
jew) 8S), Grzegorz Debolski39), prof. Jan Manswietow ( +  1885)"), bp Por-

3a) S. Gołubiew, Kijowski metropolita Piotr Mohyła i jego współpracownicy
(ros), Kijów t. I, 1883, t. II, 1898. Praca Piotra Mohyły zrealizowana została w wy
daniach tzw. „Leitourgiariona tzn „Służebnika" w 1629 i 1639 r., poprawione 
na podstawie źródeł greckich, jak również „Rytuału czyli Trzebnika" w 1646 r. 
oraz w skomponowaniu szeregu kanonów i pieśni liturgicznych. „Służebnik" za
opatrzono w dogmatyczny i symboliczny komentarz a obszerna przedmowa, właś
ciwie solidne studium liturgiczne ipt. „ o  tajemnicy Ciała i Krwi Chrystusowej” 
ułożona została przez hierocmnicha Ławry iFeezerSkiej, Tarasjusza Zemkę (fl632). 
Tegoż autora historyczne uwagi o  śpiewach liturgicznych i hymnografacb zamiesz
czone w wydaniu „Fentekostarionu" z roku IfiSI.

a<) Dr M. Kaptierew, Patriarcha Nikon a jego przeciwnicy w sprawie korekty 
obrzędów kościelnych (ros.) Moskwa 1887 r.

JS) M. Krasnosielcew, „Tołkowaja służba” i inne dzieła dotyczące tłumacze
nia nabożeństwa na Rusi Starożytnej przed XVIII w. (ros.) „Prawosławnyj So- 
biesiednik” , 1878, v .

Jt) W swej pracy pt. „Historyczne, dogmatyczne i mistagogiczne tłumacze
nie Liturgii Boskiej” (ros.) autor poddawał gruntownym badaniom genezę i dzie
je  liturgii od czasów apostolskich ze szczególnym uwzględnieniem kanonu eucha
rystycznego.

3I) W szeregu artykułów m. in. opublikował swe badania nad śpiewami litur
gicznymi i urządzeniem oitarzy.
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firiusz Uspienski ( +  1885)41), prof. Mikołaj Krasnosielcew ( +  1898) 42), 
prof. Aleksy Dmitrijewski (f 1920)43), zwany „rosyjskim Goarem”, prof. 
Aleksander Almazow, prof. Michał Skabałłanowicz44). Są to wybitne 
nazwiska pracowników w zakresie teologii rosyjskiej, która w  drugiej 
połowie X IX  w. i na początku X X -go  była wiodącą w  ówczesnej 
li+urgistyce prawosławnej. Należy jednak podkreślić, że  w  ogólnym roz
w oju  prawosławnych 'badań liturgicznych brali także udział badacze greccy, 
Tumuńscs, bułgarscy i serbscy z krajów, które dopiero w drugiej połowie 
X IX  w. uzyskały wolność i samodzielność państwową, a zatem możność 
swobodnego rozwoju. Ich działalność naukowa zaczęła ujawniać się po 
założeniu w  tych krajach wydziałów teologicznych i akademii.

Równolegle do tych badań na Wschodzie nie ustawała na przełomie 
X IX  i X X  w., również działalność liturgistów na Zachodzie: Anglików, 
Francuzów, Niemców i Polaków 45). Zainteresowanie liturgiami wschodnimi,

,B) „Komentarz do Liturgii Boskiej”  (IV wyd.) SPB, 1895 (ros.).
as) Dni nabożeństwa Kościoła Prawosławnego (ros.) — kilkanaście wydań SPB, 

1871, Rekolekcje wg Typikonu Kościoła Prawosławnego (ros.) SPB, 1850 i in.
,(l) Jeden z najwybitniejszych liturgistów prawosławnych drugiej połowy XIX 

-w. Ukoronowaniem jego działalności naukowej jest praca pt. „Reguła cerkiewna, 
je j  powstanie i losy w Greckim i Rosyjskim Kościele”  (ros.) Moskwa 1885; 
„O postach Frawosławtnego Kościoła Wschodniego”  (ros.) Dzieła — 1885, XXXVI 
i  XXXVII.

“ ) Biskup Porfiriusz zwiedził klasztory na Atosie, Synaju, w Konstantyno
polu, w Syrii, Palestynie, Nubii 1 Abisynii, dokonując olbrzymiej pracy poszu
kiwawczej. O je j wynikach świadczy ilość manuskryptów przezeń zebranych: grec
kich — Sag, anabekiob — 34, syryjskich — 4, etiopskich — 8, kwptyjskich — 1, 
gruzińskich — i, łacińskich — 3 i tureckich — 1 (patrz: Moskiewskie Cerk^ 
Wiadomości, 1883, nr 27).
Szczególne znaczenie mają jego iwydania tew. „Typika” .

,:) przeprowadził w 1875 r. spis manuskryptów liturgicznych klasztoru So~ 
łowieckiego (480 str.). Odbył podróż naukową do ośrodków naukowych Rzymu, 
Florencji, Noli, Mediolanu, Monzy, Wenecji, Rawenny, Paryża, Berlina i in. miast. 
(„Wiadomości o niektórych manuskryptach Biblioteki Watykańskiej...”  Kazań, 18B5). 
Druga podróż na wschód dala jeszcze większe wyniki.

**) Prof. A. Dmitrijewski pozostawi! olbrzymią spuściznę naukową: w okre
sie od 1878 do 1928 r. opublikował 219 artykułów, przyczynków i dzieł naukowych 
oraz 44 recenzji naukowych o pracach kandydackich absolwentów Akademii Du
chownych.

“ ) Zajmował się badaniami i studiami nad świątyniami i nabożeństwami 
Kościoła Rosyjskiego XVI i XVII w.

,s) Wydał gruntowną pracą pt. „T ołkow yj Typikon”  (Komentarz do reguły 
liturgicznej) K ijów ' 1910; a ponadto w latach 1915 l  191S — „Święta chrześcijańskie” 
<ros.).

<*) Można tu w ym ienić  takich naukowców, jak : Brightman, Bishop, Conybeare, 
Cooper, Maclean, Swaintson, Warren, Wodsworth, Batiffol, Duchesne, Gueranger, 
Delisle, Morin, twspommiani wyżej Caibrol i Lei-lc.rquc, Baumstark, Blnterim, Braun, 
Eiisenhofer, Punk, Haassenls, Lietemann, ajob. BilczewSki, bp Nowowiejski, ks. 
Lisowski i in.
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a szczególnie rytem słowiańskim wzmogło się w wyniku działalności w tym 
zakresie znanego teologa prawosławnego ks. A. Malcewa 4Ca), kapelana 
ambasady rosyjskiej w  Wiedniu, który dokonał wielkiego, jak na owe 
czasy i możliwości, dzieła tłumaczenia liturgii słowiańskiej na język nie
miecki, udostępniając w  ten sposób bogactwa myśli liturgiczno-teologicz- 
nej Wschodu szerokim kręgom społeczeństwa zachodnio-europejskiego.

Rzecz charakterystyczna, że inicjatywę ks. Malcewa kontynuowano po 
I wojnie światowej, a mianowicie ośrodek p.n. „Die Ostkirche betet” 
(Wschodni Kościół modli się) wydał w  latach 1934— 1937 w  tłumaczeniu 
na język niemiecki ojca Kiliana Kirchhoffa O.P.M. 4 tomy tekstów li
turgicznych: I Die Vorfastenzeit (czas przed Wielkim Postem), II Erste 
bis dritte Fastenwoche (Od I-go do Iii-go  tygodnia W.P.), III Vi,erte 
und sechste Fastenwoche (Czwarty i Szósty tydzień W.P.) i IV Die heilige 
Woche " )  (Wielki — Święty Tydzień).

Prawie jednocześnie opactwo w  Amey sur Meuse (Belgia) rozpoczęło 
wydawanie trzytomowego dzieła pt. „La piere des Eglses de rite Byzan- 
tin” (Modlitwa Kościołów w Obrządku Bizantyńskim); I L ’Office divin, 
la liturgie, les sacrements (Służba Boża, iturgia, LSakramenty); II Les 
Fet es (święta): I. Grandę? fetes fixes (Wielkie Święta stałe), II. Fetes 
mobiles (Święta ruchome); III. Le Rituel (Rytuał). Wydawnictwo to zosta
ło przygotowane przez o. F. Mercenier z klasztoru w  Amey i ks. Kano
nika F. Paris’a. Przedmowę do tego wydania napisał Kardynał Eugeniusz 
Tisserant, co świadczy o znaczeniu, jakie przywiązywały do tego rodza
ju  prac najwyższe czynniki Kościoła Rzymskokatolickiego'“').

Tłumaczenia prawosławnych ksiąg liturgicznych na trzeci język Za
chodu, język angielski, dokonali nie misjonarze rzymskokatoliccy, lec2 
sami prawosławni, również ze względów misyjnych. Rozpoczęto je  dość 
wcześnie, właśnie w Stanach Zjednoczonych A.P. Zapoczątkował je  jesz
cze w  siedemdziesiątych latach X IX  w. biskup Jan (Mitropolski) ordy
nariusz diecezji prawosławnej w San FranciskoJ0). Tradycję używania 
języka angielskiego w liturgii i innych nabożeństwach kontynuuje obec
nie Amerykański Autokefaliczny Kościół Prawosławny, odprawiając na
bożeństwa w  jęz. angielskim. W wyższych zakładach teologicznych Ame
rykańskiego Kościoła Prawosławnego, w  Seminarium św. Włodzimierza

"a) Zob. m. in. „Ole Sakramente der orthodox — katholischen Kirche des 
Morgeniandes Deustch und Slawisch“ , Berlin 1898; Oktoichos der orthodox — 
katholischen Kirche des morgeniandes, Berlin 1904.

U) Wydane przez „Verlag Jakob Hegner" w  Lipsku: t. I. — 1934 r., śtr. 2OJ; t. U 
w 1935 r. str. 288; t. III w 1936 r., str. 318; t. IV w 1337 r., str. 208.

<») Tom I wydano w 1937 r. str. 450, t. II w 1939 r. (tylko cz. I) str. 360, 
część zaś druga była w 1940 r. w druku; t. III prawdopodobnie ukazał się dopiero 
po zakończeniu wojny. W 1973 r. ukazał się dalszy tom tego wydawnictwa, 
obejm ujący cykl wielkopostnych nabożeństw: Le Triode du Grand Careme, Pa
ryż str. 200, XXVI. Następne tomy będą zawierały: Penteoostarion, Oktoich i Meneza. 

")  Posłannictwo”  1972 nr 4 str. 42.
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w  Crestwood N.J. w Seminarium św. Tychona w  South Canaan, Pa* 
wykłady prowadzone są w języku angielskim, czasopisma również wyda
wane są po angielsku.

Kontakty teologiczne Wschodu z Zachodem wzmocniły się szczególnie 
po I wojnie światowej, kiedy w wyniku emigracji części hierarchii pra
wosławnej, kleru i inteligencji rosyjskiej na Zachód powstały w  Niem
czech, Austrii, Francji, Szwajcarii i innych krajach Europy Zachodniej 
oraz na innych kontynentach dość liczne i aktywne ośrodki prawosławne
go życia religijnego. W związku z potrzebą przygotowania nowych kadr 
duchowieństwa, zdolnego do pracy duszpasterskiej w nowych warunkach, 
utworzona została w Paryżu wyższa uczelnia teologiczna — Instytut Te
ologiczny św. Sergiusza50), którego działalność naukowa i dydaktyczna 
znacznie przyczyniła się do rozwoju współczesnej teologii prawosławnej, 
a m. in. badań 'liturgicznych. Instytut ten zgrupował wokół siebie szereg 
wybitnych teologów z ks. Sergiuszem Bułgakowem na czele, których dzia
łalność naukowa promieniuje na cały Zachód. Dzięki wieloletniej dzia
łalności tego ośrodka teologii prawosławnej powstała możliwość założenia 
wyższych zakładów teologicznych również na półkuli zachodniej a zakła
dy te (w USA) uzyskały możność uzupełnienia swojej kadry nauczyciel
skiej takimi naukowcami, jak profesorowie ks. A. Schmemam i ks. J. 
Meyendorf, których prace naukowe (pisane w języku angielskim i fran
cuskim) przyczyniły się do upowszechnienia na Zachodzie prawosławnej 
myśli teologicznej, a zwłaszcza teologii liturgicznej.

Obok wybitnych ośrodków krzewienia badań teologicznych na Zacho
dzie należałoby wymienić również działalność wznowionych po II wojnie 
światowej ośrodków teologicznych Patriarchatu Moskiewskiego (Moskiew
skiej i Leningradzkiej Akademii Duchownych). Wyniki prac profesorów, 
docentów i asystentów tych zakładów drukowane są w czasopiśmie koś
cielnym „Żurnał Moskowskoj Patriarchii” już od 40 lat, a od przeszło 
10 lat — w specjalnym roczniku pt. „Prace teologiczne”, kierowanym przez 
kolegium redakcyjne, składające się z profesorów i innych pracowników 
naukowych akademii. Dotychczas opublikowano 8 tomów o bardzo inte
resującej treści naukowej. Jako specjalistów, współpracujących w  zakre
sie badań liturgicznych .należałoby wymienić prof. N. Uspieńskiegosl), ks.

L. P. Zan  der, List of the Wrltings o f Professors of Russian Theological 
Institute in Paris — 4 tomy, lata 1925—1947.

51) Prawosławne Nieszpory (Prawosławniaga wieczorma). Zarys historyczno-litur- 
giczny (t. I, str. 5—52); Modlitwy eucharystyczne św. Bazylego W. i św. Jana_ 
Zlotrustego (w rytuale liturgii prawosławnej) ros. t. II, str. 63—76; Troparion ap. 
Łukaszowi w  oryginale greckim, t. II. str. 77—81; z osobistych wspomnień 
o A. A. Dmitrijewskim, t. IV, str. 85—89: Kondakmiony św. Romana Melodesa, t. IV, 
str. 191—201.
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L. W oronowa52), D. Ogickiego6S), ks. L. M achno54), ks. N. Diesnowa55), 
ks. P. Buburuza SB).

Po II wojnie światowej można również odnotować ożywioną działal
ność na Zachodzie uczonych teologów prawosławnych, pracujących m. in. 
w  dziedzinie badań liturgicznych. Są to prace ks. Mikołaja Afanasjewa 5T), 
prof. M. A rsenjew a58), ks. P. Iw anow a58), ks. P. Ewdokimowa80), ks. P. 
HuUliera *!), arch. Cypriana K erna62), ks. Eugrafa Kowalewskiego (późn. bis
kupa) " ) , B. Sowe 04), D. Moraitisa 85), J. ZizioaIas’a ee), ks. A. Kniaziewa ST), 
ks. A. SchmemannaeB), ks. J. K lingera68), ks. W. Pałaszkowskiego™), 
i wielu innych.

" )  Problem tzw. „tajnego” czytania przez księdza modlitw eucharystycznych 
podczas liturgii boskiej; 4. IV, str. 169—1180 oraz wspomniany wyżej artykuł (przy
pis 30).

«) problem kalendarza kościelnego, t. IV, str. 109—116.
"*) Lista prac prof. A. A. Dmitrijurskiego wg ich publikacji, t. IV, str. 95—107.
“ ) Wątpliwe pytanie z rytuału liturgii św. Jana Złotoustnego, t. IV, str. 181—189.
ls) „Tradycja apostolska św. Hipolita Rzymskiego” . Tłumaczenie z łaciny z przed

mową, t. V, str. 277—196.
!1) „Trapeza Gospodnia”  (Uczta Panaka), Paryż 1952 „L ‘Eglise qui- prfeide 

dans 1’Amour" (Kościół, który przewodzi w Miłości), Neuchateul, 1960; ,,Quelciues 
refIexa,ons sur les priferes dordination |de l'eveque et du presbytre dans la Tra- 
dition Aipostoliąue1’ '{Kilka refleksji ma temat modlitw ordynacji biskurpa i prez
bitera), Paris 1965; „L ’Eglise de Dieu dans le Christ (Kościół Boży w Chrystusie), 
Paris 1968.

„Tainstwo Efwchariistii”  (Sakrament Eucharystii” ), OParis (b.d.).
s») „Tajna światycłi — wwiedienie w Apokalipsis" (Tajemnica świętych — 

introdukcja do Apokalipsy), Paryż 1949.
■") Prawosławie, Warszawa 1964, FAX str. 225—335.
*') Theologie de lrapicl&ae (Teologia eipiklezy), Verbum Caro nr 56, 1960.
*!) „Ewcharistia”  (ros.), Paryż 1947.
°) Le Canon eucharistique de 1’ancien rite de Gaules”  (Kanon eucharystyczny 

Galii), Paris 1957.
") „Ewcharistia w drewniej Cerkwi i sowremiennaja praktika”  (Eucharystia 

w Starożytnym Kościele a praktyka współczesna), Paryż.
„Russlkij Goar i j«go  sżkoła”  (Goar rosyjsk-i i Jego szkoła) — Prace teologieane, 
Moskwa 1968.

■5) Liturgia uprzednio poświęconych Darów, Thessalonika, 1955.
“ ) Jedność Kościoła w Eucharystii i Biskupie w  ciągu pierwszych trzech wie

ków (gr.), Ateny 1965.
") „La Lecture de 1'Ancien et du Nouveau Testament dans le Rite Byzantin” . 

(Lekcje Starego 1 Nowego Testamentu w  Rycie Bizantyńskim), Lex Orandi 35, 
Paris 1963.

•*) „Sakraments and Orthodoxy”  (Sakramenty i  prawosławie), St. Vladimir’s 
Seminary Press, 1969. Introdukcja do Teologii liturgicznej (ros.) YMCA Press, 
Paryż 1901, angielskie wydanie. Introduetion to Litungieal Theology, 1966.
1960.
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Poza prawosławnymi teologami nie mało uwagi poświęcają problemom 
liturgicznym Wschodu tacy badacze zachodni, jak wspomniany wyżej F. 
Cabrol71), O. Cullemann72), Ojciec, obecnie kardynał J. Danielou73), P. 
Lebeau"), A. Allan Mc A rthur75), V. Jasmerąs7B), M. Engberding77), A. 
Chavasse78) i wielu innych interesujących się Wschodnią liturgią.

Wśród prac z dziedziny badań liturgicznych, opublikowanych w ostat
nich latach, należałoby wymienić trzech prawosławnych teologów — Buł
gara, Amerykanina i Polaka: Biskupa Makariopolskiego, dr. Mikołaja Rekto
ra Sofijskiej Akademii Duchownej im. św. Klimenta Ochrydzkiego, ks. 
Aleksandra Schmemanna, profesora teologii liturgicznej w  Seminarium 
Teologicznym św. Włodzimierza w USA, i ks. Jerzego Klingera, profesora 
nadzwyczajnego • i prorektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 
w  Warszawie.

1. Makariopolski Episkop dr Mikołaj: Swetata eucharistijna żertwa
—  izjasnenlje na prawosławnata liturgia (Święta ofiara eucharystyczna — 
objaśnienie liturgii prawosławnej), Sofia 1968, Wydawnictwo Synodalne, 
str. 234, nakład 2.000 egz.

") Pochodzenie Liturgii św. Jana Chryzostoma. „Rocznik Teologiczny ChAT, 
Warszawa 1864. Prawosławne a heterocioksyjne pojmowanie Eucharystii, cz. X Wia
domości Metropolii Praw. Warszawa 1970, nr l.

7°) 'Ew. Teologia eucharystyczna św. Ireneusza, bpa Lionu (ros.) Messaser... Nr 36, 
71) Hasło „Anaphore" w słowniku Archeologii Chrz. i  Liturgii t. I. Hasło 

„Epielese”  w słowniku Archeologii I>ACL V. Hasło „Anaimnese” w słowniku Arche
ologii DACL I.

’ -■) „L e culte dans 1'SgIise prijnitive”  (Kult w Kościele pierwotnym) — Cahiers 
Thśol; dą l ’Act protest. N 8; Les Sacrśments dans l ’Evangile Joanniąue. La vie 
de Jesus et. le culte de 1’Eglise primitive, (Sakramenty w Ewangelii Janowej. 
Życie Jezusa i kult Kościoła pierwotnego), 1931. La Foi et le Culte de 1’SgIise 
primitive (Wiara i kult Kościoła pierwotnego), 1963.

71) Eucharistie et Cantiąue des Cantiąues (Eucharystia a Pieśń Pieśni) — Ire- 
nikon, 1950.
Bibie et Liturgie (Biblia i liturgia), Pairs 1954.

,l) La Vin nouveau du Royaume (Wino nowe królestwa), Paris-Bruges 1966.
n) The Evolution o f the Christian Year (Zmiany roku chrześcijańskiego) Lon

don 1953.
La partie vesperale de 2a liturgie byzantiin des prśsenctifies (Część nieszpo

rowa liturgii bizantyńskiej uprzednio poświęconych Darów), Orientalia Christiana 
Periodica, 1964.

,:) Zur Geschichte der Liturgie der vorgeweihten Ga Hen (Na temat historii 
liturgii bizantyńskiej uprzednio poświęconych Darów), Ostkirchliche Studien, 1964.

™) „La struoture de Carćme et les lectures des messes ąuadragesimades dans 
la liturgie romaime”  (Struktura Wielkiego Postu i czytania mszy wielkopostnych 
■w liturgii rzymskiej, Maison Dieu, 1952.
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Praca ta ma charakter zbioru artykułów, przeznaczonych nie tylko 
dla duchowieństwa i studentów teologii, lecz i dla wiernych pragnących 
pogłębić swoją znajomość liturgii. Autor nie zaopatrzył swojej książki 
w przypisy, ani w  literaturę przedmiotu, pragnąc prawdopodobnie nadać 
jej charakter najbardziej popularny. Książka nie ma charakteru ani pod
ręcznika, ani systematycznego wykładu. Zawiera rozważania o znaczeniu 
eucharystii, jako podstawowego elementu kultu prawosławnego, centrum 
życia kościelnego. Jest tu mowa o sporach na temat istoty ofiary eucha
rystycznej — uczty mistycznej, będącej symbolem zbawienia ludzkiego 
i obrazem wiekuistego przebywania Chrystusa w świecie i w  Kościele.

Autor daje krótki opis pochodzenia, rozwoju i liturgicznego ukształto
wania eucharystii, mówi o „łamaniu chleba” —  eucharystii czasów apo
stolskich, o jej złotym wieku w  epoce prześladowań, o typach liturgii 
starożytnych, a przede wszystkim o liturgiach Bazylego Wielkiego i Jana 
Złotoustnego. Po rozważaniach, mających charakter ogólny, autor prze
chodzi do szczegółowego komentarza współczesnego rytuału liturgicznego: 
Omawia proskomidię, liturgię katechumenów i liturgię wiernych. Cechą 
charakterystyczną komentarza jest stałe nawiązanie do źródeł, z których 
powstała i z którymi jest ściśle związana ta lub inna czynność lub mod
litwa liturgiczna. Szczegółowo opisany jest kanon eucharystyczny, anafo- 
ra, anamneza i epiklesa (zacytowane są wyjątki z Euchologionu Serapio- 
na z Thmuis, zawierające epiklezę, wzywającą Logos zamiast Ducha św.).

Całość ułożona w  64 krótkich rozdziałach, jest obliczona na łatwe 
opanowanie materiału nawet przez szeregowego wyznawcę, czynnie uczest
niczącego w życiu liturgicznym Kościoła. Dlatego napisana jest zwięzłym 
i zrozumiałym dla czytelnika językiem. Jedyne zastrzeżenie może w yw o
łać zewnętrzna forma wydawnictwa, a to ze względu na bardzo niskiej 
jakości papier i kształt czcionek, utrudniający czytanie tekstu.

2. Aleksander Scbznemann; Great Lent (Wielki Post), S t Vladimir’s 
Seminary Press 1969, str. 124.

Ta druga nieduża książka wydana została ńa półkuli zachodniej, w USA, 
przez drugiego współczesnego liturgistę prawosławnego. Stanowi ona —  
jak mówi sam autor w  przedmowie — krótkie tłumaczenie Wielkiego 
Postu, napisana dla tych, którzy pragną zrozumieć tradycję liturgiczną 
Kościoła. Wydanie tej książki w  języku angielskim ma na celu udostępnie
nie szerokim masom wyznawców prawosławia, mówiących po angielsku 
(przede wszystkim młodzieży w  USA), treści nabożeństw prawosławnych, 
bogatej tradycji liturgicznej Wschodu chrześcijańskiego. Książeczka za
wiera wstęp i pięć rozdziałów, traktujących o:
1) Przygotowaniu do Wielkiego Postu (Niedziela Zakcheusza, Celnika i Fa
ryzeusza, Mięsopustna, Seropustne), 2) Nabożeństwach wielkopostnych („Jas
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ny smutek” , Modlitwa Wielkopostna św. Efrema Syryjczyka, Pismo Świę
te, Triodon), 3) Liturgii uprzednio poświęconych Darów (znaczenie komunii, 
podwójne znaczenie iposbu i rekolekcji, komunia wieczorna, porządek na
bożeństwa), 4) Dniach Wielkopostnych (początek: wielki kanon, Sobota 
Wielkiego Postu, Niedziela Wielkiego Postu, połowa postu —  adoracja 
św. Krzyża, na drodze do Betanii i Jerozolimy) oraz 5) Wielkim Poście 
w  życiu prawosławnym.

Książka jest zaopatrzona w  krótkie przypisy i bibliografię przedmio
tu, zachodnią i wschodnią ze szczególnym uwzględnieniem liturgii uprzed
nio poświęconych Darów. Stanowi ona swoisty przewodnik dla laika wpro
wadzający go w cykl nabożeństw wielkopostnych Kościoła Prawosławne
go. Wydana jest bardzo starannie, a estetyczny wygląd zewnętrzny (dobry 
papier, kształtne czcionki i kolorowa okładka, ozdobiona stylizowaną ry
ciną, wyobrażająca powrót syna marnotrawnego) — zachęca czytelnika do 
je j nabycia. Widać, że wydawnictwo przywiązuje dużą wagę do este
tycznej formy zewnętrznej wydawanych książek.

3. ks. Jerzy Klinger: Geneza sporu o epiklezę. Eschatologiczny a tne- 
morialny aspekt eucharystii w  kanonie pierwszych wieków. Warszawa 
1969, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, str. 228.

Książka ta ma zupełnie inny charakter. Jest to studium naukowe 
przeznaczone właściwie nie dla szerokiego ogółu czytelników, lecz dla 
wąskiego grona naukowców, dobrze orientujących się w literaturze przed
miotu, posiadających znajomość języków starożytnych i specyficznej ter
minologii naukowej. Stąd obfity aparat naukowy, terminologia specjalistycz
na, używana w przekonaniu, że czytelnik jest doskonale obeznany nia 
tylko z literaturą przedmiotu i liturgią lecz także z patrologią, historią 
Kościoła, archeologią chrześcijańską i dogmatyką. Jest to poważne stu
dium o niezwykle wąskim lecz głębokim ujęciu. I w tym jego wysoka 
wartość naukowa, nie mówiąc już o tym, że jest to pierwsza większa} 
polska publikacja prawosławna, nie ustępująca swoimi walorami dzie
łom zachodnich i wschodnich badaczy liturgicznych.

Studium ks. Klingera zawiera 22 rozdziały poświęcone rozważaniom 
na temat eschatologii Kościoła na tle wschodniej tradycji mistycznej, 
omawiające nurty pierwotnej tradycji eucharystycznej, modlitwy eucha
rystyczne „Didache” i „Maran Atha” , Kanon eucharystyczny IV Ewange
lii (największy rozdział — 27 stron), genezę wpływów doktryny euchary
stycznej św. Pawła, syntezę dwóch tradycji anaforalnych w  liturgii wschod
niej. Bardzo wnikliwie została scharakteryzowana szczególna rola ana
mnezy w  anaforach eucharystycznych; ewolucja epiklezy —  podstawowe
go tematu rozprawy — przy kształtowaniu się anafor wschodnich zagad
nienie pra-epiklezy bizantyjskiej. Autor wskazał na istotę eucharystii i pod-

54



.kreślił zmianą formy epiklezy ze szczególnym uwzględnieniem liturgii św. 
Jana Złotoustego, jak również je j eschatologiczny aspekt. Nie mało miejsca 
poświęcono również zagadnieniu epiklezy w kanonie mszy rzymskiej oraz 
wyjaśnianiu przyczyn przyjęcia słów ustanowienia, jako formy konsekracji 
w liturgii rzymskiej.

Jak widzimy, rozprawa jest gruntowna, napisana z pietyzmem i so
lidną znajomością przedmiotu. Każde swoje twierdzenie, każdy wniosek 
autor potwierdza danymi źródłowymi, nie ulega bezkrytycznie wpływom 
i teoriom ogólnie znanym w tej dziedzinie, nie waha się dyskutować 
i wysuwać swoje wnioski i tezy. Jest to rozprawa tym bardziej cenna, 
że stanowi we współczesnej polskiej nierzymskokatolickiej literaturze te
ologicznej novum. Dobrze, że autor zaopatrzył swoje dzieło w streszcze
nie francuskie: udostępni to, aczkolwiek minimalnie, pracę tę czytelni
kom zachodnim i wschodnim, nie posiadającym znajomości języka polskie
go. Rozprawa posiada indeksy: biblijny, tekstów liturgicznych, indeks auto
rów dawnych, ważniejszych postaci i przedstawicieli prądów naukowych 
oraz indeks autorów nowożytnych, wzmiankowanych w  tekście rozprawy 
(ok. 170 nazwisk). Świadczy to o olbrzymim nakładzie pracy włożonej 
przez autora w  jego dzieło, o dużej erudycji, pozwalającej mu na swobod
ne korzystanie ze źródeł greckich i łacińskich, z literatury naukowej 
w języku angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim.

A jednak jakież są mankamenty książki? A właśnie, rzecz paradoksal
na, przeznaczenie je j dla wspomnianego wyżej wąskiego grona odbiorców, 
na których jest obliczona. A stąd, przeładowanie jej terminologią, nie 
zawsze znaną szerszym kręgom potencjalnych czytelników, cytatami w  grec
kim i łacińskim języku ,nie wszędzie zaopatrzonymi w polskie tłumacze
nie. Wydaje się, że wydawcy tej książki (Chrześcijańska Akademia Te
ologiczna) ze względu na jej walory tematyczne powinno było zależeć 
na jej udostępnieniu jak najszerszym kręgom czytelników, w pierwszej 
kolejności duchowieństwu i sutdentom tych wyznań, u których liturgia 
eucharystyczna zajmuje czołowe miejsce w  życiu kościelnym. Rzetelna 
i wnikliwą adiustacja tekstu, zaopatrzenie wszystkich cytatów w językach 
obcych w tłumaczenie znacznie ułatwiłoby czytanie rozprawy laikom 
oraz uczyniłoby tę książkę bardziej dostępną nie tylko uczonym, lecz
i szerszym kręgom czytelników. Takim przecież założeniom i celom słu
żyć powinna działalność każdego wydawcy.

Ponadto wiele do życzenia pozostawia drukarskie opracowanie książ
ki. Wydawnictwo winno m. in. zadbać o to, ażeby ujednolicona była tran
skrypcja tytułów i nazwisk, szczególnie w  jęz. rosyjskim. Zastosowana 
transkrypcja, aczkolwiek używana w katalogach bibliotecznych, nie oddaje 
należycie i prawidłowo ich brzmienia: np. „Nevesta Agnca”  — lepiej 
byłoby tu zastosować zwyczajną polską transkrypcję „Niewiesta Agnca”
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itd. Ale i w tym przypadku adiustator nie jest konsekwentny: w tekście 
rozprawy i w indeksach figurują nazwiska pisane wg różnej transkrypcji, 
np. „Karabinov”  i „Orłów” , „Mereżkowski” i „Petrowskij oraz „Floro- 
vskij Georgij” i „Sołowiew Włodzimierz” , „Dmitriewski”, D ostojew ski 
a jednocześnie „Florenskij”  i „Palaśkovskij” , „Robertson Dżems” zamiast 
„Robertson James” itd. itd. Wydaje się, że i tytuły prac w języku obcym 
można by było zaopatrzyć w polskie tłumaczenie w nawiasie. Format książ
ki jest za mały dla tekstu, posiadającego dużo przypisów (432). Korekta 
też nie jest zbyt staranna: są omyłki, brak erraty. Ale to wszystko nie 
powinno obciążać autora.

S. Krzecki



„-Posłannictwo1 
nr 11973

KOŚCIÓŁ LUZYTAŃSKI 
W  PORTUGALII

W poprzednim numerze „Posłannictwa”  Czytelnicy mieli możność bliż
szego zapoznania się ze starokatolicką wspólnotą kościelną; z genezą staro- 
katolicyzmu, powstaniem i działalnością Unii Utrechckiej, rolą kongresów 
starokatolickich, aktualnym składem członkowskim Unii Utrechckiej, isto
tą doktryny starokatolickiej, stosunkiem Kościołów starokatolickich do eku
menizmu i problemów współczesnościŁ). Czytelń i'k zwrócił uwagę na fakt, 
że Kościoły Unii Utrechckiej utrzymują w duchu ekumenizmu łączność 
z innymi Kościołami chrześcijańskimi, szczególnie zaś z tymi, z którymi 
zawarły interkomunię. jak np. z Kościołem Luzytańskim w  Portugalii. 
W niniejszej informacji pragniemy podać kilka danych właśnie o wymie
nionym Kościele.

Powstanie Kościoła Luzytańskiego

Pełna nazwa Kościoła brzmi: Katolicki Apostolski Ewangeliczny Koś
ciół Luzytański (w języku portugalskim: Igreja Lusitana Catolica Aposto- 
lica Evangelica). Już sama nazwa nasuwa myśl, że jest to narodowy Koś
ciół typu katolickiego na terenie Portugalii (Luzytania — to dawna pro
wincja rzymska, która później weszła w skład królestwa Portugalii), na
wiązujący do czasów apostolskich i do Ewangelii. Tak jest rzeczywiście. 
Założyciele tego Kościoła w 1882 r. pisali: „Nie mamy zamiaru tworzyć 
jakiejś nowej religii, pragniemy jedynie oczyścić religię chrześcijańską 
z wielowiekowych naleciałości, odzyskać pierwotne swobody Kościoła Lu- 
zytańskiego, pozostającego przez długie wieki pod jarzmem Rzymu, oraz

*) Ks. Wiktor Wysoczański, Starokatolicka Wspólnota Kościelna, Posłannictwo 
nr 1—2/1973, str. 3—24.
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przyczyniać sią do rozszerzenia katolickiej i apostolskiej nauki w  całym 
kraju, działając w portugalskim, a nie rzymskim Kościele” 2).

Katolicki Apostolski Ewangeliczny Kościół Luzytański powstał w  X IX  
wieku, w  okresie bardzo trudnym dla światowego katolicyzmu. Biskup 
rzymski, papież, ze szczególną mocą żądał w tym czasie uznania przez 
całe chrześcijaństwo rzekomo danej mu przez Chrystusa powszechnej ju 
rysdykcji i nieomylności w Kościele. Rządy hierarchii Kościoła rzymsko
katolickiego stawały się corciz bardziej despotyczne, dławiące wszelkie prze
jaw y wolności i demokracji w Kościele. Różne form y ludowego kultu 
maryjnego, często przejaskrawionego i niezgodnego z praktyką Kościoła 
pierwszych wieków, zaczęły zyskiwać prawo obywatelstwa w  oficjalnej 
nauce kościelnej. Te wydarzenia i zjawiska potężnie wstrząsnęły całym 
światem katolickim, przyczyniając się między innymi do rozwoju idei 
starokatolicyzmu, która dotarła także i do Portugalii.

Kościół Luzytański nie powstał od razu, lecz rodził się powoli, w długo
letnich poszukiwaniach wielu szczerych katolików portugalskich, którzy 
z jednej strony zerwali z Rzymem, nie mogąc się pogodzić z nowymi dogma
tami zmieniającymi dotychczasową istotę katolicyzmu, z drugiej zaś nie 
szukali zbliżenia z nowo powstałymi wyznaniami protestanckimi, zbyt da
leko odbiegającymi od ich wiary. Do Portugalczyków pragnących zacho
wać swą dawną wiarę i nawiązać do starego, pierwotnego, narodowego 
Kościoła Luzytanii należeli tacy ludzie, jak ■ wielki historyk i myśliciel 
Alexandre Herculano, korespondujący z Ignacym Dóllingerem, biskup A l- 
ves Martins i wielu innych — duchownych i świeckich. Początkowo two
rzyli oni małe, niezależne grupy wyznaniowe, aż wreszcie, w  roku 1880, 
zjednoczyli się i utworzyli jeden niezależny Kościół, nadając mu wyżej 
wymienioną nazwę.

Kościoła Luzytańskiego nie da się oddzielić od europejskiego staroka
tolicyzmu, z którym utrzymywał on ścisły związek zwłaszcza w pierwszych 
latach swego istnienia. Wpływy anglikańskie, pod którymi ten Kościół 
pozostawał później, nie zatarły jego pierwotnego charakteru, mimo że 
nadały mu cechy zewnętrzne w sposób widoczny różniące go dzisiaj od 
Kościołów Unii Utrechckiej.

Liturgia i organizacja Kościoła Luzytańskiego

Pierwsze odłączone od Rzymu parafie używały rytuału anglikańskiego 
w  przekładzie portugalskim, co nie pozostało bez wpływu na dalsze kształ
towanie się liturgii nowo powstającego Kościoła. W 1882 r. Kościół podjął

*) Tekst z przedmowy do powszechnego modlitewnika Kościoła Luzytańskiego 
Z 1882 r.
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decyzję o wprowadzeniu własnej liturgii, w  przeciwieństwie na przykład 
do takich Kościołów starokatolickich jak holenderski czy polski, które 
w  zasadzie zadowoliły się przekładem mszału i rytuału Kościoła rzymskiego 
na język narodowy. Liturgiści opracowujący portugalski rytuał starali się 
dostosować swe dzieło do praktyk pierwotnego Kościoła apostolskiego, 
uważając przy tym mszał z Bragi jako szczególne narodowe źródło i bazę 
wyjściową.

Jeśli chodzi o strukturę organizacyjną Kościoła Luzytańskiego, należy 
podkreślić podstawowe ważkie założenie:- Kościół ten stanowi zasadniczo 
jedno biskupstwo. Organami kierownictwa Kościoła są: biskup, Synod i Sta
ła Komisja Synodalna. W skład Synodu wchodzą wszyscy kapłani oraz 
świeccy delegaci poszczególnych parafii, a przewodniczy mu biskup. Aby 
decyzja Synodu stała się wiążąca, musi zostać przyjęta przez Izbę Kleru
i Izbę Świeckich.

