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Ks. Wiktor Wysoczańsk!
Chrześcijańska Akademia Teologiczna 
Warszawa

„Posłannictwo” 
Nr 3—4 -1981

Polityka okupanta hitlerowskiego wobec Polskiego 
Narodowego Kościoła Katolickiego oraz innych Kościołów 

i zwiqzków wyznaniowych chrześcijańskich 
w latach 1939-1945*

Niebywale ciężka sytuacja, w  jakiej znalazł się nasz kraj w  latach drugiej 
wojny światowej i okupacji niemieckiej, pozostawiła swe bolesne piętno 
także na życiu i działalności Kościołów i iw iązków  wyznaniowych, w  tym  
również na Polskim Narodowym Kościele katolickim (w skrócie: PNKK), 
zwanym od 1951 r. Kościołem Polskokatolickim. Poza czynnikami ideolo
gicznymi i politycznymi, warunkującymi stosunek hitleryzmu do Kościo
łów i związków wyznaniowych na terenie III Rzeszy (panowanie tylko 
jednej ideologii i jednej siły politycznej), na okupowanych ziemiach pol
skich zaważył również czynnik narodowościowy1. Okupant docenił rolę 
wyznań i wpływ duchowieństwa na kształtowanie świadomości narodowej 
Polaków. Toteż — w  ramach ogólnej akcji wyniszczania inteligencji polskiej 
na ziemiach okupowanych — z całą precyzją przystąpił do eksterminacji 
duchowieństwa polskiego2.

* R eferat wygłoszony n a  n  M iędzynarodowym Sym pozjum  Naukowym , zorganizo
w anym  przez Komisję H istoryczną t Archiwalną PNKK w  Scranton, Pa., w d n ia  
3 października 1981 r.

1 3. Sziling: H itlerowska polityka wobec w yznań religijnych w Polsce, „K ierunki
— Tygodnik Społeczno-Kulturalny Katolików” z 19 października 1975, n r  42(1009).

2 W odniesieniu do Kościoła Rzymskokatolickiego zob. np. J . Sziling: Polityka oku
p an ta  hitlerowskiego wobec Kościoła katolickiego 1939—1945. Tzw. Okręgi Rzeszy: 
Gdańsk — Prusy  Zachodnie, K raj W arty i Regencja Katowicka, Poznań 1970, Insty tu t 
Zachodni, s. 234—249; ks. K. Śmigiel: Kościół katolicki w tzw. Okręgu W arty 1939—1945, 
Lublin 1979, Katolicki U niw ersytet Lubelski, s. 105—117; W. M ysłek: H itlerowska ekster
m inacja Kościoła katolickiego n a  ziemiach polskich w  latach  w ojny i okupacji (1939—1945), 
„Przegląd H um anistyczny”, W arszawa 1974, n r  12/111, s. 43—75. Natom iast co do innych 
w yznań zob. ks. W. G astp a ry : „Kościół Ewangelicko-Augsburski w czasie okupacji 
1939—1945, „Rocznik Teologiczny' ChAT na rok  1960”, W arszawa 1961, s. 115—132; tenże:' 
S tra ty  Kościołów mniejszościowych w skutek drugiej w ojny św iatowej, „Rocznik Teolo
giczny CHAT”, W arszawa 1969, z. 2, ś. 99—123. Por. też. ks. M. F ąk a : Kościoły pro testan
ckie w Polsce w latach  1918—1972, „Praw o Kanoniczne — Kwartalnik, P raw no-H istorycz-' 
n y ”, W arszawa 1973, n r  3—4, s. 47—78, szczeg. 68—73.
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Polityka wyznaniowa władz okupacyjnych na ziemiach polskich nie była 
jednolita. Różnice występowały zarówno w  założeniach okupanta wobec 
poszczególnych Kościołów i związków wyznaniowych na danym terenie, 
jak i w  stosunku do jednego wyznania na różnych okupowanych obszarach 
polskich3. Jednakże wspólną cechą hitlerowskiej polityki wyznaniowej na 
okupowanych ziemiach polskich było to, że wszędzie „Kościół był prześla
dowany, wszędzie ograniczano życie religijne, wszędzie tępiono te zwłasz- 
aza jego przejawy, które łączyły się z kulturą narodową, wszędzie szykano
wano bądź też mordowano księży; tyle tylko, że różnymi środkami oraz 
w różnych okolicznościach” 4.

Po agresii niemieckiej na Polskę (1 września 1939) dokonano podziału 
obszarów okupowanych. Już w  dniu 1 września 1939 r. ustawą Reichstagu 
włączono do Rzeszy Wolne Miasto Gdańsk. Z kolei dekretem kanclerza 
Rzeszy, Adolfa Hitlera, z dnia 8 października 1939 r. wcielono do Rzeszy: 
Pomorze, Poznańskie, część województwa łódzkiego z Łodzią, Górny Śląsk, 
Zagłębie Dąbrowskie, zachodnie powiaty województwa krakowskiego, pół
nocną część województwa warszawskiego (okręg ciechanowski) oraz Suwalsz- 
czyznę. Po inwazji niemieckiej na Związek Radziecki, w  dniu 1 sierpnia . 
1941 r. włączono do Rzeszy okręg b iałostocki5. Pod względem administra
cyjnym obszary wcielone do Rzeszy podzielono na okręgi: z Gdańska, części 
Prus Wschodnich (Kwidzyn z okolicami) i województwa pomorskiego utwo
rzono Gdańsk — Prusy Zachodnie (Reichsgau Danzig-Westpreussen), zaś 
z województwa poznańskiego -i części województwa łódzkiego utworzono 
Kraj Warty (Reichsgau Wartheland lub Warthegau). Okręgi dzieliły się na 
rejencje. I tak województwo śląskie i zachodnie powiaty województwa kra
kowskiego wcielono do prowincji śląskiej jako rejencję katowicką; W marcu 
1941 r. utworzono odrębną prowincję górnośląską. Gzęść województwa war
szawskiego natomiast włączono do Prus Wschodnich jako rejencję ciecha
nowską. Podobnie uczyniono z Suwalszczyzną. Obszary przygraniczne w cie
lono do rejencji olsztyńskiej i opolskiej. W sierpniu 1941 r. utworzono 
okręg białostocki6.

Tereny wcielone do Rzeszy przeznaczone były do całkowitej eksterminacji 
i germanizacji, co odnosiło się także do różnych wyznań religijnych i du
chowieństwa polskiego jako części wpływowej polskiej inteligencji. Na 
ziemiach tych z całą bezwzględnością ograniczano lub zgoła uniemożliwiano 
życie religijne ludności polskiej przez eksterminację duchowieństwa (mor
dowanie lub wysyłanie do obozów koncentracyjnych) i wysiedlanie do Ge
neralnego Gubernatorstwa (w skrócie: G G). Eliminowano z Kościołów wszel

s Por. H. Św iątkow ski: W yznaniowe praw o państwowe. Problem atyka praw na 
wolności sum ienia w PRL, W arszawa 1962, P,WN, s. 52—57.

* W. M yslek: H itlerowska eksterm inacja Kościoła katolickiego..., s. 45.
5 J . B ardach — B. Leśnodorski — M. P ietrzak : ftisto ria  państw a i praw a polskiego, 

W arszawa 1977, PWN, s. 596.
11 Tamże, s. 598; H. Św iątkowski: W yznaniowe praw o państwowe..., s. 53—54.
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kie przejawy życia narodowego przez zakaz używania języka polskiego, 
usuwanie emblematów, chorągwi, obrazów i tablic z polskimi napisami. 
Zewnętrzne oznaki polskości usuwano nawet z cmentarzy.

Spośród istotnych wspólnych elementów, jakie wystąpiły w  polityce koś
cielnej okupanta we wszystkich trzech okręgach, należy wymienić podpo
rządkowanie spraw wyznaniowych polityce narodowościowej, usuwanie 
polskiego kleru, zakaz obchodzenia świąt narodowych i ograniczanie świąt 
kościelnych, rozwiązywanie wszelkich polskich organizacji, w  tym o charak
terze religijnym, konfiskowanie majątku kościelnego itp.7 Na ziemiach 
wcielanych do Rzeszy obowiązywała zasada rozdziału narodowościowego 
w życiu religijnym (zakaz wszelkich kontaktów między Polakami i Niemca
mi, osobne nabożeństwa, odrębne kościoły i cmentarze dla obu grup), z w y
jątkiem okręgu Gdańsk-Prusy Zachodnie, gdzie próby wprowadzenia tego 
rozdziału przez władze administracyjne spotkały się ze spnzeciwem Alberta 
Forstera 8. Zamierzenia i plany władz okupacyjnych w  tym względzie naj- 
konsekwentniej zrealizowano w  Kraju Warty, gdzie ostatecznie rozdział 
narodowościowy wprowadzano rozporządzeniem namiestnika okręgu Arhtura 
Greisera z dnia 13 września 1941 r. o związkach religijnych i stowarzysze
niach religijnych w  Kraju W arty9. Rozporządzeniem tym ustanowiono 
w Okręgu Rzeszy Kraju Warty cztery nowe zrzeszenia religijne: Poznański 
Ewangelicki Kościół Narodowości Niemieckiej w  Kraju Warty — w  miejsce 
istniejącego na tym obszarze 1 września 1939 r. Kościoła Ewangelicko-Unij- 
nego, Łódzki' Ewangelicki Kościół Narodowości Niemieckiej w Kraju 
Warty — zamiast istniejącego dawniej Kościoła Ewangelicko-Augsburskie
go, Ewangelicko-Luterański Kościół Narodowości Niemieckiej w  Kraju 
Warty — zamiast dawnego Kościoła Ewangelicko-Luterskiego w  Polsce 
Zachodniej (staroluterski) i Kościół Rzymskokatolicki Narodowości N ie
mieckiej w  Kraju Warty — na miejsce dawniejszej osoby prawnej Kościoła 
Rzymskokatolickiego (§ 1 ust. 1 )10. Nowe zrzeszenia religijne nie posiadały 
charakteru korporacji prawa publicznego, lecz były osobami' prawnymi 
prawa prywatnego. W myśl § 6 ust. 1 wymienionego rozporządzenia, Niemiec 
mógł być członkiem „tylko zrzeszenia religijnego narodowości niem ieckiej”. 
Polacy nie mogli być członkami „zrzeszenia religijnego lub stowarzyszenia 
religijnego narodowości niem ieckiej”.

i Por; J . Sziling: Polityka okupanta hitlerowskiego..., s. 35 n.
8 Tamże, s. 158—159.
! Verordnung iiber religiose Vereinigungen und Keligionsgesell-schaften im Reichsgau 

W artlielanfl vom 13, Septem ber 1941, V erordnungsblatt des R eichsstatthalters im W art- 
hegau N r 30, s. 463—465. O wprowadzeniu przez okupanta rozdziału narodowościowego 
na ziemiach wcielonych do Rzeszy szerzej zob. J . Sziling: Polityka okupanta h itlerow 
skiego..., s. 157—197; Z. W aszkiewicz: Polityka W atykanu wobec Polski 1939—1945, PWN, 
s. 190—205.1

10 Por. H. Św iątkowski: W yznaniowe praw o państwowe..., s. 54.



W szczególnie trudnym położeniu znalazły się wyznania z ludnością 
wyłącznie polską, o specyficznie narodowym charakterze. Przeznaczono je 
do likwidacji. W grupie tej znalazły się przede wszystkim PNKK, Kościół 
Starokatolicki (wspólnota bpa W. M. Farona), Kościół Starokatolicki Maria
w itów  i mariawicka wspólnota religijna w  Felicjanowie (obecnie Kościół 
Katolicki Mariawitów).