Zadaniem biskupa jest duchowe kierownictwo Kościoła, administrowa
nie Kościołem należy do Stałej Komisji Synodalnej, która składa się 
z członków duchownych i świeckich. Komisja Synodalna powołuje trzech 
stale urzędujących sekretarzy: do spraw wewnętrznych, zewnętrznych
i finansowych Kościoła. W ten sposób biskup jest prawdziwym pasterzem 
Kościoła, dbającym o dobro duchowe powierzonej mu trzody, a nie rozpra
szającym się w tysiącznych sprawach natury administracyjnej. Zgodnie 
z zawartym w ubiegłym stuleciu porozumieniem pomiędzy Anglikańskim 
Kościołem Irlandii a Kościołem Luzytańskim, w razie wakującej stolicy 
biskupiej, biskupi irlandzcy proszeni są o pełnienie posługi pasterskiej 
Kościołowi Luzytańskiemu, jednak bez prawa dokonywania jakichkolwiek 
zmian w  zasadach dyscyplinarnych lub liturgicznych.

Stosunek do innych Kościołów

Specyficzne warunki historyczne w pierwszej połowie X X  wieku nie 
pozwoliły na rozwój ożywionych kontaktów Kościoła Luzytańskiego z Unią 
Utrechcką. W miarę jednak dojrzewania ducha ekumenizmu w  całym chrześ
cijaństwie, również i te wspólnoty kościelne stały się sobie bliższe.

24 czerwca 1962 r. w  kościele katedralnym św. Pawła w  Lizbonie 
ks. dr Luis Cesar Rodrigues Pereira został wyświęcony na nowego biskupa 
Kościoła Luzytańskiego. Konsekratorem był anglikański biskup misyjny 
Egmont Machado Krischke z Brazylii Południowej. Asystowali mu: ks. 
arcybiskup dr A. Rinkel (Utrecht) i ks. bp. P. J. Jans (Amersfoort) jako 
przedstawiciele Kościołów starokatolickich, anglikanin ks. bp. Stephen Bay- 
ne, ks. bp Santos Malina z Hiszpańskiego Reformowanego Kościoła Episko- 
palnego oraz ustępujący poprzednik nowo wyświęconego biskupa — iks. bp 
Antonio F. Fiandor. Z okazji tego ważnego wydarzenia Synod Kościoła

59



Luzytańskiego wystosował list otwarty do arcybiskupów i biskupów Koś
ciołów Anglikańskiego i Starokatolickiego, wyrażając pragnienie nawiązania 
jeszcze bliższej wiązi'zewnętrznej i wewnętrznej. Kolejnym objawem zbli
żenia Kościoła do Wspólnoty starokatolickiej było zawarcie interkomunii 
na Kongresie w Wiedniu, który odbył się w dniach 22—27 września 1965 r.

Szczególnie silne więzy łączą Kościół Luzytański z Anglikańską Wspól
notą Kościelną, która przecież przyczyniała się do zachowania sukcesji 
apostolskiej w  tym Kościele, i wydatnie pomogła młodemu Kościołowi 
Luzytańskiemu w  kształtowaniu jego kadr duchownych. Mimo to Kościół 
Luzytański pozostawał zawsze Kościołem niezależnym jurysdykcyjnie od 
Kościoła Anglikańskiego.

Co do stosunku Kościoła Luzytańskiego do Kościoła Rzymskokatolickiego 
należy stwierdzić, że nowy Kościół nigdy nie miał charakteru antyrzymskie- 
go. Od początku cechowała go wielka kultura duchowa, tolerancja i na
stawienie duszpasterskie, czyli praca dla dobra dusz wierzącego ludu, bez 
niepokojenia sumień i urażania ludzkich uczuć. Nie znaczy to, by Koś
ciół ten zrezygnował ze swego protestu przeciw istotnym zmianom do
konanym w łonie katolicyzmu rzymskiego. Swoje Credo formułował on 
zawsze jasno i wyznawał otwarcie.

Wspomniany list Synodu Kościoła Luzytańskiego, opublikowany na ła
mach starokatolickiego Internationale Kirchliche Zeitschrift, przyczynił się 
do tego, że szerokie rzesze duchowieństwa i wiernych z Kościołów Unii 
Utrechckiej zapoznały się bliżej z nieznanym im dotąd Katolickim Apo
stolskim Ewangelicznym Kościołem Luzytańskim w  Portugalii. Byłoby rze
czą bardzo pożyteczną, żeby również w  Polsce, szczególnie w  Kościele 
Polskokatolickim, znajomość tego Kościoła stała się bliższa.

Opr. Feliks Krotowicz

s) Internationale Kirchliche Zeitschrift, 1962, zeszyt 1, str. 60.



„Posłannictwo” 
nr 3—4/1073

KATECHEZY

18. Kim jest Fan Bóg?

Pan Bóg jest to Duch najdoskonalszy, Stwórca nieba i ziemi, Ojciec 
nasz najlepszy.

19. Dlaczego Fana Boga nazywamy Duchem?

Pana Boga nazywamy Duchem dlatego, bo Pan Bóg nie ma ciała.

20. Co oznacza prawda: Bóg jest najdoskonalszy?

Prawda: Bóg jest najdoskonalszy — oznacza, że nikt nie może być 
od Pana Boga mądrzejszy, potężniejszy i lepszy.

Wprowadzenie

Pewnego razu Pan Jezus, znużony drogą, zatrzymał się przy studni. 
Od kilku godzin szedł z Apostołami w skwarze słonecznym. Tumany ku
rzu wznosiły się na drodze, słońce prażyło niemiłosiernie, pot spływał 
po twarzy, język zasychał z pragnienia, głód zaczął dokuczać. Zatrzymali 
się wszyscy przy studni, lecz nie mieli czym zaczerpnąć wody. Wtedy 
Apostołowie poszli do miasta, by postarać się o naczynie do czerpania 
wody i o jedzenie.

Pan Jezus pozostał sam. Po pewnym czasie przyszła niewiasta do studni 
po wodę. Gdy nabrała wody dała się napić Jezusowi i zaczęła z Nim 
rozmowę. Po kilku słowach poznała, że ma do czynienia z jakimś nadzwy
czajnym człowiekiem, od Boga posłanym do ludzi. To ją  zaciekawiło i chcia
ła się wiele od Pana Jezusa dowiedzieć o Bogu. Przecież sama nigdy Pana 
Boga nie widziała. Pragnęła wiedzieć przede wszystkim, kim jest Pan 
Bóg i jak  wygląda? Czy jest do nas podobny? Czy ma oczy... uszy? ręce...? 
nogi?
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Bardzo często słyszała, jak  ludzie starsi mówili, że Pan Bóg nas widzi, 
słyszy, śpieszy nam z pomocą. Czyżby więc miał postać człowieka? W oczach 
kobiety paliła się ciekawość. Pan Jezus zawsze bardzo chętnie odpowiadał 
na pytania ludzi, najchętniej zaś mówił o Panu Bogu. I tym razem nie 
dał się długo prosić. Na zapytanie kobiety: kim jest Pan Bóg? odpowiedział: 
„Bóg jest Duchem!”

Rozwinięcie tematu

Duch najdoskonalszy. Co znaczą słowa: Pan Bóg jest Duchem? Słowa 
te znaczą, że Pan Bóg nie ma ciała takiego, jak  my mamy. Nie ma oczu, 
uszu, rąk i nóg. A jednak wszystko widzi i słyszy, bo jako duch przenika 
wszystko swą mocą. My Go nie widzimy, ale Pan Bóg jest wszędzie i działa 
wszędzie.

Czy widzieliście kiedy prąd elektryczny? Widzicie tylko przewód elek
tryczny, kontakt i żarówkę. Prądu nie widać, lecz wystarczy, że ktoś 
przekręci kontakt, a natychmiast zabłyśnie światło. Bo przez przewód po
płynie prąd, niewidoczny, ukryty prąd. Prądu nikt nie widział i nikt go 
nie zobaczy, ale prąd jest. Gdy ktoś z was dotknie palcem odkrytego 
przewodu elektrycznego, dozna silnego wstrząsu, może nawet ponieść 
śmierć. I Pan Bóg również istnieje. Niewidoczny, a przenika świat cały. 
Jest pełen mocy i siły, ma rozum i wolę. Rozumem wszystko poznaje, 
a wolą wszystko może uczynić, co zechce. Powiedziałem wszystko poznaje
i wszystko może uczynić, bo Pan Bóg jest duchem najdoskonalszym. Nikt 
na świecie nie może być od Pana Boga mądrzejszym, potężniejszym
i lepszym.

Stwórca nieba. Człowiek rozumem swym może wymyślić i dokonać 
wspaniałych dzieł. Co ludzie wymyślili mądrgo? Wynaleźli radio, maszy
ny, telewizję, pociągi, samoloty, okręty, pojazdy kosmiczne. Dzieła ludzi 
są wielkie, piękne i doskonałe. Jakże jednak doskonalsze są dzieła Boże. 
Kto zawiesił w przestworzach ziemię... słońce... księżyc... gwiazdy? Pan 
Bóg. Kto sprawił, że ziemia, krąży wokół słońca z zawrotną szybkością? 
Kto to uczynił, że miliony gwiazd, których jest tak  wiele jak ziarnek 
piasku nad brzegiem morza, a ogromem swym tysiąckrotnie przewyższają 
ziemię całą — krążą jedne wokół drugich, pędzą ustawicznie w nieskoń
czonych przestworzach w wielkim porządku i ładzie? Kto dał życie tylu 
zwierzętom najrozmaitszym, ptakom, owadom? Kto zasadził na ziemi na
szej drzewa najprzeróżniejsze: dęby, buki, sosny, świerki, brzozy, modrze
wie? Kto posiał najpiękniejsze kwiaty w naszych ogrodach: tulipany, róże, 
goździki i astry? Kto łąkę ustroił traw ą zieloną i kaczeńcom kazał kwitnąć 
żółtym kolorem? Kto pozwolił siać na polach złotą pszenicę, srebrzyste 
zboże, grykę „jak śnieg białą”? Pan Bóg. W którąkolwiek zwrócimy się 
stronę, wszędzie widzimy wielkie dzieła Boże, przewyższające swą mądroś
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cią i wspaniałością najlepsze dzieła ludzkie. Bo Pan Bóg jest to Duch 
najdoskonalszy, Stwórca nieba i ziemi.

Ojciec nasz najlepszy. Nazywamy również Pana Boga Ojcem naszym 
najlepszym, bo od Niego wszystko dobro pochodzi. Pan Bóg dał wszystkim 
stworzeniom to, co im do życia jest potrzebne. (Katecheta może zapytać 
dzieci, co dał Pan Bóg jako pokarm poszczególnym zwierzętom i ptakom). 
Przede wszystkim jednak zwrócił Pan Bóg swą łaskawość ku ludziom. 
Od Niego mamy wszystko: życie, zdrowie, pokarm, napój, mieszkanie, 
ubiór. Zadbał Pan Bóg o nasze ciało. Nie zapomniał też i o duszy naszej. 
Dał nam rozum, pamięć, chęć do pracy, ochotę do spełniania dobrych 
uczynków, zapewnił zdobycie nieba i wiecznego zbawienia. Postąpił wobec 
nas tak, jak dobry ojciec postępuje wobec swych dzieci.

Pan Jezus pragnąc przedstawić nam jak  najlepiej miłość Boga do lu
dzi użył następującego porównania: „Jeśli syn prosi swego ojca o chleb, 
czyż ojciec poda mu kamień; a jeśli o rybę prosi, czyż poda mu węża? 
Jeśli wy, będąc złymi, umiecie dobre datki dawać dzieciom waszym; jakoż 
daleko więcej Ojciec nasz niebieski da rzeczy dobre tym, którzy go proszą”. 
(Mt. 7, 9—11). Mając tę  dobroć Bożą względem nas na uwadze, Pan Jezus 
nauczył nas najpiękniejszej modlitwy do Boga: „Wy tedy tak się modlić 
będziecie: „Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech”... (Mt. 6, 9). Jakże piękna 
i miła jest ta  modlitwa, bo przypomina nam o tym, że Pan Bóg jest na
szym Ojcem najlepszym.

Utrwalenie materiału

Co odpowiedział Pan Jezus niewieście gdy Go zapytała: Kim jest Pan 
Bóg? „Pan Bóg jest Duchem”. Co znaczą te słowa? Te słowa znaczą, 
że Pan Bóg nie ma ciała. Czy Pan Bóg, choć ciała nie ma, może poznawać 
wszystko i tworzyć wielkie dzieła? Może, bo ma rozum i wolę, a więc 
może uczynić co chce. Jakim  więc duchem jest Pan Bóg? Najdoskonalszym. 
Co Pan Bóg uczynił wielkiego i doskonałego? Stworzył świat. Jak  Go za 
to nazywamy? Stworzycielem nieba i ziemi. Co jeszcze dobrego nam Pan 
Bóg uczynił?... Jak  za to nazywamy Pana Boga? Ojcem najlepszym. Kim 
więc jest Pan Bóg? Otwórzcie zeszyty, narysujcie co Pan Bóg stworzył 
i zapiszcie: Fan Bóg jest to Duch najdoskonalszy, Stwórca nieba i  ziemi, 
Ojciec nasz najlepszy.

Zastosowanie

Wielki nasz pisarz i poeta Jan Kochanowski, patrząc na wspaniałe dzieła 
Boże, na niebo uhaftowane gwiazdami, na morza głębokie, rzeki pełne 
wód i rwące potoki, na wiosnę ustrojoną kwiatami i jesień od owoców 
ociężałą, napisał przepiękny wiersz o wielkości Boga. Przeczytam wam
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"ten wiersz i wytłumaczę. Potem powtórzycie ze mną dwie zwrotki. Na
stępnie na każdej lekcji religii będziemy się uczyć po dwie zwrotki tego 
wiersza aż się nauczycie całego wiersza. Słuchajcie:

„Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?
Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary?
Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie.
I  w otchłaniach i w morzu, na ziemi, na niebie.

Złota też, wiem, nie pragniesz, bo to wszystko Twoje,
Cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje.
Wdzięcznym Cię tedy sercem, Panie, wyznawamy,
Bo nad nie przystojniejszej ofiary nie mamy.

Tyś Pan wszystkiego świata, Tyś niebo zbudował 
I  złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował.
Tyś fundament założył nieobeszłej ziemi,
I przykryłeś jej nagość zioły rozlicznymi.

Za Twoim rozkazaniem w brzegach morze stoi 
I zamierzonych granic przekroczyć się boi;
Rzeki wód nieprzebranych wielką hojność mają;
Biały dzień a noc ciemna swoje czasy znają.

Tobie kwoli rozliczne kwiatki wiosna rodzi,
Tobie kwoli w kłosianym wieńcu lato chodzi,
■Wino jesień i jabłka rozmaite dawa,
Potem do gotowego gnuśna zima wstawa.

Z Twej łaski nocna rosa na mdłe zioła padnie 
A zagorzałe zboża deszcze ożywia snadnie.
Z Twoich rąk  wszelkie zwierzę patrzy swej żywności,
A Ty każdego żywisz z Twej szczodrobliwości.

Bądź na wieki pochwalon, nieśmiertelny Panie.
Twoja łaska, Twa dobroć, nigdy nie ustanie.
Chowaj nas, póki raczysz, na tej niskiej ziemi,
Jedno niech zawsze będziem pod skrzydłami Twymi.”

9. Bóg jest wieczny, wszechobecny i  wszechwiedzący

21. Jakie doskonałości ma Pan Bóg?

Pan Bóg jest jeden... wieczny... wszechmogący... wszechobecny... świę
ty... sprawiedliwy i miłosierny.
wieczny — czyli nie miał początku i końca mieć nie będzie, 
wszechobecny — czyli jest wszędzie: w niebie, na ziemi i na każdym 
miejscu,
wszechwiedzący — czyli wie wszystko, zna nawet najskrytsze myśli 
nasze.
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Wprowadzenie

Spójrzcie dzieci na drzewa przed szkołą. Ile mogą mieć lat? To zna
czy, że przed „X” la t ich nie było. Od jak  dawna istnieje wasza szkoła? 
Ele la t może mieć wasze miasto... wieś? Może istnieje sto, może tysiąc 
lat. Ale na pewno był czas, kiedy miasta (wsi) nie było. Był czas, kiedy 
nie było was, rodziców waszych. Był czas, kiedy nie istnieli ludzie na 
ziemi, a może nawet nie było samej ziemi, słońca, księżyca, w ogóle 
nie istniało nic z tego, co teraz widzimy. Istniał tylko Bóg. Nikt Mu 
początku nie dał, ani nikt nie może przerwać Jego istnienia, bo Bóg jest 
wieczny.

Nie tylko jest wieczny, ale jest też wszędzie obecny, a będąc wszędzie, 
najlepiej wszystko wie, zna najskrytsze myśli nasze.

Dzisiejszą lekcję poświęcimy omówieniu trzech doskonałości Bożych: 
że Bóg jest wieczny, wszędzie obecny i wszechwiedzący.

Rozwinięcie tematu

Pan Bóg jest wieczny. Wszystko, co znajduje się na ziemi oraz na 
całym świecie, miało swój początek, czyli zaczęło istnieć; wszystko też 
będzie miało swój kres, czyli kiedyś istnieć przestanie. Przeminą drzewa 
przed szkołą, zestarzeją i spróchnieją; przeminie szkoła, rozsypie się jej 
cegła, zawalą się mury. Do tego czasu już was nie będzie. Bo może to 
potrwać sto albo dwieście lat. A któż z nas tylu la t dożyje? Nifet. Pismo 
św. powiada o człowieku, że „dni jego są jako trawa, jako kwiat polny, 
tak okwita”. (Ps. 102, 15).

Przeminie nawet świat cały. Pan Jezus powiedział, że przyjdzie czas, 
kiedy „słońce się zaćmi i księżyc nie da światłości swojej; a gwiazdy 
będą padać z nieba i moce niebieskie poruszone będą”. (Mt. 24, 29). Tylko 
Bóg nie przestanie istnieć nigdy, dlatego Pismo św. nazywa Go „Bogiem 
żywym”, (Mt. 16, 16) albo inaczej Bogiem nieśmiertelnym. Pomyślcie sobie: 
mija tysiąc, pięć tysięcy, milion, dziesięć milionów, tysiące i miliony milio
nów lat... wszystko się rozsypuje w proch, wszystko ginie, jeden Bóg trwa 
wiecznie. Pan Bóg będzie zawsze, nigdy nie nadejdzie chwila taka, w któ
rej Bóg przestanie istnieć, bo jak  nie miał początku, tak i końca mieć 
nie będzie.

Pana Boga przyrównać można do skały w rzece. Twarda skała ster
czy ponad wodą. Obok niej .płynie i płynie rzeka, coraz to nowe niesie 
wody, zawsze zmieniające się, wciąż inne; z szumem przepływają obok, 
obmywają skałę i płyną w dal, aż do morza. A skała trw a niewzruszona. 
Tak niewzruszony trw a Bóg, choć minęło już tyle, tyle lat i mijać będzie 
w dalszym ciągu. Dlatego psalmista Dawid powiada: „Tysiąc la t przed 
obliczem Twoim, jako dzień wczorajszy, który przeminął”. (Ps. 89, 4).
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Wyobraźcie sobie, że nad morze ogromne i głębokie przylatuje ptaszek, 
bierze w dziobek kropelkę wody i niesie ją  daleko w inne miejsce, pragnąc 
w ten sposób przenieść wszystką wodę z morza. Ileż lat musiałby tak 
latać, by po kropelce wyczerpać cały ocean. A jednak kiedyś musiałby 
go wyczerpać. Ten niezmierzony okres czasu jest jeszcze niczym wobec 
wieczności Boga. On zawsze był, zawsze jest i zawsze będzie, bo jest 
wieczny.

Pan Bóg jest wszechobecny. Niektórym dzieciom się wydaje, że Pan 
Bóg jest tylko w niebie. Dlatego czasem coś zrobią złego, żeby tylko nie 
widziała mamusia, tatuś, albo pani nauczycielka. Stasio odpisał całe za
danie od kolegi, potem okłamał panią, że sam je opracował. Pani mu 
uwierzyła, bo nie widziała, gdy odpisywał. Ale był ktoś, kto widział. Kto? 
Pan Bóg, bo jest wszędzie obecny. Marysia wzięła mamusi 10 zł na cu
kierki. Kupiła cukierki i zjadła. Nikt o tym nie wiedział. Czy jednak 
nikt? Nie, był ktoś, kto ją  widział. Pan Bóg. On jest wszędzie: w niebie, 
na ziemi i na każdym miejscu. Jest w pośrodku ziemi i w głębinach mo
rza, jest wśród lasów i puszcz nieprzebytych, jest wśród gwiazd i słońca, 
jest na ulicy, na polu, w domu, jest przy pracy i przy zabawie. Jest wszę
dzie. Duch Jego nieskończony wypełnia sobą wszystko.

Bardzo pięknie mówi o wszechobecności Boga Psalmista Dawid:
„Dokąd mam iść przed duchem Twoim, 
i dokąd uciekać od oblicza Tweco?
Jeśli wstąpię do nieba, tameś Ty jest.
Jeśli zstąpię do piekła, tameś jest!
Jeśli podniosę skrzydła moje z rana, 
i zamieszkam na krańcu morza; 
i tam mnie doprowadzi ręka Twoja 
i podeprze mnie Twoja prawica”. (Ps. 138, 7—10).

Pan Bóg jest wszechwiedzący. Jeśli Pan Bóg jest wszędzie obecny, 
a cały wszechświat „W Nim żyje, rusza się i jest”, to wie wszystko 
doskonale. Wie, co było, co jest i będzie, a nawet zna najskrytsze myśli 
nasze.

Dlaczego chodzicie do szkoły? By nauczyć się pisać, czytać, rachować, 
poznać przyrodę, historię, geografię. Uczy was nauczyciel. On wie więcej 
od was. Są ludzie jeszcze bardziej uczeni, którzy wykładają na uniwersy
tecie. Są to profesorowie. Wiedza ich musi być bardzo duża. A. jednak 
nie wiedzą wszystkiego. Każdy profesor uczy innego przedmiotu. Jeden 
uczy i zna tylko fizykę, inny tylko historię, inny języki obce: angielski, 
niemiecki itp. Tylko Pan Bóg wie wszystko, bo jest wszechwiedzący; zna 
całą historię, całą matematykę, fizykę, chemię, rozumie wszystkie języki. 
Wie też Pan Bóg co było, jest i będzie. Wie co było przed tysiącami lat 
i nie potrzebuje szukać wiadomości w starych zmurszałych księgach; wie 
co jest obecnie, wie o każdej roślince w morzu i robaczku zagrzebanym
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głęboko w ziemi; wie ile ludzi żyje na świecie, zna ich uczynki i myśli. 
On zna też przyszłość i wie jak  długo każdy z nas żyć będzie i jaką 
śmiercią umrze. On też wie, jak  długo będzie istniała ziemia i słońce oraz 
kiedy zgaśnie słońce i zapadnie się ziemia. Bo On jest wszechwiedzący.

Utrwalenie materiału i zastosowanie

Teraz dobrze wiecie, co znaczy: Pan Bóg jest wieczny, wszędzie obecny 
i wszystko wiedzący. Przypomnijmy to sobie jeszcze raz. Co znaczy: Pan 
Bóg jest wieczny... wszechwiedzący... wszechobecny?... Jest to bardzo po
cieszająca prawda. Pan Bóg widzi nasze dobre myśli, o których często 
nikt nie wie, bo wstydzimy się je wyjawić; widzi nasze dobre uczynki, 
chociaż nikomu o nich nic wspominamy. Pan Bóg jest zawsze przy nas. 
Obecność Jego najbardziej nam potrzebna, gdy spotka nas cierpienie, gdy 
trudne jest życie, gdy jest nam bardzo smutno. Jakże pocieszał się Dawid 
wszech obecnością Bożą w swym utrapieniu: „Choćbym chodził pośród cie
nia śmierci, nie będę się obawiał zła, Ty bowiem jesteś ze mną”. (Ps. 22, 4).

Pamięć na obecność i wszechwiedzę Bożą chroni nas od popełnienia 
zła i grzechów. Król hiszpański Filip II zapytał się razu jednego swego 
znajomego, bardzo dobrego człowieka: „Słyszałem, że nosisz przy sobie 
jakieś ziółko, które chroni od grzechu. Powiedz mi, jakie to ziółko? 
A na to znajomy: Chętnie Ci służę tym ziółkiem. Można je nosić bardzo 
długo, zawsze zażywać, a nigdy się nie zużywa. Tym ziółkiem — to 
myśl: Bóg jest wszędzie. Wszystko wie i wszystko widzi”.

10. Pan Bóg jest święty i sprawiedliwy

Pan Bóg jest święty — czyli brzydzi się wszelkim grzechem. Pan 
Bóg jest sprawiedliwy — czyli za dobre wynagradza, a za złe karze.

Wprowadzenie

Opowiem wam dzisiaj ciekawą historię o cesarzu rzymskim Neronie. 
Był to człowiek okrutny. Podejrzewał wszystkich o chęć odebrania mu 
władzy w państwie. Na kogo padło podejrzenie, ten ginął. Nawet własną 
matkę, żonę i nauczyciela kazał zamordować. Zbrodnie i morderstwa 
były dlań Chlebem powszednim. W rozrywkach również nie miał miary. 
Zapragnął np. widzieć płonące miasto, więc kazał podpalić Rzym — sto
licę państwa. Potem winę za podpalenie Rzymu zrzucił na chrześcijan. 
Rozpoczęły się krwawe widowiska. Chwytano chrześcijan, przywiązywano 
do słupa i palono jak  żywe pochodnie w ogrodach cesarskich; innych 
rzucano na pożarcie dzikim zwierzętom.
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Wreszcie dopełniła się m iara jego zbrodni. Pewnej nocy wojsko zbun
towało się przeciw niemu. Neron zerwał się ze snu i przerażony wybiegł 
na ulicę. Szukał schronienia u  swych dawnych przyjaciół. Nikt go nie 
przyjął, nikt nie chciał znać, nikt nie chciał mu pomóc. Jakiś niewolnik 
ofiarował mu przytułek w swej kryjówce poza miastem. Neron wsiadł 
na lichego konia, otulił się płaszczem i zasłoniwszy głowę puścił się z nim 
w drogę. Gdy usłyszał szelest lub pianie koguta, drżał ze strachu i prze
żywał śmiertelną trwogę. W kryjówce niewolnika trząsł się jak  liść osi
ki, gdy posłyszał jakieś kroki. Żołnierze znaleźli go. Gdy już się zbli
żali, gdy słychać było tętent kopyt końskich, Neron zapłakał, wydobył 
sztylet i pchnął go sobie w piersi. Tak um arł Neron mając trzydzieści 
jeden lat, w rocznicę tego dnia, w którym kazał ściąć własną żonę. 
Dosięgła go sprawiedliwość Boga. Pan Bóg bowiem jest święty: brzydzi 
się grzechem i złem; jest sprawiedliwy: za dobre wynagradza, a za złe 
karze. Świętość i sprawiedliwość Boża będzie tematem dzisiejszej lekcji.

Rozwinięcie tematu

Pan Bóg jest święty. Bardzo często słyszycie takie powiedzenie: to 
jest święty człowiek. Spróbujcie zapytać, co to znaczy? Posłyszycie na 
pewno jedną odpowiedź: święty człowiek to znaczy człowiek uczciwy, 
porządny, zacny, szlachetny, dobry. Pierwszych chrześcijan nazywano ludź
mi świętymi. Dlaczego? Bo byli dobrzy dla wszystkich. Wspomagali się 
wzajemnie, bogatsi sprzedawali m ajątki, by pomóc biedniejszym, wszyscy 
się szanowali i kochali! Poganie mówili o nich: „patrzcie jak  oni się mi
łu ją”. Byli święci, bo kochali to, co dobre, a brzydzili się złem. I Pan 
Bóg kocha dobre i to w najwyższym stopniu — tak jak  tego żaden czło
wiek nie potrafi uczynić. Dlatego Pan Bóg jest święty. Pismo św. mó
wi o Panu Bogu: ,.Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów”. (Iz. 6, 3).

Pan Bóg nienawidzi zła i złem się brzydzi. Brzydzi się przekleństwa
mi, kradzieżą, wyrządzaniem szkody, obmowami, oszczerstwami, kłamstwa
mi. Pismo św. mówi: „Obrzydliwością są Panu wargi kłamliwe, a któ
rzy szczerze postępują, podobają się Bogu”. (Przysł. 12,22) Pan Bóg jest 
święty, bo kocha dobre, a nienawidzi zła. '

Pan Bóg jest sprawiedliwy. Kiedy nauczyciel stawia sprawiedliwe stop
nie? Gdy za dobrą odpowiedź daje piątkę, a za złą dwójkę. Kiedy rodzi
ce są sprawiedliwi? Gdy chwalą i nagradzają dziecko za grzeczne zacho
wanie, a karzą za wybryki. Sprawiedliwy jest ten, kto za dobre wynagra
dza, a za złe karze. Takim właśnie jest Pan Bóg. Nawet o wiele więcej, 
bo Pan Bóg jest najsprawiedliwszy. Pana Boga nie można oszukać. Uczeń 
czasem oszuka nauczyciela, odpisze zadanie i otrzyma dobry stopień. Dziec
ko może też oszukać rodziców. Dlaczego nie można oszukać Pana Bo
ga? Bo jest wszechwiedzący i wszechobecny.
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Przykłady nagrody Bożej za dobre postępowanie i kary za złe: Noe, 
Abraham, Józef Egipski, pierwsi rodzice, Kain i Abel, Bogacz i Łazarz... 
z nowszych przykładów: Hitler (samobójstwo).

Pan Bóg nagradza i karze częściowo już tu  na ziemi, zaś w zupełnoś
ci dopiero po śmierci. Kto dobrze postępuje, ten już tu  na ziemi zdo
bywa: sławę, majątek, dobre imię, spokojne sumienie. Złe uczynki już 
tu  karę odnoszą. Czasem jednak bywa, że złym powodzi się dobrze, 
a dobrym źle. Pan Jezus sam zwrócił uwagę, że może się tak zdarzyć 
w  przypowieści o Bogaczu i Łazarzu. Przykład ten dowodzi, że w niektó
rych wypadkach Pan Bóg długo czeka na poprawę człowieka złego, cze
ka aż do śmierci. Dopiero po śmierci wymierza sprawiedliwą karę lub 
nagrodę.

Pan Bóg nagradza każdy najmniejszy dobry uczynek, nawet podanie 
kubka wody spragnionemu. (Mk. 9,40). Pan Bóg karze każdy zły czyn. 
Pan Jezus powiedział wyraźnie, jak  Bóg będzie się ustosunkowywał do 
naszych czynów: „Jaką miarą mierzyć będziecie, tak wam odmierzą” (Mt. 
7, 2); „Przez co kto grzeszy, przez to też karany bywa” (Mądr. 11, 17). 
Kto morduje, tego rychło dosięgnie morderstwo. Kto oczernia bliźniego, 
tego może spotkać oszczerstwo. Kto nie szanuje zdrowia, tego nie minie 
choroba. Kto bije i kaleczy innych, tego prędzej czy później pobiją lub 
okaleczą; kto m altretuje swych rodziców staruszków, ten nie zazna sam 
spokojnej starości i dokuczą mu jego własne dzieci.

Utrwalenie m ateriału

Czy znasz przykłady z Pisma św. nagrody Bożej za życie dobre? (Noe, 
Abraham, Józef Egipski,...) Opowiedz krótko historię Noego. Dlaczego Pan 
Bóg wyratował go z potopu? (Noe był pobożny, słuchał Pana Boga, speł
niał dobre uczynki). Pan Bóg go wynagrodził. Pan Bóg zawsze za dobre 
wynagradza. Jakie zbrodnie popełnił Neron? Jaka spotkała go kara? Jak  
ukarał Pan Bóg ludzi za czasów Noego? Za co ich ukarał? Nie słuchali 
Pana Boga, grzeszyli, byli źli. Pan Bóg zawsze za d e  karze, jeśli nie w tym, 
to w przyszłym życiu. Za dobre wynagradza, za złe karze, bo jest spra
wiedliwy. Nie tylko sprawiedliwy, jest też święty. Co znaczy Pan Bóg 
jest święty? Kocha dobre, brzydzi się złem i grzechem.

Zastosowanie

„Świętymi bądźcie, bom Ja  święty jest!” — tak woła Pan Bóg do 
wszystkich ludzi. Świętymi bądźcie i wy dzieci. Do was również woła 
P an  Bóg, nie tylko do starszych. Co to znaczy: bądźcie świętymi? Bądź
cie dobrymi. Niech myśli wasze będą święte, dobre, nie plugawe ani
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nienawistne. Niech słowa wasze będą święte: nie przeklinajcie, nie wy
zywajcie się nawzajem, nie oczerniajcie jedni drugich; niech czyny wa
sze będą święte i dobre: pomagajcie sobie w nauce, miejcie przyjaźń 
dla kolegów i koleżanek, szanujcie rodziców i nauczycieli.

„Pan Bóg nie rychliwy, ale sprawiedliwy” — tak mówi mądre przy
słowie. Pamiętajcie o sprawiedliwości Bożej. Za dobre wynagrodzi was 
Pan Bóg, ale za złe ukarze. Kochajcie Boga, jako dobrego Ojca, ale 
bójcie się Jego sprawiedliwej kary. Niech ta faojażń będzie hamulcem 
waszego życia.

Kiedy naładowany wóz zjeżdża z góry, wtedy gospodarz chwyta za 
hamulec i całą siłą wóz powstrzymuje. Gdyby nie miał hamulca, wóz 
mógłby pokaleczyć a nawet pozabijać 'konie a potem sam roztrzaskałby 
się na drobne kawałki. Podobnie dzieje się z człowiekiem, który złu 
popuścił hamulec: leci w przepaść zepsucia. Oby bojaźń sprawiedliwości 
Bożej uchroniła was od złego.

11. Bóg jest miłosierny i wszechmogący

Bóg jest miłosierny — to znaczy, że Pan Bóg kocha nas, przebacza 
nam grzechy, jeśli szczerze żałujemy za nie i zmieniamy swe życie na 
lepsze.

Bóg jest wszechmogący — to znaczy, że wszystko może uczynić, co 
jest dobre.

Wprowadzenie

Kim jest Pan Bóg? Pan Bóg jest to Duch najdoskonalszy... Dlaczego 
Pana Boga nazywamy Duchem najdoskonalszym? Bo nie ma nikogo na 
świecie całym, kto by był od Pana Boga doskonalszym. On jest ponad 
wszystkimi. On się tak wznosi nad nami, jak  słońce nad ziemią. Nikt 
z Panem Bogiem równać się nie może. Jakie poznaliście najważniejsze 
doskonałości Boże? Co znaczy: Bóg jest wieczny?... wszechobecny?... wszech
wiedzący?... światy?... sprawiedliwy?...

Dzisiaj mówić będziemy o dwóch nowych, • bardzo ważnych doskona- 
łościach Bożych: że Bóg jest miłosierny i wszechmogący.

Rozwinięcie tematu

Bóg jest miłosierny. Pismo św. St. Testamentu opowiada b. ciekawą 
historię o pewnym starożytnym mieście, które się nazywało: Niniwa. 
Ludzie w tym mieście żyli bardzo nieuczciwie. Pan Bóg posłał do miasta
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proroka (człowieka pobożnego i świętego) Jonasza, żeby wezwał miesz
kańców do pokuty, żalu za grzechy i naprawienia swego życia. Gdy Jo
nasz przybył do Niniwy, chodził ulicami miasta i wołał: „Jeszcze 40 
dni, a Niniwa zostanie zniszczona”. Wszyscy mieszkańcy i król, uwierzy
li w Boga, zaczęli pościć, pokutować, żałować za grzechy. Pan Bóg wi
dząc ich pokutę i poprawę, ulitował się nad nimi i nie karał miasta.

Tymczasem Jonasz w yszed ł z  miasta i czekał, aby zobaczyć, jak  Pan 
Bóg je zniszczy. Kiedy dowiedział się, że Pan Bóg przebaczył mieszkań
com Niniwy, zasmucił się bardzo. Na domiar złego dokuczyło mu gorąco, 
długo szukał jakiejś rośliny, która dałaby mu odrobinę cienia. Wreszcie 
znalazł rozrośnięty, duży krzew i usiadł pod nim. Lecz wkrótce robak 
podgryzł korzenie krzewu i krzew usechł. Jonasz zmartwił się bardzo. 
Żałował krzewu, który był piękny, zielony, pożyteczny, a oto stał się 
brzydki i nikomu niepotrzebny. Wtenczas rzekł Pan Bóg do Jonasza: 
„Ty żałujesz krzewu, któregoś nie stworzył... a ja  nie miałbym przeba
czyć Niniwie, miastu wielkiemu, gdzie jest więcej niż 120.000 ludzi?

Pan Bóg przebaczył Niniwie, bo jest miłosierny, bo kocha ludzi i prze
bacza im grzechy, jeśli szczerze żałują za nie i zmieniają swe życie.

Jafciż wspaniały dbraz miłosierdzia Bożegoi daje nam Pan Jezus w przy
powieści „O Synu m arnotrawnym” ...Syn odszedł od ojca na długie lata, 
wzgardził ojcem i zapomniał o nim. Gdy popadł w nędzę i poniżenie 
ostatnie, wtedy zaczął myśleć o ojcu i żałować swego czynu, postanowił 
wrócić do domu ojca. Wracał z bojaźnią i trwogą w sercu. A jeśli oj
ciec nie zechce mnie znać? Jeśli zamknie drzwi?... Ale ojciec jego był 
miłosiernym ojcem. Poznał z daleka, że syn mocno żałuje swego nieroz
tropnego kroku. Wyszedł więc naprzeciw synowi, przygarnął go do sie
bie, uściskał, do domu wprowadził i posadził za stołem. Radował się.

Tak z nami postępuje Bóg Ojciec. Bo jest miłosierny: przebacza grze
chy, jeśli żałujemy za nie i przemieniamy swe życie na lejpsze.

Pan Jezus nie tylko mówdł o miłosierdziu Ojca niebieskiego, ale sam 
na każdym kroku dawał przykłady miłosierdzia. Nie pominął żadnej spo
sobności, żeby przebaczyć grzechy ludzio^n i z drogi złej wyprowadzić 
na dobrą. Tak postąpił z grzeszną niewiastą — Marią Magdaleną. Za 
złe życie chcieli ją  ukamienować jej bliscy, choć sami nie żyli lepiej. 
Pan Jezus ulitował się nad nią, okazał jej miłosierdzie, ona zaś zmieniła 
swe życie. I  Piotrowi Pan Jezus przebaczył wyparcie się Jego osoby. 
Nie tylko przebaczył, lecz i godność apostoła przywrócił. Pan Bóg jest 
miłosierny. Ni'e chce śmierci grzesznika, pragnie aby się nawrócił i żył...

Pan Bóg jest wszechmogący. Wszechmogący — to znaczy wszystko 
może uczynić, co jest dobre. „Wszystko, co tylko chciał Pan, uczynił na 
niebie, na ziemi, na morzu i we wszystkich przepaściach”. (Ps. 134, 6). 
Ludzie budują nieraz rzeczy godne podziwu: wspaniałe domy, kościoły, 
miasta... (dzieci mogą wymienić inne dzieła ludzkie). A jednak ileż jest
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takich, małych, drobnych rzeczy, których człowiek uczynić nie może. Naj
mądrzejszy człowiek świata nie zdoła uczynić małej, zielonej trawki, albo 
jednego ptaszka, choćby szarego wróbelka, który by latał, zbierał ziarnka 
po drogach i podwórkach i — żył. Tylko Pan Bóg może uczynić wszystko, 
co dobre. On też uczynił wszystko, bo stworzył świat niezmierzony.

Wszechmoc Boża jest tym bardziej zadziwiającą, że Pan Bóg nie po
trzebuje żadnych narzędzi pracy, ani czyjejkolwiek pomocy. Kiedy stw a
rzał niebo i ziemię, wypowiedział tylko te wszechmocne słowa: „Niech 
się stanie?... I stał się świat. „On rzekł i uczynione są; On rozkazał 
i stworzone są”. (Ps. 104, 5).

Czymże jest wobec wszechmocy Bożej moc i potęga największych mo
carzy świata? Najpotężniejsi królowie i panujący już dawno rozsypali 
się w proch, a królestwa ich i państwa rozleciały się jak  domki z kart; 
największe granitowe budowle zniszczy powoli ząb czasu, ipsują się tka
niny najkosztowniejsze, najbardziej artystyczne rzeźby i obrazy. Wszelka 
moc i wspaniałość rąk  ludzkich przemija jako cień. Tylko dzieła Boże 
są ogromne, mocne i trwałe.

Utrwalenie materiału

Jakimi byli mieszkańcy Niniwy? Złymi i grzesznymi. Kogo Pan Bóg 
do nich posłał? Jak  się zachowali mieszkańcy Niniwy, gdy prorok Jo
nasz ich upominał? Żałowali za grzechy, pokutowali i rozpoczęli inne 
życie. Co im Bóg uczynił? Przebaczył grzechy. Kiedy Pan Bóg przebacza 
grzechy? Gdy żałujemy za nie i zawracamy z drogi zła. Jak  Pan Bóg 
pouczył Jonasza, że przebacza grzechy, gdy ktoś żałuje za nie? Komu 
Pan Jezus przebaczył grzechy? Magdalenie, Piotrowi... Tak Pan Bóg postę
puje zawsze. Choćby ktoś miał największe grzechy, ale skoro za nie ża
łuje i rozpocznie nowe, lepsze życie, Pan Bóg mu przebaczy, bo jest 
miłosierny. Co znaczy Bóg jest miłosierny?...

Pan Bóg jest również wszechmocny. Co to znaczy? Wszystko może 
uczynić, co jest dobre. Co Pan Bóg największego uczynił? Stworzył świat. 
Czy ludzie mogą stwarzać tak wielkie dzieła jak  Pan Bóg? Dlaczego 
nie mogą tego uczynić? Nie są wszechmocni.

Zastosowanie

Bóg jest miłosierny. To bardzo pocieszająca prawda dla wszystkich lu
dzi. I dla nas dzieci. Nie potrzebujecie się lękać, gdy pójdziecie do spo
wiedzi. Ufajcie, że Pan Bóg odpuści wam grzechy, bylebyście tylko ża
łowali za nie i mieli szczerą chęć poprawy.
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Bóg jest wszechmogący, może wam pomóc choćby w największych 
potrzebach duszy i ciała. Powtórzmy wszyscy akt ufności w miłosierdzie 
i wszechmoc Boża:

„Ufam Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmocny i miłosierny.
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie”.

12. O T r ó j c y  Ś w i ę t e j

22. Co to jest Trójca Przenajświętsza?

Trójca Przenajświętsza jest to jeden Bóg w trzech osobach: Bóg 
Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

23. Kto nauczył nas tej prawdy, że Bóg jest jeden ale w trzech osobach?

Prawdy, że Bóg jest jeden, ale w trzech Osobach — nauczył nas 
Pan Jezus, kiedy powiedział do Apostołów: „Idąc na cały świat 
nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna 
i Syna i  Ducha Świętego” (Mt. 28, 19).

24. Jakim znakiem wyrażamy wiarę w  Trójcę Przenajświętszą?

Wiarę w Trójcę Przenajświętszą wyrażamy znakiem Krzyża św. 
który czynimy mówiąc: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego 
Amen”.

25. Kiedy jeszcze wyrażamy sw ą wiarę w  Trójcę Świętą?

Wiarę w Trójcę św. wyrażamy jeszcze w następującej modlitwie: 
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu”.

Wprowadzenie

Kto z was lubi ślizgać się na lodzie? Czy w lecie można jeździć na 
lodzie? Nie, gdyiż lód topnieje, zamienia się w wodę; w zimie zaś z wody 
powstaje lód; w zimie woda zamarza i jest w stanie stałym; na wiosnę 
odmarza i jest w stanie płynnym. Czy znacie jeszcze inny sposób isntnie- 
nia wody? Skąd się bierze deszcz? Z chmur, które płyną po niebie pędzo
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ne wiatrem. Czym są chmury? Chmury są to malutkie cząsteczki wody, 
niedostrzegalne gołym okiem — malutkie i lekkie jak  puch tak, że mogą 
unosić się w powietrzu. Gdy zimny w iatr je zmrozi, wówczas łączą się 
ze sobą tworząc większe krople. Wielkie krople nie mogą utrzymać się 
w  górze i spadają na ziemię. Mówimy wówczas: deszcz pada. Deszcz 
jest również wodą. Woda ta  znajdowała się w chmurach w stanic loi- 
nym. A więc jedna i ta  sama woda może być raz wodą, raz deszczem, 
innym razem jako chmura płynąc po niebie. Jedna woda, a trzy stany 
skupienia.

Wielkim dobrodziejstwem dla nas jest słońce. Kto powie, co nam daje 
słońce? Światło, ciepło, wysyła ku nam promienie. Jedno słońce, a trzy 
sposoby jego działania; światło, ciepło i promienie. Czym innym jest 
światło, czym innym ciepło, jeszcze czym innym promienie. A jednak 
wszystko razem zawarte jest w jednym  słońcu. Prawda, że to dziwne? 
Dziwne i ciekawe. Powiadamy często: jak  dziwnie Pan Bóg urządził ten 
świat? Tyle w nim mądrych i ciekawych rzeczy. Niektóre z nich pozna
liśmy i rozumiemy, lecz istnieje jeszcze wiele tajemnic, których ludzie 
nie odkryli i nie poznali, a może nie poznają nigdy. Największą zaś 
tajemnicą dla nas jest sam Pan Bóg. Żaden człowiek, choćby był naj
mądrzejszy, nie może całkowicie poznać i zrozumieć Pana Boga. Jest 
On dla rozumu naszego niepojęty. Tylko odrobinę możemy poznać Boga, 
tyle ile kropla wody w stosunku do całego oceanu. Co już wiecie o Bo
gu? Wiecie, że jest duchem najdoskonalszym, wiecznym, wszędzie obec
nym, sprawiedliwym, miłosiernym...

Dziś zaznajomimy się z największą tajemnicą Boga: Tajemnicą Trój
cy Przenajświętszej. Zaznajomimy się nie po to, by ją zrozumieć bo to 
jest niemożliwe, ale postaramy się poznać chociaż cząstkę tej tajemnicy, 
tyle, ile nam jej odkrył sam Pan Bóg.

Rozwinięcie tematu

Tajemnica Trójcy Świętej, czyli to, że Bóg jest jeden ale w trzech 
Osobach: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty... jest tajemnicą samego 
Boga. Nikt o niej nie wiedział i nie dowiedziałby się nigdy, gdyby Pan 
Bóg nie objawił jej ludziom. Posłuchajcie w jaki sposób objawił Pan 
Bóg ludziom, że jest jeden ale w trzech osobach.

Gdy Pan Jezus skończył 30 lat, pożegnał się z m atką swą — Maryją 
i opiekunem Józefem i poszedł nauczać ludzi. W tym samym czasie, 
tuż przed rozpoczęciem nauczania przez Chrystusa, Jan  Chrzciciel na
woływał ludzi do pokuty. Wszyscy, którzy żałowali za swe grzechy i pro
sili Boga o przebaczenie, wchodzili do rzeki Jordanu, a Jan  Chrzciciel 
polewał ich wodą na znak, że grzechy ich są odpuszczone, obmyte przez 
żal i pokutę. Pan Jezus podszedł również do Jana i poprosił go o chrzest
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choć był niewinny, nie miał najmniejszego grzechu, lecz nie chciał się 
wyróżniać od innych ludzi. Jan  Chrzciciel zbliżył się do Pana Jezusa, 
a w chwili, gdy Go polewał wodą „otworzyły się niebiosa” i Duch Święty 
ukazał się nad głową Jezusa w postaci gołębicy. Równocześnie z nie
ba dał się słyszeć głos Boga Ojca: „Ten jest Syn mój miły, w którym 
upodobałem sobie”. (Mat. 3, 13—17).

Podczas chrztu Jezusa w Jordanie Pan Bóg najwyraźniej pouczył nas, 
że jest jeden ale w trzech osobach. Wtedy bowiem, gdy Bóg Ojciec odez
w ał się z nieba, Bóg Syn stał jako człowiek przed Janem Chrzcicielem 
w rzece Jordan, Bóg Duch Święty unosił się w postaci gołębicy nad gło
wą Chrystusa. Ludzie, obecni w tym czasie nad rzeką Jordan, po ra t  
pierwszy dowiedzieli się o tym, że Bóg jest jeden w trzech osobach. 
Zdziwili się bardzo, gdyż do tej pory znali tylko Boga Ojca, nie słysze
li nic o Synie i Duchu Świętym. Niektórzy z nich n!e mogli liwierzyć 
w tę prawdę. Była dla nich bardzo dziwną i zbyt wielką tajemnicą-. 
Sam Pan Jezus musiał kilkakrotnie przypominać o niej. Dlatego mówił
o sobie, że jest „Synem Bożym”. „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” — powta
rzał. Znaczyło to: Ojciec jest Bogiem i ja  jestem Bogiem tej samej na
tury  co i Ojciec. Przed śmiercią zaś pocieszał Apostołów, aby się 'nie 
smucili, bo skoro tylko stanie przed obliczem Ojca, natychmiast wyśle 
do nich innego „Pocieszyciela” — Ducha Świętego.

Najwyraźniej objawił Pan Jezus prawdę o Trójcy Przenajświętszej tuż 
przed swym wniebowstąpieniem. Gdy Apostołowie otoczyli kołem Jezusa 
mającego wstąpić do nieba, gdy prosili Go o ostatnie wskazówki, co 
m ają czynić, skoro zostaną sami, wówczas powiedział im: „Dana mi jest 
wszelka władza na niebie i na ziemi. Idąc tedy, nauczajcie wszystkie 
narody, chrzcząc je  w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je  cho
wać wszystko, comkolwiek wam przykazał. A oto ja  jestem z wami po 
wszystkie dni aż do skończenia świata”. (Mt. 28, 16—20).

Utrwalenie materiału

W ilu stanach skupienia występuje woda? W trzech: płynnym, sta
łym i lotnym... Jaką troistość zauważymy w słońcu? Słońce ogrzewa, 
oświeca i promieniuje. Jedno słońce — to samo w cieple, to samo w świetle 
i to samo w promieniowaniu. Jedna woda •— ta  sama w płynie, w lo
dzie i w chmurach. Dlatego na początku lekcji przytoczyłem wam te 
dwa przykłady zaczerpnięte z przyrody? Dla lepszego zrozumienia tajem ni
cy Trójcy Przenajświętszej. Przykłady te są tylko bardzo słabym podo
bieństwem, ale choć nieudolnie, tłumaczą jednak to, że jest możliwe, aby 
z jedności wypływała troista różność, choć natura rzeczy nie ulega zmianie.

Co to jest Trójca Przenajświętsza? Kto nauczył nas tej prawdy, że 
jest jeden Bóg w trzech Osobach? Pan Jezus, kiedy powiedział do Apo
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stołów: „Idąc na cały świat...” Skąd jeszcze znamy tajemnicą Trójcy św.? 
Z chrztu Pana Jezusa w Jordanie. Co się wówczas stało? Gdzie był Bóg 
Ojciec... Syn Boży... Duch Święty?

Wiarą w Trójcę Przenajświętszą wyrażamy znakiem Krzyża św. Uczyń
my razem Znak Krzyża: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Co 
mówisz gdy położysz rękę na czoło?... Kim jest ten Ojciec? Jest to Bóg 
Ojciec. Gdzie mieszka? W niebie, na ziemi i na każdym miejscu. Co uczy
nił? Stworzył świat. Bogu Ojcu przypisujemy stworzenie świata. O kim 
więc myślisz, gdy kładziesz rękę na czole? O Bogu. Co mówisz, gdy poło
żysz rękę na piersiach?... Kim jest Syn? Jest to pan Jezus, który nas 
odikupił. Panu Jezusowi przypisujemy odkupienie. Czy Pan Jezus jest 
Bogiem?... O kim  więc myślisz, gdy przy Znaku Krzyża mówisz „i Syna?”
O Jezusie Chrystusie jako BOigu. Co mówisz, gdy kładziesz ręlkę na ramio
na?... Duch św. jest również Bogiem. Duchowi Świętemu przypisujemy 
uświęcenie nasze. O kim myślisz, gdy mówisz; „i Ducha Świętego?” O Bo
gu. Zawsze myślimy o Bogu. Bo Bóg Ojciec jest Bogiem i Syn Boży jest 
Bogiem i Duch Święty jest Bogiem. Czy przez to mamy trzech Bogów! 
Nie, jest tylko jeden Bóg, ale w trzech Osobach.

Zastosowanie

Sw. Augustyn chciał zgłębić tajemnicę Trójcy św. Długie godziny roz
myślał o tym -nad 'brzegiem morza. W pewnej chwili zauważył chłopczy
ka, który przelewał wodę z morza do małego dołeczka, wykopanego obok 
morza. Kiedy wielki doktór Kościoła zwrócił mu uwagę, że jest to prze
cież nie możliwe, usłyszał odpowiedź: prędzej ja przeleję wodę z morza, 
anieżeli ty  zrozumiesz największą tajemnicę Boga.

Rzeczywiście, tajemnica Trójcy Świętej jest wielka. Któż ją  zrozumie? 
Nie poznalibyśmy jej nigdy sami, gdyby Bóg nam  jej nie objawił. 
Jakże wielkim jest Bóg w Trójcy jedyny. Oddajmy Mu cześć krótką 
modlitwą. „Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu”.

13. O stworzeniu świata

26. Jak nazywamy ziemię, niebo i wszystko co nas otacza?

Ziemię, niebo i wszystko co nas otacza nazywamy światem.

27. Skąd się wziął świat?

Pan Bóg stworzył świat. „Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię”.

28. Z czego Pan Bóg stworzył świat?

Pan Bóg stworzył świat z niczego.
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Wprowadzenie

Posłuchajcie dzieci, opowiadania o małym chłopczyku Janku. Był on 
uczniem 3-ciej klasy. Uczył się dobrze. Ze wszystkich przedmiotów naj
bardziej lubił biologię. Jesienią chętnie szedł do parku, zbierał liście 
różnych drzew, przynosił do domu, pokazywał rodzicom i chwalił się, 
że potrafi rozpoznać po liściu rodzaj drzewa. I rzeczywiście rozpoznawał 
nie tylko liście drzew owocowych: gruszy, jabłoni, wiśni, ale i innych 
drzew: jesionu, klonu, kasztanowca itp. Na wiosnę sadził w doniczkach 
groch, fasolkę lub kwiaty. Lubił bardzo obserwować, jak z suchego ziarnka 
fasoli wyrasta w górę zielony kiełek i przekształca się powoli w dużą 
łodygę. Nie mógł się nadziwić, skąd suche ziarnko ma taką moc w sobie, 
że zamienia się w żywą, zieloną roślinę. Pewnego razu przyszła mu 
myśl, by ulepić z gliny kuleczki podobne do ziarnek fasoli, posadzić je 
w doniczce, wystawić na słońce i podlewać. Był ciekawy, czy z tego coś 
wyrośnie czy nie. Przecież ziarnka fasoli też są suche i twarde, ziarnka 
grochu są jeszcze twardsze a wypuszczają zielone kiełki... Podlewał więc 
gliniane ziarnka fasoli przez kilka dni, co chwilę zaglądał do doniczki. 
Niestety, nic nie wyrosło. Tylko z prawdziwych ziarnek fasoli, grochu, 
pszenicy lub żyta może wyrosnąć nowa roślinka, zawierająca te same 
ziarenka w dużej ilości. Część tych ziaren zużytkowujemy na chleb, na 
pokarm, część zachować trzeba do przyszłej wiosny, by znów je zasiać 
lub zasadzić.

Powiedźcie mi jednak: kto nam dał pierwsze ziarna? Kto je  takł 
ulepił, że miaŁy w sobie życie i mogły dać to życie nowej roślinie? Na 
pytanie to jest tylko jedna odpowiedź: takie pierwsze ziarna musiał 
posiać na ziemi Pan Bóg. Nikt inny. Jedynie Pan Bóg, jako wszechmocny, 
mógł wlać tę  potężną siłę w małe ziarnko pszenicy, fasoli lub żyta tak, 
że powstawały z nich nowe rośliny. Pan Bóg nie tylko posiał pierwsze 
ziarna na ziemi. Pan Bóg całą ziemię stworzył d wszystko, co dzisiaj 
na ziemi widzicie rozwinęło się dzięki mocy Bożej. Pan Bóg świat ca
ły stworzył: ziemię, niebo i wszystko co nas otacza. Mówiłem wam o tym, 
że Pan Bóg jest Duchem najdoskonalszym, Stwórcą nieba i ziemi. Dziś 
opowiem jeszcze szerzej i obszerniej o tym, jak Pan Bóg świat stworzył 
i dlaczego go stworzył.

Rozwinięcie tematu

a. Jak  stworzył? Przyniosłem na dzisiejszą lekcję Pismo św. Stare
go Testamentu. (Może przypomnimy sobie przy okazji: co to jest Pismo 
św.? Jak  się dzieli? Kto napisał S tary i Nowy Testament). Przeczytam 
wam z pierwszej księgi Pisma św. opis stworzenia świata: „Na początku 
stworzył Bćg' niebo i ziemię. A ziemia była pusta i próżna i ciemności
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były nad głębokością, a Duch Boży unosił się nad wodami”. (Katecheta 
czyta całość opisu stworzenia świata z księgi Rodzaju)...

Zauważyliście z pewnością, że autor opisu — Mojżesz — podzielił 
stworzenie świata na 6 dni:

Dzień pierwszy: stworzenie światła i oddzielenie światła od ciemności.
Dzień drugi: stworzenie firmamentu i rozdzielenie obłoków od wody.
Dzień trzeci: rozdzielenie wód od lądu (powstaje sucha ziemia i mo

rze), stworzenie roślin.
Dzień'czwarty: stworzenie słońca, księżyca i gwiazd.
Dzień piąty: stworzenie ptaków i ryb.
Dzień szósty: stworzenie zwierząt lądowych, stworzenie człowieka.
Dzień siódmy: Pan Bóg odpoczywa po dokonaniu dzieła 6 dni. Dzień 

siódmy jest dniem świętym.
Ciekawy jest ten opis stworzenia świata. Ciekawy i trochę dziwny. 

Bo uważajcie: co stworzył Pan Bóg w pierwszy dzień? Światło. Co stwo
rzył w czwarty? Słońce, księżyc i gwiazdy. Czy mogło być najpierw 
światło, a później słońce? Nie mogło. Czyżby Mojżesz, który to pisał 
pomylił się? Tak, z pewnością się pomylił i pomieszał porządek stworze
nia. Ale to nie szkodzi. Mojżesz nie miał zamiaru przedstawiać nam, jak 
świat powstał, ale chciał przede wszystkim pouczyć, że świat od Boga 
pochodzi. Światło, słońce, gwiazdy, ziemia, ptaki, ryby, zwierzęta... wszyst
ko Bóg stworzył. Dlatego Pan Bóg jest Stwórcą świata.

Nie napisał również Mojżesz, kiedy Pan Bóg stworzył świat. Do tej 
pory nie znamy daty powstania świata. Współcześni uczeni: astronomowie, 
geologowie obliczają, że ziemia istnieje już mniej więcej od 10 do 100 
miliardów lat. W tym czasie nie była ziemia jeszcze uformowana tak' 
jak  dzisiaj i nie było życia na ziemi. Lecz i data powstania świata nie 
jest nam tak bardzo potrzebna. Jeśli Pan Bóg zechce, objawi kiedyś 
ludziom i tę tajemnicę tak, jak  wiele innych tajemnic objawił. Najważ
niejsze jest to, abyście pamiętali, że Bóg jest Stworzycielem nieba i ziemi.

Pewna matka tak pouczała kiedyś swego synka: „Proszę, synu, abyś 
spojrzał na niebo i na ziemię i na wszystko, co na nich jest i zrozumiał, 
iż Bóg to z niczego uczynił”. (2 Mach. 7, 28).

b. Na co stworzył? Dlaczego uczycie się w szkole? Aby kiedyś móc 
zarabiać na swoje utrzymanie, aby pożytecznymi być dla ojczyzny. Dla
czego chodzicie na przechadzkę? Bo tego wymaga zdrowie... Każde z was, 
jeśli coś czyni, nie czyni tego bez celu. Człowiek rozumny czyni wszystko 
z sensem, ma zawsze jakiś cel przed sobą, do którego dąży. I Pan Bóg 
miał jakiś cel stwarzając świat. Pan Bóg chciał objawić wszystkim lu
dziom wielkość swoją, swą mądrość, potęgę i wszechmoc. I rzeczywiście 
wielkość i mądrość Boga głosi na ziemi każda roślinka, każde drzewo, 
każda ptaszyna; głoszą ją  pory roku zmieniające się regularnie: wiosna,
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lato, jesień, zima; głosi ją  wiatr, śnieg, deszcz i pogoda; głosi cały ten 
piękny i wspaniały świat. Jakże dobrze wyraża to pieśń kościelna:

„Tobie śpiewa żywioł wszelki, bądź pochwalon Boże wielki”.

I jeszcze jeden cel miał Pan Bóg na uwadze stwarzając świat. Pan 
Bóg pragnął .uszczęśliwić nas ludzi. Cały świat jest poddany człowiekowi. 
Człowiek, choć słabszy od zwierząt, może pokonać najsilniejsze zwierzę: 
wilka, lwa, tygrysa, niedźwiedzia, lamparta. Człowiek potrafi zmusić wie
le zwierząt, aby mu służyły: zaprzągł więc w swą służbę nie tylko konia, 
krowy, psy... lecz nawet słonie, wielbłądy, renifery, lamy itp. Prawie 
wszystko na świecie służy naszemu dobru: drzewa rodzą jabłka, gruszki, 
orzechy...; zwierzęta dostarczają mięsa i futer; ptaki swym śpiewem umi
lają życie, skowronek nuci piosnkę rolnikowi i osładza jego samotność 
na polu, słowik zachwyca na wiosnę najróżniejszymi trelami, nawet sza
ry wróbelek urozmaica monotonię podwórka, a gołębie ożywiają ulice 
miasta. Słowem, w którąkolwiek zwrócimy się stronę, wszystko przypo
mina nam wielkość i dobroć Bożą. Wprawdzie czasem nieszczęścia i klęski 
spadają na ludzi... W takich wypadkach najczęściej ludzie jedni drugich 
krzywdzą, lub nie zachowują prawa Bożego, albo sam Pan Bóg doświadcza 
ich dla tym większego ich dobra.

Utrwalenie materiału

Jak  nazywamy ziemię, niebo i wszystko co nas otacza?... Skąd „się 
wziął świat?... Z czego Pan Bóg stworzył świat?... Gdzie znajduje się 
dokładny opis stworzenia świata?... Przez ile dni stwarzał Pan Bóg świat? 
Co stworzył w pierwszym dniu?... drugim?... trzecim?... O czym chciał 
nas pouczyć Mojżesz opisując stworzenie świata? Na co Pan Bóg stwo
rzył świat? Dla okazania swej wielkości, dla szczęścia człowieka.

Zastosowanie

Gdy Pan Jezus narodził się w stajence betlejemskiej, wówczas anio
łowie śpiewali nad stajenką: „Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi 
pokój ludziom dobrej woli”. W słowach tych streścili aniołowie cel stwo
rzenia świata. Widząc wielkość, mądrość i dobroć Bożą objawioną w świe
cie, każdy z nas — człowiek dorosły i dziecko — powinien] chwalić 
Boga, cześć Mu oddawać, by przez to mieć będzie pokój duszy, czyli 
znaleźć szczęście osobiste. Sw. Paweł Apostoł przypomina nam o tym 
wielkim zadaniu życia: „Czy tedy jecie, czy pijecie, czy co innego czy
nicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie”. (1 Kor. 10, 31).
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Na zakończenie dzisiejszej lekcji zaśpiewajmy wspólnie psalm o chwa
le Bożej:

„Chwalcie, o dziatki, najwyższego Pana,
Niech Mu jednemu cześć będzie śpiewana!”...

14. Stworzenie Aniołów

29. Kogo jeszcze stworzył Fan Bóg oprócz świata całego?

Oprócz świata stworzył Pan Bóg najdoskonalsze istoty na świecie: 
aniołów i ludzi.

30. Kim są aniołowie?

Aniołowie są to rozumne duchy, które nie mają ciała.

31. Jakimi stworzył Pan Bóg aniołów?

Pan Bóg stworzył aniołów doskonałymi i szczęśliwymi.

32. Czy wszyscy aniołowie wytrwali w  tym stanie doskonałości 
i szczęścia?

Nie, nie wszyscy aniołowie w ytrwali w stanie doskonałości i szczęś
cia, pewna część aniołów zbuntowała się przeciw Bogu i Pan Bóg odtrą
cił ich od siebie.

Wprowadzenie

Pismo św. Starego Testamentu opowiada o pewnym młodzieńcu, któ
ry  się nazywał Daniel. Ponieważ był on bardzo roztropny i mądry, wie
rzył w Boga i kochał Go, Pan Bóg w nagrodę obdarzył Daniela darem 
przepowiadania przyszłości. Daniel został prorokiem. (Już poznaliśmy kil
ku proroków. Niektórzy z nich napisali nawet księgi St. Testamentu. 
Jak  się nazywali ci prorocy? Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, Daniel. To są 
tzw. więksi prorocy).

Pewnego razu prorok Daniel miał ciekawe widzenie: ujrzał Boga sie
dzącego na stolicy. „Szata jego była biała, jak  śnieg, a włosy głowy jego 
jako wełna czysta”. Stolica, na której Pan Bóg zasiadł jaśniała blaskiem 
jak  płomień ognisty; od oblicza bił blask silniejszy nad słońce. Skoro 
tylko „Starowieczny” (tak Daniel nazwał Pana Boga) zasiadł na swej
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stolicy, „tysiąc tysięcy ■ służyło mu, a po dziesięć tysięcy kroć sto tysięcy 
stało przy nim”. (Dan. 7, 9—11).

Kto to mógł być „tysiąc tysięcy”, którzy otoczyli Pana Boga — jed
ni służyli a drudzy stali obok? Byli to aniołowie, duchy czyste, wypei 
jące niebo w nieprzeliczonej ilości.

Stworzenie aniołów oraz ich upadek w grzech będzie tematem dzisiej
szej lekcji.

Rozwinięcie tematu

a. Stworzenie aniołów. Na ostatniej lekcji mówiliśmy o stworzeniu 
świata. Co Pan Bóg najpierw  stworzył? Niebo i ziemię. Co stworzył 
w pierwszym dniu? Co w drugim? Firmament niebieski. Firmament ten 
nazywamy niebem. Oprócz tego nieba, które widzimy nad głowami na
szymi w pogodny dzień, istnieje jeszcze inne niebo, którego nie widzimy. 
Tam mieszka Pan Bóg. W tym właśnie niebie stworzył Bóg aniołów, 
a stworzył ich o wiele wcześniej, aniżeli ptaki, ryby 1 zwierzęta na 
ziemi. W jaki sposób ich stworzył? Po prostu powiedział: niech się staną 
aniołowie! W tej chwili niebo wypełniło się czystymi, pięknymi duchami
— aniołami. Ilu ich jest? Tego nikt nie wie. Prorok Daniel w widzeniu 
ujrzał ich setki tysięcy. Wiadomo tylko, że jest ich bardzo dużo. Może 
tyle, ile trawy na łące, kropel w morzu, piasku na pustyni... Pan Je 
zus podczas pojmania w ogrójcu rzekł do Piotra: „schowaj miecz swój 
na miejsce jego... Czyli mniemasz, abym nie mógł prosić Ojca mego* 
a stawiłby mi teraz więcej niż dwanaście hufców anielskich?”

Widzieliście anioła na obrazku? Jak  on wyglądał? Podobny był do 
człowieka, tylko w długich szatach i ze skrzydłami. Czy tak naprawdę 
wygląda anioł? Nie, gdyż anioł jest duchem czystym i nie ma ciała, tak 
jak  my mamy. Ma jednak duszę, rozum i wolną wolę tzn. co chce może 
uczynić. Aniołowie przez to, że są czystymi duchami przewyższają nas 
ludzi swą mocą, gdyż czysty duch jest potężniejszy od ciała, które krę
puje ducha. Ciało jest jakby kulą u nogi ducha.

Teraz siedzimy w klasie. Jeśli któreś z was zechce może się przenieść 
duchem na inne miejsce: do rodziców, do lasu, na pole, w góry itdi. 
Możecie to uczynić tylko duchem, bo ciało pozostaje w miejscu. Gdyby 
nie krępowało was ciało, każde z was mogłoby się nie tylko przenieść 
tam gdzie chce, ale i widzieć to, co sic? tam dzieje. Aniołowie mogą to 
czynić i dlatego doskonalsi są od ludzi.

Aniołowie są to duchy doskonale i szczęśliwe. Zawsze są przy Bogu, 
patrzą w Jego oblicze i stąd płynie ich szczęście, bo oglądanie ‘Boga 
jest wielkim szczęściem. Bliska obecność Boga czyni aniołów doskonałymi. 
Tak jak  żelazo wrzucone do ognia samo staje się jasne jak  ogień'* tak 
aniołowie jaśnieją świętością i doskonałością. Można ich przyrównać do
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tęczy. Kto z was widział tęczę? Kto wie jak powstaje tęcza? Tęcza powsta
je w ten sposób, że w niezliczonych kropelkach deszczu odbija się słońce, 
przez co kropelki lśnią najróżniejszymi kolorami. Podobnie w aniołach, 
czystych duchach, odbija się obraz samego Boga. Dlatego są oni dosko
nali i święci. Tworzą jakby tęczę wokół Boga.

b. Upadek aniołów. Aniołowie byli szczęśliwi po stworzeniu. Pan Bóg 
jednak chciał, aby na to szczęście sami zasłużyli. Poddał ich próbie. 
Jaka była to próba, tego Pan Bóg w Piśmie św. nie objawił. Jeden z anio
łów był najpiękniejszy. Nazywał się Lucyfer (niosący światło). Wydawa
ło mu się, że jest tak  wielki i piękny, jak  sam Pan Bóg. .

Jestem  tak piękny, a mam służyć Bogu? — powiedział... Wstąpię na 
niebo, nad gwiazdy wywyższę stolicę moją... wstąpię na wysokość obło
ków, będę podobny Najwyższemu”. (Iz. 13, 13). Nie będę służył Bogu. 
Część aniołów zawołała za nim: „I my nie będziemy służyli Bogu. Chce
my sami być jak  Bóg!” Dobrzy aniołowie powiedzieli zupełnie inaczej: 
„Któż będzie rządził, jak  nie Bóg? Będziemy Mu służyli!” Jeden z dob
rych aniołów — Michał zapytał: „Co mamy robić?” Pan Bóg odpowie
dział: „Wypędźcie te złe i pyszne duchy z nieba”. I wtedy stała się 
wielka bitwa na niebie. Michał i aniołowie jego walczyli... i strącili 
Lucyfera i złych aniołów do przepaści. „Ani miejsce ich dalej znalezione 
jest w niebie”. (Obj. 12, 7—9). Tak zakończyła się pierwsza na świecie 
walka między złem i dobrem. Zwyciężyło dobro. Dobro zawsze zwycięża. 
Zło tylko na chwilę może zatriumfować nad dobrem.

Utrwalenie materiału

Jakie widzenie miał prorok Daniel?... Kto otaczał Boga siedzącego na 
stolicy?... Kim są aniołowie?.., Jakim i stworzył Pan Bóg aniołów? Dosko
nałymi, czyli świętymi. Dlaczego są tak doskonali? Gdyż są najbliżej 
Boga. (żelazo, tęcza). Gdzie przebywają aniołowie? W niebie. Kogo oglą
dają? Pana Boga. Dlatego że zawsze oglądają Pana Boga są zadowoleni 
i szczęśliwi.

Jest klasówka. Wszyscy piszą zapamiętale, skrzypią pióra po papierze, 
pracuje myśl. Tylko jeden uczeń odłożył pióro i najspokojniej patrzy 
w okno. Nauczyciel podchodzi do niego i pyta: Jurek, dlaczego nie piszesz 
zadania? Nie chce mi się — pada odpowiedź. Nauczyciel zdenerwowany: 
co to znaczy, nie chce mi się? Jak  odpowiadasz? Wtedy Jurek podrywa 
się w ławce, uderza zeszytem w pulpit i na całą klasę krzyczy: nie będę 
pisał i kwita! Jak  nazwiemy postępek Jurka? Był to bunt! Po buncie 
musiała nastąpić kara. Nauczyciel wyprosił Ju rka za drzwi.

Kto pierwszy wśród aniołów rozpoczął bunt? Lucyfer. Kim chciał być? 
Równym Bogu. Co powiedział? „Nie będę służył”. Co powiedzieli anioło
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wie, którzy poszli za Lucyferem?... Komu powierzył Bóg walkę ze zbun
towanymi aniołami?... Jak i przebieg miała ta  walka? Kto zwyciężył? Jak  
nazywamy aniołów, którzy zbuntowali się przeciw Bogu? Złymi duchami 
albo szatanami.

Zastosowanie

Bunt Lucyfera i aniołów oraz odtrącenie ich od Boga jest dla nas 
nauką, jak surowo karze Pan Bóg nieposłuszeństwo i pychą. Pan Bóg 
kocha wszystkie stworzenia i nas kocha. Gorąco pragnie, abyśmy dobrze 
postępowali, ale nie może znieść tego, że popełniamy grzech, a zwłaszcza 
grzech ciężki. Jak  woda nie zgodzi się nigdy z ogniem, tak grzech jest 
przeciwieństwem Boga. Prośmy gorąco Pana Boga, abyśmy przez całe 
życie byli dobrymi, nie popełniali złych czynów i wiernie Bogu służyli. 
Wstańcie. Odmówię modlitwę: W Imię Ojca i Syna... „Spraw to, o Boże 
dobrotliwy, aby te dzieci, które teraz zwracają ku Tobie swe młode umysły 
i serca, zawsze szły za przykładem dobrych aniołów i życiem nienagannym 
służyli Ci wiernie aż do śmierci”. (Zakończyć pieśnią wg wyboru katechety).

15. Anioł Stróż 

Wprowadzenie

Przypomnijmy sobie ostatnią lekcję. Mówiliśmy o stworzeniu aniołów 
i o ich upadku. Kim są aniołowie? Duchy rozumne, które nie m ają ciała. 
Jakimi stworzył Pan Bóg aniołów? Doskonałymi i szczęśliwymi. Czy wszy
scy aniołowie wytrwali w doskonałości i szczęściu? Co czynią aniołowie, 
którzy pozostali przy Bogu? Służą Bogu i cześć Mu oddają. Pan Bóg stwo
rzył aniołów nie tylko po to, aby Mu służyli i cześć oddawali, lecz rów
nież po to, aby dopomagali ludziom i strzegli ich od złego.

Dziś opowiem wam, co dobrzy aniołowie czynią dla nas, jak  strzegą 
nas od złego. Opowiem na przykładach zaczerpniętych z Pisma św.

Rozwinięcie tematu

Słowo anioł oznacza w naszym języku „posłaniec” od Boga. Bo Pan 
Bóg rzeczywiście posyłał kiedyś aniołów do ludzi, aby oznajmiali wolę 
Bożą ludziom; posyłał również po to, by strzegli ludzi od złego, ratowali 
ich w nieszczęściach i trudnościach życia. Takim posłańcem Bożym był 
anioł Gabriel. Posłał go Bóg do Matki Najśw. w  bardzo ważnej sprawie. 
Przypomnę wam tę piękną scenę z Ewangelii. Pewnego razu Matka Boża,
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jako młodziutka panienka, modliła się w swym pokoiku. Nagle cały pokoik 
wypełnił się niebiańskim blaskiem, przed Marią stanął anioł Gabriel i rzeki 
do niej: „Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty 
między niewiastami”... Matka Boża przestraszyła się na widok anioła, ale 
ten rzekł znowu: „Nie bój się Maryjo, albowiem znalazłaś łaskę u Boga! 
Oto poczniesz w łonie i porodzisz syna, a nazwiesz imię jego Jezus. Ten 
będzie wielki, a będzie zwany synem Najwyższego. (Łk. 1, 26—31) Anioł 
Gabriel spełnił tu  rolę posłańca Bożego.