Na obszarze ziem polskich wcielonych do Rzeszy istniało kilka parafii 
PNKK, m.in. w  Bydgoszczy, Grudziądzu, Toruniu, Jarocinie i Lesznie Wlkp. 
Okupacyjne organy administracji terenowej zabraniały proboszczom owych 
parafii odprawiania nabożeństw w  języku polskim. Wolno im było używać 
w  liturgii tylko języka niemieckiego i łacińskiego. Wobec księży, którzy 
nie podporządkowali się zakazom, stosowano różne formy represji. Tak np. 
ks. Witold Szwed, proboszcz parafii w  Bydgoszczy, za odprawianie nabo
żeństw w  języku polskim został aresztowany i osadzony w  więzieniu. Po 
kilfcu miesiącach, dzięki pomocy parafian udało mu się zbiec do Lodzi, 
a następnie w  mundurze kolejarskim — jako pomocnik maszynisty — 
przedostać się do Skarżyska Kamiennej. Sprawował stąd przez pewien czas 
opiekę duszpasterską nad wiernymi okolicznych parafii PNKK. Wkrótce 
jednak zginął z rąk okupanta za udział w  pracy konspiracyjnej u.

Spośród istniejących tyliko w  samej Łodzi (przed wybuchem drugiej 
wojny światowej) trzech parafii należących do wspólnoty bpa W. M. Farona 
przetrwała okres okupacji hitlerowskiej tylko jedna12. Jej proboszcz, ks.

11 Na podstawie inform acji uzyskanej w  dniu 30 w rześnia 1980 r. od bpa Franciszka 
Koca. Por. też ks. S. W łodarski: H istoria Kościoła Polskokatolickiego..., s. 328.

<! Wobec istniejących poważnych luk w m ateriale  źródłowym, trudne jest dokładne 
ustalenie, które parafie  w  okresie okupacji hitlerow skiej pozostaw ały w kanonicznej 
łączności z PNKK, a  k tóre ze wspólnotą bpa W. M. Farona. Przykładem  jest parafia  
pw. św. Rodziny w Łodzi w raz z je j ówczesnym proboszczem ks. S. M arczewskim. 
Według inform acji zam ieszczonych w „Posłannictw ie” (1949, n r  1—2, s. 13) parafia  ta  
podczas okupacji podlegała jurysdykcji PNKK, co jednak nie jest zgodne z praw dą. 
B łędne jest także twierdzenie ks. S. W łodarskiego (Historia Kościoła Polskokatolic
kiego..., s. 293): „już podczas w ojny 1939 'r. przeszła pod jurysdykcję  PNKK parafia  św. 
Trójcy w Łodzi z ks. S. M arczewskim” . Nie przeszła ona pod jurysdykcję  PNKK także 
w  1942 r ., wbrew tw ierdzeniu tegoż autora n a  s. 328 cyt. pracy. Popraw niejsza jest 
natom iast inform acja ks. S. W łodarskiego na s. 339, że „przyjęcie do jedności z PNKK 
p a ra f i i . św. Trójcy w Łodzi” nastąpiło dopiero na  ogólnopolskim zjeździe duchowień
stw a i w iernych PNKK w dniach 26—27 czerwca! 1945 r. w Warszawie.

Wobec tych sprzecznych inform acji sp raw a w ym aga bliższego wyjaśnienia. Według 
danych „Polski Odrodzonej” (1928, n r  20, s. 19), w pierw szej pplowie października 1928 r. 
ks. Bronisław Jaeger, proboszcz z Dąbrowy, został „przeniesiony do Łodzi” w celu 
organizowania parafii PNKK. W tymże roku  pow stał tymczasowy kom itet parafialny, 
a  na  zgromadzeniu ogólnoparafialnym  w dniu 3 lutego 1929 r. w ybrano już stałą  Radę 
Parafia lną  („Polska Odrodzona” 1929, n r  6, s. 14—15). Kaplica m ieściła się pierwotnie 
przy  ul. Podleśnej, później zaś przy ul. Napiórkowskiego 76 m . 22 („Polska Odrodzona” 
1930, n r - 24, s. 6). Rozłam w  PNKK we wrześniu 1931 r. deprym ująco w płynął także na 
w iernych parafii łódzkiej. Ks. B. Jaeger stanął po  stronie bpa W. M. Farona. Dwa 
la ta  później (wrzesień 1933) ks. B. Jaegerow i powierzono stanowisko proboszcza parafii
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Stanisław Marczewski (1895—1967), był kilkakrotnie wzywany do gestapo, 
gdzie usiłowano go skłonić do wprowadzenia języka niemieckiego do liturgii 
i posłuszeństwa wobec okupanta. Jednakże mimo rozlicznych szykan! parafia 
ta przetrwała, zachowując język ojczysty w  litu rg ii13.

Władze okupacyjne zajęły w  1941 r. klasztor płocki, ośrodek Kościoła 
Starokatolickiego Mariawitów, wysiedlając przeważającą większość jego 
mieszkańców, bądź to poprzez obóz w  Działdowie do Generalnego Guberna
torstwa, bądź też po prostu na miasto, beiz przydziału mieszkań zastęp
czych. Pozostawiono tylko kilkanaście sióstr zakonnych i osób świeckich 
niezbędnych do pracy w  piekarni przyklasztornej, 2 biskupów, 3 księżyc 
i 2 k leryków 14. Według planów okupanta świątynia płocka miała być za
mieniona na kino 15. Kościół ten, na skutek w ojny i okupacji hitlerowskiej, 
poniósł dotkliwe straty osobowe i materialne. Część jego obiektów sakral
nych uległa całkowitemu zniszczeniu.

pw. NMP w W arszawie przy ul. W olskiej 44 („Polska Odrodzona” 1933, n r  17, s. 13). 
Od października 1933 r. proboszczem parafii łódzkiej byt ks. Józef W llner („Polska 
Odrodzona” 1934, n r  1, s. 10), k tó ry  — jak  podaje „Polska Odrodzona” (1934, n r 4, s. 11)
— m usiał ją  organizować na nowo. Była to parafia  pw. św. św. Cyryla i Metodego. 
Kaplica m ieściła się przy ul. Łagiewnickiej 26. W krótce przybył do Łodzi ks. W ładys
ław Tuszyński i zorganizował w kw ietniu 1934 r. drugą parafię  pw. św. Rodziny przy 
ul. W ólczańskiej 57 („Polska Odrodzona” 1934, n r  11, s. 14—15; n r  15, s. 13). Siedzibę te j 
p arafii przeniesiono niebawem  do większego pom ieszczenia p rzy  ul. Radlińskiej (Ra
dwańskiej) 54, a  w zwolnionym  lokalu przy ul. W ólczańskiej urządzono kaplicę trzeciej 
p arafii pw. św. Trójcy. (Por. niedb tendencyjne relacje zaw arte w piśmie ks. 
S. Marczewskiego z 19 września J963 r. do bpa M. Rodego, ówczesnego zwierzchnika 
Kościoła Polskokatoiickiego, AKS — ak ta  pers. ks. S. M arczewskiego; oraz wcześniejsze 
inform acje w : „Polska Odrodzona” 1934, n r  11, s. 14—15 i n r  21, s. 12; 1936, n r  9—10, 
s. 14). Z chwilą w ybuchu drugiej w ojny światowej parafie  pw. św. Trójcy i pw. 
św. św. Cyryla i Metodego zaprzestały swej działalności. I s tn ia ła , tylko parafia  pw. 
św. Rodziny, k tó rej proboszcze^ był ks. S. Marczewski, wyświęcony w r . 1935 na 
kap łana przez bpa W. M. Farona. Po aresztow aniu w 1941 r .  bpa W. M. Farona
i osadzeniu go w więzieniu w Siedlcach, ks. S. M arczewski zwróci! się z prośbą 
(6 października 1941) do bpa J. Padewskiego o przyjęcie go w raz z parafią  pod 
ju rysdykcję, lecz wobec Ówczesnej sy tuacji bp J. Padew ski nie mógł zadośćuczynić 
tej petycji. (Por. odpis odpowiedzi bpa  J. Padewskiego z 9 października 1941 r., 
ARS — ak ta  pers. ks. S. M arczewskiego). Form alne przyjęcie parafii pw. św. Rodziny 
w  Łodzi i je j proboszcza pod jurysdykcję  PNKK nastąpiło  dopiero 20 m arca 1945 r. 
(Por. pismo ks. S. Marczewskiego z 3 kw ietn ia 1957 r. do K urii B iskupiej .Kościoła 
Polskokatoiickiego w W arszawie, ARS — ak ta  personalne ks. S. M arczewskiego). 
Fak t przyjęcia potwierdzono na ogólnopolskim zjeździe duchowieństw a i w iernych 
w  dniach 26—27 czerwca 1945 r. w W arszawie. (Por. pro tokół z tego posiedzenia, 
ARS — ak ta  luźne). W świetle tego m ożna przyjąć, że ks. S. Marczewski w raz ze 
swoją parafią  pozostawał podczas okupacji niem ieckiej ty lko  w  duchow ej łączności 
z PNKK.

15 Por. np. pism a ks. S. Marczewskiego z 2 lipca i 6 października 1964 r .  do 
bpa M. Rodego, ARS — ak ta  pers. ks. S. Marczewskiego.