Po zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Pana Jezusa, apostołowie 
zaczęli opowiadać ludziom wszystko, co o Panu Jezusie wiedzieli. Ludzie 
chętnie ich słuchali i nawracali się na wiarę chrześcijańską. Wtedy roz
gniewał się na apostołów król Herod, skazał na śmierć apostoła Jakuba 
(brata św. Jana), Piotra zaś wtrącił do więzienia, aby po paru dniach 
i jego również na śmierć skazać. Czterech żołnierzy strzegło Piotra w wię
zieniu. Gdy jedni się zmęczyli, zmieniało ich innych czterech żołnierzy. 
Tymczasem chrześcijanie modlili się za Piotra dzień i noc. Prosili Pana 
Boga, by okazał Piotrowi pomoc i wyratował z więzienia. W ostatnią 
noc przed śmiercią dwóch żołnierzy spało obok Piotra, a czterech jak 
zwykle pilnowało na zewnątrz. „A oto anioł Pański stanął nad nim i blask 
oświecił izbę”. Anioł obudził Piotra i rzekł do niego: „Wstań prędko! 
I opadły łańcuchy z rąk jego”. Potem kazał mu anioł ubrać się — wło
żyć sandały, założyć płaszcz i wyprowadził Piotra z więzienia. Niezauwa
żeni przez nikogo minęli jedną straż więzienną, potem drugą, aż znaleźli 
się wreszcie na ulicach miasta. Dopiero teraz Piotr oprzytomniał. Wyda
wało mu się dotąd, że wszystko jest snem. „A Piotr przyszedłszy do sie
bie, rzekł: teraz wiem prawdziwie, iż Pan posłał anioła swego i wyrwał 
mnie z ręki Heroda”. (Dz. Ap. 12, 6—17). Tym razem anioł posłany od 
Boga, dopomógł do wydostania się z więzienia i do uniknięcia śmierci. 
Pan Bóg posyłał aniołów, by ratowali ludzi od nieszczęść.

Z gorszego jeszcze niebezpieczeństwa wyratowali aniołowie trzech mło
dzieńców. Zdarzenie to miało miejsce bardzo dawno, kilkaset lat przed 
narodzeniem Chrystusa. Pogański król Nabuchodonozor „uczynił bałwana 
złotego, na wysokość sześćdziesiąt łokci, a na szerokość sześciu łokci (po
sąg boga babilońskiego Marduka) i wzywał wszystkich ze swego królestwa, 
aby przyjeżdżali do stolicy kraju i oddawali posągowi pokłon. Kto nie 
chciał upaść przed bałwanem i pokłonić się mu, ten miał być wrzucony 
w piec ognia gorejącego. Wszyscy gorliwie wypełniali rozkaz królewski. 
Tylko trzej młodzieńcy, którzy wierzyli w prawdziwego Boga, nie chcieli 
kłaniać się bałwanowi. Oskarżono ich przed królem. Rozgniewany król 
kazał ich wrzucić w piec ognia gorejącego. Słudzy królewscy rozpalili 
ogień tak wielki, że płomień jego unosił się na 40 łokci ponad piecem. 
Do tego płomienia wrzucono trzech młodzieńców. Wszyscy byli przekonani, 
że ogromny żar spalił ich w przeciągu kilku minut. Tymczasem było ina
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czej. Płomień wcale ich nie spalił. Bo oto anioi Pański zstąpił z nimi 
w piec i wyrzucił płomień ognia z pieca, „i uczynił wśród pieca jakoby 
,viatr rosisty przewiewający i nie dotknął się ich zgoła ogień ani nie 
zasmucił, ani żadnej przykrości nie uczynił... Wtedy trzej młodzieńcy za
częli chwalić Pana Boga mówiąc: „Błogosławiony jesteś, Panie, Boże oj
ców naszych, i chwalebny i sławny, i wywyższony na wieki..." (Dan. 3, 52).

Utrwalenie materiału

Co znaczy słowo „anioł”? Anioł znaczy „posłaniec”. Dlaczego ma takie 
imię? Bo Bóg posyłał aniołów do ludzi. W jakim  celu posyłał ich? Aby 
oznajmiali ludziom wolę Bożą. Kogo posłał Pan Bóg do Najśw. Maryi 
Panny? Anioła Gabriela. Co anioł oznajmił Maryi?... Kto chciał, aby Ma
ryja stała się Matką Jezusa? Pan Bóg. Czyją więc była ta wola? Wola 
Boża. Aniołowie oznajmiali ludziom wolę Bożą. Co uczynił anioł, gdy 
Piotr apostoł został wtrącony do więzienia?... Co uczynił anioł dla trzech 
młodzieńców w piecu ognistym? Aniołowie strzegli ludzi od złego, rato
wali ich w nieszczęściu.

Tak o aniołach opowiada Pismo św. St. i Nowego Testametnu.
Psalmista Dawid w jednym ze swoich psalmów, który już znacie, po

wiedział, że Pan Bóg rozkazał aniołom, by pilnowali tych ludzi, którzy 
polecają się Bogu w opiekę:

„Aniołom swoim każe cię pilnować,
Gdziekolwiek stąpisz, którzy cię piastować
Na ręku będą, abyś idąc drogą,
Na ostry kamień nie ugodził nogą”.

Wśród ludzi wierzących istnieje takie przekonanie, że każde dziecko 
ma swego Anioła Stróża. Ostrzega on dziecko przed nieszczęściem: „Ja
siu, nie skacz do tram w aju w biegu, bo możesz złamać nogę. Irenko, 
nie drażnij złego psa, bo cię pogryzie... Wacku, nie wypływaj na głę
boką wodę, bo utoniesz..." Czy dzieci słuchają Anioła Stróża? Czasem 
nie słuchają i zdarza się nieszczęście.

Anioł Stróż ostrzega również przed grzechem. Basia bawi się na podwór
ku. Jest piękny dzień. Koleżanka jej przyszła z rowerem. Pozwala Basi 
przejechać się na rowerze od czasu do czasu. Nagle Basia żegna się 
z koleżanką, idzie do domu. Co się stało? Usłuchała głosu Anioła Stróża: 
„Basiu, nie odrobiłaś jeszcze lekcji, idź do domu!” Tomek słyszy prze
kleństwa swych kolegów, brzydkie wyrazy i już sam ma ochotę przekląć, 
powiedzieć brzydkie słowo, by się wśród nich nie wyróżniać, żeby go 
nie nazwali świętoszkiem... Nagle słyszy jakiś wewnętrzny głos: „nie wol
no” ! To Anioł Stróż szepnął mu do ucha. Anioł Stróż czuwa nad dziećmi,
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strzeże ich od grzechu. (Należy przytaczać przykłady dostosowane do śro
dowiska dzieci oraz ich wad lub zalet).

Zastosowanie

Wstańcie. Pomódlmy się do Anioła Stróża, aby zawsze dawał nam 
dobre rady, chronił przed chorobą, kalectwem lub śmiercią.

„Aniele stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stó j!
Rano, w wieczór, we dnie, w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy;
Broń mnie od wszelkiego złego,
I doprowadź do żywota wiecznego!”

T J w a g a :

W niniejszej lekcji należy podkreślić to, że Anioł Stróż podsuwa dziecku 
dobre rady, ostrzega przed złym postępowaniem. W ten sposób jest on 
dla dziecka głosem sumienia. Przedstawianie Anioła Stróża w sposób ckli
wy i sentymentalny, jako tego, który otacza skrzydłami dziecko przecho
dzące przez kładkę, nie jest stosowne. Dziecko m a nabierać przekonania, 
że ono samo musi uważać, by nie wpaść pod tram waj, nie złamać nogi, 
nie utonąć... Na to otrzymało od Boga rozum. Anioł tylko ostrzega. W wy
jątkowych wypadkach ratuje, jak to miało miejsce w dawnych czasach.

16. Nasi pierwsi rodzice

34. Kim jest człowiek?
Człowiek jest to stworzenie Boże złożone z ciała i duszy nieśmiertelnej.

35. Jak Pan Bóg stworzył człowieka?
Pismo św. mówi, że Pan Bóg ciało człowieka uczynił z ziemi, tchnął 
w nie życie i obdarzył duchem nieśmiertelnym, czyli stworzył ciało 
i duszę człowieka.

36. Na czyj obraz i podobieństwo uczynił Pan Bóg człowieka?
Pan Bóg uczynił człowieka na obraz i podobieństwo swoje.

37. Przez co człowiek jest podobny do Pana Boga?
Człowiek jest podobny do Pana Boga przez to, że ma duszę nieśmier
telną obdarzoną rozumem i wolną wolą.
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38. Ilu ludzi stworzył Pan Bóg na początku?

Bóg stworzył na początku dwoje ludzi: Adama i Ewę; od nich jako 
od pierwszych rodziców, pochodzimy wszyscy.

Przygotowanie:

Bardzo dawno temu, w IV-tym wieku po Chrystusie, czyli blisko 1.600 
lat temu, żył i pracował w Afryce, nad brzegiem morza Śródziemnego, 
wielki uczony, doktór Kościoła — św. Augustyn. Napisał on wiele pięknych 
i mądrych książek, a w jednej z nich („Wyznania”) opowiadał, jak  będąc 
młodym szukał Boga. Chciał bardzo dowiedzieć się kim jest Pan Bóg? 
Zapytał ziemię: może ty  jesteś moim Bogiem? Ziemia odpowiedziała mu: 
„To nie ja jestem twoim Bogiem”. Zapytał morza i ryb, które pływały 
w jego głębinach, ale i one odpowiedziały: „nie jesteśmy Bogiem, szukaj 
wyżej ponad nami”. Zapytał powietrza i wichrów, a one mu odpowie
działy: nie jesteśmy Bogiem. Zapytał nieba, słońca, księżyca i gwiazd... 
lecz one oświadczyły: „My też nie jesteśmy Bogiem, którego szukasz”. 
Wówczas zwrócił się do wszystkich istot, które znał na ziemi i w po
wietrzu, do wszystkich zwierząt i ptaków z gorącą prośbą: „Mówcie mi
0 moim Bogu, ponieważ sami nim nie jesteście, powiedzcie coś o Nim.” 
Wtedy wszystkie stworzenia: zwierzęta, ptaki oraz słońce, gwiazdy, księ
życ, ziemia i morza zawołały potężnym głosem: „To On nas stworzył. 
„Sw. Augustyn zrozumiał, że Bóg jest najpotężniejszym i najmędrszym 
Stwórcą. Wszystko na świecie od Niego pochodzi, a On sam przez nikogo 
nie został stworzony.

Na poprzednich lekcjach mówiliśmy o tym, jak  Pan Bóg stworzył świat
1 rozliczne stworzenia na świecie, mówiliśmy również o tym, jak stworzył 
duchy czyste i rozumne — aniołów. Dziś opowiem wam o stworzeniu 
pierwszych rodziców: Adama i Ewy.

Rozwinięcie tematu

Jeśli chcemy wiedzieć, w jaki sposób stworzył Pan Bóg pierwszych 
ludzi na ziemi, musimy zajrzeć do Pisma św. Starego Testamentu. Pismo 
św. tak to opisuje: „I rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz i na po
dobieństwo nasze, a niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem 
niebieskim, nad zwierzętami i nad wszystką ziemią. Utworzył wtedy Pan 
Bóg człowieka z mułu i ziemi i tchnął w oblicze jego ducha żywota, że 
stał się istotą żyjącą. A Pan Bóg dał mu na imię Adam, tj. człowiek 
z ziemi”.

Czy zauważyliście jakąś różnicę w stworzeniu przez Boga człowieka
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i w stworzeniu ziemi, nieba, zwierząt i ptaków? Jak  Pan Bóg mówił, 
gdy stwarzał ziemię... ryby... zwierzęta? Pan Bóg powiedział tylko: „Niech 
się stanie”... I Wszystko się stawało. Jakże inaczej stworzył Bóg czło
wieka. Wydaje się, jakby zastanawiał się i przygotowywał do tego wiel
kiego dzieła. Powiedział: „Uczyńmy człowieka na obraz i podobieństwo 
nasze”... Potem utworzył ciało człowieka z mułu ziemi. Ciało to miało 
oczy, uszy, ręce i nogi, ale nie widziało ani nie słyszało. Czy widzieliście 
takie ciało, które nie widzi i nie słyszy? (umarły). Podobnie ciało pierwsze
go człowieka leżało na ziemi jakby umarłe — głuche i ślepe; nie dawało 
najmniejszego znaku życia. Wówczas Pan Bóg „tchnął w oblicze jego 
ducha żywota”. Przez tchnienie wstąpiła w człowieka cząstka mocy Bożej, 
wstąpiło weń życie. Oczy zaczęły widzieć, uszy zaczęły słyszeć, ręce za
częły się poruszać, człowiek wstał i począł chodzić.

Wraz z życiem otrzymał pierwszy człowiek od Boga jeszcze coś nie
skończenie doskonalszego, a mianowicie duszę nieśmiertelną. Dusza pierw
szego człowieka była piękna, jaśniejsza w swym blasku od słońca, gdyż 
nie była jeszcze skalana żadnym grzechem. Taką piękną i jaśniejącą du
szyczkę ma malutkie dziecko, dopóki nie popełni pierwszego grzechu i du
szy swej nie splami. -

Pierwszego człowieka nazwał Pan Bóg Adamem, tj. człowiekiem z zie
mi, gdyż ciało jego utworzył z ziemi i ziemię przeznaczył dla niego na 
mieszkanie. Umieścił Bóg Adama w przepięknym ogrodzie, nazwanym „ra
jem ”. Przechadzał się po nim Adam, oglądał drzewa i kwiaty, słuchał 
śpiewu ptasząt, obserwował różne zwierzęta, lecz nie umiał się z nimi 
porozumieć. Po pewnym czasie poczuł się smutny i zmartwiony. Wtedy 
rzekł Pan Bóg: „Niedobrze jest człowiekowi samemu: uczyńmy mu po
moc jemu podobną.” Zesłał wtedy Pan Bóg twardy sen na Adama, a gdy 
Adam zasnął, wyjął mu żebro i utworzył z niego niewiastę, i przywiódł 
ją  do Adama. I rzekł Adam: „To teraz kość z kości moich i ciało z ciała 
mego.” Adam dał żonie swojej imię Ewa, bo miała być matką wszystkich 
żyjących. W ten sposób rozpoczęli swe życie na ziemi nasi pierwsi ro
dzice : Adam i Ewa.

b. Godność człowieka

Przypatrzcie się dobrze wszelkim tworom Bożym na ziemi. Widzicie, 
że jest ich ogromne mnóstwo. Jedne są mniej, inne więcej doskonałe. 
Najmniej są doskonałe twory martwe: kamienie, skały, różne minerały. 
Kwiaty i rośliny są od skał lub kamieni o wiele doskonalsze, mają nie 
tylko piękniejsze barwy, kształt, zapach, ale przede wszystkim — żyją. 
Od roślin doskonalsze są zwierzęta, bo m ają zmysły, swobodę ruchów 
i jakąś swoistą możność porozumiewania się, których roślina nie posiada.
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Żadne jednak ciało zwierzęce nie może się równać z ciałem ludzkim. 
Najpiękniejsze i najmisterniej zbudowane ciało posiada człowiek. On jest 
koroną stworzenia i królem wśr.ód stworzeń. On potrafi pokonać nawet 
najsilniejsze zwierzęta i zaprząc do swej służby.

Doskonałość i wielka godność człowieka pochodzi nie tylko z tego, 
że ciało jego jest najpiękniej i najmisterniej zbudowane. Jeszcze większa 
godność człowieka płynie stąd, że Pan Bóg stworzył go „na swój obraz 
i podobieństwo". „Uczyńmy człowieka na obraz i podobieństwo nasze”. 
I tchnął Bóg w oblicze człowieka ducha żywota, czyli, że dał człowiekowi 
duszę nieśmiertelną, obdarzoną rozumem i wolną wolą. Dzięki nieśmier
telnej duszy człowiek, skoro raz na świecie zaistniał, nigdy już umrzeć 
nie może. Choć ciało jego w proch się rozsypie, duch będzie żył wiecznie; 
dzięki nieśmiertelnej duszy człowiek potrafi myśleć, czytać, pisać, racho
wać, buduje domy, potężne zapory wodne, statki transoceaniczne, samo
loty odrzutowe, radio, telewizję, pojazdy kosmiczne itp. Pomyślcie, ileż 
to wspaniałych wynalazków stanowi dowód wielkiej godności człowieka. 
A zwierzą czym się może pochlubić? Czyście słyszeli kiedykolwiek, żeby 
pies napisał książkę? Albo mapła wymyśliła telewizor? Dzięki duszy czło
wiek może też być zdolny, pilny, pracowity; może pomagać innym lu
dziom, spełniać dobre uczynki, pobożnie się modlić i chwalić Boga. Do
prawdy pięknie i misternie zbudował Bóg ciało ludzkie, ale najpiękniej
szym arcydziełem Boga jest dusza. Człowiek tę duszę posiada i dlatego 
jest najdoskonalszym stworzeniem ziemi.

Utrwalenie materiału

Jak  Pan Bóg stworzył człowieka? Ciało ulepił z mułu ziemi i tchnął 
w nie życie. Na czyj obraz i podobieństwo uczynił Bóg człowieka? Na 
obraz i podobieństwo swoje. Skąd wiemy o tym, że Bóg uczynił człowie
ka podobnym do siebie? Z Pisma św. „Uczyńmy człowieka...” Przez co 
człowiek jest podobny do Boga? Przez to, że posiada duszę nieśmiertelną 
obdarzoną rozumem i wolną wolą. Jak  się nazywał pierwszy człowiek? 
A d a m .  Co znaczy ta nazwa? Wzięty z ziemi. Gdzie umieścił Bóg Adama? 
W pięknym ogrodzie (w raju). Dlaczego Adamowi było przykro i smutno? 
1B0 nie mógł się porozumieć ze zwierzętami. Kogo stworzył Bóg Adamo
wi do towarzystwa? E w ę. W jaki sposób stworzył Ewę? Co znaczy słowo 
Ewa? Matka wszystkich żyjących. Kim są dla nas Adam i Ewa? Pierwszy
mi rodzicami. Czym różni się człowiek od zwierząt? Misterną budową ciała, 
mową, oraz tym, że potrafi tworzyć coraz to doskonalsze narzędzia pracy 
i dokonywać wynalazków, jak: lunety, mikroskopy, radio, koleje, samo
loty itp. — uczy się, jest religijny. Dzięki czemu człowiek tak odcina 
się od zwierząt i jest od nich doskonalszy? Dzięki duszy nieśmiertelnej, 
obdarzonej rozumem i wolną wolą.
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Zastosowanie

Wielka to godność i zaszczyt być człowiekiem. Każde z was dzieci 
jest człowiekiem. Każde jest rozumnym stworzeniem, złożonym z ciała 
i duszy nieśmiertelnej. Każde z was otrzymało od Boga życie. Wpraw
dzie pierwszych ludzi stworzył sam Bóg, a innym przekazuje to życie przez 
ojca i matkę, lecz życie jest zawsze darem Bożym.

Okażemy dzisiaj wdzięczność Bogu za to, że nas stworzył oraz w y
niósł do rzędu najdoskonalszych istot na ziemi. Wstańcie. Ja  odmówię 
modlitwę w imieniu was wszystkich:

„Wszechmogący Boże, który stworzyłeś niebo, ziemię i wszystko, co
kolwiek na tym świecie istnieje, dziękujemy Ci za to, żeś nas do życia 
powołał. Że możemy oglądać ten piękny świat, że możemy się uczyć 
i zostać w przyszłości pożytecznymi ludźmi: inżynierami, lekarzami, me
chanikami, uczonymi — a może księżmi... Za to, żeś nas stworzył, że 
otaczasz opieką i zdrowiem, dzięki Ci Boże”.

' 17. Szczęście w  Raju

39. Z jakich pobudek stworzył Pan Bóg ludzi na świecie?

Pan Bóg stworzył ludzi z miłości.

40. W jaki sposób okazał Pan Bóg ludziom swą miłość?

Pan Bóg okazał pierwszym ludziom swą miłość w ten sposób, 
że uczynił ich doskonałymi i szczęśliwymi.

41. Na czym polegało to szczęście?

Szczęście polegało na tym, że pierwsi rodzice byli przyjaciółmi 
Boga, nie podlegali chorobom, cierpieniu i śmierci.

Przygotowanie

Posłuchajcie opowiadania o małym chłopczyku Janku. Podczas wojny 
bomba uderzyła w ich dom. Rodzice Janka zginęli pod gruzami domu. 
On sam, szczęśliwie, znajdował się w tym czasie na innym podwórku. 
Gdy przybiegł do domu, domu już nie było. Płakał i rozpaczał bardzo. 
Nie wiedział, co miał ze sobą zrobić, dokąd pójść, jak żyć. Wokół pła
czącego chłopca stanęła gromadka ludzi. Wszyscy mu współczuli. Jakiś 
pan podszedł do Janka, wziął go za ramię i powiedział: „chodź, chłopcze,
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ja  też jestem samotny, będzie nam razem weselej. Zaopiekuję się to
bą”. Janek poszedł. Okazało się później, gdy minęła wojna, że pan ów 
był bardzo bogatym człowiekiem. Jankowi nic nie brakowało: ani po
żywienia, ani dobrego i ciepłego ubrania, ani dobrego i ciepłego słowa, 
które ważniejsze jest od ubrania i jedzenia. Bogaty pan nie tylko za
pewnił Jankowi utrzymanie, ale posłał go do szkoły i wykształcił na 
mądrego i pożytecznego obywatela kraju. Nie koniec na tym, bo coś 
więcej uczynił sierocie. Oto przyjął go za swego syna i pod koniec ży
cia przekazał mu ogromny majątek. Janek z biednego sieroty stał się 
bogatym, szanowanym i poważanym przez wszystkich.

Nie domyślacie się, zapewne, w jakim  celu opowiedziałem wam dzie
je  Janka sieroty? Oto dzieje te są podobne do dziejów naszych pierwszych 
rodziców. Mówiliśmy o nich na ostatniej lekcji. Przypomnijcie sobie, co 
Pan Bóg powiedział, gdy stwarzał pierwszego człowieka? Pan Bóg po
wiedział: „Uczyńmy człowieka na obraz i podobieństwo nasze”. I uczynił 
człowieka na swój obraz i podobieństwo” potem stworzył człowiekowi 
towarzyszkę życia. Umieścił tych dwoje ludzi w pięknym ogrodzie. Na 
ogromnej ziemi czuli się pierwsi ludzie jak  sieroty. Wyobraźcie sobie
— sami jedni wśród pól, łąk, lasów i ogrodu; sami wśród niezliczonego 
mnóstwa ptaków i zwierząt... Nie mieli ojca, ani matki; nie mieli ro
dziców, bo sami byli pierwszymi rodzicami dla innych ludzi. Pan Bóg 
przygarnął te pierwsze sieroty na ziemi. Sam stał się dla nich Ojcem 
i Matką. Obdarował ich jak mógł najhojniej. Nie tylko dał im piękne 
ciała, piękniejsze’ niż ciała zwierząt; nie tylko obdarzył duszę nieśmier
telną, ale coś więcej uczynił dla nich. Pan Bóg sprawił, że pierwsi ro
dzice byli świętymi i  szczęśliwymi.

Dziś, właśnie, będziemy mówić o tym, jak hojnie wyposażył Bóg pierw
szych rodziców.

Rozwinięcie tematu

Niech przed oczyma waszej wyobraźni stanie przepiękny, duży ogród. 
W ogrodzie tym rosną najprzeróżniejsze drzewa; przepływają przez ogród 
rzeki i strumyki, obok rozciągają się łąki zielone, na drzewach wiją 
gniazda najpiękniejsze ptaki, pomiędzy drzewami przemykają zwierzęta 
wszelkich gatunków i odmian...

Pismo Święte mówi, że w takim właśnie ogrodzie, nazwanym „rajem”, 
umieścił Bóg naszych pierwszych rodziców. Jakżesz szczęśliwi byli Jo 
ludzie, jak uzdolnieni i mądrzy. Pan Bóg osłodził im niewymownie ich 
sieroctwo i chwilową samotność wśród nieznanego świata. Pan Bóg ob
darował ich wielkimi darami umysłu i serca.

Rozum ich był bystry i jasny. Poznawali szybko wszystko. Wiedza, 
którą my musimy dziś zdobywać w mozolnym trudzie długich la t nauki,
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im przychodziła z łatwością- Pismo św. opowiada o wyjątkowych zdol
nościach i zaletach pierwszych rodziców. Oto Pan Bóg przyprowadził do 
Adama wszelkie zwierzęta i Adam natychmiast nadawał im trafne imio
na. Nie tylko zwierzętom, ale i ptactwu powietrznemu i bestiom ziemnym. 
Pierwsi rodzice jasnym rozumem poznawali nie tylko rzeczy stworzone, 
lecz umieli wyczytać z tych rzeczy, jak  z otwartej księgi doskonałości 
samego Stwórcy. Jego wszechmoc, mądrość i dobroć.

W sercu Adama i Ewy nie było tak silnych skłonności do złego 
i grzechu, jak w naszych sercach. Z łatwością i przyjemnością czynili 
tylko to, co było dobre. Jakże nam trudno przychodzi pełnienie dobra. 
Bardzo często budzą się w nas uczucia gniewu, zazdrości, chciwości, 
łakomstwa, które tak trudno opanować. Czy nie doświadczacie tego w so
bie? Czasem mamusia lub tatuś nie pozwolą nam pójść do kina, na mecz... 
Wtedy natychmiast wybuchacie gniewem, a niektóre dzieci nawet zło
rzeczą w duchu rodzicom. Widziałem raz na ulicy chłopca, który ze 
złością i płaczem krzyczał na swoją matkę, bo mu nie kupiła lodów. 
Inne dzieci znowu są bardzo zazdrosne i zazdrości tej nie umieją ukryć, 
ani opanować; niektóre są łakome: potrafią całymi godzinami gryźć cu
kierki i słodycze, rodzicom nie dają spokoju w mieście, lecz wołają nie
ustannie, „mamo, kup mi ciastko, kup czekoladę...” Winne są temu złe 
skłonności, tkwiące w sercu każdego człowieka. W naszych serduszkach 
są również ziarna zła. Kto zaś stale sobie dogadza, nie walczy z uspo
sobieniem gniewu, łakomstwa, zazdrości, chciwości... ten nie będzie nigdy 
łubianym i szanowanym człowiekiem.

Pierwsi rodzice mieli zupełnie inne usposobienie. Umieli panować nad 
sobą i spełniać rozkazy bystrego rozumu. Byli sprawiedliwymi i św ię
tymi. Siła woli pierwszych ludzi była taka, że nawet zwierzęta słuchały 
ich rozkazów. Do dziś jeszcze" pozostał ślad tej mocy u niektórych ludzi; 
zdarza się bowiem, że człowiek śmiały, odważny, siłą swego wzroku na
pełnia trwogą dzikie zwierzęta. Dokonują tego tzw. poskromiciele zwie
rząt w cyrkach. Ale władza ta nie może się równać z władzą pierwszych 
rodziców.

Wreszcie pierwsi ludzie byli wolni od bólu, cierpienia i śmierci. Nie 
dokuczał im głód, pragnienie ani zimno. Najcięższa nawet praca była 
dla nich przyjemnością. Nie dokuczały im choroby, cierpienia, nie drę
czyła bo jaźń i smutek. Słowem, wszystkie te dolegliwości pod ciężarem 
których uginają się ludzie obecnie, były im całkiem nieznane. Co wię
cej: Pan Bóg zasadził dla nich w ra ju  „drzewo żywota”. Owoce tego 
drzewa miały chronić ludzi przed śmiercią. Nie mieli nigdy umrzeć, ale 
z ziemskiego raju, po bardzo długim życiu, przejść do nieba. Pan Bóg 
postawił dla nich tylko jeden w arunek: że pozostaną wierni i posłuszni 
Bogu. I rzeczywiście, pierwsi rodzice słuchali Pana Boga i wiernie Mu 
służyli. Pan Bóg podniósł ich. za to do wielkiej godności dzieci Bożych, 
przyjaciół swoich. Był dla nich prawdziwym Ojcem z miłością i czułością
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spoglądał na nich ciesząc się, że tak gorliwie i chętnie wypełniają Je 
go przykazanie.

Utrwalenie materiału

Jak się nazywali nasi pierwsi rodzice? W jaki sposób okazał im Pan 
Bóg swą miłość? Uczynił ich doskonałymi i szczęśliwymi. Na czym pole
gała doskonałość? Rozum bystry i jasny: serce bardziej skłonne do dobre
go niż do złego. Na czym polegało szczęście Adama i Ewy? Byli przyja
ciółmi Boga, dziećmi Bożymi, nie podlegali cierpieniom i śmierci. Jak 
się nazywało drzewo zapewniające im życie i brak cierpień? Drzewo 
żywota. Kiedy mieli osiągnąć jeszcze większe szczęście? Pod koniec ży
cia, gdy Bóg miał ich brać wprost z raju  do nieba. Jaki warunek mieli 
spełnić, by to wszystko stało się ich udziałem? Jeden warunek: mieli 
być wierni i posłuszni Bogu.

Zastosowanie

Pierwsi nasi rodzice długo byli wierni Bogu: słuchali Go, spełniali 
Jego roz:kazy i przykazania. Pan Bóg kochał ich za to jak  swe dzieci. 
Pokój sumienia, świadomość przyjaźni z Bogiem napełniały serca Ada
ma i Ewy prawdziwym szczęściem. Kto bowiem żyje w zgodzie z Bogiem, 
ten jest pełen pokoju i cichej, wewnętrznej radości. Kto nie słuchaj 
Boga, kto źle żyje, popełnia grzechy, ten doznaje rozterki wewnętrznej 
i niezadowolenia. Życzę wam, dzieci, aby Bóg mieszkał zawsze w ser
cach waszych i napełniał je  pokojem. Zakończmy lekcję pieśnią: „My 
chcemy Boga...”

18. U p a d e k

42. Czy pierwsi rodzice pozostali zawsze w tam stanie szczęścia i przy
jaźni z Bogiem?

Nie, pierwsi rodzice nie pozostali zawsze w tym stanie szczęścia 
i przyjaźni z Bogiem, ale utracili szczęście i przyjaźń Boga przez 
grzech nieposłuszeństwa i pychy, zwanym grzechem pierworodnym.

43. Czy ta chęć do pychy i nieposłuszeństwa przeszła z pierwszych ro
dziców na wszystkich ludzi?

Tak, chęć do pychy i nieposłuszeństwa przeszła z pierwszych ro
dziców na wszystkich ludzi i nazywa się skutkiem grzechu pierwo
rodnego.
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Przygotowanie

Pewien sławny malarz i genialny człowiek — Leonardo da Vinci — 
namalował piękny obraz, który podziwiali znawcy bliscy i dalecy. Kto 
tylko stanął przed obrazem, ten nie mógł oczu oderwać od niego; każdy 
patrzył z zachwytem i nie znajdował słów pochwały. Miał jednak Le
onardo swych wrogów. Zazdrościli mu wybitnych zdolności i sławy. Je 
den z nich zakradł się wieczorem do pracowni mistrza, obrzucił obraz 
błotem i poprzecinał go nożem. Dzieło malarza, trud kilkumiesięcznej p ra
cy, zostało zmarnowane przez zazdrość wroga.

Ciekawi jesteści zapewne, dlaczego na początku lekcji opowiedziałem 
ten przykład? Ma on ścisły związek z naszą dzisiejszą lekcją. Będziemy 
mówić o upadku pierwszych rodziców. I oni byli wspaniałym dziełem 
Boga. Uczynił ich Pan Bóg doskonałymi i szczęśliwymi, mało co niż;- 
szymi od aniołów, najdoskonalszymi wśród stworzeń na ziemi. Po
dobni byli do samego Boga, dzięki duszy nieśmiertelnej. Opowiedzcie, 
jakie posiadali inne doskonałości?... rozumu?... serca? Za kogo ich Bóg 
uważał? Za swe dzieci i za najlepszych przyjaciół. Czy byli szczęśliwi?... 
Na czym ich szczęście polegało? Czym imieli na trwanie tego szczęścia 
zasłużyć? Wiernością i posłuszeństwem Bogu.

Tak, pierwsi nasi rodzice byli przepięknym obrazem Boga, dziełem 
tak doskonałym, że do dziś je  podziwiamy i sami tęsknimy do takiej 
doskonałości i takiego szczęścia. Niestety, po pewnym czasie ulegli po
kusie, nie przetrzymali próby, sami zniszczyli w sobie piękno wewnętrzne, 
sami splamili, obrzucili błotem piękne dzieło Boże.

Rozwinięcie tematu

a. Upadek. Pismo św., w pierwszej księdze Mojżesza, opowiada obszer
nie o upadku pierwszych rodziców. Oto czytamy tam: „I osadził Pan 
Bóg człowieka w ra ju  rozkoszy, aby uprawiał go i strzegł i rozkazał mu 
mówiąc: Z każdego drzewa rajskiego jedz, ale z drzewa wiadomości, 
co dobre i złe, nie jedz bo którego dnia będziesz jadł z niego, śmiercią 
umrzesz”.

Adam i Ewa omijali z daleka zakazane drzewo, nie patrzyli w j^- 
go stronę. Pan Bóg jednak chciał lepiej wypróbować ich wierność. Do
puścił więc pokusę. Jeden z upadłych aniołów ukrył się na drzewie pod 
postacią węża. Gdy Ewa pewnego razu przechodziła niezbyt daleko od 
niego, zapytał ją: „Czemu wam Bóg przykazał, żebyście nie jedli z żad
nego drzewa rajskiego?” Ewa odpowiedziała: „Możemy pożywać owoce 
z wszystkich drzew, które są w raju, tylko owoców z drzewa, które stoi 
w pośrodku raju, nie możemy jeść, bo byśmy pomarli”. A na to wąż: 
„Nie umrzecie”. Przeciwnie, skoro tylko zjecie z niego, otworzą się oczy
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wasze i będziecie jak bogowie wiedzieć co dobre i złe. Ewa spojrzała 
na owoc; był piękny i o przyjemnym zapachu. Może będę — pomyślała 
sobie — tak mądra i tak potężna jak sam Pan Bóg... Przybliżyła się do 
drzewa, podniosła rękę, zerwała owoc i ugryzła. Wtem nadszedł Adam. 
„Co zrobiłaś?” — zapytał zdumiony. „Nie posłuchałaś Pana Boga, zła
małaś Jego przykazanie”... „Bądź spokojny” — odpowiedziała — weź i jedz, 
-bo dowiedziałam się, że będziemy tak mądrzy i wielcy, jak sam Bóg”. 
Adam zjadł także. Adam i Ewa popełnili pierwszy grzech.

W tej samej chwili zrozumieli, że postąpili źle, odczuli karcące ich 
wyrzuty sumienia: „coście zrobili, dlaczego nie słuchaliście Boga tak dobre
go i hojnego dla was? „Otworzyły się oczy obojga”, poczuli cały ciężar 
swej winy. Ogarnął ich smutek, przygnębienie i strach. Skryli się między 
drzewa, zagrzebali w liściach. Na duszach ich zaciążył grzech niewdzięcz
ności i pychy wobec Boga. Po pewnym czasie usłyszeli spokojny Jego 
głos: „Adamie, gdzie jesteś?” Adam odpowiedział: „Zląkłem się Ciebie 
i skryłem się”. „Czy jadłeś z drzewa zakazanego?” Adam: „Niewiasta 
podała mi owoc i jadłem ”. Wtedy rzekł- Pan Bóg do Ewy: „Czemuś to 
uczyniła?” — Ewa: „Wąż mnie skusił i jadłam ”...

b. Skutki. Rozgniewał się Pan Bóg na Adama i Ewę — tak jak każdy 
ojciec gniewa się na dziecko, gdy w ważnej sprawie nie chce go słu
chać. Postanowił ich ukarać. Ponieważ grzech ich był bardzo ciężki, 
dlatego kara spotkała ich surowa: wypędził ich z raju. Nie dość na tym. 
Wypędzając zapowiedział, że od tej pory będą musieli pracować w pocie 
czoła — „w pocie oblicza twego będziesz pożywał chleba, aż się wrócisz 
do ziemi z której jesteś wzięty; boś jest proch i w proch się obrócisz”.

Tak się zakończyły błogie chwile w raju  — piękna sielanka pierw 
szych ludzi na świecie. Po wygnaniu z ra ju  nie tylko musieli ciężkp 
pracować, ale spadały na nich ciągle rozmaite choroby, cierpienia i wresz
cie to, co było dla nich najstraszniejsze — śmierć. Przez grzech utraci
li też. świętość przestali być dziećmi Bożymi, utracili łaskę u Bo-ga, nie
bo zamknęło się przed nimi, rozum został przyćmiony, serce bardziej 
skłonne do złego niż do dobrego. Już nie mogli panować tak nad zwie
rzętami, jak kiedyś w raju. Sami bali się dzikich zwierząt i kryli się 
przed nimi do jaskini lub na drzewa.

Utrwalenie materiału

Czego zakazał Pan Bóg pierwszym rodzicom?... Jak  się nazywało to 
drzewo? Drzewo wiadomości co dobre i złe. Czy pierwsi rodzice usłu
chali Pana Boga? Co uczynili? Nie posłuchali więc Pana Boga i popeł
nili grzech. Każdy człowiek, który nie zachowuje przykazań Bożych — 
popełnia grzech. Ponieważ był to pierwszy grzech na ziemi, ponieważ
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popełnili go pierwsi rodzice, dlatego nazywa się grzechem pierworodnym. 
Co utracili przez ten grzech? Łaskę u Boga, przestali być dziećmi i przy
jaciółmi Boga, utracili prawo do nieba. Jakie szkody wyrządził grzech 
ich rozumowi? Rozum został przyćmiony, nie poznawał wszystkiego tak 
jasno jak  przedtem. O ile zmieniło się ich usposobienie? Stało się więcej 
skłonne do złego, niż do dobrego. Co im powiedział Pan Bóg wypędzając 
z raju? „W pocie czoła pracować będziecie...” Co ich miało spotkać pod 
koniec życia? Śmierć.

Czy zauważyliście to, że dzieci na ogół są bardzo podobne do swoich 
rodziców? Popatrzcie na Irkę: ma takie ciemne włosy i niebieskie oczy
— jak jej mamusia. Spójrzcie na Tadzika: twarz okrągła, rumiana, nosek 
prosty — w sam raz taki jak u tatusia. Adam i Ewa byli pierwszymi 
rodzicami, od nich pochodzą wszyscy ludzie. Dlatego pewne cechy i właś
ciwości pierwszych rodziców przeszły na wszystkich ludzi: każdy czło
wiek rodzi się obecnie obarczony przykrymi skutkami grzechu pierwo
rodnego. Rozum jego nie jest zbyt bystry i jasny, w sercu powstają skłon
ności do nieposłuszeństwa i pychy: rodzą się złe namiętności: gniewu, 
zmysłowości, łakomstwa itp. Jakże często cierpią ludzie. Byliście kiedy 
w szpitalu? Na jakie choroby zapadają ludzie?... Co czeka człowieka u kre
su jego wędrówki?... Czy śmierć jest czymś przyjemnym?