14 „K ierunki...” z 16.lutego 1975, n r  7(974) — notatka  Stanisław a R ybaka: Jak  było 
w Płocku.

i' Tamże. Por. H. Św iątkow ski: W yznaniowe praw o państwowe..., s. 55.
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Ciężki los spotkał także Kościół Katolicki Mariawitów (wspólnota feli- 
c janowska). W dniu 25 Stycznia 1940 r. został aresztowany w  Felicjanowie 
przez gestapo i osadzony w więzieniu w  Płocku arcybiskup J. [M.M.] Kowal
ski, ówczesny zwierzchnik tego Kościoła, pod zarzutem „nienawiści do jiarodu 
niemieckiego” 16. Po 14 miesiącach pobytu w  więzieniu płockim i miesięcz
nym transporcie, znalazł się on 25 kwietnia 1941 r, w  obozie koncentracyj
nym w Dachau, gdzie zginął w  komorze gazowej (26 maja 1942) w wieku 
71 la t 17.

Kilka tygodni później (9 kwietnia 1940) gestapo płockie aresiztowało w  Fe
licjanowie szereg księży, zakonników i zakonnic, jako zwolenników arcy
biskupa J. [M.M.] Kowalskiego. Część z nich zginęła w  obozach koncentracyj
nych. I tak  ks. Aleksander (M. Stefan) Szulgowicz, osadzony w  obozie 
w  Działdowie, zginął dnia 10 grudnia 1940 r. w wieku 46 lat. Ks. Wacław  
(M. Augustyn) Gapiński, więziony w  Płocku, następnie w  obozie w  Dział
dowie, przewieziony 19 kwietnia do Dachau, zmarł tu w  dniu 11 stycznia 
1941 r. W Dachau zginął także ks. Piotr (M. Dominik) Dąbrowski w  dniu 
30 października 1942 r. w  wieku 52 lat. Więziona w  obozach koncentracyj
nych w  Działdowie i Ravensbriick małżonka wymienionego księdza,
A. (M.S.) Szulgowicza, Genowefa (M. Szulgowicz) powróciła do Felicjanowa 
dopiero po 5 latach (maj 1945)ls. ’

Na losach tego Kościoła w  czasie okupacji poważnie zaważyło wysiedle
nie w  marcu 1941 r. wszystkich mieszkańców ośrodka kościelnego1 w Felicja
nowie, z arcykapłanką Antoniną (M. Izabelą) Wiłucką-Kowalską (1890— 
—1946) na czele, sprawującą wtedy zwierzchnią władzę w  Kościele. W ysie
dleniem objęto 160 osób, w  -tym 113 sióstr zakonnych, 1 biskupa, 9 księży, 
diakonów i braci zakonnych, 5 kandydatów do stanu duchownego, 19 pensjo
nariuszy domu starców oraz 13 dzieci z internatu. Wysiedleńców osadzono 
najpierw w  obozie w  Działdowie, gdzie przebywali trzy tygodnie, a następ
nie w  dniu 1 kwietnia 1941 r. przetransportowano ich do obozu w Pomie
chówku. Wkrótce okupant postanowił-zatrudnić młodsze siostry w  szpitalu 
w  Płońsku, do którego przewieziono je dnia 14 maja 1941 r., pozostałej Izaś

“ Z dziejów Królestwa. W ydanie jubileuszowe (praca zbiorow a), Felicjanów 1973, 
W ydawnictwo Kościoła Katolickiego Mariawitów, s. 70.

« Tam że; oraz J. Dom agała; Ci, k tórzy przeszli przez Dachau. Duchowni w Dachau, 
W arszawa 1957, In sty tu t W ydawniczy FAX, s. 260.

» Na podstawie opracow ania arcybpa Józefa [M. Rafała] W ojciechowskiego (obecne
go zwierzchnika Kościoła Katolickiego M ariaw itów ): W spom nienia z wysiedlenia
i pobytu  w  obozach sióstr M ariawitek z Felicjanow a, Feliejanów, 28 listopada 
1947 r .  (plęciostronicowy m aszynopis); o raz ; Kościół Katolicki M ariawitów w okresie
II w ojny światowej, Felicjanów, 28 m aja  1977 r. — ; dziewięeiostronicowy m aszynopis 
przygotow any dla redak to ra  Chrześcijańskiej Akadem ii Teologicznej, ks. prof. d ra  
W oldem ua G astpary’ego, w związku z jego uczestnictwem  w kolokwium  Między
narodow ej Komisji H istorii Porównawczej Kościołów, odbytego w W arszawie w dniach 
ZS czerwca — 1  Iipca 1978 r. Kopie obu opracow ań — w Archiw um  Kościoła K ato
lickiego Mariawitów, w Folie jamewie.
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części wysiedleńców 'z klasztoru felicjanowskiego, po zwolnieniu z obozu, 
zezwolono na (zamieszkanie w  strefach wydzielonych, bez prawa powrotu 
do- Felicjanowa. Stan taki trwał do końca wojny w.

Mariawici felic janowsć‘y podczas okupacji zostali doszczętnie ograbieni 
z parametrów liturgicznych oraz innego inwentarza kościelnego. W Felicja
nowie przepadło m.in. archiwum kościelne i biblioteka, całe wyposażenie 
klasztoru i jego zakładów oraz wyposażenie klasztornego gospodarstwa 
rolnego. Część kościołów i kaplic zniszczono20.

Taka była sytuacja na ziemiach polskich wcielonych do Rzeszy. Nieco 
Inaczej przedstawiała się sprawa polityki wyznaniowej na obszarze okupo
wanych ziem polskich, sna których dekretem kanclerza Rzeszy z dnia
12 października 1939 r. utwonzono specyficzny twór polityczno-administra
cyjny, tzw. Generalne Gubernatorstwo. W skład GG weszły: część woje
wództwa warszawskiego z Warszawą i łódzkiego oraz województwa: 
kieleckie, lubelskie, krakowskie (bez powiatów zachodnich) i część woje
wództwa lwowskiego na zachód od Sanu. W dniu 1 sierpnia 1941 r., a więc 
w  ozasie trwania wojny Niemiec ze Związkiem Radzieckim, Wcielono do 
GG obszary województw: lwowskiego, stanisław owskiego. i tarnopolskiego. 
Administracyjnie Generalne Gubernatorstwo- podzielono na aztery dys
trykty (okręgi): krakowski, radomski, lubelski i warszawski. W sierpniu 
1941 r. utworzono piąty dystrykt pod' nazwą Galicji z  siedzibą władz 
administracyjnych we Lwowie. Z kolei dystrykty dzieliły się na powiaty: 
wiejskie i miejskie.

Na czele administracji GG (z wyjątkiem  wojskowej) stał generalny gu
bernator, Hans Frank, mianowany przez Kanclerza Rzeszy. Siedziba gene
ralnego gubernatora m ieściła się w  Krakowie. Jego organem doradczym  
i wykonawczym był „Urząd Generalnego Gubernatora” (nazwany w  grudniu
1940 r. — „rządem”). Sprawami kościelnymi kierował pełnomocnik do 
spraw kościelnych -przy rządzie GG, któremu podlegały odpowiednie komórki 
w  dystryktach. Administracją dystryktów kierowali szefowie dystryktów, 
noszący od września 1941 r.' tytuły gubernatorów dystryktów; powiatów zaś
— starostowie powiatowi i miejscy.

Zgodnie sz'programem hitlerowskim -na obszarze Generalnego, Gubernator
stwa miało nastąpić „przeobrażenie organizacji wyznaniowych w  posłuszne' 
narzędzie realizacji celów politycznych okupanta”, z zastosowaniem  w  razie 
oporu tych samych metod eksterminacji, co na terenach wcielonych do 
Rzesizy21. Także i na tych ziemiach okupant szcizególną uwagę zwrócił fta

u Tamże, 
to Tamże.
•i H. Św iątkowski: W yznaniowe praw o państwowe.;., s. 53. P o r także fragm ent 

relacji M artina B orm ana z konferencji odbytej w  dniu 2 października 1940 r. w rezy
dencji A. H itlera, przytoczony za Jerzym  Lubiczem  i Józefem  W olińskim : Polityka 
okupanta  hitlerowskiego wobec w yznań relig ijnych w  Polsce w  Jatach  1939—1945,



Kościół Rzymskokatolicki, mający ogromny wpływ na liczne rzesze w ier
nych, oraz na Kościół Ewangelicko-Augsburski, bowiem miał on wśród 
swych wiernych (podobnie .jak i Kościół Rzymskokatolicki) pewną część 
pochodzenia niemieckiego lub narodowości niemieckiej 22.

Realizując swój program, władze okupacyjne nie przebierały w  środkach. 
Rozporządzeniem generalnego gubernatora Franka z dnia 23 lipca 1940 r.
o stowarzyszeniach w  Generalnym Gubernatorstwie 23 rozwiązano wszystkie 
stowarzyszenia wojskowe, polityczne, oświatowe i naukowe i skonfiskowano 
ich mienie, aby w  ten sposób zlikwidować polskie życie kulturalne i spo
łeczne. Likwidacji uległy także wszystkie szkoły średnie ogólnokształcące 
(zachowano jedynie podstawowe i zawodowe) i wyższe uczelnie, w  tym  
szkoły klasztorne i wydziały teologiczne, iz myślą o uniemożliwieniu kształ
cenia inteligencji. W dniu 8 listopada 1940 r. okupant zażądał likwidacji 
rzymskokatolickich seminariów duchownych w  Warszawie, Lublinie, K iel
cach, Siedlcach, Tarnowie i Częstochowie. Zezwolono na istnienie tylko 
dwóch seminariów (w Krakowie i Sandomierzu), lecz bez prawa przyj
mowania nowych kandydatów. Zabroniono także przyjmowania nowych 
kandydatów do zgromadzeń zakonnych. Ograniczono Mczbę świąt kościel
nych dla Polaków i wprowadzono zakaz śpiewania w  kościołach pieśni
o .treści patriotycznej. Ograbiono liczne świątynie i plebanie z dzieł sztuki; 
wywożąc je do Niemiec. Skonfiskowano dzwony kościelne, przetwarzając 
je na złom dla potrzeb gospodarki w ojenn ej24. Władze okupacyjne podej
mowały też próby wykorzystania duchowieństwa różnych K ościołów 25 do

Biuletyn Głównej Kom isji Badania Zbrodni H itlerowskich w  Polsce t. IX, W arszawa 
1957, s. 79. O 'szerszym  aspekcie hitlerow skiej koncepcji okupacji Generalnej Guberni 
zob.: Okupacja i ru ch  oporu w Dzienniku H ansa Franka 1939—1945. P raca zbiorowa,
2 tom y (I: lata  1939—1942, II : lata  1943—1945), W arszawa 1970, KiW, T. I, s. 23—29.

22 Por. ks. W. G astpary : S traty  Kościołów mniejszościowych..., s. 103.
za V erordnung uber das Vereinswesen im  G eneraIgouvernem ent vom 23. Ju li 1940, 

VerordnungsbIatt des GeneraIgouverneurs f u r  die bezetzen polnischen Gebiete 
(Dziennik Rozporządzeń Generalnego G ubernatora dla okupow anych polskich obsza
rów) ; cz. I od n -ru  51 z 11 września 1940 r. — V erordnungsblatt fiir das GeneraIgouver- 
nem ent (Dziennik Rozporządzeń dla Generalnego G ubernatorstw a); cz. n  od n -ru  52 
z 23 sierpnia 1940 r. — V erordnugsblatt des G eneralgouverneurs (Dziennik Rozporządzeń 
Generalnego G ubernatora) z 1 sierpnia 1940 r., n r  48, s. 225—228 (dalej sk ró t: VBL 
GG).

2‘ Por. W. B artoszew ski: Kościoły chrześcijańskie pod okupacją niem iecką na terenie 
GG, „Tygodnik Powszechny. Katolickie Pism o Społeczno-Kulturalne” z 25 czerwca 
1978, n r  26(1535).

25 W. Bartoszewski (op. cit.) wylicza następujące Kościoły istniejące i działające 
w  GG: Kościół Rzym skokatolicki (obrządki: łaciński, greckorusiński — zwany też 
greckokatolickim , i orm iański), Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewange
licko-Reform owany, Kościół Ewangelicki Augsburskiego i Helweckiego W yznania, Po l
ski Autokefaliczny Kościół Praw osław ny, Kościół S tarokatolicki Unii UtrechckieJ 
i Kościół Metodystów. Spośród w ym ienionych Kościołów au to r najobszerniej p rzed
stawił założenia i p rak tykę  polityki niem ieckiej w  GG wobec Kościoła R z y m sk o 
katolickiego. Innym  Kościołom chrześcijańskim  poświęci! stosunkow o mało uwagi,
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realizacji politycznych i gospodarczych zamierzeń hitlerowskich. Wywierały 
presję na duchownych, by nakłaniali wiernych do oddawainia kontyngen
tów żywnościowych oraiz dobrowolnego wyjazdu na roboty do Niemiec. 
W 1943 r. — wobec klęsk ponoszonych przez wojska niemieckie na froncie 
wschodnim — usiłowano włączyć duchowieństwo do akcji antykomunistycz
nej.

Jednym z podstawowych założeń polityki okupanta wobec wymienionego 
już Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na terenie GG było wprowadzenie, 
podobnie jak w  Kraju Warty, podziału narodowościowego. Nastąpiło to na 
mócy rozporządzenia generalnego gubernatora H. Franka z dnia 16 marca
1941 r. o podziale narodowościowym ewangelickich gmin kościelnych w  Ge
neralnym Gubernatorstwie 26.

co w efekcie sprawiło, że ty tu ł jego re fe ra tu  nie jes t w pełni adekw atny do treści. 
Odnośnie PNKK znajdujem y zaledwie m ałą wzm iankę. Autor wym ienił „Kościół 
Starokatolicki Unii U trechcklej" ! zarazem  w grupie w spólnot uznanych przez oku
p an ta  za nielegalne m .in. „Kościół Narodowy (k ilka odłam ów)” — sic. B rak tu  
wyraźnego rozróżnienia m iędzy PNKK, zw anym  potocznie Kościołem Narodowym  
(którem u okupant nadal nową, zm ienioną nazwę) i  innym i w spólnotam i powstałymi 
w w yniku rozłamów w PNKK w okresie m iędzywojennym .

•• Verordnung ttber die yolkische Aufteilung der evangelischen K irchengemeiden 
im GeneraIgouvernem ent vom  16. Marz 1941 (VBL GG z 20 m a rc a . 1941 r., n r  21, 
s. 100—101). A oto dosłowny tekst polski rozporządzenia ogłoszonego w Dzienniku 
Rozporządzeń dla Generalnego G ubernatorstw a:

„Rozporządzenie
o podziale narodowościowym  ewangelickich gm in kościelnych w Generalnym  G uber
natorstw ie

z dnia 16 m arca 1941 r.
Na podstawie § 5 ust. 1 D ekretu Fflhrera i K anclerza Rzeszy Niemieckiej z dnia 12 
października 1939 r. (Dz.U. Rzeszy Niem. I str. 2077) rozporządzam :

S 1
1. Narodowościowo m ieszane ewangelickie gm iny kościelne rozwiązuje się.
2. Na ich m iejsce wchodzą niem ieckie i  nieniem ieckie gm iny kościelne, które są- 

praw nym i następcam i (rozwiązanych) gm in kościelnych.
3. Do niem ieckich gm in kościelnych należeć m ogą ty lko  obywatele niem ieccy i przy

należni do narodu niemieckiego.
§ 2

Stosunki praw ne nowo utw orzonych gm in kościelnych reguluje  się według do
tychczas obowiązującego p raw a państwowego i kościelnego, o ile nie jest ono sprzecz
ne z rozporządzeniem  niniejszym .

8 3
Między nowo utw orzonym i niem ieckim i oraz nieniemieckiml gm inam i kościelnym i 

w inno nastąpić rozliczenie m ajątkow e.
S 4

1. Rząd Generalnego G ubernatorstw a (Wydział Spraw  W ewnętrznych) m ianuje 
pełnom ocników dla niem ieckich i nieniem ieckich gm in kościelnych, k tórzy przepro
w adzają rozliczenie m ajątkow e według w ytycznych Rządu Generalnego G uberna
torstw a (Wydział Spraw  W ewnętrznych).

2. Pełnomocnicy zastępują niem ieckie i nieniem ieckie gm iny kościelne we wszy
stk ich  spraw ach m ajątkow ych aż do ukończenia rozliczenia m ajątkow ego. Są oni

11



Tworząc dla ew angelików ! niemieckich odrębne parafie, najczęściej prize- 
kaizywano na ich rzecz całe rriienie dawniejszych zborów bądź też najlepsze 
obifekty sakralne, bez uprzedniego porozumienia się z  parafia polską. Nie 
u d a ło 's ię  'okupantowi w  pełni zignorować tylko parafii warszawskiej, 
w' której przeważającą większość lieizebną stanowili Polaćy. Przy spisie 
wiernych w  Warszawie około 8500 osób'zdeklarowało swój związek ,z naro
dem polskim, a tylko nieco ponad 3 tysiące/podało narodowość niemiecką 27. 
Wobec odm ow y. ze strony Rady Parafialnej dobrowolnego podpisania 
z Niemcami umowy o podziale majątku parafii warszawskiej, rozstrzygnię
cie sprawy pozostawiono władzom okupacyjnym, które zabrawszy już 
wcześniej wartościowsze obiekty, zaniechały dalszych czynności. Kościół 
pw. św. Trójcy w  W arszawie przy ul. Królewskiej już wtedy nie istniał, 
spłonął w  dniu 16 września 1939 r. od pocisków artyleryjskich.

Okupant pozbawił Kościół Ewangelicko-Augsburski legalnych władz. 
Najpierw w  dniu 3 października 1939 r. został aresztowany w  Lublinie 
bp Juliusz Bursches (1862—1942), którego przewieziono do gestapo w  Rado
miu, stamtąd zaś przewieziono przez centralę gestapo w  Berlinie — do 
obozu koncentracyjnego w  Oranienburgu. Ten niezłomny Patriota polski 
zmarł w  szpitalni policyjnym w  Berlinie — Moabit w  dniu 20 Iptego 1942 r., 
rzekomo śmiercią naturalną28. Pod koniec września i'na początku paździer
nika '1939 r. aresztowano wszystkich duchownych radców konsystorskich 
i seniorów diecezji, których w  większości umieszczono w  obozach koncen
tracyjnych. Ogółem na terenie GG. aresztowano 17 polskich księży ewange
lickich- z których 6 po pewnym czasie zwolniono, 7 zginęło w  obozach lub  
zmarło w  więzieniach, 4 zaś powróciło po zakończeniu, wojny 29. Do liczby

upoważnieni do dokonyw ania czynności p raw nych wszelkiego rodzaju , które są  w y
m agane do przeprow adzenia rozliczenia.

§ 5
Jeżeli n ie dojdzie do zgody co do rozliczenia m ają tku  gm in kościelnych, to roz

strzyga Rząd Generalnego G ubernatorstw a (Wydział Spraw  W ewnętrznych) lub z jego 
polecenia szef okręgu ostatecznie, z wykluczeniem  drogi praw a.

8 6
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w  życie z dniem  ogłoszenia. K rakau  (Kraków), 

dnia 16 m arca 1311 r .
G eneralny G ubernator

Frank”./
”  Zob. ks. W. G astpary : Kościół Ewangelicko-Augsburski w  czasie okupacji..., 

s. ISO; J . Lubicz — J .  W oliński: Polityka okupanta hitlerowskiego..., s. 106.
!S Z rą k  okupanta zginęli także dwaj. bęacia bpa  J. Burschego: (Edmund — profesor 

teologii i A lfred — adw okat, oraz *yn Stefan) — ks. W. G astpary : Biskup Bursche 
1 spraw a polska, W arszawa 1972, W ydawnictwo „Novum” , s. 104—110.

“  T ak ks, W. G astpary: Kpściół Ewangelicko-Augsburski w czasie okupacji..., s. 118
i 125. A utor (w : S tra ty  Kościołów mniejszościowych..., s. 106—107) podaje, że spośród
210 księży, należących w chwili w ybuchu drugiej w ojny  św iatowej do Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego, 12Ó przyznawało się do narodowości polskiej, z  liczby 
te j aresztow ano 56 księży oraz 1 diakona, z k tórych  większość zginęła w  więzieniach
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tych, którym dane było przetrwać koszmarne lata w  obozach koncentracyj
nych, należy wieloletni rektor; Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 
w Warszawie, ks. prof: dr Woldemar Gastpary. W dniu 1 listopada 1939 r. 
został on pozbawiony przez okupanta stanowiska Wikariusza parafii ewan
gelicko-augsburskiej w  Tomaszowie Mazowieckim za prowadzenie od 1932 r. 
pracy w  jiuchu polskim, integrowanie młodego pokolenia ewangelickiego 
w  polskim społeczeństwie, a 18 stycznia 1940 r. aresztowany przez gestapo 
„iza działalność na szkodę państwa niemieckiego” 30.