Widzicie więc jak grzech zaciążył nie tylko nad Adamem i Ewą, ale 
i nad nami, jako ich dziećmi. I my ponosimy przykre następstwa grze
chu pierwszych rodziców.

Zastosowanie

Kiedyś, przed laty, odbywała się w Paryżu licytacja. Z ramienia za
rządu miasta sprzedawano majątek, który pozostał po bezdzietnym właś
cicielu antykwariatu. Sprzedano wszystko. Na stole pozostał jeszcze czarny 
od kurzu krzyż. Nikt nie kwapił się, by go kupić. „Kto kupi krzyż” — 
spytał licytator. Jakiś biedny student wyciągnął z kieszeni pięć franków 
1 nabył krzyż. Nie było konkurentów, by podbić cenę. Student zmartwił 
się, czy nie za drogo zapłacił. Po powrocie do domu zaczął czyścić krzyż. 
Jakżesz się zdumiał, gdy spod warstwy brudu zaczęło wyzierać złoto. 
Zwrócił się o cenę do jubilera. Okazało się, że student stał się właścicie
lem zapomnianego dzieła, jednego z najlepszych mistrzów XVI wieku — 
Benvenuta Celinie'go, dzieła o ogromnej wartości. A leżało, kto wie ile 
lat, zapomniane i niedocenione: Student został bogatym człowiekiem.

Jakże nie doceniacie, wy dzieci, ogromnego skarbu, jakim jest dusza 
każdego z was, jeśli pozostaje ona w przyjaźni z Bogiem — w łasce 
u Boga. Nie dbacie o sprawy swej duszy. Lekkomyślnie popełniacie grze
chy. Przez to na duszach waszych osiada kurz i brud, tracą dawny swój 
blask i piękność, podobnie jak straciły tę piękność dusze Adama i Ewy,
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jak  stracił ją  ów krzyż drogocenny. Oczyśćcie swe dusze przez serdecz
ny żal za grzechy i strzeżcie się grzechu jak  ognia.

Pieśń: „Matko Najświętsza, do serca twego...”

19. Na co nas Pan Bóg stworzył? 

Przygotowanie

Przypominacie sobie lekcję, podczas której mówiliśmy o stworzeniu 
świata?... Po opowiadaniu o stworzeniu świata zadaliśmy sobie pytanie: 
na co Pan Bóg stworzył świat? Cośmy odpowiedzieli na to pytanie? 
Pan Bóg stworzył świat dla chwały swojej i szczęścia stworzeń. Wszyst
kich stworzeń, a więc i ludzi.

Dziś postawimy sobie podobne pytanie, tylko bardziej szczegółowe, a mia
nowicie: na co nas Pan Bóg stworzył? Po co my istniejemy na tym świe
cie? Czy po to, by mieć dużo pieniędzy? A może po to, żeby się dobrze 
bawić przez całe życie? Może po to, by od rana do nocy pracować? 
A może nasze życie na ziemi nie ma w ogóle sensu?... Może byłoby 
lepiej, żebyśmy w ogóle się nie rodzili?... Jaki szczegółowy cel zakreślił 
Pan Bóg człowiekowi? Przypatrzmy się bliżej tej ważnej sprawie.

Rozwinięcie tematu

Zauważcie, że wszystko, co jest na tym świecie, ma jakiś swój cel. 
Każde z was ma w swym tornistrze pióro, ołówki, gumkę, książki... Do 
czego one służą? Pióro i ołówek do pisania, gumka do ścierania, książki 
do nauki. Jeśli pióro zaczyna drapać, stawiać kleksy — wyrzucamy je 
do kosza; jeśli ktoś powyrywa kartki z książki, lub poplami całe stroni
ce, wrzucamy książkę do pieca, bo nic z niej nie możemy się nauczyć, 
bo nie spełnia celu, któremu miała służyć.

Każde z narządów ciała posiada również jakiś cel: oko jest do pa
trzenia, ucho do słuchania, serce rozprowadza krew po całym organiz
mie, skóra jest płaszczem ochronnym dla mięśni, nogi służą do chodze
nia a ręce do trzymania.

Jeśli wszystko ma swój cel, Jaki jest w takim razie cel naszego ży
cia? Po co my żyjemy na świecie? Spróbujcie sami odpowiedzieć. Przy
puszczam, że kiedy myślicie teraz nad odpowiedzią, to w waszej wyobraź
ni zjawiają się postacie różnych sportowców, słynnych lekarzy, inżynie
rów, mechaników itp. Jurek chciałby być sławnym kolarzem jak... Danka 
dobrą nauczycielką, a może profesorką na uniwersytecie. Franus chciałby 
budować koleje, mosty, piękne domy... Hela myśli o stomatologii bo to 
tak  przyjemnie wyrywać innym ludziom zęby.
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To wszystko słuszne, to bardzo dobre. Każde z was musi mieć jakiś 
konkretny, jasno wytyczony cel życia. Każde musi obrać sobie jakiś za
wód, abyście mogli być pożyteczni dla społeczeństwa, dla swojej ojczyzny. 
Ale oprócz tych celów szczegółowych, musi być jakiś cel ostateczny, do 
którego wszyscy ludzie zdążają. Człowiek ma przecież duszę nieśmiertelną, 
a życie jego nie kończy się na ziemi, lecz przenosi do wieczności. Czy 
istnieje taki cel ostateczny? Tak, cel ostateczny istnieje. Sam Pan Bóg 
wyznaczył go wszystkim ludziom:

Pan Bóg stworzył człowieka po to, aby Go człowiek znal, kochał
i Jemu wiernie służył, a przez to osiągnął szczęście wieczne.

Mamy więc Pana Boga znać. Ale jak  Go poznać, skoro nie widzimy 
Boga? Sam Pan Bóg ułatwił nam tę sprawę. Zesłał na ziemię Jezusk 
Chrystusa. On nas pouczył o Bogu. Apostołowie zapisali słowa Chrystusa 
w Piśmie św. Kto więc chce Pana Boga poznać, niech czyta Pismo św. 
Nowego Testamentu, niech pilnie uważa na lekcje religii, bo ksia.dz uczy
0 Bogu na podstawie tego, co sam wyczytał w Piśmie św.

Mamy Pana Boga kochać i wiernie Jem u służyć. Dwa te zadania m u
szą iść ze sobą w parze. Bo jak okazać miłość Bogu? Przez wierną służ
bę, przez spełnianie przykazań Bożych. Pan Jezus wyraźnie powiedział: 
„Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten jest, który mnie miłuje”. 
Bardzo dobrze zrozumiała to Matka Boża. Gdy zjawił się przed nią anioł
1 przyniósł rozkaz Boży, Matka Najśw. pokornie i skromnie odpowiedzia
ła: „Oto ja  s ł u ż e b n i c a  Pańska, niech mi się stanie według słowa 
twego”. I ona miała również inne cele do wpełnienia: wychowanie Pana 
Jezusa, troskę o dom w Nazarecie..., ale równocześnie wiedziała, że osta
tecznym jej celem jest służenie Bogu.

Pan Bóg żąda od nas wiernej służby, a ponieważ jest sprawiedliwy, 
przeto karze zaniedbanie tego obowiązku. Przypomnijcie sobie, jak uka
ra ł zbuntowanych aniołów... Powiedzieli oni za Lucyferem: „Nie będziemy 
służyć Bogu”. Jaką karę ponieśli? Podobnie ukarał Bóg Adama i Ewę.
I oni nie posłuchali Boga, złamali jego święte przykazanie i zostali wygna
ni z raju. Własne nasze doświadczenie też może pouczyć o tym, jakie; 
nieszczęścia spadają na ludzi za niewierność wobec przykazań Bożych. 
Kto kradnie tego czeka więzienie; kto zabija — czeka go stryczek; kto 
jest obżartuchem — niszczy swój organizm; kto nieumiarkowany w piciu 
alkoholu — popada w nędzę i brak szacunku u ludzi. Najgorsze jednak 
jest to, że Bóg nie przyjmie do siebie ludzi, którzy za życia lekceważyli 
sobie prawo Jego, może nie tylko nie zachowywali przykazań, lecz wy
śmiewali się z nich. Zaniedbali ostateczny cel swój życia, zlekceważyli 
to, co najważniejsze.
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Utrwalenie materiału

Co zauważamy w całej przyrodzie? Celowość. Jakie mogą być pośred
nie, ważne i pożyteczne cele w życiu? Lekarz, inżynier, urzędnik, rolnik, 
ksiądz... Jak  się nazywa cel, który Pan Bóg wyznaczył wszystkim ludziom? 
Cel ostateczny. Na co nas Pan Bóg stworzył? W jaki sposób możemy Pa
na Boga poznać?... Na czym polega miłość Boga? Na wiernej służbie. Na 
czym polega wierna służba? Na spełnianiu przykazań Bożych. Podaj przy
kłady niewiernej służby Bogu. Jakie są jej skutki? K ara Boża.

Zastosowanie

Na zakończenie dzisiejszej lekcji opowiem wam starą legendą o św. 
Krzysztofie. Był on rycerzem, posiadał rzadko spotykaną u ludzi siłę. 
Pewnego dnia postanowił, że odtąd będzie służył tylko temu panu, któ
ry okaże się najpotężniejszym władcą. Zwiedzając morza i lądy wśród 
wielu przygód dowiedział się wreszcie, .że najpotężniejszym władcą na 
ziemi jest pewien król. Poszukiwał go bardzo długo, aż wreszcie znalazł 
i zapisał się na jego służbę. Niedługo jednak ona trwała. Oto w czasie 
uczty zauważył rycerz, że król drgnął pełen obawy, gdy ktoś z obecnych 
wymówił imię szatana. Wtedy Krzysztof tak  sobie pomyślał: Jeżeli samo 
imię szatana tak  przeraża króla, to-znaczy, że jest on o wiele słabszy od 
szatana. Postanowię więc' służyć szatanowi. Ten chętnie przyjął zaofiaro
waną sobie służbę. Kiedy szli razem drogą w pewnej chwili ujrzeli prze
chodnia ubogiego, który nucjł jakąś pieśń pobożną. Raz po raz padały 
słowa o Jezusie Chrystusie. Krzysztof zauważył, że czyniły one na sza
tanie niemiłe wrażenie, szatan okazywał coraz większe zdenerwowanie, 
a kiedy zbliżyli się do krzyża szatan uskoczył nagle w  bak. To byfo 
przyczyną, że Krzysztof opuścił szatana, począł wypytywać się pilnie o Je 
zusa Chrystusa, przyjął chrzest i poświęcił się przenoszeniu pątników 
przez rzekę Jordan, aż wreszcie zginął śmiercią męczeńską.

Drogie dzieci. Wszystko na świecie ma swój cel. Celem życia człowie
ka jest osiągnięcia szczęścia u Pana Boga w niebie przez służenie Jem u 
na ziemi. Ta dążność do Boga nie sprzeciwia się wcale innym celony 
w życiu, owszem nawet je  uszlachetnia. Żyjcie dzieci tak, abyście mogły, 
po zakończeniu życia, stanąć przed Bogiem i otrzymać od Niego zapłatę 
wiekuistą. Tak jak  igła magnesowa stale zwraca się w jednym kierunku, 
tak wy każdym swym słowem i każdym czynem kierujcie się ku Bogu, 
bo On jest biegunem naszego życia. Pięknie wyraził tę prawdę św. Augustyn: 
„Stworzyłeś nas Panie dla siebie i niespokojne jest serce nasze, dopóki 
nie spocznie w Tobie”.
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20. Opatrzność Boża

44. Czy Pan Bóg przestał opiekować się ludźmi po ich grzechu? 
Nie, Pan Bóg nie przestał opiekować się ludźmi po ich grzechu, 
ale okazał im swą opiekę w ten sposób, że zapewnił im wszystko, 
co potrzebne do życia na ' ziemi i pomoc w osiągnięciu zbawienia 
wiecznego.

45. Co uczynił Pan Bóg, aby ułatwić ludziom zbawienie wieczne po 
śmierci?

Aby ułatwić ludziom zbawienie wieczne Pan Bóg:
1. posyłał proroków, którzy nauczali wiary w jednego Boga;
2. Dał ludziom 10 przykazań Bożych, aby wiedzieli, jak m ają po

stępować;
3. obiecał zesłać na ziemię Odkupiciela.

46. Jak nazywamy tę opiekę, którą Bóg roztaczał i roztacza nad ludź
mi i światem całym?

Tę opiekę, którą Bóg roztaczał i roztacza nad ludźmi nazywamy 
Opatrznością Bożą.

47. Co jest najlepszym dowodem Opatrzności Bożej nad nami?

Najlepszym dowodem Opatrzności Bożej jest to, że Pan Bóg zesłał 
na ziemię Odkupiciela — Jezusa Chrystusa.

Przygotowanie

Powiedzcie dzieci, kto najbardziej troszczy się o was w domu, kto się 
wami najgorliwiej opiekuje? Rodzice. Na czym polega ta opieka?... Ro
dzice starają się o żywność, ubranie, wykształcenie, a nade wszystko 
kochają was i są dla was najlepszymi przyjaciółmi. Wstajesz rano, prze
cierasz oczy, rzucasz pierwsze spojrzenie na pokój, w tej chwili zjawia 
się przy tobie mamusia, pomaga się ubrać, umyć, sadza za stołem, poda
je  śniadanie, do jedzenia zachęca, martwi się, jeśli nie masz apetytu, 
cieszy się, gdy kanapki jedna po drugiej znikają ze stołu. Następnie wy
prawia do szkoły, odprowadza nawet, jeśli mieszkasz w wielkim mieście. 
Gdy ze szkoły wracasz z piątką w zeszycie lub dzienniczku, z szerokim 
uśmiechem na buzi, mama cię wita i cieszy się wraz z tobą, gdy przycho
dzisz cicho i masz minę smutną, wtedy i mamusia się smuci, czasem 
robi wymówki, że za mało pracowałeś, za dużo się bawiłeś, czasem na-
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krzyczy, ukarze — ale wszystko co czyni, jest podyktowane głęboką tros
ką o ciebie. Tatuś w tym czasie pracuje w biurze, fabryce lub na polu, 
aby zdobyć pieniądze dla całej rodziny i zapewnić jej należyte utrzymanie. 
W wielu rodzinach oboje rodzice muszą zarabiać poza domem i wtedy 
ponoszą podwójny trud, pracy m ają duiżo.

Pomyślcie teraz, ile trudów, kłopotów, zmartwień m ają ci, którzy sto
ją na czele większej społeczności niż rodzina, ci, którzy rządzą całym 
państwem... Oni muszą się starać o pracę, żywność, ubranie dla wszystkich 
ludzi w kraju, dla milionów ludzi. Wielki to trud  i wielka troska. Kto 
ją  rozumie, ten będzie szanował władze swego kraju.

Jest, dzieci, jeszcze ktoś, kto roztacza opiekę nad światem całym, kto 
troszczy się o wszystkie stworzenia na ziemi, a zwłaszcza o człowieka —
o każdego człowieka. Kto to taki? Pan Bóg. Tak, Pan Bóg świat stwo
rzył i światem się opiekuje. Tę opiekę Bożą nad światem nazywamy 
O p a t r z n o ś c i ą  Bożą.

Dzisiejszą lekcję poświęcimy omówieniu Opatrzności Bożej.

Rozwinięcie tematu

Niektórzy ludzie powiadają, że człowiek jest jak  łupina orzecha rzu
cona na fale oceanu. Nikt się nim nie opiekuje, nikt o niego nie dbla, 
sam musi radzić sobie jak może. Jeśli się uratuje wśród wzburzonych 
fal życia — to jego szczęście; jeśli zginie — nikogo to nie obchodzi. 
Innymi słowy: Pan Bóg, stworzywszy świat i człowieka, pozostawił go 
samemu sobie, na łaskę i niełaskę losu i wcale się nim nie opiekuje,, 
ani mu nie pomaga. Jak  wam się zdaje, czy to prawda? Nie dzieci, nie 
jest to prawdą.

a. Bóg opiekuje się światem. Kto z was wychodził jesienią albo wiosną 
na pole, ten widział jak rolnik rzucał ziarno w ziemię. Zdawałoby się, 
że będzie ono zmarnowane, że porwie je  wiatr, albo wydziobią ptaki... 
Tymczasem ziarno chwilowo obumiera, potem wypuszcza zielony kiełek, 
z małej roślinki zamienia się w kłos. Czy policzyliście, ile ziarnek jest 
w kłosie? Z jednego ziarnka powstaje 20 lub więcej nowych ziarenek.
Jak  to się stało? To Bóg tak zadbał o pożywienie swych stworzeń. Jest 
w tym opieka Boża, jest w tym Opatrzność Boża. Podobnie małe ziarnko 
jabłka czy gruszki, przemienia się w wielkie drzewo wydaje corocznie 
tysiące owoców. Pan Bóg mądrze urządził ten świat, aby nie zabrakło 
na nim pożywienia ludziom.

Zwróćmy teraz uwagę na ptaki, na zwierzęta. Każdy ptaszek, każdy 
robaczek ma swe pożywienie. Pan Bóg dał ptakom i zwierzętom prze- e 
dziwny instynkt, który chroni je przed śmiercią z zimna i głodu. Widzie
liście sami, jak  bociany, jaskółki, żurawie odlatują jesienią do ciepłych 
krajów, bo zmarzłyby u  nas na mrozie. Niektórym zwierzętom dał Pan.
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Bóg bystry wzrok, innym czuły słuch i węch, jeszcze innym ciepłe futro 
na zimną porę roku. Słowem i rośliny i ptaki i zwierzęta Pan Bóg odpo
wiednio wyposażył, zaopatrzył, by życie ich na ziemi było jak  najmniej 
uciążliwe.

I tak w całej przyrodzie widać pełną dobroci, wszechmocną rękę Boga. 
Potwierdził to sam Pan Jezus mówiąc: „Wejrzyjcie na ptaki niebieskie, 
że nie sieją, ani żną... a Ojciec wasz Niebieski żywi je... Przypatrzcie się 
liliom polnym jak rosną; nie pracują ani przędą. A powiadam wam, iż 
ani Salomon we wszystkiej chwale swojej nie był odziany jako jedna 
z nich”. (Mt. 6,26).

Czyż można więc powiedzieć, że nie ma Opatrzności Bożej? Czy można 
twierdzić, że Bóg nie opiekuje się światem?

b. Bóg opiekuje się człowiekiem. Najwięcej ze wszystkich stworzeń na 
ziemi opiekuje się Pan Bóg człowiekiem.

Mądrość i dobroć to Boża, że nie jesteśmy na ziemi samotni. Pan Bóg 
dał nam rodziców, a w sercach ich zapalił miłość do dzieci. I tylko jako 
rzadkie wyjątki zdarzają się czasem rodzice wyrodni, którzy nie dbają
o swe dzieci i nie kochają ich. Są to rodzice, dla których nie istnieje 
prawo Boże ani nic świętego na ziemi.

Pan Bóg to sprawia, że człowiek jest panem ziemi, że wszystko mu 
podlega, że on wszystkim rządzi. „Nie troszczcie się tedy, mówiąc: Cóż 
będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodzie- 
wać... albowiem Ojciec wasz Niebieski wie, że tego wszystkiego potrze
bujecie”. Pan Jezus opowiadając ludziom o opiece Bożej nad światem 
wyraźnie zaznaczył, że Pan Bóg w szczególny sposób objął tą opieką 
człowieka. Gdy przedstawił słuchaczom troskę Boga o ptaiki niebieskie,
o lilie polne, wtedy dodał: „Jeśli więc trawę polną, która dziś jest a jutro 
będzie w piec wrzucona, Bóg tak przyodziewa, jakoż daleko więcej was,., 
(przyodzieje), jeśli tak dba o ptaki niebieskie, to czy wy nie jesteście 
daleko ważniejsi niż one?...

Troska Boga o człowieka nie dotyczy tylko jego ciała i potrzeb ma
terialnych, lecz sięga dalej. Pan Bóg pragnie, aby każdy z ludzi zbawił 
swą duszę nieśmiertelną. Dlatego Pan Jezus powiedział: „Szukajcie naj
pierw królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a to wszystko będzie wam 
przydane”. (Mt. 6,33). Już po upadku pierwszych rodziców w grzech Pan 
Bóg nie pozostawił ich bez opieki, choć wymierzył sprawiedliwą karę. 
Zapewnił im bowiem wszystko, co potrzebne do życia na ziemi oraz po
moc w osiągnięciu zbawienia wiecznego. Potem posyłali do ludzi proro
ków, którzy nauczali wiary w jednego Boga; dał ludziom 10 przykazań 
Swoich, by wiedzieli, jak  m ają postępować i wreszcie obiecał zesłać na 
ziemię Odkupiciela. Rzeczywiście, po pewnym czasie, Pan Jezus przyszedł 
na ziemię, ludzi nauczał, dawał przykład dobrego życia, wreszcie przez 
krzyż i mękę swą z Bogiem pojednał i niebo otworzył.

Czyż to wszystko nie jest wielkim dowodem Opatrzności Bożej?
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Utrwalenie materiału

Opowiedz jak opiekują się tobą rodzice. O co dbają w sposób szcze
gólny?... Kto ma więcej kłopotów związanych z opieką nad innymi? Kie
rownicy państwa. Dlaczego?... Kto się opiekuje całym światem?... Jak  na
zywamy tę opiekę Bożą nad światem?... Jak  się przejawia opieka Boża 
w świecie roślin?... ptaków?... zwierząt? Co Pan Jezus powiedział o liliach 
polnych?... o ptakach niebieskich? Kim Pan Bóg opiekuje się najbardziej? 
Człowiekiem. Jak  wyglądała ta opieka Boża w stosunku do pierwszych 
rodziców? Czy Pan Bóg dba tylko o ciało człowieka?... Co Pan Bóg uczy
nił, aby ludzie mogli się zbawić? (patrz. pyt. 45). Jak  nazywamy tę opiekę, 
którą Bóg roztaczał i roztacza nad ludźmi? Opatrznością Bożą.

Zastosowanie

W rofcu 1925 pędził pociąg pośpieszny do stolicy Finlandii — Helsinki. 
Była ciemna noc, w której świeciły jedynie dwa silne reflektory pociągu. 
Maszynista prowadzący pociąg patrzał sennie na oświetlone tory. Nagle 
poderwał się, przetarł oczy i oniemiał wprost ze strachu. Wydawało mu 
się, że jakieś białe widmo biegnie po torach. Najwyraźniej widział ta 
jemniczą, białą postać, poruszającą rękami. Przerażony zatrzymał pociąg. 
Zgrzytnęły hamulce. Śpiący w wagonach ludzie doznali nagłego wstrząsu, 
tu  i ówdzie pospadały z półek paczki i walizki. Pasażerowie otwierali 
okna, by zobaczyć co się stało. Jakież zdumienie ogarnęło maszynistę 
i podróżnych, gdy zobaczyli, że pociąg zatrzymał się tuż, tuż nad brze
giem przepaści. Burza zerwała most kolejowy...

Kim była tajemnicza postać? Zwykły, mały motylek wpadł pod szkła 
reflektora parowozu i trzepocząc się rzucał tajemniczy cień na tory. Gdy 
pasażerowie dowiedzieli się o tym, dziękowali Bogu za uratowanie życia 
i zdrowia.

Tak to w ręku Boga wystarczy mały motylek, aby uratować setki lu
dzi od śmierci i kalectwa. Nie zawsze się to zdarza, nie zawsze Pan Bóg 
w cudowny sposób interweniuje w sprawy ludzkie. Pan Bóg dał ludziom 
rozum i oczekuje od nich należytego posługiwania się rozumem. Często 
ludzie nie kierują się rozumem, nie zważają na przykazania Boże i wy
rządzają sobie nawzajem ogromne krzywdy, okradają się, mordują pod
czas wojny itp; Nie wina to Boga, lecz ludzi.

Polećmy się teraz w opiekę Bogu. Zaśpiewajmy znaną już wam pieśń: 
„Kto się w opiekę...”

21. Boże Narodzenie

52. Kiedy narodził się Jezus Chrystus?
Jezus Chrystus narodził się za czasów rzymskiego cesarza Augusta.
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Pan Jezus narodził się w Palestynie, w miasteczku Betlejem, w ubo
giej stajence.

61. Co działo się w  chwili narodzenia się Pana Jezusa?

W chwili narodzenia się Pana Jezusa aniołowie śpiewali: „Chwała 
na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli”. Następnie 
oznajmili pasterzom o narodzeniu się Pana Jezusa.

53. W jaki sposób przyszedł Pan Jezus na świat?

Pan Jezus, za sprawą Ducha Świętego, narodził się z Najśw. Maryi 
Panny czyli pozostając Bogiem stał się również człowiekiem.

56. Gdzie narodził się Pan Jezus?

Przygotowanie

Dzisiejszą lekcję rozpoczniemy pieśnią. Wstańcie. Zaśpiewamy pieśń 
adwentową. Pieśń ta  wyraża tęsknotę ludzi za Zbawicielem:

„Spuśćcie nam na ziemskie niwy 
Zbawcę z niebios obłoki,
Świat przez grzechy nieszczęśliwy 
Wołał w nocy głębokiej...”

Śpiewaliśmy w pieśni „świat przez grzechy nieszczęśliwy”.... Przez czyje 
grzechy świat był nieszczęśliwy? Najpierw przez grzech nieposłuszeństwa
i pychy pierwszych rodziców, a następnie przez grzechy innych ludzi. 
Jaka kara spotkała Adama i Ewę za ich grzech? Zostali wygnani z raju, 
spadły na nich choroby, cierpienia i śmierć. Czy kary te tylko na nich 
spadły? Nie kary te spadły na wszystkich ludzi. Co było największą karą? 
Zamknięcie przez Boga nieba dla ludzi. Czy pierwsi rodzice żałowali za 
swój grzech?... Co obiecał im Pan Bóg na widok ich żalu i skruchy? 
Pan Bóg obiecał zesłać na ziemię Zbawiciela — Jezusa Chrystusa.
Tematem dzisiejszej lekcji będzie przyjście na świat Jezusa Chrystusa.

Rozwinięcie tematu

a. Oczekiwanie. Pierwsi rodzice byli wdzięczni Panu Bogu za tę obietni
cę. Z myślą o Zbawicielu chętnie znosili cierpienia, niedostatek, ciężką pra
cę. Opowiadali często swym dzieciom o obietnicy Bożej. W ten sposób 
ludzie dowiadywali się, że przyjdzie na ziemię Jezus Chrystus — Syn
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Boży. Czekali na niego. Gdy umarli pierwsi rodzice, Pan Bóg dawał natchnie
nie pobożnym i wierzącym w Boga ludziom, aby przypominali o tym, że 
Pan Jezus ma przyjść na ziemię. Ludzi tych nazywamy prorokami. Pro
rocy przepowiedzieli dużo szczegółów o Zbawicielu i to na kilkaset lat 
przed Jego narodzeniem.

I tak: prorok Micheasz (około 700 la t przed Chr.) wskazał na miejsce 
narodzenie się Pana Jezusa w Betlejem (Mich. 5,2); prorok Malachiasz 
(około 450 p.Chr.) przepowiedział ustanowienie ofiary Mszy św.: „Nie 
mam chęci do was, mówi Pan Zastępów i daru nie przyjmę z ręki wa
szej. Bo od wschodu słońca aż do zachodu wielkie jest imię Moje między 
narody, a na każdym miejscu poświęcają i ofiarują imieniu memu ofiarę 
czystą”. (Mai. 1,10): D awid  — psalmista Pański (około 1000 lat p.Chr.), 
natchniony duchem Bożym, przepowiedział w swych psalmach mękę, zmar
twychwstanie i wniebowstąpienie Pana Jezusa („Przebodli ręce moje i no
gi moje; policzyli wszystkie kości moje, a o suknię moją los rzucali” — 
ps. 21: „I dali mi żółć na pokarm mój, gdym pragnął napoili mnie octem”.
— ps. 68, 109, 71): największy z proraków Izajasz (około 700 r.-p.Chrj) 
tyle podał szczegółów o Panu Jezusie, że nazwano go Ewangelistą Sta
rego Testamentu. Izajasz pisał, że Jezus Chrystus narodzi się z Przeczystej 
Dziewicy (7, 14), że będzie Bogiem prawdziwym (9, 6), że będzie czynił 
cuda (35, 4—6), że zostanie wzgardzony i skazany na męki i śmierć okrutną 
(53, 3—5, 7).

W ten sposób coraz więcej ludzi dowiadywało się o Zbawicielu m ają
cym przyjść na ziemię. Ludzie tęsknili za Chrystusem, gorąco pragnęli 
Jego przyjścia i powtarzali za prorokiem Izajaszem: „Spuśćcie rosę nie
biosa..., a obłoki niech ześlą z dżdżem Sprawiedliwego” Niech się otworzy 
ziemia i zrodzi Zbawiciela”. (Iz. 45,8). Przez cztery tysiące la t czekali 
na narodzenie się Pana Jezusa. Dlatego na pam iątkę tego oczekiwania 
Kościół ustanowił Adwent — czas przygotowania do święta Bożego Na
rodzenia trw ający 4 tygodnie.

b. Narodzenie. Wypełnił się wreszcie czas oczekiwania. Trwał on tak 
długo, gdyż Pan Bóg chciał, aby ludzie zrozumieli dobrze, że bez pomocy 
Bożej trudno im będzie od grzechów się uwolnić, złe skłonności w sobie 
pokonać, zdobyć wiedzę o Bogu. Kiedy wszyscy odczuli silnie palącą po
trzebę Zbawcy, wtedy Pan Bóg uznał za stosowne zesłać Go na ziemię.

W cichym miasteczku Nazaret żyła Najśw. Maryja Panna poślubiona 
Józefowi, który się Nią opiekował. Pewnego dnia rozległ się na ulicach 
głos trąb: cesarz rzymski August nakazywał spis ludności. Każdy musiał 
zapisać się nie tam gdzie mieszkał, lecz tam gdzie się urodził. Najśw. 
Maryja Panna musiała więc wyruszyć z Nazaretu do Betlejem. Szybko 
wraz z Józefem poczynili odpowiednie przygotowania do podróży i udali 
się w drogę. Trudna była to podróż. Trwała przez cały tydzień po złych 
drogach, wśród deszczu lub w skwarze słonecznym. Matka Boża nie na
rzekała, bo wiedziała, że Pan Bóg tak postanowił, aby Zbawiciel narodził
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się w Betlejem. Wreszcie przybyli do Betlejem. Szukali noclegu. Nie 
znaleźli. Jakiś pasterz wskazał im stajenką za miastem. Tam się udali
i tam wśród ciszy nocnej narodziło się Dziecię Jezus. Matka Boża owinęła 
Dzieciątko w pieluszki i położyła w żłobie.

Niedaleko od stajenki pasterze pilnowali trzody. Oni pierwsi ujrzeli 
jasność nad stajenką, przed nimi też stanął anioł i rzekł: „Nie bójcie 
się. Zwiastuję wam radość wielką: dziś narodził się wam Zbawiciel. Idźcie 
do Betlejem i oddajcie Mu pokłon”. Pasterze usłuchali i udali się do sta
jenki. Znaleźli tam Dziecię owinięte w pieluszki, położone w żłobie, któ
remu upadłszy oddali pokłon. Nad stajenką chóry aniołów śpiewały: „Chwa
ła na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli”.

Utrwalenie materiału

Jak  długo czekali ludzie na przyjście Chrystusa? 4 tysiące lat. Co usta
nowił Kościół na pamiątkę tego oczekiwania? Adwent — od słowa łaciń
skiego — adventus — przyjście. Komu najpierw zapowiedział Pan Bóg 
zesłanie Syna swego na ziemię? Pierwszym rodzicom. Kto przypominał
o tej obietnicy Bożej ,po śmierci Adama i Ewy? Prorocy. Co przepowie
dział prorok Mieheasz... Malachiasz?... psalmista Dawid?... prorok Izajasz?.... 
Jak  nazywamy proroka Izajasza? Ewangelistą St. Zakonu. Dlaczego?...

Gdy wypełnił się czas oczekiwania, Pan Bóg postanowił zesłać Chry
stusa na ziemię. Na Matkę Jezusa wybrał Najśw. Maryję Pannę, która 
mieszkała w małym miasteczku Nazaret. 'Jak się więc stało, że Pan Je 
zus narodził się w Betlejem? Spis ludności... Kto zarządził spis ludności?... 
Dlaczego Pan Jezus urodził się za miastem w ubogiej stajence? Kto pierw
szy oddał pokłon Panu Jezusowi? Jakim i słowami oznajmił anioł paste
rzom narodzenie się Pana Jezusa? Co śpiewali aniołowie nad stajenką?...

Zastosowanie

Inne zupełnie było oczekiwanie ludzi na przyjście Zbawiciela kilka 
tysięcy lat temu, a inne jest nasze oczekiwanie. Tamci ludzie czekali, 
aby Pan Jezus przyszedł na świat i nauką swą oraz przykładem życia 
wskazał najprostszą drogę do Boga. My, natomiast, wiemy, że Chrystus 
już przyszedł, że to wszystko wypełnił. Wiemy też, że każdego dnia, pod
czas Mszy św., jest w niepojęty sposób obecny na ołtarzu i w Najśw. 
Sakramencie. Jeśli więc przez cztery niedziele przeżywamy Adwent — to 
tylko na pamiątkę owego adwentu, który trw ał przez cztery tysiące lat; 
jeśli radujem y się Bożym Narodzeniem — to jedynie na pamiątkę owego 
prawdziwego narodzenia się Chrystusa, które miało miejsce 1974 la t temu.

Może niejedno z was chciałoby, aby prawdziwe Boże Narodzenie na
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stąpiło dopiero teraz i w naszym kraju, żebyście mogli jak owi pastusz
kowie udać się do prawdziwego żłóbka i powitać prawdziwego Pana Je 
zusa. Niestety, jest to niemożliwe. Ale nie martwcie się z tego powodu. 
Bo i wy możecie uczcić Pana Jezusa — więcej — możecie Go gościć 
w swych sercach. Kiedy po spowiedzi św. przystępujecie do Stołu Pań
skiego, wtedy przychodzi do was Pan Jezus, ukryty pod postacią Chleba.

A teraz niech nam kolęda przypomni tę cichą noc betlejemską, pod 
osłoną której z Najśw. Maryi Panny narodził się Zbawiciel świata — 
Jezus Chrystus:

„Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi,
Wstańcie pasterze, Bóg się wam rodzi...
I my czekamy na Ciebie Pana,
A skoro przyjdziesz na głos kapłana,
Padniemy na twarz przed Tobą...”

22. Bóg — Człowiek

48. Kim jest Jezus Chrystus?

Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla na
szego Zbawienia.

49. Co znaczy imię Jezus?

Imię Jezus znaczy Zbawiciel.

50. Co oznacza imię Chrystus?

Imię Chrystus oznacza — Pomazaniec, czyli osoba Bogu poświęcona.

54. Jak nazywamy prawdę, że Syn Boży stał się człowiekiem?

Prawdę, że Syn Boży stał się człowiekiem, nazywamy tajemnicą Wcie
lenia Syna Bożego.

Przygotowanie

Rodzice Bogdanka otrzymali nowe mieszkanie. Cóż to była za radość. 
Szybko spakowali swe rzeczy, załadowali na samochód meble i wyjechali 
z ciemnej, wilgotnej sutereny do mieszkania jasnego, pełnego światła
i słońca. Lecz pod wieczór, gdy zmrok zaczął zapadać, radość całej ro
dziny przygasła. Co się stało? Okazało się, że w mieszkaniu nie było 
światła. Wprawdzie przewody elektryczne przeprowadzono, żarówki tkwiły
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w lampach, kontakty umocowane na ścianach aż się prosiły, by je  prze
kręcić... O jednym tylko zapomniano: nie podłączono domu do sieci elek
trycznej. Dlatego dom w nocy stawał się ciemny i smutny.

Podobnie działo się w sprawach zbawienia człowieka. Otrzymał pierw
szy człowiek piękne mieszkanie na ziemi. Chodził po tej ziemi w pro
mieniach łaski Bożej — radosny i szczęśliwy przyjaciel Boga. Po pewnym 
czasie spadł na tę radość cień smutku. Człowiek popełnił grzech, obraził 
Boga. Potem inni ludzie zaczęli również obrażać Pana Boga grzechami. 
Pan Bóg zamknął przed nimi niebo, odciął niejako ludzi od źródła radoś
ci i mocy. Posmutnieli ludzie na ziemi, a smutek ich stawał się z bie
giem lat coraz większy, gdyż wiedzieli, że sami, o własnych siłach, nie 
zdołają nigdy przeprosić Boga za swe grzechy. Ponieważ zgrzeszył człowiek, 
człowiek winien prosić o przebaczenia; ponieważ obrażono nieskończonego 
Boga, dlatego tylko ktoś najbardziej umiłowany przez Boga mógł zerwa
ny most pomiędzy Bogiem i ludźmi naprawić.
O tym właśnie mówić będziemy na dzisiejszej lekcji.

Rozwinięcie tematu

a. Bóg. Już kilkakrotnie zwracałem wam uwagę na to, że najwięcej 
wiadomości o Bogu czerpiemy u ksiąg Pisma św. Z tychże ksiąg dowiadu
jemy się o tym, że Pan Jezus był prawdziwym Bogiem. Przede wszyst
kim sam Pan Bóg najwyraźniej stwierdził, że Jezus Chrystus jest Synem 
Bożym. Przypomnijmy sobie te momenty:

1. Matka Boża, skupiona, modli się w pokoiku nazaretańskiego domku. 
Zjawia się przed nią archanioł Gabriel i zapowiada narodzenie się Chry
stusa: „Bądź pozdrowiona Maryjo, łaski pełna... bo co się z ciebie narodzi... 
będzie nazwane Synem Bożym.”

2. Chrzest w Jordanie. Pan Jezus pochyla głowę przed Janem  Chrzci
cielem. Strumień wody spada na twarz Chrystusa. W tym samym czasie 
daje się słyszeć głos z nieba — głos Boga Ojca: „Ten jest Syn mój miły, 
w którym upodobałem sobie.”