Oficjalna działalność poważnie zdekompletowanego Końsystorża była nie
m ożliw a.'Potajem nie zebrał się on tylko dwukrotnie na posiedzeniach 
w  Warszawie w  1943 r. W czasie okupacji spora liczba warszawian znalazła 
się w  Częstoćhowie, gdzie, proboszczem był ks. Leopold Wojak (1867—1962). 
Tu na specjalnym posiedzeniu dokooptowano nowych członków Tajnego 
Końsystorża, którego skład ujawniono — jak podał ks. Woldemar Gastpary
—  dopiero po wyzwoleniu kraju 31.-

Administiracyjnie Kościół Ewangelicki w  GG podlegał początkowa tym 
czasowemu kierownictwu w  Łodzi z ks. Adolfem Rudolfem Kleindienstem  
na czele. Ale już w  listopadzie 1939 r. przybył do Warszawy proboszcz, 
parafii w  Rypinie, ks; Ernest Waldemar Krusche (1897—1942) i rozpoczął 
tu organizowanie parafii niemieckiej. Kilka miesięcy, później (maj .1940). 

''źsostał on mianowany p.o. superintendenta niemieckich parafii ewangelickich  
w  Gfi. P o jego śmierci (2 sierpnia 1942 r. utonął w  nurtach Wisły podczas 
kąpieli) pełnomocnikiem niemieckich parafii ewangelickich na terenie su- 
perintendentury warszawskiej był ks. Jokob JTuhi, na pozostałym zaś tere
nie GG — ks. senior Emil Ladenberger z Krakowa. Znamienne jest, że 
przedstawiciele zarządu niemieckich parafii ewangelickich* po licznych 
pertraktacjach z władzami administracji niemieckiej GG w  sprawie nowych 
przepisów kościelnych, uznały za obowiązujący dekret Prezydenta Rzeczy

i  obozach koncentracyjnych, dwaj zaś zginęli , jako żołnierze w  pow staniu w arszaw skim ; 
tenże: S tra ty  Kościoła Ewangelickiego w  czasie okupacji, w pracy  zbiorow ej: W cieniu 
śm ierci. Ewangelicy — ofiary prześladow ań w czasie n  w ojny św iatowej, W arszawa 
1970, W ydawnictwo i,Zwiastun” , s. 11—12.

*> Ks. J . G ryniakow : Uczony i wychowawca (krótki życiorys ks. W. G astpary’ego) 
„Polska”  1980, n r  9(313), s. 46.

31 k s . G astpary : Kościół Ewangelicko-Augsburski w czasie okupacji..., s. 125
1 132. Nieco, odm iennie spraw ę władz kościelnych przedstawili J . Lubicz — J . W oliński: 
Polityka, okupanta hitlerowskiego..., s. 107; H. Św iątkow ski: W yznaniowe prawo 
państwowe..., s. 56; Cz. M adajczyk: Polityka III Rzeszy w okupow anej Polsce, s. 56; 
Gz. M adajczyk: Polityka III Rzeszy w okupow anej Polsce. O kupacja Polski 1939—1945,
2 tom y, W arszawa 1970, PWN, T. n ,  s. 194—195; Z. W aszkiewicz: Po lityka W atykanu..., 
s. '257. W pracach  tych ani słowem nie w spom niano o istn ieniu  tajnegó Końsystorża.

'T ym czasem  ks. Eduard Kneifel (Dię Pastb ren  der Evangelisch-Augsburgischen Kirche 
in  Polen. K n  Biographisches P farrerbuch  m it einen Anhang, Eging, b.r.w . — 1967, 
(Seibstrerlag des Verfas . sers, s, 172, przyp. 149) > stw ierdza z ubolew aniem : 
„D eutscherseits bestand kein  geheiines K onsistorium  im  Lodź von 1919 bis 1939, 
obgleich dięs sehr notwending gewesen wSre”.
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pospolitej z dnia 25 listopada 193G r. o stosunku Państwa do Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej P olsk iej32. A przecież część 
księży i wiernych ewangelików niemieckich w  czasie zarówno przygotowa
nia owego dekretu, jak i po jego wydaniu, uważała, że jest on „zgubny dla 
niemieckości w  Polsce” 33. Teraz postanowienia wymienionego dekretu miały 
służyć obronie interesów ewangelików niemieckich przed rządem GG.

Możliwości działalności polskich parafii ewangelickich na terenie GG 
były bardzo ograniczone, m.in. z powodu pozbawienia ich w  wielu przypad
kach miejsc wykonywania kultu religijnego. Wiernych przemocą nakła
niano do wpisywania się na niemieckie listy narodowościowe. Jednakże 
mimo różnych form represji, mających miejsce od początku okupacji nie
mieckiej, zdecydowana większość ewangelików polskich zachowała patrio
tyczną postawę i opór.

Bezwzględnie postąpiono wobec Kościołów i związków wyznaniowych, 
które w  Polsce przedwrześniowej nie doczekały się uznania prawnego ze 
strony władz państwowych. Zostały one rozwiązane, z równoczesnym poz
bawieniem mienia, co nastąpiło mocą rozporządzenia generalnego guber
natora H. Franka z dnia 31 marca 1941 r. o rozwiązaniu sekt i zrzeszeń 
podobnych do sekt w  Generalnym Gubernatorstwie34.

« Dz.U.R.P., poz. (i 13.
33 Ks. w. G astpary: Kościół Ewangelicko-Augsburski w czasie okupacji..., s. 131.
« Verordnung iibcr die Auflosung von Sekten und  sektenahnlichen Vereinigungen 

im  GcneraIgouvernem ent vom 31. Marz 1941 VBL GG z 22 kw ietnia 1941 r. n r  32, 
s. 197—198). Dosłowne brzmienie ogłoszonego tekstu  polskiego jest następujące:

„Rozporządzenie
o rozwiązaniu sekt i zrzeszeń podobnych do sek t w G eneralnym  G ubernatorstw ie

z dnia 31 m arca 1941 r.
Na podstawie § 5 ust. 1 D ekretu F iihrera i kanclerza Rzeszy Niemieckiej z dnia 12 

października 1939 r. (Dz.U. Rzeszy Niem. I str. 2017) rozporządzam :
§ 1

Sekty i zrzeszenia podobne do sekt, jak  również związki religijne, które nie są 
przez państwo uznane, rozwiązuje się, o ile one nie są już rozwiązane na  podstawie 
rozporządzenia o stowarzyszeniach w G eneralnym  G ubernatorstw ie z dnia 23 lipca
1940 r. (Dz. Rozp. GG I str. 225).

§ 2
1. Do zrzeszeń i związków, rozwiązanych w m yśl § 1, m ają analogiczne zastosowa

nie przepisy rozporządzenia o stowarzyszeniach w G eneralnym  Gubernatorstw ie 
z dnia 23 lipca 1940 r. (Dz. Rozp. GG I str. 225).
, 2. Władzą nadzorczą i re jestracy jną  w m yśl §§ 9 i 10 rozporządzenia o stow arzy

szeniach w Generalnym  Gubernatorstw ie z dnia 23 lipca 1940 r. jest Rząd Generalnego 
G ubernatorstw a (Główny W ydział Spraw W ewnętrznych).

§ 3
1. Kto się podejm uje spójność organizacyjną rozwązanego w m yśl § 1 zrzeszenia 

lub związku podtrzym ywać albo odnawiać, brać w inny  sposób w rozwiązanym  zrze
szeniu lub związku czynny udział lub bezprawnie nowe zrzeszenie albo związek wym ie
nionego w § 1 rozdziału zakładać, karany  będzie, o ile czyn tak i według innych prze
pisów nic jest zagrożony k a rą  cięższą, więzieniem i grzyw ną lub jedną z tych kar, 
a przy zaistnieniu obciążających okoliczności — ciężkim więzieniem.
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Spośród kościołów nieuznanych w  Polsce przcdwrześniowej ofiarą polity
ki dyskryminacyjnej okupanta padły także dwa młode Kościoły misyjne 
w! Polsce^ a mianowicie: Polski Narodowy Kościół Katolicki, w  którym  
teraz z naciskiem podkreślano łączność z  Unią Utrechcką Kościołów Sta
rokatolickich i Kościół Metodystyczny, mimo że formalnie zezwolono im  
na działalność religijną w  GG.

Pierwsizy z wymienionych Kościołów dopuszczono do działalności rozpo
rządzeniem H. Franka z dnia 22 kwietnia 1941 r. o uznaniu Kościoła'Staro
katolickiego Unii Utrechckiej w  Generalnym Gubernatorstwie 35. Nastąpiło 
to po odbyciu trudnych konferencji przedstawicieli PNKK, bpa J. Padews
kiego i ks. Fryderyka Lachmayra (1881—1952) z odnośnymi organami władz 
okupacyjnych i po sprawdzeniu przez okupanta faktu przynależności Kościoła 
do wspólnoty Kościołów Starokatolickich Unii U trechckiej36.

Rozporządzenie składało się z 12 paragrafów. Sprawy wewnętrzne Koś
cioła miał regulować statut (§ 1, ptk 2). Formalnie Kościół w  Polsce został 
uniezależniony od PNKK w U S A 37, paragraf 2 rozporządzenia postanawiał

2. Kto swego obowiązku w ydania lub zgłoszenia wartości m ajątkow ych, ak t i innej 
lite ratu ry , rozwiązanego w m yśl § 1  zrzeszenia lub związku nie spełnia albo nie 
zupełnie spełnia, karany  będzie więzieniem i grzywną lub jedną z tych  kar. Ściganie 
karne  następuje tylko na wniosek Rządu Generalnego G ubernatorstw a (Główny Wy
dział Spraw  W ewnętrznych).

§ 4
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 m aja  1941 r. K rakau (Kraków), dnia 31 

m arca 1941 r.
Generalny G ubernator F rank” .

"as yerordnung  tiber die A nerkennung der A ltkatholischen Kirche der U trecht Union 
im  Generalgouvernem ent vom 22. April 1941 (VBL z 28 kw ietnia 1941 r. n r 35, 
s. 213—214). K ilka m iesięcy po w ydaniu wym ienionego rozporządzenia zatwierdzono 
sta tu t Kościoła, o czym wspomniał bp J. Padew ski w swym okólniku z 19 m arca 
1942 r. (l.dz. 2(42) skierow anym  do księży proboszczów i kom itetów  parafialnych 
(egz. w zbiorach autora). Czytamy tam  m .in .: „Od czasu uznania naszego Kościoła 
weszliśmy na drogę samodzielnego życia kościelnego w ram ach Dziennika Rozpo
rządzeń n r  35 z 1941 r. i zatwierdzonego sta tu tu , który podpisałem  dnia 3 m arca 
1942 r .” (treść owego sta tu tu  okazała się nieosiągalna). Dodajmy, że zgodnie z in for
m acją  zaw artą we wcześniejszym  okólniku bpa J. Padewskiego, z 22 października 
1941 r. (egz. w zbiorach au tora), księża PNKK teoretycznie już od kw ietnia 1940 r. 
„mieli prawo nauczania religii w szkołach publicznych” .