3. Sam Pan Jezus otwarcie przyznał się do tego, że jest Synem Bo
żym. Gdy stał związany przed sądem Wysokiej Rady, wówczas arcyka
płan Kaifasz zawołał: „Poprzysięgam Cię przez Boga żywego, abyś nam 
powiedział, czyś Ty jest Chrystus Syn Boży?” Pan Jezus odpowiedział: 
„Jam jest”. Innym razem, jeszcze przed swą męką, Pan Jezus powiedział
o sobie: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy”. (Jan 10,30).

4. Niezliczone cuda potwierdzają najlepiej, że Jezus Chrystus był Sy
nem Bożym. Takich cudów, o jakich opowiadają nam Ewangeliści, mógł 
dokonać tylko Ten, kto otrzymał od Boga wielką moc. Pan Jezus przemie
niał wodę w wino, uciszał burze na morzu, uzdrawiał ślepych, głuchych,
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chorych i niemych. Wskrzeszał umarłych, a wreszcie dokonał największe
go cudu — zmartwychwstał z grobu.

b. Człowiek. Wśród kolęd polskich istnieje jedna szczególnie piękna ko
lęda wyrażająca najlepiej wiarę w to, że Pan Jezus był Bogiem i Czło
wiekiem. Zaśpiewajmy ją :

„Bóg się rodzi — moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony,
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice Nieskończony.
Wzgardzony, okryty chwałą,
Śmiertelny, Król nad wiekami...”

Czy zauważyliście, jak krótko wyraża kolęda kontrasty bóstwa i czło
wieczeństwa Chrystusa? Pan Jezus, Pan niebiosów, prawdziwy Bóg — 
był jak małe Dziecię obnażony, a więc biedny jak  każdy człowiek przy 
urodzeniu; okryty chwałą jako Bóg — wzgardzony przez ludzi jako czło
wiek: śmiertelny jako człowiek — żyjący od wieków jako Bóg. I tak jak 
w kolędzie, tak w życiu Chrystusa splatało się ze sobą bóstwo i człowie
czeństwo, gdyż w jednej Osobie Chrystusa połączyły się dwie natury: 
boska i ludzka.

Gdy Chrystus Pan uzdrawiał chorych, karm ił tysiączne rzesze pięcio
ma Chlebami, uciszał burzę na morzu, wskrzeszał Łazarza i młodzieńca 
z Naim — wtedy działał mocą Boga. Były jednakże inne momenty w ży
ciu Chrystusa: odczuwał głód, zimno, pragnienie, radował się wśród przy
jaciół, smucił wraz z nimi, miał łzy w oczach na myśl o wzburzeniu 
pięknego miasta Jerozolimy, przeżywał w Ogrójcu lęk i odrazę przed 
męką tak, że krwawy pot występował na czoło, cierpiał bardzo podczas 
biczowania, koronowania cierniem i okrutnego krzyżowania, a wreszcie
— jak każdy człowiek — umarł. Czyż potrzeba innego dowodu na to, 
że Pan Jezus był prawdziwym człowiekiem? Przecież i sam siebie na
zywał „Synem człowieczym”. I sam więc potwierdzał tę prawdę, która 
tak jasno wynikała z obserwacji życia Chrystusa.

Kiedy dokonał się ów cud niepojęty, że Syn Boży stał się człowiekiem? 
Miało to miejsce wtedy, gdy archanioł Gabriel zwiastował N. M. Pannie, 
że będzie Matką Jezusa, ona zaś odpowiedziała pokornie: „Oto ja służeb
nica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego”. Wtedy właśnie 
dokonała się tajemnica Wcielenia Syna Bożego. Odtąd Syn Boży był Bo
giem — Człowiekiem.
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Utrwalenie materiału

Kiedy po rSz pierwszy została zerwana przyjaźń między Bogiem i ludź
mi? W raju. Czy inni ludzie burzyli również pomost między sobą a Bo
giem?... Przez co? Przez grzechy osobiste. Jaki był skutek grzechu pierw
szych rodziców i grzechów innych ludzi. Zagniewany Pan Bóg zamknął 
ludziom dostęp do siebie, odciął ich od największego źródła pokoju, ładu
i szczęścia, jakim  był Sam dla pierwszych ludzi na ziemi. Kto mógł prze
błagać zagniewanego Pana Boga? Mógł to uczynić ktoś, kto był najbar
dziej umiłowanym przez Boga, tj. Syn Boży. Skąd wiemy, że Jezus Chry
stus jest Synem Bożym? Wiemy o tym od samego Boga... od Chrystusa... 
oraz wnioskujemy ze świętości życia Pana Jezusa i z cudów, które czynił. 
Co wskazuje na to, że Pan Jezus był prawdziwym człowiekiem?... Jak  
Pan Jezus nazywał sam siebie? Kiedy nastąpiła ta cudowna chwila, w któ
rej Syn Boży stał się człowiekiem? Podczas zwiastowania. Jak nazywa
my tę prawdę, że Syn Boży stał się człowiekiem? Tajemnicą Wcielenia. 
Tak często powtarzacie słowa: Jezus Chrystus... Czy wiecie, co te słowa 
znaczą? Co znaczy imię Jezus? Zbawiciel. Co oznacza imię Chrystus? 
Chrystus to inaczej Namaszczony... W dawnych czasach człowieka wybra
nego na kapłana lub króla namaszczano oliwą podczas specjalnej cere
monii na znak przekazania mu władzy i swego rodzaju poświęcenia na 
te zaszczytne urzędy. Panu Jezusowi nazwa „Chrystus” przysługuje jak 
najbardziej, gdyż jest On Królem i najwyższym Kapłanem całego świata. 
Królestwo Jego wyższe jest od królestw ziemskich. Jest to królestwo 
Ducha. Kapłaństwo Chrystusowe jest również najwyższym kapłaństwem 
w świecie, gdyż Pan Jezus złożył najdoskonalszą Ofiarę Bogu jako okup 
za grzechy nasze. Na czym polegała ta Ofiara? Sam Chrystus poddał 
się cierpieniu i męce krzyżowej, aby nas zbawić. Kim więc jest Jezus 
Chrystus? Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

Zastosowanie

Posłuchajcie teraz ciekawej legendy o bardzo pobożnym i dobrym 
chłopcu — Gerardzie. Służył on na dworze bogatego i srogiego pana. 
Ponieważ był sierotą, więc obawiał się, by pan nie oddalił go ze służby. 
Starał się robić wszystko jak  najdokładniej. Mimo to, pewnego razu przy
darzyła mu się smutna historia. Wpadł do głębokiej studni klucz od głów
nej bramy pałacu. Gerard oniemiał z przerażenia. Co robić? Jak  nieszczę
sny klucz wydobyć? Jeśli go nie wydobędzie narazi się swemu panu, 
straci pracę. Nagle wpada mu do głowy dziwna myśl. Zrywa się szybko, 
biegnie do pobliskiego kościoła, porywa ze żłóbka Dzieciątko Jezus i przy
nosi je do studni. W swej dziecięcej naiwności prosi serdecznie Pana 
Jezusa: Jezuniu, mój kochany Jezuniu, wpadł mi klucz do studni. Ty
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jeden możesz mi pomóc. Spraw, abym odzyskał klucz. To mówiąc przy
wiązuje figurkę do studziennego sznura i spuszcza na dół. Następnie wy
ciąga figurkę i oto w rączce Pana Jezusa zgubiony klucz. Uszczęśliwiony 
Gerard odnosi figurkę do kościoła. Tak mówi legenda o pobożnym chłopcu.

I myśmy kiedyś utracili klucz do bram nieba przez grzech. Aby klucz 
ten odzyskać musiał Pan Jezus stać się człowiekiem, cierpieć i umrzeć 
za nas. Pan Jezus jako Syn Boży zwrócił nam  klucz do nieba, otworzył 
nam jego bramy. Każdy może tam wejść, jeśli żyje dobrze. Okażmy wdzięcz
ność Panu Jezusowi za wszystko, co nam uczynił i prośmy małe Dziecię
o opiekę nad nami oraz o błogosławieństwo w drodze do Królestwa Bożego.

„Podnieś rękę, Boże Dziecię...”



„Posłannictwo” 
nr 3—4/1OT3

Recenzje i Noty książkowe 

U POCZĄTKÓW  
CHRZEŚCIJAŃSTWA

Hans Conzelmann — Geschichte des Urchristentums 
Gottingcn 1969, Vandenhoek u. Ruprecht, ss. 168

Książka niniejsza stanowi piąty tom uzupełnień nowej serii komenta
rzy do Nowego Testamentu (Neues Testament Deutsch, Erganzungsreihe), 
wydawanych przez znaną getyngeńską oficynę wydawniczą. Autor książ
ki należy do grona najbardziej znanych współczesnych nowotestamenta- 
listów protestanckich. Ur. w 1915 r. jest profesorem biblistyki na uni
wersytecie w Getyndze (od 1960 r.). Rozgłos przyniosła mu praca Die 
M itte der Zeit. Studien zur Theologie des Lukas, Tiibingen 1954, wyd. 
4 — 1962, w której stworzył nowe, konkurencyjne wobec Formgeschichte, 
ujęcie zwane Redaktionsgeschichte. Podkreśla ono rolę teologii redakto
rów — ewangelistów w kształtowaniu przekazów tradycji nowotestamen- 
talnej *. Kolejną znaną pracą Con-zelmanna jest komentarz do Dziejów 
Apostolskich: Die Apostelgeschichte, Tiibingen 1963.

Początek recenzowanej tu  książki ■■ rokuje obiektywne i krytyczne wi
dzenie rzeczy, zwłaszcza gdy zważymy, iż autor wychodzi nie ze stano
wiska ówczesnych chrześcijan (nie posiadających w I w. n.e. znaczenia 
dla ówczesnego oblicza czasów), ale ze stanowiska rzymskich urzędni
ków, filozofów itp. (s. 3), jako rzeczywistych reprezentantów tej epoki. 
Z drugiej strony Conzelmann daje jednak wyraz swemu chrześcijańskie
mu stanowisku, kiedy podkreśla istotę chrystianizmu, jako tej religii, 
która w boju o swe miejsce w społeczeństwie antycznym miała pomoc 
sił nadprzyrodzonych (Dz. Ap. 2,47).

Bliżej o metodzie h istoryczno-redakcyjnej zob. J. Rohde: Die redaktions- 
geschłchtliche Methode, Ham burg 1966 (zob. recenzją Z. Poniatowskiego w „Stu
diach Religioznawczych” , W arszawa 1969, n r  1—2, s. 235—237) oraz ks. K. Roma
n iuk : Wprowadzenie metodologiczne do Nowego Testamentu, Poznań 1966, rozdz. 
7, s. 37—47.
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Bazą źródłową rozważań autora są Dzieje Apostolskie, jako jedyne 
najwcześniejsze źródło do poznania tego okresu. Nie znaczy to, aby nie 
uwzględniono Innych dokumentów — tak chrześcijańskich jak i poza- 
chrześcijańskich (zob. rozdział Die Quellen, s. 10—17) — w sumie jednakże 
m ateriał ciągle pozostaje wielce fragmentaryczny (s. 4) a tym samym po
zostawia wiele miejsca na różnorakie sugestie i mniemania. Nie trudno 
więc zrozumieć, iż takie widzenie rzeczy zmusza Conzelmanna do przed
stawienia obrazu „czasów apostolskich” w dwóch aspektach: historycz
nym i teologicznym. Co prawda już samo pojęcie „czasów apostolskich” 
zdaje się nastręczać trudności — zważywszy rozpiętość znaczeniową ter
minu „apostoł” 2 — i dlatego zgodzić się z idealizującym ujęciem narodzin 
pierwotnego chrześcijaństwa (Urchristenium) i Kościoła (Urkirche) — dziś 
już nie podobna (s. 6).

Zaraz jednak nasuwa się nowe pytanie, które stawia Conzelmann: jak  
rozgraniczyć „czasy apostolskie” od „czasów Nowego Testamentu” 3, kiedy 
powszechnie jest wiadomym, iż niektóre z pism kanonicznych Nowego 
Testamentu są późniejsze od pism Ojców Apostolskich (np. 1 list Kle
mensa jest starszy od 2 listu Piotra). Dlatego — zdaniem autora — w sen
sie historycznym terminy te pozostają nieużyteczne (s. 7).

Idąc dalej, autor dąży do poważnej rewizji dotychczasowego teolo
gicznego obrazu pierwotnego chrześcijaństwa, które w żadnym wypadku 
nie podobna charakteryzować jako „czysty Kościół” czy jako „czystą naukę”
i „miłość”, gdyż są to terminy fałszywe (s. 7). Podobnie ma się rzecz 
z pojęciem „pierwotnego chrześcijaństwa” (Urchristentum), które nie określa 
jakiegoś jednorodnego okresu w historii Kościoła z jego dwoma tenden
cjami: judaistyczną i hellenistyczną. Pozostaje on jednak terminem po
żytecznym, a wszelkie próby zastąpienia go przez pojęcie „wczesnego ka
tolicyzmu” (Frilhkatholizismus) są pozbawione racji. O „wczesnym kato
licyzmie” można mówić dopiero od II wieku — a to nie bez dyskusji (s. 8).

J) Zob. K. Rengstorf, art. „apostolos" w G. K ittel: Theologisches Worterbuch 
zum  NT, S tu ttg a rt 1957. t. 1, s. 406—438. Wychodząc ze słusznego założenia, iż 
tradycy jne  pojęcie „apostoł” n ie ma swego uzasadnienia np. w przypadku Pawia, 
Conzelmann jeszcze raz podkreśla fałszywość rzym skokatolickiej nauki o sukcesji 
apostolskiej (s. 6).

’) Po  dziś dzień pojęcia te  wyw ołują dyskusję co do ich granic czasowych, 
nie tylko dlatego, że krzyżują się z sobą, ale dlatego, że stanowią m. in. -wy
nik  dwóch spojrzeń, i w przypadku stosow ania pojęcia „czasy apostolskie" na
leżałoby jako  rów norzędne wprowadzić pojęcie — „czasy Jezusa z N azaretu” 
(tak J. Jerem ias: Jerusalem zur Z eit Jesu. Kulturgeschichtliche Untersucilungen 
zur neutestamentllchen Zeitgeschichte, Gottingen, 1963 popr. i uzup). Zob. też 
L. Goppelt: Die apostolische und nachapostolische Zeit, Gottingen 1966; Umwelt 
des Urchristentum, wyd. J  Leipoldt, w. G rundm ann, t. 1—3, B erlin  1967 i zaw ar
ta  tam  lit., Bo Reicke: Neutestamentlićhe Zeitgeschichte. Die biblische WeIt 500 
v. bis 100 n. Cfir.j B erlin  1968 i  zaw arta tam  lit.
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Nie trudno więc zrozumieć, iż ramy czasowe omawianego okresu trud
no ująć w chronologii bezwzględnej, która ze względu na charakter pod
stawowych źródeł (Dz. Ap.) nie może być całkowicie pewna. Mając na 
uwadze te trudności Conzelmann przyjmuje np. jako przypuszczalne daty: 
nawrócenia Pawła — 32/35, sobór apostolski — 48/49/43/44, Paweł w Ko
ryncie — 50/52, Paweł w Efezie — 52/56 (s. 20).

Wydarzeniem wyjściowym dla historii pierwotnego chrześcijaństwa po
zostaje „pusty grób” (Mt. 28,5—8; Mk. 16,1—8; Łk. 24,1—12; Jan  20,1—10), 
dla którego Conzelmann, wbrew tradycyjnym spojrzeniom, przyjmuje trzy 
istotne hipotezy (s. 29):

1. Rzeczywiście na trzeci dzień po śmierci Jezusa odkryto, że grób 
jego był pusty. Nie ma stąd jednak linii ku powstaniu wiary;

2. Opisy zdarzeń przy pustym grobie nie są starymi legendami, lecz 
tworami apologetycznymi, które miały utwierdzić wiarę w wydarzenia 
wielkanocne (chrystofanie pozmartwychwstaniowe). Oba typy przekazów 
były jednak niezależne od siebie;

3. Były one zrazu opisami zachwyceń (Entriickungsgeschichten), zakła
dającymi, że Jezus znajduje się już w niebie.

Stanowisko Conzelmanna zdaje się nie pozostawać obojętne wobec tezy 
Bultmanna odnośnie tegoż problem u4, dlatego wypada zapytać: jak  więc 
przedstawia się wzajemny stosunek pomiędzy ujęciem pierwotnego chrześ
cijaństwa u  Bultmanna a u Conzelmanna? Biorąc krótko, podkreślmy, iż 
Bultmann ukazuje złożony proces formowania się pierwotnego chrześci
jaństwa — na co wskazuje sam podtytuł — w ramach ówczesnych religii, 
w przeciwieństwie do Conzelmanna, który stara się trzymać wiernie ram 
nakreślonych przez Dz. Ap. i inne źródła (traktowane drugoplanowo). 
Tym samym można odnieść wrażenie, iż jest to kontynuacja przedstawio
nych poprzednio tez w wydanym przez Conzelmanna komentarzu do Dz.Ap.

Wśród szeregu krytycznych uwag odnośnie dotychczasowego tradycyj
nego spojrzenia, istotne jest podkreślenie przez Conzelmanna fałszywości 
tezy o „pierwotnym komunizmie u chrześcijan” (s. 24), która idealizuje 
rzeczywistość, podobnie jak to miało miejsce u pitagorejczyków. I ci
i ci bowiem dalecy byli od wczesnych formacji komunistycznych, jaką 
reprezentowała np. gmina z Qumran przez swoją wspólną organizację 
produkcji.

Zgodnie ze swoim krytycyzmem autor podkreśla (rozdz. IV — Die 
Urgemeinde, s. 30—47), iż obraz pierwotnej gminy wykazującej silne ten
dencje judaistyczne, tak  w zakresie wiary, jak i formy życia, jest w Dz. 
Ap. (np. 2,42—47) silnie idealizowany. Zachodzi przeto konieczność możli-

*) Por. R. B ultm ann: Das Urchristentum Im Rahmen der antiken Rehgtonen, 
(Rowohlt) rororo  157/158, s. 184 (por. 172).
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wie ostrożnej oceny tego przekazu (s. 36). Z drugiej strony jednak dają 
się zauważyć pewne niekonsekwencje — zwłaszcza, gdy podkreślone zo
stają sprzeczności dokrtynalne, wyrażające idee środowisk, w jakich roz
wijało się wczesne chrześcijaństwo ze swymi dwoma centrami: w Jero
zolimie (judeochrześcijanie) i Antiochii (pogano-chrześcijanie), aby pokrótce 
znowu próbować podkreślić jedność chrześcijan obu środowisk (s. 53).

Oczywiście, sprzeczności te znajdują pewną swą motywacją, zwłaszcza 
gdy zgodzimy się z dalszą tezą Conzelmanna, iż z historycznego punktu 
należy widzieć w pierwotnym chrześcijaństwie synkretyczną formację re
ligijną (s. 57) charakteryzującą się brakiem hierarchii, świętych, powszech
ną równością wszystkich członków gminy bez względu na ich płeć (s. 62).

Jak  wielu badaczy tego okresu Conzelmann stara się nakreślić cen
tralną postać Dz.Aip. — Pawła (s. 62—66), ze szczególnym podkreśleniem 
jego judaistycznego wykształcenia (faryzeusz). Jednakże wbrew tradycyj
nym ujęciom każe poddać w wątpliwość jego związek z Gamalielem
II (Dz.Ap. 22,3; 26,4) jako jego nauczycielem. Autor idzie tu  dalej niż 
W. Kiimmel czy G. B om kam m 5, którzy kładą szczególny nacisk na he
llenistyczne elementy Pawła-niechrześcijanina. Nie znaczy to aby Conzel
m ann całkowicie je  odrzucał: przeciwnie, stara się podkreślić helleni
sty czno-judaistyczne (diaspora) wykształcenie Pawła, wbrew tym, którzy 
wiążą jego znajomość Zakonu z palestyńskim judaizmem (Jerozolima), 
co zdaje się potwierdzać Pawłowy stosunek do ortodoksji faryzejskiej6. 
Ten uzasadniony krytycyzm do tradycji Łukaszowej pozwala również uznać 
za niepewny fak t antychrześcijańskiej działalności Pawiowej, co zresztą 
sugeruje i G. Bornkamm T.

Zdaniem Conzelmanna należy poddać krytycznej analizie szereg innych 
faktów dotyczących pierwotnego chrześcijaństwa. Tak np. odnośnie „kon
wentu apostolskiego” (48/49 r.n.e.) należy przypuszczać, iż miał on na 
celu wykazanie odrębności chrześcijan uchodzących dotąd za jedną z ra
dykalnych sekt żydowskich (s. 67). Co do akcji misyjnej Pawła (s. 78—83), 
należy odrzucić tradycyjne twierdzenie jakoby był on pierwszym apo
stołem Koryntu i Rzymu, wszystko bowiem wskazuje na to, iż istniały 
w tych miastach zalążki gmin chrześcijańskich jeszcze przed 50 r. Nie 
można też uznać tezy, jakoby Paweł zmarł w Rzymie w czasach Nerona
— zmarł on kilka lat wcześniej (s. 88). Oceniając prazbór jerozolimski, 
autor podkreśla jego anty-Pawłowy charakter; wynikiem tego była m. in.

s) Por. G. B om kam m : Paulus, S tu ttg a rt 1369 (UB 119); W. G. Kum rnel: Die 
Theologie des Neuen Testaments nach seinen Hauptzeugen Jesus-Paulus-Johannes. 
Gfittingen 1969 (w te j sam ej serii co om aw iana tu  praca, t. 3).

*) T. H erford: Die PiiarlsSer, Koln 1961, s. 237 (ang. oryg. 1924).
’) G. B ornkam m : Paulus, s. 38.
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dwutorowa akcja misyjna — z jednej strony judeo-chrześcijańska, z dru
giej paulinistyczna (pogano-chrześcijańska).

Trzymanie się ram  nakreślonych przez Dz.Ap. nie pozwala Conzel- 
mannowi na szerszy horyzont geograficzny (np. Egipt)e, w jakim  bez
sprzecznie rozwijało się chrześcijaństwo już przed 100 rokiem 8. Również 
wydobycie na pierwszy plan problematyki paulinistycznej usunęło na bok 
problem „konkurencji” młodego chrześcijaństwa wobec innych współczes
nych religii (s. 106), której znaczenie swego czasu uwypuklił Bultmann
i która w obecnych badaniach nad tym okresem zajmuje niepoślednią 
rolą (np. gnoza lub mitraizm).

Interesującą postawą prezentuje Conzelmann wobec kwestii męczeń
stwa pierwszych chrześcijan (s. 107—114). Podkreśla on, iż w zasadzie 
chrześcijanie sami dążyli do palmy męczeńskiej; mieli bowiem nadzieję 
na rychłe i pewne zbawienie (s. 109). Funkcjonujące dotąd mniemanie, 
jakoby chrześcijanie wskutek nieuznawania kultu cesarskiego skazywani 
byli na śmierć męczeńską zdaje się nie mieć uzasadnienia (s. 110).

Judeo-chrześcijaństwo ujm uje Conzelmann jako sektę na marginesie 
Kościoła. W jego łonie miałyby powstać: syryjska Ewangelia Nazarej
czyków, jako jeden z w ariantów Ew. Mateusza, grecka Ewangelia Ebio- 
nitów, również spokrewniona z Ew. Mateusza, oraz grecka Ewangelia 
Hebrajczyków10.

Ostatnim poważnym problemem jest często dyskutowane zagadnienie 
formowania sią kanonu Nowego Testamentu, który w swych początkach 
nie miał charakteru Pisma Świętego. Dla pierwszych chrześcijan pozo
stawała takim żydowska Biblia, co zresztą w pełni potwierdzają pisma 
Pawła (w tym  względzie Conzelmann pozostaje zgodny z tezą Harnacka). 
Autor podkreśla, iż forma przekazów nowotestamentalnych nie była świę
tą (s. 124) i uważa za słuszne widzenie ujmowanie dwóch stuleci i po
czątku III, jako okresu kształtowania sią kanonu Nowego Testamentu.

Do właściwego tekstu załączono dodatki, z których pierwszy prezen
tu je postacie, które zaważyły na pierwotnym chrześcijaństwie. Kwestio
nuje tu  liczbę 12 apostołów, jako że i w świetle NT kanoniczność tej

8) Także H. Kasting: Die Anfange der urchristlichen Mśssion, M tlnchen 1969, 
niestety  nie podnosi tego problem u, mimo że wiele wskazuje na istnienie wcze
snych początków chrześcijaństw a w Egipcie. Por. np. H. v. C am penhausen: Die 
C hristen in A lt-A lexandria, w: Koptische K unst (Katalog), Essen 1963, s. 48.

fl) Dowodzi tego fak t odkryć papirusow ych z fragm entam i ewangelicznymi się
gającym i pocz. II w (P31) — por. O. P a re t: Die Vberlieferung der Bibel, S tu ttg a rt 
1966, s. 83.

1fl) Zob. E. Hennecke — W. Schneem elcher: Neutestamentliche Apokryphen, 
Ttibingen 1968, wyd. 4, t. 1.
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liczby nie może być udokum entowana11. Również sprawa terenów misyj
nych niektórych apostołów musi ulec poważnej rewizji: np. w odniesie
niu do Tomasza (jeśli w ogóle przyjąć jego działalność misyjną), którego 
tradycja wiązała z początkami chrześcijaństwa w Partii i Indii (Euze
biusz, Orygenes), wiadomo dzisiaj, iż odkrycie Ewangelii Tomasza w Nag 
Hamadi (w pobliżu Luxoru) oraz lepsza znajomość syryjskiego chrześci
jaństwa 12 poddają tradycyjne przekazy w poważną wątpliwość. Z innych 
sugestii Conzelmanna interesującym pozostaje stwierdzenie, iż apostoł Fi
lip jest tożsamą osobą z Filipem-Diakonem13 na co wskazał już Papiasz 
(Eus. III, 39.9).

Poruszając kwestią apostołów Conzelmann czyni niepostrzeżenie nader 
istotną uwagą dotyczącą Jezusa z Nazaretu i jego działalności, a miano
wicie sugeruje jakoby Jezus nie był „wędrownikiem”, lecz stałym miesz
kańcem Kafarnaum (s. 130). Odnośnie innych postaci tego okresu Con
zelmann jeszcze raz podkreśla absurdalność rzymskokatolickich twierdzeń 
co do pobytu Piotra w Rzymie (s. 133), nie mówiąc już o przypisywanym, 
mu urzędzie biskupim, który nie posiadał jakiegokolwiek historycznego 
uzasadnienia (urząd biskupi w pojęciu hierarchicznym pojawił się w Rzy
mie dość późno, w połowie II stulecia — s. 135). Odnośnie pozostałych 
postaci Conzelmann nie wnosi w zasadzie nic nowego w stosunku do 
przekazów NT i Flawiusza.

Drugi załącznik kończący niniejszą pracą stanowi wyciąg z pism źród
łowych poza NT (s. 143—158).

Książka Conzelmanna nie stanowi rewelacji, ale ze względu na swój 
zasięg odbioru jest godna omówienia i pozwala żywić nadzieje na dal
szy rozwój krytycznych badań nad tym frapującym okresem.

Piotr Szote

“) Podobne stanow isko zajm uje i H. B raun: Jseus, S tu ttg a rt — B erlin, 19691 
S. 47.

ls) Zob. H.-Ch. Pueeh — G. Quispel — W. T ill — Y. Abd al Masih: Evange- 
llurn nach Thomas, Deiden 1959; por. A. F. J . K lijn : Edsssa, die Stadt des Apo- 
stels Thomas, N eukirchen 1965.

IJ) Z tą  postacią wiąże się problem  zaawansowanej chrystianizacji. Por. J . V er- 
co u tte r: Un pal ais des „Candaces", contemporain d'Augustę, Syr 39/1962/263—299 
(zwłaszcza s. 282); p . Szolc: Remarks on Hebrew Inscriptlon and Symbolics of 
Taras, E tudes et T ravaux  II (1968) 287 n.



„Posłannictwo” 
nr 3—4/1073

KATOLICYZM BEZ RZYMU
Ostatnio jesteśmy świadkami co

raz żywszego wzrostu zainteresowa
nia starokatolicyzmem. Osoby zaj
mujące się problematyką ekumenicz
ną, historycy, socjolodzy, szczegól
nie zaś studenci teologii niejedno
krotnie zapytują w sprawie litera
tu ry  na ten temat.

Wydaje się, że Czytelnicy nasi 
chętnie przyjmą kilka uwag — do
tąd  w języku polskim nie udostęp
nionych — zaprezentowanych przez 
ks. Otto Kar rera i ks. K urta Stal- 
d e ra *) na łamach „Freiburger Zeit~ 
schrift fiir Philosophie und Theolo- 
gie” na tem at książki ks. Victora 
Conzemiusa pt: Katholizism us ohne 
Rom. Die altkatholische Kirchenge- 
m einschaft (Ziirich — Einsiedeln — 
K81n, 1969, Benziger, s. 169).

Zwróćmy uwagę, że zarówno ks. 
O. K arrer, jak i autor recenzowa
nego dzieła ks. V. Conzemius są 
rzymskokatolikami. O pracach ks. V. 
Conzemiusa — z zakresu staroka
tolicyzmu — kilkakrotnie pisano na 
łamach tygodnika „Rodzina” i kw ar
talnika „Posłannictwo”. Jest on zna-

') O. K a rre r — K. S talder: Dialog m it 
d.er altkatholischen Kirche. Zwei Stel- 
lungnahmen zum  Buch von Victor Con
zemius „Katholizismus ohne Rom”, 
„Freiburger Zeitschrift fu r Philosophie 
und Theologie" 1070, • t. 17, z. 3, s. 463— 
475).

ny w środowisku starokatolickim, 
jako postępowy działacz ekumenicz
ny. Z wielkim zadowoleniem przy
jęto jego referat wygłoszony w 1965 
roku na XIX Międzynarodowym 
Kongresie Starokatolików w Wied
niu, zatytułowany: „Mowa w  obro
nie wspólnego dialogu wśród kato
lików. Wspólne dziedzictwo, w spól
ne zadania” -).
Ze szczególnym przyjęciem spotka
ło się jego studium pt. „K atolicyzm  
bez Rzymu. Starokatolicka wspólno
ta kościelna”.

A oto ważniejsze uwagi ks. 
O. K arrera na temat wymienione
go studium.

„To wspaniałe przedstawienie 
historii starokatolicyzmu — od jego 
powstania przed 100 laty wskutek 
watykańskiej deklaracji o nieomyl
ności — jest jedyne w swoim ro
dzaju. Niezależnie od oceny teolo
gicznej, ks. V. Conzemius opisuje — 
na podstawie długoletnich studiów
— w sposób ogólnie dostępny, po
wstanie i rozwój starokatolicyzmu 
w różnych krajach: Holandii, Niem
czech, Szwajcarii, Austrii, USA

') v . Conzemius: PWdoyer jur einen ge- 
mieinsamen Dialog unter Katholiken. Ge- 
meinsames Erbe, gemeinsame Aufgabe, 
„Internationale Kirchliche Zeitschrift", 
Berno 1965, z. 4; p rzedruk: „Posłannic
tw o", W arszawa 1966, n r  7—8, s. 27—33.
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i Polsce. W suplemencie przedsta
wiony jest analogiczny ruch na Fi
lipinach. Praca ks. V. Conzemiusa 
jest tym bardziej godna uwagi, że 
po stronie starokatolickiej od dłuż
szego czasu nie istnieje zwięzłe opra
cowanie z tego zakresu, a stare by
ły nastawione więcej na walkę, niż 
na rzeczowość, bądź pojednanie. 
Uzasadniona chęć zrozumienia jest 
pierwszym warunkiem do spotkania 
serc, a to, że chrześcijanie mają dzi
siaj bardzo poważne powody, aby 
powrócić do historycznych przyczyn 
ich podziału, jest dla każdego zro
zumiałe. Historia, jako nauczycielka, 
stanowczo przypomina nam, abyśmy 
się poważnie zastanawiali, ale bez 
„sądzenia” ojców i wydawania 
o nich opinii odnośnie ich decyzji 
sumienia. Fakt przekazania przez au
tora swojego m anuskryptu również 
teologom starokatolickim świadczy _ 
o jego dobrej woli, że chce być spra
wiedliwym”.

Po tych kilku uwagach — o cha
rakterze ogólnym — ks. O. K arrer 
przechodzi do opisania historyczne
go miejsca starokatolicyzmu. Zwra
ca uwagę, iż powstanie starokato
licyzmu wiąże się z definicją pa
pieską w sprawie nieomylności, za
w artej w uroczystych decyzjach I 
Soboru Watykańskiego (1870). Przy
gotowania (od marca 1867) pozosta
wały w twardych rzymskich rękach, 
również wybór doradców nie był 
idealny. John Henry Newman, póź
niejszy kardynał, po otrzymaniu 
wiadomości o zbliżającym się So
borze, w roku 1867 pisał do swego 
anglikańskiego przyjaciela Pusey’a, 
że definicję o nieomylności uważa 
za zbyteczną, a według starej tra

dycji uroczysta definicja jest po
trzebna tylko dla obrony przed cięż
ką herezją, nie z teologicznych albo 
afektywno-pobożnych życzeń. Przy 
walczącym papieżu Piusie IX i wzra
stającym politycznym zagrożeniu 
państwa kościelnego (którego znik
nięcie nie było nieszczęściem dla 
Kościoła), kardynał Manning i inni 
gorliwcy życzyli sobie daleko wi
docznego znaku dla czci Boga, któ
ry byłby uważany za zgodny z du
chem czasu. Komisja zajmująca się 
przygotowywaniem Soboru — oprócz 
dysproporcji odnośnie reprezentacji 
narodowej — wykazała się poważ
nymi brakami pod względem kom
petencji swoich członków3). To, że 
nie wchodził w rachubę — jako do
radca — taki fachowiec z dziedzi
ny historii jakim  był I. von Dollin- 
ger ze swoim liberalnym nastawie
niem, jest samo przez się zrozumia
łe. Potem pisał on odpowiednie arty
kuły — zaopatrzone w krytyczne 
sprawozdania soborowe lorda Acto- 
na — do augsburskiej „Allgemeinen 
Zeitung”, które oczywiście zostały 
szeroko rozpowszechnione przez po
zostałą prasę. (36). Komisja przy
gotowawcza przekazała Soborowi 
szereg propozycji w sprawie obrad,
— m. in, w sprawie niomylności pa
pieskiej, z prawie jednomyślnym 
oświadczeniem, że naukę tę można 
zdefiniować (31). Natomiast biskup 
W. E. v. Ketteler (Mainz) bronił praw 
biskupich i był tego samego zda
nia, co Newman (który nie przyjął 
powołania do komisji), że propono-

a) Liczby w naw iasach oznaczają stro 
ny w książce ks. V. Conzemiusa.
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wana definicja jest nie do przyjęcia; 
w każdym razie winna być rozpa
trzona wspólnie z urzędem nauczy
cielskim Kościoła. Większość bisku
pów niemieckich przyłączyła się do 
bpa Kettelera. „Gdyby na Soborze 
trzymano się tej zasady, nie byłoby 
podstaw do późniejszej krytyki teo
logiczno-historycznej” (35). Na So
borze zginął —• prawie między 18 in
nymi punktami dotyczącymi pa
piestwa — ten punkt odnośnie urzę
du biskupiego, (por. Denz. 1821— 
1840). Papież osobiście wpłynął na 
Sobór w tym duchu (39). Z powodu 
wojny niemiecko-francuskiej nara
dy soborowe zostały przerwane. 
Opis tych wydarzeń stał się u ks. 
V. Conzemiusa małym arcydziełem. 
Newman napisał wtedy proroczo: 
„przyszli papieże będą objaśniać 
swoją własną władzę i w pew
nym stopniu ją  ograniczać. By
łoby to nieprawdopodobne gdyby 
postąpili oni tylko jako ludzie, ale 
Pan Bóg będzie nad nimi... Pozwól
cie nam wierzyć i mieć cierpliwość!” 
Ks. O. K arrer podkreśla, że to, co 
Jan  XXIII i jego Sobór powiedział
o Kościele, zadaniu pasterskim bi
skupów, boskim objawieniu, ekume
nizmie i wolności religijnej jest uzu
pełnieniem i pewnym rzeczowym 
ograniczeniem I Soboru W atykań
skiego. Za ks. V. Conzemiusem po
wtarza : „Sprawozdanie Dóllingera 
było tendencyjne. Porównanie jego 
sprawozdania z oryginanlymi akta
mi soborowymi — nie negując dzien
nikarskiej świetności autora — po
kazuje sporo tendencyjnych znie
kształceń i luk informacyjnych
o wielkim znaczeniu. Ustalenia te 
m ają wielkie znaczenie. Kto czytał

„Rzymskie listy” w „AUgemeiner 
Zietung” i znajdował się pod ich 
wpływem, był w takiej sytuacji, że 
mógł odmówić uznania Soboru (56). 
Poza dekretami soborowymi nie 
można było uzyskać innych podkła
dek. Pertraktacje prowadzone w auli 
soborowej zostały udostępnione dru
kiem dopiero o jedną generację póź
niej, wtedy kiedy ruch starokatolicki 
ukonstytuował się już jako Koś
ciół” (57).

Przechodząc do omówienia nie
których Kościołów starokatoliskich, 
ks. O. K arrer na wstępie stwierdza, 
że ówczesna opinia publiczna nie 
była przychylnie nastawiona do zde
finiowanych przywilei papieskich. 
„Nic więc dziwnego, że w niektó
rych krajach, przede wszystkim zaś 
w niemieckim obszarze językowym, 
powstały nastroje antypapieskie. Ci, 
którzy protestowali nazwali się sta
rokatolikami, względnie w Szwaj
carii — chrześcijańskokatolikami. 
Wybitny szwajcarski mąż stanu 
Philipp Anton v. Segesser pisał 
wówczas: przez uroczyste zastosowa
nie przestarzałych kościelnych ocen 
stworzono w Kościele pewne cen
trum, a państwowemu absolutyzmo
wi potężny środek pomocniczy dla 
ataku na organizacyjne istnienie 
Kościoła (59)”.

„Dzisiejszy rozwój rzymskokato
licki zmierzający do wprowadzenia 
do liturgii- języka krajowego był 
przez starokatolików przeprowadzo
ny już w 1875 roku. W Niemczech 
do starokatolików przyłączyli się 
liczni katoliccy historycy. Czołowe 
osobistości ruchu nie chciały rewo
lucji i radzili zachowanie umiaru. 
Ks. Dóllinger ostrzegał przed orga
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nizowaniem odrębnego Kościoła i byl 
pełen rezerwy, ale został ekskomu- 
nikowany przez monachijskiego ar
cybiskupa — sprawiedliwość wyma
gała, aby mu pozostawić trochę cza
su (59). Ruch szerzył się dalej. Licz
ne państwa niemieckie uznały staro
katolików, pozwoliły im korzystać ze 
świątyń katolickich i przyznali im 
część m ajątku kościelnego. W 1873 
roku starokatolicy opracowali wła
sną konstytucję kościelną i wybrali 
ks. J. H. Reinkensa na biskupa. Wy
mieniony ksiądz sakrę biskupią 
otrzymał z rąk biskupa Kościoła 
Utrechtu, który zerwał z Rzymem 
już w 1723 roku. Dzieło reform a
torskie Synodu starokatolickiego te
go okresu zachowało „charakter 
konserwatywno-odpowiedzialny (87). 
Zostało ono wzmocnione przez po
łączenie się z Arcybiskupstwem 
Utrechtu w Unię Utrechcką. Po pew
nych wahaniach został zniesiony 
obowiązek celibatu księży (88). Bi
skup Reinkens w 1887 roku zało
żył starokatolickie seminarium 
w Bonn (Były kierownik tamtejszej 
katedry teologii systematycznej ks. 
prof. W. Kuppers brał udział w  II 
Soborze watykańskim w charakterze 
obserwatora). W 1889 roku powstało 
w Bonn „Starokatolickie Stowarzy
szenie Sióstr dla Opieki nad Bied
nymi i Chorymi”. W Szwajcarii był 
przede wszystkim subtelny prawnik 
W alter Munzinger (+1873), który 
odgrywał pewną rolę w początko
wym okresie ruchu starokatolickie
go i uzyskał zezwolenie na założe
nie Wydziału Teologii na Uniwer
sytecie w Bernie. Po nim przyszedł 
ks. E. Herzog, były profesor Nowe
go Testamentu w Seminarium Du

chownym w Lozannie — „najwięk
sza religijna osobistość wewnątrz 
starokatolickiego ruchu protestacyj
nego” (76). Jem u udało się przepro
wadzić w 1875 roku przyjęcie kon
stytucji kościelnej. W 1876 roku 
uzyskał on sakrę biskupią z rąk  nie
mieckiego biskupa Reinkensa. Pod 
jego kierunkiem rozwój Kościoła 
szedł „drogą kościelną od nowa” (78).

„W monarchii austriackiej istnia
ły starokatolickie probostwa w 
Wiedniu, Górnej Austrii i północ
nych Czechach. Pewien wzrost na
stąpił w latach dziewięćdziesiątych 
w wyniku tzw. ruchu „Los-von- 
Rom”. Starokatolickie biskupstwo 
z siedzibą w Wiedniu istnieje od 
1925 roku (od 1881 roku do 1925 
roku Kościołem kierowali admini
stratorzy, nie uznawani przez pań
stwo)... Spoglądając wstecz z pew
nością można powiedzieć, że staro- 
katolicyzm wychodził wprawdzie na
przeciw liberalnemu duchowi czasu, 
ale nie mógł przerodzić się w spon
taniczny ruch ludowy. „Pewna licz
ba katolików znalazła w nowej 
wspólnocie kościelnej duchową oj
czyznę i tym samym została uchro
niona przed staczaniem się do re
ligijnego indyferentyzmu” (61). Rów
nież czołowi starokatolicy nie byli 
rewolucjonistami — jak to słusznie 
pisze bp U. Kury — którzy zagra
żaliby jedności Kościoła; oni chcie
li być tylko zwykłymi świadkami 
prawdy wewnątrz Kościoła katolic
kiego”.

A oto dalsza część wywodów ks. 
O. K arrera zatytułowana: „Der the- 
ologische Ort des Altkatholizismus”. 
W 1889 roku Kościoły Starokatolic
kie połączyły się w tzw. Unię
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Utrechcką. W związku ze staroka
tolicką zasadą Kościołów narodo
wych zarówno Unia, jak  i Między
narodowa Konferencja Biskupów 
Starokatolickich nie posiadają w ła
dzy jurysdykcyjnej nad poszczegól
nymi Kościołami członkowskimi. 
Kościoły członkowskie regulują swo
je sprawy według własnego prawa. 
Odłączenie się od Rzymu „nie prze
szkadza, abyśmy uznawali histo
ryczny prymat, który przyznany 
został biskupowi Rzymu, jako pri
mus inter pares przez kilka Sobo
rów ekumenicznych i Ojców stare
go Kościoła, za zgodą całego Koś
cioła pierwszego tysiąclecia”. (De
klaracja Biskupów Starokatolickich 
Unii Utrechckiej z 1889 roku). W De
klaracji tej wyrażona jest także na
dzieja, że dzięki staraniom teologów 
uda się osiągnąć — trzymając się 
wiary nierozdzielonego Kościoła — 
porozumienie w sprawie różnic po
wstałych od czasów rozłamów koś
cielnych. To, co cytowana Deklaracja 
wyjaśnia w sprawie Eucharystii nie 
jest sprzeczne z nauką rzymskoka
tolicką. Starokatolicyzm zachowuje 
także siedem Sakramentów św.

Od 1890 roku w Kolonii do 1970 
roku w Bonn odbyło się ogółem 20 
Międzynarodowych Kongresów Sta
rokatolickich. Czasopismo „Revue 
internationale de Theologie” istnie
je od 1892 r., które od 1911 r. uka
zuje się pod nowym tytułem „Inter
nationale Kirchliche Zeitschrift”. 
Czasopismo to ma podstawowe zna
czenie dla rozwoju myśli ekumenicz
nej.

Starokatolicyzm w jego historycz
nym rozwoju można ująć, jako za
przeczenie papieskiej nieomylności,

i jako przysługę dla ekumenizmu. 
Kościół uchodzi za nieomylny tak 
długo, jak  długo uczy on tego czego 
uczył Chrystus. Istotna świętość 
Kościoła nie wyklucza, że jest on 
jednocześnie Kościołem grzesznym, 
który zaledwie zachował się przez 
łaskę Chrystusa. Wychodząc z tego 
punktu widzenia można znaleźć zro
zumienie dla teologów starokatolic
kich, którym słusznie nie podoba się 
idealizowana postać Kościoła, i któ
rzy wskazują na konkretne histo
ryczne ułomności (107).

W pewnym przeglądzie dotyczą
cym I Soboru Watykańskiego ber
neński znawca Nowego Testamentu 
Ernst Gaugler pisał, że „czyste du
chowe pojmowanie Kościoła nie od
powiadałoby pozycji starokatolickiej. 
Autorytet w Kościele pojmuje on, 
jako „zastępujący porządek”..., któ
ry  sprawdzany jest i korygowany 
w miarę potrzeby przez wiarę ca
łej gminy..., z pewnością autorytet 
ale nie przy braku zgody całego 
Kościoła”. Biskup U. Kury widzi 
odrębność starokatolickiej kościel- 
ności w  syntezie ewangelicznej 
wolności i katolickiej zwięzłości: 
w sprawach zasadniczych jedność, 
w sprawach wątpliwych wolność, we 
wszystkim m iłość4).

Ks. O. K arrer cytuje stanowisko 
bpa U. Kiiry’ego w sprawie Kościo
ła rzymskokatolickiego. Przedstawia 
się ono następująco: Kościół rzym
skokatolicki jest i pozostaje dla Za-

<) u. KOry: Die altkatholische Kirche, 
ih re  Geschichte, ih re  Lehre, ih r Anliegen, 
S tu ttgart 1966. Ewangelisches Verlags- 
w erk, s. 118.
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chodu — mimo pewnych odchyleń i 
deformacji — Kościołem macierzy
stym, i jako taki przedmiotem wiary 
dla starokatolików, ichnadziei i mo
dlitwy. Jednakże rzymskie papiestwo 
jest zasadniczą przeszkodą na drodze 
do porozumienia z Rzymem; przesz
kodą większą, aniżeli to sobie wyo
brażają rzymskokatoliccy partnerzy 
rozmów. Tak więc przed rzymskoka- 
tolikami i starokatolikami stoi zada
nie ponownego przemyślenia prze
starzałych kwestii i sztywnych po
lemicznych pozycji. W przeszłości 
istniało wielkie oziębienie stosun
ków. Obecnie znacznie się poprawi
ło. Na ostatnim Soborze W atykań
skim, jak  i na ostatnim Kongresie 
Starokatolików reprezentowane by
ły wzajemnie przez obserwatorów 
obydwa Kościoły. W Holandii od 
3963 roku istnieje stała Komisja dla 
Dialogu, która znalazła naśladowców 
w różnych państwach. W Szwajcarii 
w 1966 roku stworzono oficjalną Ko
misję w celu prowadzenia rozmów. 
Starokatolicka „kościelno-reforma- 
torska dynamika” nie „odbiła” się
0 Kościół rzymskokatolicki, lecz sta
ła się częścią jego wielowarstwowe
go procesu odnowy..., tak że mię
dzy Kościołem rzymskokatolickim
1 Kościołem starokatolickim istnie
je  już dzisiaj daleko sięgająca wspól
nota kościelna (154).

Recenzent — ks. O. K arrer — 
kończy swoje uwagi na tem at stu
dium ks. V. Conzemiusa następują
cym stwierdzeniem: „To, co zapre
zentował nam ks. V. Conzemius w 
formie skomasowanego historyczne
go opisu — obraz tragicznego ko
lektywnego oziębienia i jego rozwój 
do prawie braterskiego pojednania

— nie jest tylko pięknym i szlachet
nym dziełem, lecz jest to odczuwal
nie inspirowane przez Ducha św., 
który przypomina wiernym głęboką 
jedność w Chrystusie, również w hi
storycznie trudnej problematyce”.

Przejdźmy teraz do przedstawie
nia uwag drugiego recenzenta — ks. 
K urta Staldera. Ks. K. Stalder jest 
dziekanem chrześcij ańskokatolickie- 
go Wydziału Teologicznego Uniwer
sytetu w Bernie. Uwagi jego poda
jemy w streszczeniu, miejscami do
słownie cytujemy.

Wprawdzie nie powiedziano to 
wyraźnie, ale nie ulega wątpliwoś
ci, że książka ks. V. Conzemiusa chce 
służyć w pierwszym rzędzie „odna
lezieniu się w sobie” Kościoła sta
rokatolickiego i Kościoła rzymsko
katolickiego. W każdym razie prze
czytać można na ostatniej stronie 
(155) przed suplementem: „Już dzi
siaj darowano Kościołowi rzymskie
mu i starokatolickiemu daleko się
gającą kościelną wspólnotę. Jednak 
pozostaje jeszcze nie jedno do speł
nienia, aby przez Chrystusa żądana 
jedność stała się na zewnątrz rze
czywistością (por. też. str. 138 n.). 
Mamy więc tutaj do czynienia z hi
storią Kościoła napisaną w służbie 
ekumenizmu i stoimy tym samym 
wobec pytania, jakie znaczenie ma 
takie przedsięwzięcie w aspekcie je 
go celu, oraz jakie należy spełnić 
wymagania z tego tytułu. Znaczenie 
badań kościelno-historycznych dla 
stworzenia ekumenicznej atmosfery 
staje się natychmiast widoczne jeśli 
się pomyśli, w jak  wielkim stopniu 
nowe prace katolickie przyczyniły 
się do przygotowania rzeczowych
i pełnych zaufania rozmów.”
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„Mamy na myśli przede wszyst
kim nowe prace katolickie dotyczą
ce M. Lutra i K. Bartha, które 
w pierwszym rzędzie oparte były nie 
na ocenach, lecz na zrozumieniu. 
W tym uwzględnia się pewną waż
ną okoliczność. Dużo osób, jeśli nie 
większość, odczuwa bardziej dotkli
wie krytykę w stosunku do swoich 
nauczycieli, wzorów a w szczegól
ności do zmarłych przywódców swo
jej grupy, do swoich „bohaterów”, 
aniżeli krytykę odnoszącą się do 
swoich własnych poglądów i zacho
wania się. A tak na własną pozycję 
dotyczy zjawisk sporadycznych, na
tomiast atak na przywódców naru
sza podstawę, na której się stoi i na
rusza kolektywne pojęcie „ponad ja ”. 
W tym punkcie chodzi o więcej, ani
żeli o atmosferę. Katolickie próby 
zrozumienia podejmowane wobec te 
ologów reformowanych, m ają po
ważny udział przy stworzeniu wa
runków dla Dekretu o ekumenizmie, 
uchwalonego na II Soborze Waty
kańskim. Pod tym względem książ
ka ks. Conzemiusa jest wielkim 
wkładem — ze strony jego Kościoła
— dla poprawy założeń przy poszu
kiwaniu widocznej jedności. Już sam 
fakt — że w ogóle zajął się liczbo
wo małymi Kościołami starokatolic
kimi i poświęcił im dokałdne stu
dium — ma wielkie znaczenie. Po
m ijając kwestie przypadkowe nale
ży zaznaczyć, że Kościół starokato
licki jest prawie nieznany wewnątrz 
dzisiejszego Kościoła rzymskokato
lickiego (również wśród teologów). 
Udzielenie o nim informacji jest 
wielką pomocą. Stąd ks. V. Conze- 
mius informację tę stawia na pierw
szym miejscu (11). Jednak ks. Con-

zemius nie tylko stara się życzliwie 
zrozumieć, co przede wszystkim od
czuwa się przy omawianiu poszcze
gólnych postaci i sytuacji, np. na 
str. 62 n. odnośnie ks. Dóllingera 
i ks. Reuscha, na str. 74 W altera 
Munzingera i szczególnie na str. 76 n. 
dot. ks. Edwarda Herzoga, pierwsze
go chrześcijańskokatolickiego bisku
pa Szwajcarii i na str. 150 biskupa 
Ursa Kiiry’ego. Nawet często złorze- 
czony starosta Augustin Keller 
otrzymał na str. 73 n. kilka ciepłych 
słów. Te i inne części książki spo
wodowały, że książka ks. Conzemiu
sa znalazła w kręgach starokatolic
kich takie wdzięczne przyjęcie. Trze
ba przyznać, że dzieło to osiągnęło 
zamierzony cel. Prace z historii Koś
cioła mają istotne znaczenie dla 
ustanowienia jedności między od
dzielonymi grupami wyznaniowymi. 
Sięgają one jeszcze głębiej. „Życie 
wiary dokonuje się w określonych 
interpretacjach w stosunku do 
wszystkiego, co może spotkać czło
wieka i pochodzi z przeszłości i te
raźniejszości oraz zapowiada się ja 
ko przyszłość. Każda interpretacja 
implikuje zajęcie stanowiska, decy
zję i na odwrót — każde działanie 
wymaga zajęcia stanowiska i decyzji. 
Dla wspólnego działania w wierze
— między dwiema grupami wyzna
niowymi wymagana jest pewna zgo
da, odnośnie oceny przeszłości, szcze
gólnie w odniesieniu do charaktery
stycznych początków. Z tego wyni
ka — naszym zdaniem — pewien 
postulat, któremu odpowiadać muszą 
prace historyczno-kościlne, jeśli chcą 
one służyć poszukiwaniom jedności. 
Nie można oczekiwać albo żądać, 
żeby obydwie zainteresowane strony
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patrzyły się jednakowo na dany 
okres historyczny i jednakowo go 
oceniali. Byłoby to za wiele, gdy
byśmy żądali, żeby partner bez za
strzeżeń zidentyfikował się z obra
zem podanym przez drugą stronę. 
Tam, gdzie to jest niemożliwe, usta
lono przynajmniej wyraźnie dwie 
pozycje”.

„Zamiarem ks. V. Conzemiusa 
było — jak to zostało zaakcentowa
ne na stronie 11 — odstąpienie od 
systematycznej dyskusji na temat 
pozycji starokatolików i nauki o nie
omylności oraz prym atu jurysdykcji 
papieża, i ograniczenie się w miarą 
możliwości do udzielenia historycz
nych informacji. Jest to zamiar pra
wie nie do przeprowadzenia, zwłasz
cza że chodzi tu o pokazanie sporu, 
który wybuchł właśnie z powodu 
tych kwestii. Gdyby chciano postą
pić surowo, wtedy musiano by się 
ograniczyć do szczegółowego refera
tu  odnośnie opinii, deklaracji, 
uchwał i do faktów wynikłych z te
go. Nawet podział na powiązania 
i grę zainteresowanych sił nie może 
się odbyć bez ocen. Jeśli nie chce 
się zrezygnować z pokazania powią
zań, wtedy musi być odsłonięta cen
tralna kwestia sporna, bo w prze
ciwnym razie zostanie zakryte wza
jemne oddziaływanie między zaję
tym stanowiskiem, a pokazanym o- 
brazem.

Ks. V. Conzemius nie chce się 
ograniczyć do zwykłego referatu, ani 
nie podejmuje on wyraźnej dysku
sji nad centralną sprawą sporną. Je 
go prezentacja wynika z wyraźnie 
zajętego stanowiska. Nie wychodzi 
ona jednak z jasno uzasadnionej 
i sprecyzowanej akceptacji dogma

tów papieskich z roku 1870, lecz 
z kościelnego myślenia o całości 
i oczywistości starego Kościoła (str.
10 i 143 n.). Książka przez to otrzy
mała w całości rys charakterystycz
ny, którego nie posiadają poszcze
gólne wypowiedzi indywidualne. W 
rozdziale wstępnym mówi się o błęd
nym rozwoju kurializmu okresu po- 
trydenckiego, który wszystkie ruchy 
reformatorskie zmusił do milczenia. 
Z tego można wyciągnąć wniosek 
usprawiedliwiaj ący starokatolików, 
ponieważ przejęli oni niektóre spra
wy zreformowane. Wyraźnie pod
kreśla się błędy Rzymu wynikłe 
w związku z I Soborem W atykań
skim (niedostateczne przygotowania 
Soboru, jednostronny skład Teolo
gicznej Komisji Przygotowawczej, 
brak naukowej kompetencji, brak 
wszelkiej informacji w czasie trw a
nia Soboru, nieporozumienia, pro
wokacyjne wyizolowanie obydwóch 
dogmatów papieskich z eklezjolo
gicznego kontekstu, również po So
borze brak informacji odnośnie 
przeprowadzonych rozmów, które 
pozwoliłyby na zróżnicowaną inter
pretację, prowokacyjne nierozumne 
podejście do przeciwników Soboru, 
str. 30—43, 56—59 141 n.). Ale przez 
to również staje się bardziej zrozu
miały protest starokatolików. Te 
szczegóły występują w związku z po
wiązaniami, które ukierunkowane są 
jednak w inny sposób: przed waty
kańskie ruchy reformatorskie były 
wprawdzie uciskane przez Rzym, ale 
nie opuściły one Kościoła. Krytyka 
uchybień dokonanych w związku z
I Soborem Watykańskim jest uza
sadniona i słuszna...
Kiedy starokatolicy znaleźli się w

125



centrum swojej decyzji, dotknięci 
zostali niesprawiedliwością, bez dy
skusji nad spornymi dogmatami. Od
nosi się wrażenie — trochę prze
sadnie to formułując — że nauka 
przeciw której występują starokato- 
licy, nie jest opinią I Soboru Wa
tykańskiego lecz raczej nieporozu
mieniem spowodowanym * przez 
Rzym, ale jednak tylko nieporozu
mieniem (por. str. 40 n. 56 n. i 139). 
Nie jesteśmy naturalnie tego zda
nia, że autor nie ma prawa kryty
kować starokatolicyzmu ze wzglę
dów ekumenicznych. Przeciwnie: tu 
lub tam mógłby być trochę ostrzej
szy w swojej krytyce. Niektórzy sta- 
rokatolicy osądzają pewne zjawiska 
swojej historii w sposób bardziej 
krytyczny. Nasze zastrzeżenie skie
rowane jest przeciw temu, że kry
tyka nie odbywa się przez dyskusję 
i interpretację z pozycji dogmatów 
z 1870 roku, o których można nie 
jedno słuszne powiedzieć, co zrozu
miałe jest dla starokatolików — lecz 
z pozycji ciężko zrozumiałego, glo
balnego pojmowania Kościoła. Wy
daje nam się, że nie jest to bardzo 
pomocne przy ekumenicznych poszu
kiwaniach. Wychodząc z tej kwestii 
podstawowej można postawić różne 
pytania szczegółowe, z których chce
my wymienić tylko kilka: Jak  się 
przedstawia sprawa klątwy w sta
rym Kościele? Czy nie mogła ona 
doprowadzić do tych samych kon
sekwencji, mianowicie do takiego 
podziału, do jakiego doprowadził sta
rokatolicyzm — gdyby największa 
część tych klątw  nie przestała być 
już aktualna? Czy ówczesne schizmy 
nie były skierowane przeciw staro- 
kościelnemu pojmowaniu Kościoła

tylko dlatego, że na ich czele stali 
biskupi? Ale jeśli tego stwierdzić 
nie można, to w takim razie jak 
wyglądało ówczesne pojmowanie 
Kościoła? (pytanie, na które trudno 
znaleźć odpowiedź, ale które jest 
bardzo ważne zę względów ekume
nicznych). Czy odrzucenie ukonsty
tuowania się specjalnego Kościoła
— które reprezentuje ks. Dóllinger
— i które ks. Conzemius uważa za 
jedyną legalną sprawę, jest czymś 
więcej, aniżeli tylko postawą teore
tyczną? Czy można przyjąć naukę
— którą powinno się odrzucić (zgod
nie ze swoim sumieniem) tylko na 
powstanie oczekiwań, że protest ten 
będzie kiedyś owocować? Czy moż
na żyć spekulacyjnie, jeśli przeszło 
stuletnie doświadczenie przemawia 
przeciw temu? Można to czynić ze 
swoją rodziną i ze swoją wspólnotą? 
Również ks. Dóllinger przyjął w 
końcu sakramenty z rąk  starokato
lickich. Dzisiaj po II Soborze Wa
tykańskim można to zrozumieć, ale 
czy wtedy też?
Zgadzamy się — w przeciwieństwie 
do innych starokatolickich głosów
— z ks. Conzemiusem, jeśli on na 
str. 145 twierdzi, że Kościół staro
katolicki przez swoje istnienie nie 
wpłynął na ruch odnowicielski, jaki 
ma miejsce w dzisiejszym Kościele 
rzymskokatolickim, ale stawiamy 
jednak od siebie pytanie, czy inaczej 
było z opisanymi na wstępie rucha
mi, które nie wyszły z Kościoła.”

„Książka napisana przez ks. V. 
Conzemiusa odznacza się tym, że 
prawie nie można znaleźć niewłaś
ciwości w informacjach szczegóło
wych, odnoszących się do starokato
lickich faktów. Nasza krytyka do
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tyczy tylko ocen wynikłych z cha
rak teru  opracowania.

Dyskusyjna jest najwyżej uwaga, 
że protest starokatolicki przyszedł 
„z zewnątrz” do narodu (np. str. 61). 
Czy może powstać ruch bez niczyjej 
inicjatywy? Czy starokatoliccy przy
wódcy przyszli „z zewnątrz”? Rów
nież niejasne jest to, co zostało po
wiedziane w związku z uwagą ks. 
prob. Paulina Gschwinda (str. 75) 
odnośnie prawodawstwa solothurn- 
skiego. Nieprawdziwe jest również 
zdanie (w tym samym rozdziale) do
tyczące ks. prob. EgIi'ego, o którym 
powiedziano, że „miał zrezygnować 
ze swego urzędu kapłańskiego”. On 
nie zrezygnował. On został eksko- 
munikowany z powodu publicznego 
odrzucenia nowych dogmatów i usu
nięty przez rząd lucernski ze swe
go urzędu. W kilka miesięcy póź
niej, przy nadarzającej się okazji, 
objął służbę duszpasterską w OIs- 
berg (AG) jako proboszcz staroka
tolicki, gdzie funkcję swą pełnił 
przez przeszło 10 lat — aż do swo
jej śmierci. Ta mała pomyłka wska
zuje na moment, który wymaga jesz
cze wyjaśnienia. Nieraz twierdzi się
— nie bez cienia zarzutu — że staro- 
katolicyzm nie gardził pomocą pań
stwową (np. str. 75). Zarzut jako 
taki jest słuszny, ale dotyczy w rów
nej mierze — jak to pokazuje przy
kład księdza Egli’ego — i jak  to 
uwidoczniła historia Kościoła au
striackiego (str. 91) również i Koś
cioła rzymskokatolickiego. Przy

wódcy starokatoliccy' opierali się po 
prostu na praktyce rzymskokatolic
kiej, według której nie do pomyśle
nia jest Kościół bez zwyczajowego 
publicznego statusu, związanego z 
państwem. Jeśli w tym sensie chcieli 
być Kościołem, to musieli uzyskać
— podobnie jak strona przeciwna
— uznanie i poparcie państwa. Py
tanie, czy było to, bądź czy jest 
dobre, pozostanie związane z całym 
kompleksem powiązań Kościoła, 
państwa i polityki, skierowanym do 
wszystkich podobnych tworów koś
cielnych. Niniejsze wywody nie na
leży zrozumieć w ten sposób, że 
chcemy usprawiedliwić wszystko to, 
co należy do starokatolicyzmu. Z na
szej strony mielibyśmy również nie
mało pytań, które częściowo odno
szą się do naszych obydwóch Koś
ciołów. Do tego potrzebne byłyby 
objaśnienia, które nie wchodzą w 
zakres niniejszego omówienia.

"Jeśli w naszym omówieniu przewa
żają krytyczne punkty widzenia, to 
dlatego, że zostały one wyprzedzone 
recenzją posiadającą elementy chwa
lebne. Nasze wywody objęte są kry
tyką dotyczącą pracy historycznej, 
napisanej w służbie ekumenizmu i 
tym samym przyjęte zostało zasłu
żone życzenie autora ks. Conzemiu
sa. Wyrażamy nasze uznanie za 
przedstawioną pracę i równocześnie 
serdecznie dziękujemy”.

(opr. W. W.)
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„Posłannictwo”
nr 3— 1/L973

ks. Jerzy Gryniakow

„Ekumeniczne dążenia 
protestantyzmu polskiego od 

traktatu warszawskiego 1767/68 do
II Wojny Światowej.” ChAT 

Warszawa 1972 r.

Jest to rozprawa doktorska zło
żona Wydziałowi Teologicznemu 
Chrześcijańskiej Akademii Teolo
gicznej w Warszawie. Promotor i re
ferent — ks. prof. dr Woldemar 
Gastpary.

We wstępie czytamy: „Pojęcie — 
oikoumene” występuje już w No
wym Testamencie na oznaczenie „ca
łego świata”, m. in. w Ewangelii Ma
teusza 24,14 oraz w Ewangelii Łu
kasza 2,1. Przymiotnik „ekumenicz
ny” w pierwotnym ujęciu biblijnym 
oznacza zatem „wszechobejmujący” 
lub „obejmujący cały świat”. Tak 
szeroki zasięg działania przypisywały 
sobie również pierwsze sobory eku
meniczne w historii Kościoła”.

Autor mówiąc o dążeniach eku
menicznych protestantyzmu polskie
go, w niniejszej pracy pragnie przed
stawić tego rodzaju dążenia, które 
zmierzały do zacieśnienia więzów, 
a nawet do wspólnoty i jedności 
organizacyjnej między reformowa
nymi i luteranami w Polsce. W swo
ich rozważaniach wychodzi on od

trak tatu  warszawskiego 1767/68, 
stwarzającego podstawy prawne dla 
protestantyzmu w Rzeczypospolitej 
po okresie ograniczeń i prześlado
wań, a kończy na wybuchu II woj
ny światowej, zamykającej pewien 
rozdział w historii Polski, a szcze
gólnie w dziejach kościołów prote
stanckich.
Do roku 1918 protestantyzm polski 
reprezentowały dwa kościoły — E
wangelicko-Augsburski i Ewangelic
ko-Reformowany, a od roku 1918 
siedem kościołów.

Po I wojnie światowej rozwinę
ły w naszym kraju  żywą działal
ność niewielkie grupy religijne o 
charakterze misyjnym — baptyści, 
metodyści i ewangeliczni chrześcija
nie. Były one nastawione na pozy
skiwanie dla siebie, a nieliczne kon
takty ekumeniczne ograniczały się 
do ewangelizacji wśród pojedyń- 
czych członków kościołów prote
stanckich.

Celem zapoznania Czytelników z 
treścią wyżej wymienionej pracy, 
przytoczę tu  tytuły trzech głównych 
rozdziałów.
Rozdział I — Protestantyzm polski 
w II poł. XVIII wieku i próby prze
prowadzenia unii.

Autor zwraca tu uwagę Czytel
nika na T raktat Warszawski 1767/68 
oraz unię sielecką.

128



Rozdział II — Organizacja kościo
łów protestanckich w Polsce poroz- 
biorowej.

Autor porusza tu takie sprawy, 
jak  zagadnienie konsystorzy oraz 
działalność kościołów ewangelickich 
w latach 1849—1917. „Protestantyzm 
w II Rzeczypospolitej Polskiej i jego 
dążenie do wspólnoty” — to tytuł 
trzeciego rozdziału rozprawy doktor
skiej ks. Jerzego Gryniakowa. Omó
wiona jest tu  m. in. sytuacja kościo
łów ewangelickich po I  wojnie świa
towej, konferencja w Uppsali, zjazd 
w Wilnie, Rada Kościołów Ewan
gelickich i jej posiedzenia.

W uwagach końcowych autor pi
sze: „Coraz więcej chrześcijan zdaje 
sobie dzisiaj sprawę, że winę za tra
giczny podział chrystianizmu w ja 
kiejś mierze ponoszą wszystkie koś
cioły, że korzeniem wszelkiego po
działu jest nieposłuszeństwo wobec

Słowa Bożego (...) Jest już wielkim 
osiągnięciem ruchu ekumenicznego, 
jeżeli poszczególni chrześcijanie, a 
zwłaszcza młodzież pytają o przy
czynę braku jedności, jeżeli potra
fią się jednoczyć we wspólnej mo
dlitwie i wspólnej bezinteresownej 
pracy, przychodząc z pomocą potrze
bującym, czy to w swoim państwie 
czy też w krajach Trzeciego Świata 
(...) Bóg może znów połączyć roz
dzielone Kościoły. Ale ich wyznawcy 
muszą tego rzeczywiście szczerze 
pragnąć i o to się gorąco modlić”.

Cztery załączniki, bogata biblio
grafia (z wyszczególnieniem źródeł 
rękopiśmiennych i drukowanych) a 
także krótkie streszczenia — resu
me (w jęz. francuskim) oraz sum- 
m ary (w jęz. angielskim) zamykają 
ciekawą, bardzo potrzebną i w ar
tościową pracę ks. Jerzego Grynia
kowa.
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„Posłannictwo”
nr 3—4/107*3

ks. Woldemar Gastpary

„Historia Kościoła” (Okres 

Średniowieczny), ChAT. Warszawa 

1973 s. 164

„Historia toczy się z nurtem  cza
su, którego nie można zatrzymać, 
nie można też zmienić jego kierun
ku. Dlatego podział historii na okre
sy, zwłaszcza na te wielkie okresy, 
jest dość problematyczny: zawsze 
można przeciw każdemu przytoczyć 
szereg argumentów” — czytamy we 
wstępie. Kolejnym okresem, po
wiedzmy etapem, w historii Kościo
ła — jest okres średniowieczny. Ks. 
dr W. Gastpary w sposób bardzo 
precyzyjny i dokładny rozważa ten 
ważny dla Kościoła okres. Książka, 
będąca cenną pomocą dla osób zgłę
biających tajniki historii, podzielo
na jest głównie na cztery rozdziały. 
Nie sposób tu  szczegółowo omówić 
każdy rozdział. Postaram się jednak 
zapoznać Czytelników, w bardzo 
skrótowej formie, z zawartością po
szczególnych rozdziałów. Rozdział 
pierwszy — Dzieje Kościoła Wschod
niego od VI do IX w. Autor oma
wiając zagadnienia związane z 
kształtowaniem się życia religijnego, 
nie pomija uwarunkowania politycz
nego, społecznego i kulturalnego. Za
gadnienia te są bowiem ściśle ze 
sobą związane.

Oto główne tematy rozdziału 
pierwszego:

— Kościół a państwo. Życie religij
ne. Pseudodionizjusz Areopagita.

— Próby przywrócenia jedności 
Kościoła. Spór monergetyczny i 
monoteletyczny.

— Islam.
— Dalsze losy państwa i Kościoła 

Wschodniego. Spór o obrazy. 
Rozdział drugi omawia losy Ko

ścioła na Zachodzie w okresie od VI 
do IX wieku. Czytelnik zapoznaje 
się w tym rozdziale m. in. z dzia
łalnością misyjną Cyryla i Metode
go .
Na treść rozdziału drugiego składa
ją się następujące zagadnienia:
— Położenie kościoła na początku 

VI wieku.
— Misyjna działalność kościoła za

chodniego.
— Kościół w  oparciu o państwo 

frankońskie.
— Cesarstwo Zachodnie Karola 

Wielkiego. Rola Kościoła.
— Upadek Karolingów i „saeculum 

obscurum” Kościoła Rzymskiego.
— Misja wśród Słowian i ich chry

stianizacja.
— Działalność Cyryla i Metodego.

Niezwykle ważnym okresem w 
historii kościoła jest okres X—XIV 
w., wtedy to nastąpił wzrost i szczyt 
potęgi papiestwa. Konsekwencje do
minowania tej potęgi dały się od
czuć dosłownie natychmiast. Zagad
nienie to omawia ks. dr W. Gastpa
ry w trzecim rozdziale:
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— Okres Ottonów. Reforma Kościo
ła.

— Życie klasztorne.
— Dążenia Kościoła do niezależności.
— Wielka schizma.
— Walka między władzą świecką a 

duchowną o inwestyturę.
— Pierwsza wyprawa krzyżowa.
— Wzrost ascezy w okresie wielkie

go sporu o inwestyturę.
— Wiedza kościelna.
— Zewnętrzne i wewnętrzne trud

ności Kościoła.
— Szczyt potęgi papiestwa.
— Wyprawy krzyżowe. Walka prze

ciw heretykom. IV sobór Late
rański.

— Zatarg papiestwa z cesarstwem. 
Upadek cesarstwa. Upadek potę
gi papiestwa.

— Zdobycze i straty  Kościoła łaciń
skiego.

— Zakony żebracze.
— Wiedza teologiczna. Szczyt scho

lastyki.
— K ult religijny. Stosunek Kościoła 

do życia kulturalnego.

Kościół zachodni w okresie za
niku jedności od niewoli awinioń- 
skiej papieży do reformacji — to 
tytuł czwartego, ostatniego rozdzia
łu książki ks. dr Woldemara Gast- 
parego; zamyka on omówienie — 
obfitującego w szereg wydarzeń po
litycznych, kulturowych i religijnych
— Średniowiecza.

„Okres tzw. niewoli awiniońskiej 
papieży (1309—1377) — (pisze autor)
— zwany również niewolą babiloń
ską, jest okresem nie tylko całko

witego upadku potęgi papiestwa, ale 
również i okresem jego największe
go upadku moralnego” (s. 100). A 
więc tło społeczne nie jest sprawą 
odrębną i ściśle wiąże się z kształ
towaniem się życia religijnego. Au
tor szczególnie zwraca uwagę Czy
telnika na tę zależność.

Tematy, które autor omawia w 
czwartym rozdziale, na pewno za
chęcą do głębszego, bardziej wnikli
wego zapoznania się z okresem Śred
niowiecza.

— Życie religijne i kościelne w o- 
kresie niewoli awiniońskiej.

— Powrót papiestwa do Rzymu. 
Wielka schizma zachodnia.

— Opozycja kościelna i próby re
formy.

— Sobór w Konstancji i koniec 
schizmy.

— Dalsze losy husytyzmu.
— Sobór bazylejski.
— Renesans i humanizm.
— Renesans i humanizm w  spojrze

niu Kościoła.
— Papieże renesansu.
— Papiestwo wobec Kościołów kra

jowych.
— Wewnętrzny stan Kościoła i sek

ty, pobożność, teologia.
— Kościół Wschodni, jego straty 

i zdobycze.
— Reforma życia mniszego; devotio 

moderna. Pobożność ludu u  schył
ku średniowiecza.

Pozycję zamyka szczegółowy spis 
nazwisk postaci omawianych w „Hi
storii Kościoła”.
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„Posłannictwo”
nr 3—4/l©73

Z PROBLEMATYKI STOSUNKU 
PAŃSTWA DO KOŚCIOŁA

Nakładem „Książki i W iedzy” w 
serii Biblioteki Klubów Studenckich
— Publicum — ukazała się praca 
Edwarda Grzelaka zatytułowana: 
„Z problem atyki stosunku państwa  
do kościoła”. Na okładce książki w 
nocie wydawniczej czytamy: „Książ
ka Edwarda Grzelaka przedstawia 
syntetycznie z pozycji prawno-ustro
jowych szereg problemów stosunku 
państwa do kościoła. Wyjaśnia ta 
kie zagadnienia, jak  wolność sumie
nia, jej treść, zakres, istotę równo
uprawnienia obywateli niezależnie 
od wyznania i stosunku do religii. 
Na przykładzie wielu krajów oma
wia kwestię rozdziału kościoła od 
państwa i prymatu państwa wobec 
kościołów z szerokim uwzględnie
niem stanowiska kościoła rzymsko
katolickiego, naświetlając te zagad
nienia z punktu widzenia naukowe
go i politycznego. Problemy podję
te  w niniejszej publikacji ze wzglę
du  na rolę jaką odgrywają w kształ
towaniu stosunków międzyludzkich, 
interesują więc nie tylko prawni
ków, polityków i wychowawców, ale 
i  ogół przeciętnych obywateli. Tym 
bardziej, że książka nie jest oder
w ana od sprawy polskiej, że szero
ko omawia stosunek partii i rządu 
do religii,”

W ośmiu rozdziałach autor po

rusza kolejno następujące problemy:
— wybrane zagadnienia o istocie 

wolności sumienia i możliwości ro
zumienia wolności sumienia we 
współczesnym świecie. Rozpoczyna 
od uściślenia terminu „wolność su
mienia”, od wielorakich możliwości 
rozumienia tego term inu w zależ
ności od epoki i ustroju społeczno- 
politycznego. „W odczuciu cywiliza
cyjnym ludzkości wolność sumienia 
jest jedną z najistotniejszych praw 
obywatelskich. Zajmuje ona bowiem 
czołowe miejsce w rzędzie podsta
wowych praw wolnościowych czło
wieka obok wolności słowa, druku 
(prasy), zgromadzeń, stowarzyszeń, 
osobistej wolności itd. Praktyczna 
realizacja tego prawa stanowi po
ważny miernik stopnia demokraty
zacji życia społecznego państwa.” — 
pisze autor. W rozdziale tym poru
sza też między innymi zagadnienie 
istoty wolności sumienia w sensie 
prawno-politycznym i w ujęciu m ar
ksistowskim. Zastanawia się czy ist
nieje absolutna wolność sumienia, 
analizując przy tym zakreślone gra
nice wolności sumienia we współ
czesnym świecie, w różnych pań
stwach i ustrojach. Porusza też za
gadnienie ochrony wolności sumienia 
i pojmowania jej jako konieczności 
społecznej.
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— wolność sumienia a równou
prawnienie rozumiane jako podsta
wowy warunek jej realizacji

— kościół rzymskokatolicki a 
wolność sumienia na tle stosunku 
kościołów i związków wyznaniowych 
do wolności sumienia jako idei i po
wszechnego praw a człowieka

— rozdział kościoła od państwa
— z wyjaśnieniem istoty tego roz
działu, jego cech charakterystycz
nych, omówieniem zastosowania za
sady rozdziału, eliminującego kon
flikty religijne. Sporo miejsca zaj
muje też omówienie stosunków w 
Watykanie.