38 o  roli, jaką  na tym  polu odegrali biskupi starokatoliccy na Zachodzie Europy, 
zwłaszcza zaś bp E. K reuzer w Bonn, trudno wobec poważnych luk  w m ateriale 
źródłowym  coś bliższego powiedzieć. Jest jednak  faktem , że bp J. Padewski po 
zostaw ał w kontakcie listow nym -z bpem  E. Kreuzerem . Szlo tu  przede wszystkim
0 stosunek Kościołów starokatolickich połączonych Unią U trechcką do m ariawitów. 
W Archiwum  O rdynariatu Biskupiego Katolickiego B iskupstwa Starokatolików 
w Niemczech (Bonn) zachowały się w tej spraw ie dwa listy (napisane odręcznie 
przez ks. F. Lachm ayra i podpisane przez bpa J. Padewskiego) z 12 września
1 19 listopada 1941 r.

37 Sprawę tę w ielokrotnie dyskutowano na różnych spotkaniach duchowieństwa
i w iernych PNKK w USA, m.in. na sesjach Rady PNKK w  Scranton — por. np. 
protokoły sesji Rady PNKK w Scranton z 13 października 1941 r. i 8 września 1943 Tt
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bowiem, że „Kościół Starokatolicki Unii Utrechckiej w  Generalnym Guber
natorstwie jest samodzielnym i od zagranicy niezależnym Kościołem”. 
W praktyce nadal istniało silne poczucie więzi tego Kościoła z PNKK  
w USA, ,od którega oćzekiwaino pomocy duchowej i materialnej.

Tę samą datę nosi rozporządzenie H. Franka o uznaniu Kościoła Metodys
tów w  Generalnym Gubernatorstwie38. Jednakże faktycznie władze okupa
cyjne różnymi sposobami rozmyślnie utrudniały działalność obu Kościołów, 
prześladując duchowieństwo i wiernych, z których znaczną część aresztowano 
i wywieziono do obozów koncentracyjnych. oraz'na roboty do Niemiec.

Okupant uniemożliwił PNKK prowadzenie jakiejkolwiek działalności 
wydawniczej i oświatowej (zaprzestano wydawania „Posłannictwa” i pro
wadzenia seminarium duchownego)': Podobny los spotkał metodystów," któ
rym skonfiskowano księgarnię, zajęto sporą ilość lokali oraz zakazano pro
wadzenia kursów języków obcych39.

Koncentrując się na sytuacji PNKK podkreślmy, że w  czerwcu 1941 r. 
kategorycznie zażądano od bpa J. Padewskiego, aby wezwał podległych mu 
księży' proboszczów do usunięcia z Kościołów wszelkich ozmak polskości, tzw. 
popiersi politycznych, obrazów i tablic pamiątkowych, związanych przede 
wszystkim z dwiema osobami — Tadeuszem Kościuszką i Józefem Piłsud
skim 40. W sierpniu zaś domagano się wydania dzwonów kościelnych, które 
do dnia 1 września tegoż roku miały być dostarczone ięia miejsce wyzna
czone przez Standthauptmana lub Kreishauptanaina41. Jednakże wobec nie- 
złonjnego oporu i . patriotycznej postawy k sięży  PNKK,' władzom okupa
cyjnym nie udało się osiągnąć spodziewanych wyników. Nie zdołały one

(ADC PNKK, Scranton, Pa.). Na sesji B ady w  dn iu  13 października 1941 r. postano
wiono, by biskupi, seniorzy I proboszczowie PNKK w USA wysyłali listy  i k a rtk i 
pocztowe do bpa J . Padewskiego i księży w  Polsce zachęcające ich do w ytrw ania, 
„niepoddaw ania się ani n a  chwilę zwątpieniu w  zwycięstwo słusznej (...) spraw y
i nazwy, dla której walczono i cierpiano w Am eryce i Polsce” . Nadto postanowiono: 
zwrócić się z prośbą o in terw encję do arcybpa  A. B inkla w U trechcie i bpa A. Ku- 
ry ‘ego w Bernie, podtrzym yw ać pro test PNKK ogłoszony w „Boli Bożej”, a  także 
interweniow ać w W aszyngtonie.

58 Verordnung iiber die A nerkennung der Meithodistenkirche im  General gouver,- 
nem ent vom 22. ApriI 1911 <VBL z 28 kw ietnia 1941 r., n r  35, s. 215—216).

3S Znacznie bezwzględniejszy niż na  terenie GG był stosunek okupanta do m eto
dystów na ziem iach polskich wcielonych do Bzeszy, gdzie już w 1939 r. zam knięto 
w szystkie kaplice i  usunięto duehownyćh tego Kościoła.

"  Pismo wydziału spraw  w ew nętrznych rządu  GG z 28 czerwca 1941 r. (nr Ki. 
1369/41/n1 — 53) — przekład  polski (powielony) z odnośnym  dopiśem  bpa J. Padewskie- 
go (4 lipcą 1941), jego podpisem  i pieczęcią w zbiorach au tora  pracy.

« Odnośne pismo rządu  GG z 4 sierpnia 1941 r. (nr Ki. 1940/41/B 1—34) cytuje 
bp J . Padew ski W swej- inform acji z 14 sierpnia 1941 r. do .księży  proboszczów i ko
m itetów  parafialnych — egzemplarz (powielony) • z podpisem  i pieczęcią w zbiorach 
au to ra  pracy.



także uzyskać dokładnych danych odnoszących się do stanu liczebnego 
wiernych poszczególnych parafii42.

Na początku września 1942 r. bp J. 'Padewski został internowany i osa
dzony w  więzieniu Montelupich w  Krakowie, a następnie wywieziony do 
obozu w  Tittmónig (Górna Bawaria'), skąd po 18 m iesiącach43 został uwol
n iony, przez Szwajcarski Czerwony Krzyż w  Tamach w ym iany jeńców  
wojennych. "W marcu 1944'r. bp J. Padewski dotarł do USA, gdzie wkrótce 
zajął się pracą duszpasterską w  parafii PNKK w  Albany, N.Y.

Po internowaniu bpa J. Padewskiego ster rządów kościelnych na po
czątku marca 1943 r. ;znala~zł się z konieczności w  rękach wymienionego już 
ks. F. Laehm ayra44, wieloletniego wykładowcy i rektora Seminarium Du
chownego w  Krakowie, który nie miał specjalnego doświadczania w  kiero
waniu Kościołem. Starał s ię 'o n  jednak wraz z członkami Rady Kościoła 
utrzymać jedność organizacyjną parafii, co nie było łatw e w  owym nie
zwykle trudnym okresie. Rządy te ks. F. Lachmayr sprawował do czasu 
swego wyjazdu, w  sierpniu 1944 r., do Czech, skąd powrócił dopiero po 
dwóch latach 45. W okresie okupacji oddał on Kościołowi ogromne usługi, 
Okazując czynną pomoc społeczeństwu polskiemu. Głównie dzięki jego za
biegom i poświęceniu \ wstrzymano likwidację IPNKK, 'zezwalając • mu na 
dalszą działalność religijną. Wielu księży i członków rad parafialnych 
om inęły w  ten sposób więzienia i obozy koncentracyjne.; Jak wynika z za
chowanych dokumentórw (mJin. ź uzasadnienia wniosku prokuratora Spe
cjalnego Sądu Karnego w  Warszawie z siedzibą w  Łodzi o zaniechanie 
śledztwa przeciwko ks. F. Lachmayrowi), był to człowiek prawy i  szczerze 
oddany Kościołowi, dla ratowania którego zgodził się nawet na przyjęcie 
w  1940 r. doiwodu niemieckiego. Dzięki temu uratował on „szereg osób, 
narażając swą osobę, m.in. ks. (Edwarda Narbutta) Narbuttowicza z w ię
zienia na Zamku w  Lublinie, ks. (Jerzego) Czerwińskiego z Majdanka, ks.

<2 W ynika to z pism  bpa J . Padewskiego z 19 m arca, 3 lipca i 11 sierpnia 1942 r. 
adresow anych do księży proboszczów — tek s t powielony (w zbiorach au to ra  pracy). 
Por. tejż ks. S. W łodarski: H istoria Kościoła Polskokatoliękiego..., s . j 332.

« Tak w artykule  pt. Trzydziestolecie kapłaństw a ks. b iskupa Józefa padewskiego, 
„Posłann ictw o”  1950, n r  1, s. 7.

“  Na podstawie pism a ks. F. Laehm ayra S ^4 m arca 1943 r .  do księży proboszczów
i kom itetów  .parafialnych Kościoła Starokatolickiego Unii U trechckiej w  G eneralnym  
G ubernatorstw ie — (egzemplarz w  zbiorach au to ra  pracy). Powołano się w  nim  n a  
pism o rz^du  GG z 8 m arca 1943 r. (nr K i 442/43/vn*—10) podkreślając, że, „wszystkie 
inne kandydatu ry  odpadły” . Dodajmy, że szło o zastępców — w  osobach:, ks. Józefą 
KWolka (1894—1969) i ks. W aleriana Kierzkowskiego (1905—1979) .

45 k s .  F. L achm ayr był człowiekiem wszechstronnie w ykształconym . Do 1948 r. 
pełnił godność- rek to ra  Sem inarium  Duchownego, z k tó rej zrezygnował — jak  sam  
podał w  piśmie; z 18 października 1948 r. — przede w szystkim  ze względu na dobro 
PNKK. (Rezygnację przyjął bp  J- Padewski w  dniu 21 października tegoż roku  
pism o w  ak tach  pers.-ks.- F. Laehm ayra). Z m arł nagle w  Krakowie w  dniu i  stycznia 
1952 r., przeżywszy 71 lat. {„Posłannictwo...” , 1952, n r  l , f .  10).
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(Antoniego) Kafla z obozu k. Zamościa, niejaką. Jarzynową z Łagfcwników  
k. Krakowa, od śmierci przez rozstrzelanie. Ponadto uratował szereg osób 
przed wywiezieniem  do Prus, rejestrując je fikcyjnie jako zatrudnione 
w  Aiprzędizie biskupim w  Krakowie, m in . Filkowiczową i Kowalikównę. 
Księża, jak i wierni, uważali Lachmayra (...) za Polaka, dopuszczając go 
naWet do tajemnic organizacji konspiracyjnych” 46.