— kwestia prym atu państwa wo

bec kościoła, zarysowana na tle hi
storycznym.

— Polska Ludowa wobec wierzeń 
religijnych obywateli oraz kościołów 
i związków wyznaniowych

— PZPR wobec religii oraz kwe
stii wierzących i niewierzących

— Na drodze do normalizacji.
Zastosowanie takiego podziału

problemowego pozwoliło autorowi na 
uzyskanie w całej publikacji dużej 
jasności i przejrzystości. Omawiana 
publikacja, mimo iż nie wyczerpuje 
całej ogromnej złożoności problemów 
stosunku państwa do kościoła, daje 
jednak pewien zbiór usystematyzo
wanych wiadomości, toteż polecamy 
ją naszym Czytelnikom.
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31
N
f

Korneli

V Niedziela Wielkiego Postu — MĘKI PAŃSKIEJ 
Msza s. 84, bez Chwała, Wierzą, pf. o Krzyżu Sw. 
Uwaga: zasłania się krzyże fioletowym płótnem. Mo
dlitwy u stopni ołtarza skrócone, jak  we Mszy żałob
nej, opuszcza się „Chwała Ojcu...” w czasie „Pokropisz 
mnie”.
Gorzkie Zale

1
Pn
f

Grażyny
Teodora

Msza z niedzieli, bez Chwała, bez Wierzę, pf. o Krzyżu 
Sw., Lekcja i Ewangelia s. 85

2
w t
f

Franciszka
Władysława

Msza jak  wczoraj, Lekcja i Ewangelia s. 86

3
Sr
i

Ryszarda
Pankracego

Msza jak  w poniedziałek, Lekcja i Ewangelia s. 87

4
Cz
f

Izydora
Wacława

Msza jak  w poniedziałek, Lekcja i Ewangelia s. 89
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5
p t
f

Wincentego
Ireny

Msza jak  w poniedziałek, Lekcja i EwangeSa s. 
Droga Krzyżowa

6
So
f

Justyna
Wilhelma

Msza jak  w poniedziałek, Lekcja i Ewangelia s. 92

7
N
f

Rudolfa
Donata

NIEDZIELA PALMOWA
Poświęcenie palm — Mszał s. 94, Msza s. 96, Męka 
wg św. Mateusza tylko podczas Sumy. Pf. o Krzyżu Św. 
Gorzkie Żale

8
P a
f

Dionizego
Alberta

Poniedziałek W. Tygodnia
Msza s. 100, bez Chwała, bez Wierzę, pf. o Krzyżu

9
w t
f

Marii

Wtorek W. Tygodnia
Msza s. 101, bez Chwała, bez Wierzę, pf. o Krzyżu

10
Śr
f

Makarego
Michała

Środa W. Tygodnia
Msza s. 105, bez Chwała, bez Wierzę, pf. o Krzyżu
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11
Cz
b

Leona
Filipa

WIELKI CZWARTEK
Msza s. 110, Chwała, bez Wierzę, pf. o N.S.

12
p t
cz/f

Wiktora
Damiana

WIELKI PIĄTEK 
Ceremonie — Mszał s. 114

13
So
f/b

Przemysława

WIELKA SOBOTA 
Ceremonie — Mszał s. 128 
Poświęcenie pokarmów — Rytuał s. 273

14
N
b

Justyna
Waleriana

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Rezurekcja, procesja — Rytuał s. 480
Msza s. 153, Chwała, Wierzę, pf. wielkanocna

15
Pn
b

Saby
Anastazji

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 
Msza s. 155, Chwała, Wierzę, pf. wielkanocna

16
w t

b
Urbana

Msza z niedzieli, s. 153, Chwała, Wierzę, pf. wielkanocna

Benedykta
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17
Sr
b

Aniceta
Roberta

Msza jak  wczoraj

18
Cz
to

Bogumiła

Msza jak we wtorek

19
p t
b

Tymona
Leona

Msza jak  we wtorek

20
So
b

Agnieszki
Teodora

Msza jak we wtorek

21
N
b

Anzelma

I po Wielkanocy — Przewodnia
Msza s. 156, Chwała, Wierzą, pf. wielkanocna

22
Pn
b

Łukasza
Leona

Msza z niedzieli, bez Chwała, bez Wierzę, pf. codzienna
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23
w t
czw

Wojciecha
Jerzego

Sw. Wojciecha — męczennika
Msza s. 334, Chwała, bez Wierzę, pf. codzienna

24
Sr
b

Grzegorza

Msza jak w poniedziałek

25
Cz

czw
Marka

Sw. Marka — Ewangelisty
Msza s. 335, Chwała, Wierzę, pf. o Apostołach

26
p t
b

Marii

Msza jak  w poniedziałek

27
So
b

Zyty
Teofila

Msza jak w poniedziałek

28
N
b

Witalisa
Bogusławy

II po Wielkanocy — Dobrego Pasterza 
Msza s. 158, Chwała, Wierzę, pf. wielkanocna
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29
Pn
b

Piotra

Msza z niedzieli, bez Chwała, bez Wierzę, pf. codzienna

30
w t
b

Katarzyny
Mariana

Msza jak  wczoraj

1
Sr

czw
Filipa
Jakuba

ŚWIĘTO PRACY
Sw. Sw. Filipa i Jakuba Apostołów 
Msza s. 336, Chwała, Wierzę, pf. o Apostołach, 2 mo
dlitwa, sekreta i pokomunia za parafian jako ludzi 
pracy, s. 306

2
Cz
b

Zygmunta
Anastazego

Sw. Anastazego — wyznawcy
Msza o wyznawcy, s. 389, Chwała, bez Wierzę, pf. co
dzienna, modlitwa własna, s. 337

3
p t
b

Marii

NMP Królowej Polski
Msza własna, s. 337, Chwała, Wierzę, pf. o NMP

4
So
b

Moniki

Sw. Moniki
Msza o niewiastach, s. 392, Chwała, bez Wierzę, pf. 
codzienna, modlitwa własna s. 338
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5
N
b

Ireny
Teodora

III po Wielkanocy — Dwunastu Apostołów 
Msza s. 158, Chwała, Wierzę, pf. wielkanocna

6
Pn
b

Jana
Benedykta

Msza z niedzieli, bez Chwała, bez Wierzę, pf. codzienna

7
w t
b

Domiceli
Ludmiły

Msza jak  wczoraj

8
Sr
b

Stanisława

Msza jak w poniedziałek

9
Cz
b

Grzegorza

Św. Grzegorza — wyznawcy
Msza o wyznawcy, s. 389, Chwała, bez Wierzę, pf.. co
dzienna, modlitwa własna, s. 338 lub Msza o pokój, 
s. 403

10
P t
b

Izydora
Antoniny

Msza jak  w poniedziałek
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11
So
b

Franciszka

Msza jak  w poniedziałek

12
N
b

Pankracego
Nereusza

IV po Wielkanocy — ŚWIĘTO DROGIEJ OJCZYZNY 
POLSKI
Msza własna s. 422, Chwała, Wierzę, pf. na uroczystoś
ci narodowe, 2 modlitwa, sekreta i pokomunia z IV 
niedz. po Wielkanocy, s. 160

13
Pn
b

Serwacego
Roberta

Msza z niedzieli, s. 160, bez Chwała, 'bez Wierzę, pf. 
codzienna

14
w t
b

Bonifacego
Alicji

Msza jak  wczoraj

15
Sr
b

Zofii

Msza jak w poniedziałek

16
Cz
b

Jana
Andrzeja

Msza jak  w poniedziałek
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17
p t
b

Weroniki
Sławomira

Msza jak  w poniedziałek

18
So
b

Feliksa

Msza jak  w poniedziałek

19
N
b

Piotra

V po Wielkanocy
Msza s. 161, Chwała, Wierzę, pf. wielkanocna

20
Pn
b

Bernardyna
Bazylego

Msza z niedzieli, bez Chwała, bez Wierzę, pf. codzienna

21
w t
b

Tymoteusza

Msza jak wczoraj

22
Śr
b

Heleny
Julii

Msza jak  w poniedziałek
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23
Cz
b

Michała

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE
Msza s. 162, Chwała, Wierzę, pf. o wniebowstąpieniu

24
p t
b

Zuzanny
Honoraty

Msza jak  wczoraj, bez Chwała, bez Wierzą, pf. codzienna

25
So
b

Urbana
Witolda

Msza jak  wczoraj

26
N
b

Filipa
Pauliny

Niedziela po Wniebowstąpieniu
Msza s. 163, Chwała, Wierzę, pf. o wniebowstąpieniu

27
Pn
b

Jana

Msza z niedzieli, bez Chwała, bez Wierzę, pf. codzienna

28
w t
czw

Wacława
Łucji

Św. Wacława — męczennika
Msza o męczenniku, s. 386, Chwała, bez Wierzę, pf. co
dzienna, modlitwa własna, s. 338
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29
Sr
b

Marii
Magdaleny

Msza jak  w poniedziałek

30
Cz
b

J  oanny 
Feliksa

Msza jak  w poniedziałek

31
p t
b

Petroneli
Anieli

Msza jak  w poniedziałek

1
So

czw
Nikodema
Konrada

WIGILIA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 
Msza s. 164, Chwała, Wierzę, pf. o Duchu Sw.

2
N

czw
Marii

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
Msza s. 166, Chwała, Wierzę, pf. o Duchu Sw.

3
Pn
czw

Cecylii
Leszka

PONIEDZIAŁEK ZESŁANIA DUCHA SW.
Msza s. 168, Chwała, Wierzę, pf. o Duchu Św.
Uwaga: wiernym należy udostępnić uczestnictwo we 
Mszy Św. w godzinach dla nich dogodnych

148



C Z E R W I E C  1974

4
w t
czw

Franciszka
Karola

Msza z poniedziałku, s. 168, Chwała, Wierzę, pf. o Du
chu Sw.

5
Sr

czw
Bonifacego

Msza jak wczoraj

6
Cz

czw
Roberta
Klaudiusza

Msza jak we wtorek

7
p t

czw
Pawła
Roberta

Msza jak  we wtorek

8
So

czw
Medarda
Seweryna

Msza jak we wtorek

9
N
b

Felicji
Pelagii

I po Zesłaniu Ducha Sw. — TRÓJCY ŚWIĘTEJ 
Msza s. 172, Chwała, Wierzę, pf. o Trójcy Sw.
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10
Pn
Z

Małgorzaty
Bogumiła

Msza z niedzieli, bez Chwała, bez Wierzę, pf. codzienna

1]
W1
z

Barnaby
Feliksa

L Msza jak wczoraj

12
Śr
z

Jana
Onufrego

Msza jak  w poniedziałek

13
Cz
b

Antoniego
Lucjana

B O Ż E  C I A Ł O
Msza s. 339, Chwała, Wierzą, pf. o N.S.

14
p t
b

Bazylego
Elizy

Msza o N.S., Chwała, Wierzę, pf. o N.S.

15
So
b

Jolanty
Wita

Msza jak  wczoraj
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16
N
z

Justyny
Aliny

II po Zesłaniu Ducha Św. — Dobrego Pasterza 
Msza s. 173, Chwała, Wierzę, pf. o Trójcy Św.

17
Pn
b

Grzegorza

Msza o N.S., s. 339, Chwała, Wierzę, pf. o N.S.

18
w t
b

Efrema
Marka

Msza jak  wczoraj

19
Śr
b

Gerwazego
Protazego

Msza jak w poniedziałek

20
Cz
b

Sylweriusza
Florentyny

Zakończenie oktawy Bożego Ciała
Msza jak w poniedziałek. Poświęcenie ziół i błogosła
wieństwo dzieci

21
p t
b

Alojzego.
Alicji

Najświętszego Serca P. Jezusa
Msza s. 345, Chwała, Wierzę, pf. o Sercu P. Jezusa
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22
So
b

Paulina
Flawiusza

Św. Paulina z Noli
Msza o wyznawcy, s. 389, Chwała, bez Wierzę, pf. co
dzienna, modlitwa własna, s. 347

23
N
z

Zenona
Wandy

III po Zesłaniu Ducha Świętego
Msza s. 174, Chwała, Wierzę, pf. o Trójcy Św.

24
Pn
b

Jana

Św. Jana Chrzciciela
Msza s. 348, Chwała, Wierzę, pf. codzienna

25
w t
z

Wilhelma
Łucji

Msza z niedzieli, bez Chwała, bez Wierzę, pf. codzienna

26
Sr

czw
Jana
Pawła

Św. Sw. Jana i Pąwła
Msza o męczennikach, s. 387, Chwała, bez Wierzę, pf. 
codzienna, modlitwa własna s. 349

27
Cz
b

Marii
Władysława

M.B. Nieustającej Pomocy
Msza o NMP, s. 382, Chwała, Wierzę, pf. o NMP
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28
F t
z

Ireneusza
Leona

Msza jak  we wtorek

29
So

czw
Piotra
Pawła

Apostołów Piotra i Pawła
Msza własna, s. 349, Chwała, Wierzę, pf. o Ap.

31
N
z

Lucyny
Emilii

) IV po Zesłaniu Ducha Świętego
Msza s. 175, Chwała, Wierzę, pf. o Trójcy Sw.

1
Pn
czw

Haliny
Mariana

Najświętszej Krwi P. Jezusa
Msza własna, s. 350, Chwała, Wierzę, pf. o Krzyżu

2
w t
b

Marii
Urbana

Nawiedzenia NMP
Msza własna, s. 352, Chwała, Wierzę, pf. o NMP

3
Sr
z

Leona
Anatola

Msza z niedzieli, bez Chwała, bez Wierzę, pf. codzienna
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4
Cz
z

Teodora
Sebastiana

Msza jak wczoraj

5
p t
b

Antoniego
Filomeny

Msza o Sercu P.J., s. 397, Chwała, Wierzę, pf. o Ser
cu P.J.

6
So 
b ■

Łucji
Dominiki

Msza o NMP, s. 382, Chwała, bez Wierzę, pf. o NMP

7
N
z

Cyryla
Metodego

V po Zesłaniu Ducha Świętego
Msza s. 176, Chwała, Wierzę, pf. o Trójcy Sw.

8
Pn
z

Elżbiety
Prokopa

Msza z niedzieli, bez Chwała, bez Wierzę, pf. codzienna

9
w t
z

Weroniki
Zenona

Msza jak  wczoraj
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10
Sr
z

Amelii

Msza jak  wczoraj

11
Cz
z

Pelagii
Olgi

Msza jak  w poniedziałek

12
p t
z

Jana
Weroniki

Msza jak  w poniedziałek

13
So
z

Eugeniusza
Radomiły

Msza jak  w poniedziałek

14
N
z

Bonawentury
Marcelina

VI po Zesłaniu Ducha Świętego
Msza s. 177, Chwała, Wierzę, pf. o Trójcy Sw.

15
Pn
z

Henryka
Włodzimierza

Msza z niedzieli, bez Chwała, bez Wierzę, pf. codzienna
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16
w t
z

Benedykta
Eustachego

Msza jak wczoraj

17
Sr
z

Aleksego
Bogdana

Msza jak w poniedziałek

18
Cz
z

Kamila
Szymona

Msza jak w poniedziałek

19
p t
z

Wincentego

Msza jak w poniedziałek

20
So
z

Czesława
Małgorzaty

Msza jak w poniedziałek

21
N
z

Praksedy
Andrzeja

VII po Zesłaniu Ducha Świętego
Msza s. 179, Chwała, Wierzę, pf. o Trójcy Sw.
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22
Pn
b

M. Magdaleny

Św ię t o  o d r o d z e n ia  p o l s k i
Msza w intencji Ojczyzny, s. 402, Chwała, Wierzę, pf. 
na uroczystości narodowe

23
w t
z

Apolinarego
Bogny

Msza z niedzieli, bez Chwała, bez Wierzę, pf. codzienna

24
Sr
z

Kingi
Krystyny

Msza jak  wczoraj

25
Cz

czw
Jakuba
Krzysztofa

Sw. Jakuba — Apostoła
Msza o Apostołach, s. 383, Chwała, Wierzę, pf. o Ap., 
modlitwa, sekreta i pokomunia własne, s. 353

26
p t
b

Anny
Grażyny

Sw. Anny
Msza własna, s. 353, Chwała, bez Wierzę, pf. codzienna

27
So
z

Natalii
Julii

Msza jak we wtorek

157



L I P I E C - S I E R P I E Ń  1974

28
N
z

Innocenty
Wiktora

VIII po Zesłaniu Ducha Świętego
Msza s. 180, Chwała, Wierzę, pf. o Trójcy Św.

29
Pn
z

Marty
Olafa

Msza z niedzieli, bez Chwała, bez Wierzę, pf. codzienna

30
Wt
z

Julity
Ludomiły

Msza jak  wczoraj

31
Sr
z

Heleny
Ignacegc

L Msza jak  w poniedziałek

]
Cz

czw
Piotra
Justyny

L
r

Msza żałobna za poległych w obronie Ojczyzny 
Msza s. 416, modlitwa własna, s. 419

2
p t
b

Marii
Alfonsa

Dzień modłów o pokój
Msza o pokój, s. 403, Chwała, Wierzę, pf. codzienna
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3
So
b

Wiesławy
Lidii

Msza o NMP, s. 382, Chwała, bez Wierzę, pf. o NMP

4
N
z

Dominika
Walerego

IX po Zesłaniu Ducha Świętego
Msza s. 181, Chwała, Wierzę, pf. o Trójcy Sw.

5
Pn
z

Marii

Msza z niedzieli, bez Chwała, bez Wierzę, pf. codzienna

6
w t
b

Jakuba
Sławy

PRZEMIENIENIE PAŃSKIE
Msza własna, s. 354, Chwała, Wierzę, pf. codzienna

7
Sr
z

Kajetana
Donata

Msza jak  w poniedziałek

8
Cz
z

Emiliana
Cypriana

Msza jak w poniedziałek
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9
p t
z

Romana
Romualda

Msza jak  w poniedziałek

10
So

czw
Wawrzyńca
Bogdana

Św. Wawrzyńca — męczennika
Msza własna, s. 355, Chwała, bez Wierzę, pf. codzienna

11
N
z

Zuzanny

X po Zesłaniu Ducha Świętego
Msza s. 182, Chwała, Wierzę, pf. o Trój cy Sw.

12
Pn
z

Klary
Euzebiusza

Msza z niedzieli, bez Chwała, bez Wierzę, pf. codzienna

13
w t
z

Hipolita

Msza jak wczoraj

14
Śr
z

Kaliksta
Alfreda

Msza jak  w poniedziałek
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15
Cz
b

Marii

WNIEBOWZIĘCIE NMP
Msza własna, s. 357, Chwała, Wierzą, pf. o NMP 
Poświęcenie ziół .— Rytuał s. 281

16
p t
z

Joachima
Rocha

Msza jak w poniedziałek

17
So
z

Jacka
Julianny

Msza jak  w poniedziałek

18
N
z

Agapita
Klary

XI po Zesłaniu Ducha Świętego
Msza s. 183, Chwała, Wierzę, pf. o Trójcy Świętej

19
Pn
z

Ludwika
Mariana

Msza z niedzieli, bez Chwała, bez Wierzę, pf. codzienna

20
w t
z

Bernarda
Samuela

Msza jak wczoraj
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21
Sr
z

Joanny
Franciszki

Msza jak  w poniedziałek

22
Cz
b

Marii
Cezarego

Niepokalanego Serca NMP
Msza o NMP, s. 382, Chwała, bez Wierzę, pf. o NMP

23
p t
z

Filipa
Apolinarego

Msza jak  w poniedziałek

24
~ So 
czw 

Bartłomieja 
Jerzego

Sw. Bartłomieja — Apostoła
Msza s. 383. Chwała, Wierzę, pf. o Apostołach, mo
dlitwa. sekreta_i pokomunia własne, s. 358

25
N
z

Ludwika
Luizy

XII po Zesłaniu Ducha Świętego
Msza s. 184, Chwała, Wierzę, pf. o Trójcy Św.

26
Pn
z

Marii
Zefiryny

Msza z niedzieli, bez Chwała, bez Wierzę, pf. codzienna
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27
w t
z

Józefa
Cezarego

Msza jak wczoraj

28
Sr
b

Augustyna

Sw. Augustyna — wyznawcy
Msza o wyznawcy, s. 390, Chwała, bez Wierzą, pf. co
dzienna, modlitwa własna, s. 358

29
Cz
z

Jana
Sabiny

Msza jak  w poniedziałek

30
p t
z

Róży
Szczęsnego

Msza jak  w poniedziałek

31
So
z

Rajmunda
Marka

Msza jak  w poniedziałek

1
N
z

Bronisława
Idziego

XIII po Zesłaniu Ducha Świętego 
Męczenników Narodu Polskiego
Msza s. 185, Chwała, Wierzę, pf. o Trójcy Sw., 2 mo> 
dlitwa, sekreta i pokomunia, s. 358
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2
Pn
z

Stefana
Przemysława

Msza z niedzieli, bez Chwała, bez Wierzę, pf. codzienna

3
Wt
z

Szymona
Izabeli

Msza jak  wczoraj

4
Śr
z

Rozalii
Róży

Msza jak  w poniedziałek

5
Cz
z

Doroty
Wawrzyńca

Msza jak w poniedziałek

6
p t
b

Zachariasza
Beaty

Msza o -Sercu P. Jezusa, s. 397, Chwała, Wierzę, pf. 
o Sercu P. J.

7
So
b

Reginy
Melchiora

Msza o NMP, s. 382, Chwała, bez Wierzę, pf. o NMP
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8
N
z

Marii
Natalii

XIV po Zesłaniu Ducha Świętego
ŚWIĘTO BRATNIEJ MIŁOŚCI — NARODZENIA NMP 
Msza s. 185, Chwała, Wierzę, pf. o Trójcy Sw:, 2 ̂ mo
dlitwa, sekreta i pokomunia, s. 424, 3 modlitwa, sekreta 
i pokomunia, s. 360

9
Pn
z

Sergiusza
Piotra

Msza z niedzieli, s. 185, bez Chwała, bez Wierzę, pf. 
codzienna

10
Wt
z

Łukasza
Mikołaja

Msza jak  wczoraj

11
Śr
z

Jacka
Prota

Msza jak  w poniedziałek

12
Cz
b

Marii
Klary

Najświętszego Imienia Maryi
Msza o NMP, s. 382, Chwała, bez Wierzę, pf. o NMP, 
modlitwa własna, s. 361

13
p t
z

Filipa
Eugenii

Msza jak w poniedziałek
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14
So

czw
Bernarda
Cypriana

Podwyższenie Krzyża Świętego
Msza o Męce Pańskiej, s. 396, bez Chwała, Wierzę, 
pf. o Krzyża Sw.

15
N
z

Marii
Nikodema

XV po Zesłaniu Ducha Świętego 
Matki Bożej Bolesnej
Msza-s. 185, Chwała, Wierzę, pf. o Trójcy Św., 2 mod
litwa, sekreta i pokomunia, s. 361

16
Pn

czw
Cypriana
Korneliusza

Sw. Cypriana — męczennika
Msza o męczenniku, s. 386, Chwała, bez Wierzę, pf. 
codzienna, modlitwa własna, s. 363

17
w t
z

Justyny
Franciszka

Msza z niedzieli, bez Chwała, bez Wierzę, pf. co
dzienna

18
Śr
z

Józefa
Ireny

Msza jak  wczoraj

19
Cz
z

Konstancji 
J  anuarego

Msza jak we wtorek
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20
p t
z

Eustachego
Dionizego

Msza jak  we wtorek

21
So

czw
Mateusza
Hipolita

Św. Mateusza — Apostoła
Msza własna, s. 363, Chwała, Wierzą, pf. o Ap.

22
N
z

Tomasza
Maurycego

XVI po Zesłaniu Ducha Świętego
Msza s. 193, Chwała, Wierzą, pf. o Trójcy Sw.

23
Pn
z

Tekli
Bogusława

Msza z niedzieli, bez Chwała, bez Wierzę, pf, co* 
dzienna

24
W t 
z

Gerarda
Teodora

Msza jak  wczoraj

25
Śr
z

Ładysława
Aurelii

Msza jak  w poniedziałek
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26
Cz
z

Justyny
Cypriana

Msza jak  w poniedziałek

27
p t

czw
Kośmy
Damiana

Sw. Sw. Kośmy i Damiana — męczenników 
Msza s. 387, Chwała, bez Wierzą, pf. codzienna, mod
litwa własna, s. 364

28
So
z

Wacława
Marka

Msza jak  w poniedziałek

29
N
z

Michała
Michaliny

XVII po Zesłaniu Ducha Świętego
Msza s. 194, Chwała, Wierzę, pf. o Trójcy Św.

30
Pn
b

Hieronima
Zofii

Sw. Hieronima — wyznawcy
Msza o wyznawcy, s. 389, Chwała, bez Wierzę, pf. 
codzienna, modlitwa własna, s. 364

1
Wt
z

Jana
Remigiusza

Msza z niedzieli, bez Chwała, bez Wierzę, pf. 
codzienna
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2
Śr
b

Teofila
Dionizego

Aniołów Stróżów
Msza własna, s. 365, Chwała, Wierzę, pf. codzienna

3
Cz
z

Teresy

Msza jak we wtorek

4
p t
b

Franciszka

Sw. Franciszka — wyznawcy
Msza o wyznawcy, s. 389, Chwała, bez Wierzę, pf. 
codzienna, modlitwa własna s. 365 lub Msza o Sercu 
P. J .( s. 397, Chwała, Wierzę, pf. o Sercu P. J.

5
So
b

Placyda
Apolinarego

Msza o NMP, s. 382, Chwała, bez Wierzę, pf. o NMP

6
N
z

Brunona
A rtura

XVIII po Zesłaniu Ducha Świętego
Msza s. 195, Chwała, Wierzę, pf. o Trójcy Sw.

7
Pn
b

Marii
Ambrożego

M. B. Różańcowej
Msza o NMP, s. 382, Chwała, Wierzę, pf. o NMP, 
modlitwa, sekreta i pokomunia własne, s. 365
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8
w t
z

Brygidy
Pelagii

Msza z niedzieli, bez Chwała, bez Wierzą, pf. co
dzienna

9
Śr
z

Dionizego
Ludwika

Msza jak  wczoraj

10
Cz
z

Franciszka
Pauliny

Msza jak  we wtorek

11
p t
b

Marii
Aldony

Macierzyństwa NMP
Msza o NMP, s. 382, Chwała, Wierzą, pf. o NMP, 
modlitwa, ewangelia, sekreta i pokomunia własne, s. 365

12
So
z

Maksymilian^
Eustachego

Msza jak  we wtorek

13
N
z

Edwarda
Teofila

XIX po Zesłaniu Ducha Świętego 
ŚWIĘTO CHRZEŚCIJAŃSKIEJ RODZINY 
Msza s. 196, Chwała, Wierzę, pf. o Trójcy Sw. 2 mod
litwa, sekreta i pokomunia, s. 425
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14
Pn
z

Kaliksta
Bernarda

Msza z niedzieli, bez Chwała, bez Wierzę, pf. co
dzienna

15
w t
z

Jadwigi
Teresy

Msza jak  wczoraj

16
Sr
z

Florentyny
Gerarda

Msza jak  w poniedziałek

17
Cz
z

Małgorzaty
Wiktora

Msza jak  w poniedziałek

18
p t

czw
Łukasza
Juliana

Sw. Łukasza — Ewangelisty
Msza s. 367, Chwała, Wierzę, pf. o Apostołach

19
So
z

Piotra
Pelagii

Msza jak  w poniedziałek
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2(
N
z

Jana
Ireny

) XX po Zesłaniu Ducha Świętego
Msza s. 197, Chwała, Wierzą, pf. o Trójcy Św.

21
Pn
z

Urszuli
Hilarego

L Msza z niedzieli, bez Chwała, bez Wierzę, pf. co
dzienna

22
w t
czw

Flawiana

Sw. Flawiana — męczennika
Msza o męczenniku, s. 386, Chwała, bez Wierzę, pf. 
codzienna, modlitwa własna, s. 368

23
Sr
z

Teodora
Ignacego

Msza jak w poniedziałek

24
Cz
b

Rafała
Marcina

Rafała Archanioła
Msza o Aniołach, s. 394, Chwała, Wierzę, pf. co
dzienna, modlitwa własna, s. 368

25
p t
z

Ingi
Kryspina

Msza jak  w poniedziałek
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26
So
z

Łucjana
Ewarysta

Msza jak  w poniedziałek

27
N
b

Sabiny
Wincentego

XXI po Zesłaniu Ducha Świętego 
CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO KAPŁANA 
Msza s. 370, Chwała, Wierzę, pf. o Trójcy Św., 2 mod
litwa, sekreta i pokomunia z XXI niedzieli, s. 199

28
Pn
czw

Szymona
Tadeusza

Szymona i Tadeusza — Apostołów
Msza o Apostołach, s. 383, Chwała, Wierzę, pf. o Ap., 
modlitwa, lekcja, sekreta i pokomunia własne, s. 368

29
w t
z

Wioletty
Euzebii

Msza z niedzieli, s. 199, bez Chwała, bez Wierzę, p£ 
codzienna

30
Sr
z

Klaudiusza

Msza jak wczoraj

31
Cz
z

Urbana

. Msza jak  we wtorek
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1
Pt

b/czw

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Msza s. 373, Chwała, Wierzę, pf. codzienna.
Procesja żałobna — Rytuał, s. 346

2
So

czw
Bohdana

DZIEŃ ZADUSZNY 
Msza własna, s. 374

3
N
z

Sylwii
Huberta

XXII po Zesłaniu Ducha Świętego
Msza s. 199, Chwała, Wierzę, pf. o Trójcy Sw.

4
Pn
z

Karola

Msza z niedzieli, bez Chwała, bez Wierzę, pf. co
dzienna

5
w t
z

Zachariasza
Elżbiety

Msza jak  wczoraj

6
Sr
z

Leonarda
Feliksa

Msza jak  w poniedziałek
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7
Cz
z

Antoniego
Florentego

Msza jak  w poniedziałek

8
p t
z

Wiktoryna
Sewera

Msza jak w poniedziałek

9
So
z

Teodora
Ursyna

Msza jak w poniedziałek

10
N
z

Andrzeja
Ludomira

XXIII po Zesłaniu Ducha Świętego
Msza s. 200, Chwała, Wierzę, pf. o Trójcy Sw.

11
Pn
b

Marcina
Bartłomieja

Sw. Marcina — wyznawcy
Msza o wyznawcy, s. 389, Chwała, bez Wierzę, pf. 
codzienna, modlitwa własna, s. 377

12
w t
z

Witolda
Renaty

Msza z niedzieli, bez Chwała, bez Wierzę, pf. codzienna
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13
Sr
z

Stanisława

Msza jak  wczoraj

14
Cz
z

Wawrzyńca
Serafina

Msza jak  we wtorek

15
p t
z

Leopolda
Alberta

Msza jak  we wtorek

16
So
z

Gertrudy
Edmunda

Msza jak we wtorek

17
N
z

Grzegorza
Salomei

XXIV po Zesłaniu Ducha Świętego (VI po Obj.) 
Msza s. 46, Chwała, Wierzę, pf. o Trójcy Św.

18
Pn
z

Romana
Anieli

Msza z niedzieli, bez Chwała, bez Wierzę, pf. co« 
dzienna
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19
w t
z

Elżbiety
Seweryna

Msza jak wczoraj

20
Sr
z

Feliksa
Anatola

Msza jak  w poniedziałek

21
Cz
b

Marii
Konrada

Ofiarowanie NMP
Msza o NMP, s. 382, Chwała, Wierzę, pf. o NMP

22
p t

czw
Cecylii
Marka

Sw. Cecylii — męczennicy
Msza o męczennicy, s. 388, Chwała, bez Wierzę, pf. 
codzienna, modlitwa własna, s. 377

23
So

czw
Klemensa
Felicyty

Sw. Klemensa — męczennika
Msza o męczenniku, s. 386, Chwała, bez Wierzę, pf. 
codzienna, modlitwa własna, s. 377

24
N
z

Jana
Flory

XXV po Zesłaniu Ducha Świętego
Msza s. 202, Chwała, Wierzę, pf. o Trójcy Sw.
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25
Pn
b

Katarzyny
Erazma

Św. Katarzyny
Msza o niewieście, s. 392, Chwała, bez Wierzę, pf. 
codzienna, modlitwa, sekreta i pokomunia własne, s. 377

26
w t
z

Konrada
Sylwestra

Msza z niedzieli, bez Chwała, bez Wierzę, pf. co
dzienna

27
Sr
z

Wirgiliusza
Waleriana

Msza jak wczoraj

28
Cz
z

Zdzisława
Grzegorza

Msza jak we wtorek

29
p t
z

Błażeja
Saturnina

Msza jak  we wtorek

30
So

czw
Andrzeja
Justyny

Sw. Andrzeja — Apostoła
Msza s. 383, Chwała, Wierzę, pf. o Ap., modlitwa, 
sekreta i pokomunia własne, s. 312
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1
N
f

Natalii
Eugeniusza

I Niedziela Adwentu 
Msza s. 23, bez Chwała, Wierzę, pf. adwentowa 

Uwaga: Roraty zawsze w kolorze białym. Msza s. 378, 
Chwała, Wierzę, pf. o NMP

2
Pn
f

Piotra
Balbiny

Msza z niedzieli, bez Chwała, bez Wierzę, pf. adwen
towa

3
w t
f

Franciszka

Msza jak wczoraj

4
Śr

czw
Barbary

Św. Barbary, męczennicy
Msza s. 388, Chwała, bez Wierzę, pf. adwentowa, 
modlitwa własna, s. 312

5
Cz
f

Krystyny
Saby

Msza jak poniedziałek

6
p t
b

Mikołaja
Emiliana

Msza o Sercu P. J., Chwała, Wierzę, pf. o Sercu P. J.
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7
So
b

Ambrożego
Marcelina

Msza o NMP, Chwała, Wierzę pf. o NMP

8
N
b

Marii

II Niedziela Adwentu 
Niepokalanego Poczęcia NMP
Msza o NMP, s. 313, Chwała, Wierzę, pf. o NMP, 
2 modlitwa, sekreta i pokomunia z niedzieli

9
Pn
£

Leokadii
Wiesława

Msza z niedzieli, bez Chwała, bez Wierzę, pf. adwen
towa

10
Wt
f

Melchiadesa
Julii

Msza jak wczoraj

11
Sr
£

Damazego
Daniela

Msza jak w poniedziałek

12
Cz
£

Aleksandra
Adelajdy

Msza jak  w poniedziałek
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13
p t

czw
Łucji

Św. Łucji, męczennicy
Msza o męczennicy, s. 388, Chwała, bez Wiarzą, pf. 
adwentowa, modlitwa własna, s. 314

14
So
b

Izydora
Alfreda

Msza roratnia o NMP

15
N
f

W aleriana
Celiny

III Niedziela Adwentu
Msza s. 25, bez Chwała, Wierzą, pf. adwentowa

16
Pn
f

Euzebiusza
Aliny

Msza z niedzieli, bez Chwała, bez Wierzą, pf. adwen
towa

17
Wt
f

Olimpii
Łazarza

Msza jak  w poniedziałek

18
Sr
f

Szczepana
Deotymy

Msza jak w poniedziałek
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19
Cz
f

Urbana
Dariusza

Msza jak  w poniedziałek

20
p t
f

Dominika
Bogumiły

Msza jak w poniedziałek

21
So

czw
Tomasza
Seweryna

Sw. Tomasza — Apostoła
Msza o Apostołach, s. 383, Chwała, Wierzę, pf. o Apo
stołach, modlitwa, sekreta i pokomunia własne, s. 314

22
N
f

Honoraty
Zenona

IV Niedziela Adwentu
Msza s. 30, bez Chwała, Wierzę, pf. adwentowa

23
Pn
f

Wiktorii
Sławomiry

Msza z niedzieli, bez Chwała, bez Wierzę, pf. adwen
towa

24
w t
f

Adama
Ewy

Wigilia Bożego Narodzenia
Msza własna, s. 31, bez Chwała, bez Wierzę, pf. adwen
towa
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25
Sr
b

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA
Msza s. 32, 33 i 34, Chwała, Wierzą, pf. o Bożym Nar.

26
Cz

czw
Szczepana
Dionizego

Sw. SZCZEPANA — pierwszego męczennika
Msza s. 315, Chwała, Wierzę, pf. o Bożym Narodzeniu

27
p t
b

Jana
Cezarego

Sw. Jana Apostoła i Ewangelisty
Msza s. 316, Chwała, Wierzą, pf. o Bożym Narodzeniu, 
wspomnienie Bożego Narodzenia 
Poświęcenie wina, Rytuał s. 279

28
So
b

Antoniego

Święto Młodzianków
Msza własna, Chwała, Wierzę, pf. o Bożym Narodze
niu, wspomnienie Bożego Narodzenia

29
N
b

Tomasza
Dawida

Niedziela w Oktawie Bożego Narodzenia
Msza s. 36, Chwała, Wierzę, pf. o Bożym Narodzeniu

30
Pn
b

Eugeniusza
Sabiny

Msza z niedzieli, bez Chwała, bez Wierzę, pf. o Bożym 
Narodzeniu

31
W1.
b

Sylwestra

Zakończenie Starego Roku Kalendarzowego 
Msza jak wczoraj
Nabożeństwo okolicznościowe z wystawieniem NS, 
„Święty Boże” i „Ciebie Boże Chwalimy”
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