PNKK w  Wyniku drugiej ‘wojny światowej i okupacji niemieckiej po
niósł paważne straty osobowe oraz materialne. Liczba wiernych, ofiar oku
pacji, jest trudna do ustalenia. Stwierdzono natomiast, że PNKK stracił 
ogółem 28 procent księży 47.ł Oto ich nazwiska: ks. Stanisław. Kostka Brzo- 
zowski, proboszcz parafii w  W iśniewie k. Warszawy, urodzony w  1909 r., 
jeniec wojenny, więziony w  obozie koncentracyjnym Buchenwald, przewie
ziony w  dniu 7 lipca 1942 r. do Dachau, gdzie zmarł w  dniu 12 sierpnia te
goż roku. Ks. Henryk Przastek, proboszcz parafii w  Kosar zewie (ur. 
w 1906 r.j, aresztowany w  Warszawie, od dnia 4 maja 1941 r. -przebywał 
W Dachau, gdzie zginął w  komorze gazowej z transportem inwalidów  
w  dniu 12 sierpnia 194i2 r.48 Za udział w  ruch^i oporu i współpracę z party
zantami zostali rozstrzelani (poza wymienionym już ks. Szwedem) ks. Igna
cy Buczkowski z Warszawy, ks. Tomasz Popiel z Zamościa, k&. Tadeusz 
Piechulski z Łomży, ks. Piotr Stanikowśki z Rpzkopaczęwa i ks. Ludwik  
Kurpias z Warszawy. Nadto w  wyniku różnych porachunków na tle ideolo
gicznym zostali zamordowani m.in. ks. Józef Dec ze Stodół, ks. Aleksy: Mar
kowicz z Dąbrówki, ks. Edward Słotwiński z Rudy Opalin. ks. Marcin Cze
sław  Skibiński z Grabówki i ks. Tomasz Zadębski ze Sw ieciechow a49.

Dla pełniejszego obrazu dodajmy, że podczas drugiej wojny światowej'

« Z uzasadnienia Wniosku prokurato ra  Specjalnego Sądu Karnego w W arszawie 
z siedzibą w Łodzi z 15 listopada 194? r .  n r  IV Ds. Spec. 1,358/46/W) o zaniechaniu ściga
n ia  ks. F. Lachm ayra. (ARS — ak ta  pers. ks. F. Lachm ayra). Tamże zawiadomienie 
Ekspozytury P ro k u ra tu ry  Specjalnego Sądu Karnego w  W arszawie z 16 listopada 
1946 r. (nr V Ds. Spec. 1358/46/W) o um orzeniu dochodzenia przez p rokurato ra  
Specjalnego Sądu K arnego w w arszaw ie w  spraw ie przeciwko ks. F. Lachmayrowi. 
W pierwszym* z wym ienionych dokum entów znajdujem y czgsto powoływanie się na  
św iadków : bpa J. Padewskiego i ks. Edw arda N arbutt-N arbuttow icza (1912—1965). Por. 
też drobne wzm ianki o ks. F. Lam chm ayrze w : „Bolą Boża”  z 3 sierpnia 1946, 
n r  30, s. 544—546.

«  „Posłannictw o..” 1945, n r  1, s. 9—10 oraz 1945, n r  10, s. 11—12.
18 Por. 3. Dom agała: Ci, k tórzy  przeszli przez Dachau..., s. 259 i 261. Tamże w w y

kazie na  s. 261 ks. H. P rzastek  figuruje jako  „Przestek  H enryk”  (prawdopodobnie błąd 
kórektorski) — m ariaw ita, co jest niezgodne z praw dą. fit. P rzastek  po  otrzym aniu 
w  czerwcu 1931 r .  św ięceń kapłańskich z rą k  b p a  W. M. F arona  w krótce znalazł się 
w  PNKK. Pracow.al, — kolejno — w  Borysławiu, Praw nie, Turow cu i  Kosarzewle.

« Na postaw ie: m em oriału Bady Kościoła z 20 września 1944 r., wniesionego do 
D epartam entu  W yznaniowego R esortu A dm inistracji Publicznej PKWN w Lublinie, 
z  pośbą o uznanie p raw ne PNKK, AAN MAP V, sygn. 1064, k . 60—65, oraz pisemnej' 
inform acji Bady Kościoła p t. „Stan Kościoła Narodowego podczas okupacji niemieckiej:; 
do dnia dzisiejszego (1939—1945)” — bez daty, ARS, teczka 014.
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i-okupacji niem ieckiej ciężkie straty poniosły także i  inine Kościoły chrześ
cijańskie. Tak np. w  Dachau zginęli dwaj księża Kościoła "Ewangelicko- 
-Reformowanego: Jerzy Jeleń z Łodzi (ur. w  1900 r.), aresztowany w  1941 ra, 
więziony w  Łodzi, następnie przewieziony dnia 10 kwietnia; 1942 r. doi Da
chau, gdzie zginął w  dhiu 26 grudnia tegoż roku w  szpitalu obozowym, 
Ludwik Zaunar z' Wansźajwy (ur. w  1896 . r.), wywieziony po powstaniu 
Warszawskim do oboztu w  Neuengamme, a -stąd do Dachau, gdzie zmarł 
w  dniu 21 lutego 1945 r. Ofiary w  kaznodziejach i wiernych ponieśli rów
nież baptyści i ewangeliczni chrześcijanie. 1 

Okupant, realizujący plany swejf polityki narodowościowej, aresztował 
jeśienią 1939 r. w ielu duchownych i  pracowników świeckich pełniących  
wysokie iunkcje w  zwierzchnich władzach Polskiego Autokefalicznego 
Kościoła Prawosławnego. Internowano zarazem metropolitę D ionizego50, 
który w  wydanej wcześniej odezwie nawoływał swych wiernych do óbro-

' so- w iedząc o tym , że w Polsce przedwrześniowej prawosław ie wyznaw ała ludność 
w p rz ew aż a ją ce j części pochodzenia niepolskiego, zam ieszkująca od wieków tereny 
wchodzące w skład Państw a Polskiego, okupant chciał w ykorzystać praw osław nych 
do realizacji planów swej. polityki narodowościowej. I  tak  po internow aniu  m etropolity 
Dionizego (od października 1939 r .  do września 1940 r. przebyw ał w  areszcie domowym 

vw Otwocku) zwierzchnictwo Archidiecezji W arszawsko-Chełmskiej przekazano arcy- 
bpówi Serafinowi (Ładę), Niemcowi, k tó ry  przed przyjazdem  do W arszawy sta l n a  
czele em igracyjne] cerkw i rosyjskie] w Niemczech. Usunięto także b iskupa  sufragana 

; Tym oteusza (Jerzego Szrettera *f* 1962), k tó rem u zakazano opuszczać klasztor w Jabłecz- 
ne j. W w yniku interw encji przewodniczącego Ukraińskiego Cen^alnego Kom itetu 
w  Krakowie, W olodymyra Kubijowycza, spowodowanej uprzednią zgodą m etropolity  
Dionizego n a  ukrain lzację Kościoła Prawosławnego w  GG, na  m ocy decyzji H. Franka 
z dn ia  23 w rześnia 1940 r . . n a stąp iło . ppnowne objęcie przez m etropolitę Dionizego 
'zw ierzchnictw a Kościoła Prawosławnego w GG. Zwolniono z aresztu  domowego także 
bp a  Tym oteusza. N a Soborze biskupów Kościoła Prawosławnego w GG (w składzie 
m etropolita  Dionizy i  bp Tym oteusz), odbytym  w W arszawie w  dn iu  30 września
1940 r .  podzielono Kościół ń a  trzy  diecezje: W ąrszawską, chełm śko-pódlaską i k ra - 
koW sko-lemkowską. Jednocześnie postanowiono powierzyć kierow nictw o Diecezji Cheł- 
m sko-Podlaskiej prof. Iwanow i Ógijence (byłem u pracow nikow i dydaktyczno-nauko- 
w em u Studium  Teologii Praw osław nej U niw ersytetu W arszawskiego), Diecezji 
Krakowsko-Łem kow skie j zaś — archim andrycie Paladiusżowi (W idybida-Rudence). 
Bpa Tym oteusza ustanow iono sufraganem  arcybiskupa chełm sko-podlaskiego i p rze
orem  klasztoru  w  Jabłecznej. Ju ż  w  dniu 9 października 1940 r. odbyły się w  Jabłeczne] 
postrzyżyny prof. J . Ogijenki i  nadanie m u godności archim andryty  oraz im ienia 
zakonnego1 — Hiiarion^ nareczenije  (nom inacja o charakterze litu rg icznym ); kon
sek rac ja  z a śo d b y la  się w dniach 19—20 października tegoż ro k u  w  Chełmie. N atom iast 
nareczenije i  konsekracja  arch im andry ty  Paladlusza odbyła się w  dniach 8—9 lutego
1941 r. w W arszawie, k tórem u nadano honorow y ty tu ł arcybiskupa. .W ręczenie-nomina
cji św ieckiej przez H. F ran k a  miało m iejsce w K rakow ie: arcybpow i Hilarionowi 
29 października 1940 r., arcybpow i Paladiusżowi zaś 17 m arca 1941 r. Ten Ostatni, po 
u tw orzeniu przez okupanta w  sierpniu 1941 r .  dystryk tu  Gallżien, spraw ow ał także 
Jurysdykcję  nad w iernym i skupionym i w  parafiach  praw osław nych p o ło żo n y ch 'n a  
ty m  terenie . Na sesji Soboru biskupów Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego 
w  GG (taka była podówczas oficjalna nazw a Kościoła) w  dniach 26—30 listopada
1942 r. uchwalono ostateczną w ersję sta tu tu  wewnętrznego, uznanego przez rząd GG
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ny 'Ojczyzny. Część aresztowanych zginęła, w  obozie koncentracyjnym  
Mathausęn, a mianowicie: ks. archimandryta Grzegorz Peęadze — profe
sor Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego, Jerzy 
Roszczycki — sekretarz Synodu tegoż Kościoła (wybitny działacz kościelny 
i publicysta) oraz Sergiusz Judenko —  sekretarz osobisty metropolity. Już 
w  pierwszym dniu powstania .warszawskiego (1 sierpnia 1944) rozstrzelano 
przy państwowym internacie i katedrze prawosławnej na Pradze kilku  
studentów Seminarium Duchownego oraz profesora tegoż seminarium — 
Aleksandra Panina. Na terenie parafii prawosławnej w  Warszawie na Woli 
zamordowano w  dniu 5 sierpnia 1944 r. ponad 100 osób, w  tym wycho
wanków Prawosławnego Domu Dziecka. Zginęli tam także proboszcz para
fii — archimandryta1 Teofan Protasiewicż i wikariusz — ks. Antoni K ali
szewicz. W siedzibie parafii przy ul. Podwale 5 zginęli wraz z rodzinami 
ks. Jerzy Łotocki, kapelan więzienny. W województwach lubelskim i bia
łostockim rozstrzelano ponad 200 osób prawosławnych, w  tym kilku księży, 
za pomoc udzielaną partyzantom i udział w  ruchu oporu. Spośród księży 
zginął m.in. protoprezbiter Bazyli Martysz, generalny kapelan wojska pol
skiego. W czasie łap ank i. w  Warszawie w  1944 r. zastrzelono ks. Mirona 
Sienkiewicza i dwóch pracowników Konsystorża Diecezjalnego w  Cheł
mie 51.

Rekapitulując należy stwierdzić, że okupant realizując na ziemiach 
polskich swą politykę' kościelną, która była częścią polityki narodowoś
ciowej, nie oszczędzał żadnego z Kościołów i związków wyznaniowych, 
także związków niechrześcijańskich: Żydowskiego Związku Religijnego, 
Karaimskiego Związku Religijnego i Muzułmańskiego Związku Religijnego. 
Jednakże procentowo PNKK złożył w  kapłanach zamordowanych podczas 
drugiej wojny światowej największą ofiarę ze wszystkich Kościołów i związ
ków wyznaniowych. Po wyzwoleniu kraju trzeba było niem alże na nowo 
organizować całe życie kościelne, będące przecież cząstką życia ogólnopol
skiego.

Ks. Wiktor Wysoczański

pijsmem z dnia 19 stycznia 1943 r. (n r Ki. 2761/42/H, 7—6). T ekst opublikowano w : 
,;Cerkowni W idomosty” , W arszawa 1943, n r  3, s. 37—48. '/

Okupantowi po części udało się osiągnąć zam ierzony ' cel, w ykorzystując do akcji 
proniem ieckich głównie arcybpa Hilariona, k tó ry  w sw ych orędziach nawołyWa? 
duchowieństwo i w iernych do .uległości i  współdziałania z w ładzam i okupacyjnym i 
(Por. H. Św iątkow ski: W yznaniowe praw o państwowe..., s. 57; zobJ też drobne uwagi 
n a  tem at sy tuacji praw osław ia na .okupow anych ziem iach polskich w : IKZ 1910) 
z. 3—4, s. 158 n ; 1941 z. 1—2, s. 46—47; 1942, z. 3—4, s. 174; 1943, z. 1—2, s. 28—29).
. Na podstawie ustnej inform acji uzyskanej w dniu 2l w rześnia 1980 r. od wielo* 

letniego naczelnika Urzędu do Spraw  W yznań, Serafina Kiryłowicza oraz danych 
zaw artych w  artykule  ks. W. G astpary’ego : S tra ty  Kościołów m niejszościowych..;, 
s. 100;
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Bp Józef Niemiński
Kanada

POGLĄDY RÓŻNE (OGÓLNE), SPOŁECZNE  
I TEOLOGICZNE  

biskupa Leona Grochowskiego *

I Poglądy różne (ogólne) i społeczne

Na treść niniejszego rozdziału naszej rozprawy doktorskiej składają się 
dwie grupy artykułów, czy innych pozycji publicystycznych bp. L. Gro
chowskiego, a mianowicie: różne, okolicznościowe, względnie ogólne i spo
łeczne. Wpierw więc wymienimy podając tematy rok, numer zeszytu i strony 
czasopisma, w  którym został artykuł wydrukowany, odnośny elaborat, arty
kuły okolicznościowe, czy ogólne, po czym niektóre z nich omówimy nieco 
szczegółowiej. Następnie podołanie postąpimy z poglądami społecznymi.

1. Poglądy różne (ogólne)

Artykuły o różnej tematyce okolicznościowo wypowiadanej, czyli o temaityce 
różnej.

Do tej grupy zaliczamy kolejno następujące jego pozycje, z których w ię
kszość wymieniamy tylko z tytułu, następnie bardziej oryginalne czy 
twórcze, pokrótce omówimy. „Zmartwychwstał Pan prawdziwie” 1, „Ma
luczki narodził się >naim” 2, „W wielką rocznicę Zmartwychwstania” 3, „Po
kój ludziom dobrej w oli” 4, „Kto nam odwali kamień od drzwi grobo
wych?” 6,.'„W esołego Alleluja” 6, „Z nowym Rokiem” 7, „Czcijmy godnie 
54 rocznicę” (założenia PNKK, n .)8.

* Rozdział trzeci i czw arty rozpraw y doktorskiej ks. bpa Józefa Niemińskiego pt. 
B iskup 'L eon Grochowski: życie, działalność, poglądy.
' i Rola Boża 1921, 17, s. 265—266

2 Przebudzenie 1941, n r  52, s. 3—1
’ Przebudzenie 1941, n r  14, s. 3
‘ Przebudzenie 1941, n r  51—52, s. 2 (okładki).
s Przebudzenie 1949, n r  15, s. 2 i 8.
• Przebudzenie 1950, n r  14, s. 2
’ Przebudzenie 1951, n r  1, s. 1—2.
■ Przebudzenie 1951, n r  6, s. 1—2

„Posłannictwo” 
Nr 3—4 1981

21



Obecnie omówimy pokrótce''niektóre artykuły bp L. Grochowskiego. I tak  
w 1917 r. bp Leon Grochowski, posługujący się wtedy pseudonimem Lew  
Junosza używając monogramu L. J., napisał w  ,*Straźy” 9 artykuł pt.: „O Koę^ 
ciół narodowy w  Polsce”. Artykuł ten Lew Junosza napisał na kanwie spra
wozdania, które ogłosił na swoich łamach „Dziennik Poznański” ż okazji 
zjazdu nauczycieli Królestwa. W tym sprawozdaniu autor zgodnie z duchem 
obrad tegp Zjazdu ustosunkował się negatywnie, wrogo, do Kościoła Rzymsko
katolickiego, Lew Junosza snuje tu rozważania na temat założenia w  Polsce 
Kościoła Narodowego na wzór istniejącego już od 1897 r. w  Ameryce i Ka
nadzie Narodowego Katolickiego Kościoła;

W artykule pt.: „Nie potrzeba zdrowym lekarstwa, ale źle się mającym” 10, 
ks. Leon Grochowski, również pod pseudonimem Lwa Junoszy, z pewnością 
mając na myśli powiedzenie Jezusa Chrystusa,, fctóre przekazał nam św. Ma
teusz: „Nie zdrowym potrzeba lekarza, ale tym, którzy się źle mają” n , dowo
dzi, że w  oparciu o właściwie rozumiane chrześcijaństwo i realizację jego 
treści, człowiek duchowo chory może się stać zdrowy, szczęśliwy i społecznie 
użyteczny. Zauważa przy tym, że „chcąc jednak leczyć drugich, musimy mieć 
dwie ważne sprawy na uwadze: 1) Powinniśm y uważać, ażeby się  przez zbli
żenie, do chorego jego chorobą nie zarazić. 2) Kto chce leczyć innych, musi sam  
być zdrowym. Kończy apelem i „Jeżeli czytelniku, wyczuwasz w  swej duszy 
ogień Bożej miłości i pragnienie doskonalszego życia i udoskonalania świata, 
to nieś światło Ewangelii... Zęstań jednym z  tych lekarzy szlachetnych, którzy 
wprowadzają pod strzechę radość'tani, gdzie były zniechęcenie i wieczne 
zgrzyty. Zostań tym wiernym pracownikiem w e Winnicy P ańsk iej12 (miał 
autor z pewnością na myśli, pisząc o Winnicy Pańskiej, rozwijający się 
znacznie Polski Narodowy Katolicki Kościół). W artykule pt.: „Droga do 
poznania Boga” 13 ks. L. Grochowski zastanawia się nad przyczyną niedo
wiarstwa, ateizmu, i stwierdza, że poznanie Boga na ziemi jest tylko w  części 
możliwe. Boga twarzą w  twarz poznamy dopiero P° śmierci — w  niebie. 
W swoim rozważaniu opiera się o powiedzenie św. Pawła: „Teraz poznaję 
częściowo, kiedyś będę poznawał tak, jak i jestem poznany” 14. , '

W artykule pt.j „Iskierki z Kongresu Eucharystycznego” 15 bp L. Gro
chowski1. wypowiedział szereg krytycznych uwag, oczywiście z pozycji bis
kupa narodowo-katałickiego, o odbytym w  Chicago, głośnym wtedy i  bardzo 
dyskutowanym XXVIII Kongresie Eucharystycznym.

W 1941 r. jako biskup ordynariusz diecezji zachodniej( PNKK, o czym

* Straż 1917, n r  33 
Bola Boża 1921, n r  3, s. 42—43 i  n r  i ,  s. 58 (Lew Junosza).

“  IMCt. IX, 12 (Biblia Tysiąclecia, Poznań 1965).
Bola Boża 1924, n r  4, s. 58.

13 Bola Boża-1924, n r  23, s. 356—357.
M I  Kor. x m ,  12
u Bola Boża 1926, n r  l i ,  s. 215—819.
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pisaliśmy wyżej, zwołującJLI synod diecezjalny Polskiego Narodowego Kato
lickiego K ościoła'na 21, 22 i 23 października 1947 r. do Chicago, ogłosił
i . wydrukował w  „Przebudzeniu” zarządzenie,, mające raczej charakter 
jakiby listu pasterskiego, pt.: „Do wielebnego duchowieństwa, do braci 
i sióstr wyznawców PNK' Kościoła w; Diecezji Zachodniej” 16. W de
krecie tym, co'zasługuje na podkreślenie, stwierdza m.im., że „Kościół nasz 
(tzn. PNKK., n.) na wzór pierwotnego Kościoła Apostolskiego jest instytu
cją , w  całym tego słowa .znaczeniu demokratyczną. Ętistoria nawet w  osta
tnim stulieciu wykazała, że dyktatura czy to w  Kościele, czy w  państwie, 
jest bardzo niebezpieczna i już w  samym założeniu - destruktywna i z ide
ałami Jezusa sprzeczna. Musimy więc korzystać z praw, na których się 
opiera Kościół nasiz święty, a zarazem czuwać, aby te prawa zachować 
i naszym przyszłym pokoleniom przekazać jako" skarb nieoceniony”.

W artykule p t.: „Nieziszczalng-marzenla papieży” 17 bp L. Grochowski 
jako Lew Junosza pisze o usiłowaniach papieży, a ostatnio papieża Piusa XII. 
W artykule /tym  autor, przypominając krótko przeszłość tych usiłowań 
papieży prawdopodobnie opartych na pragnieniu zlikwidowania tzw. 
schizmy wschodniej, przytacza zdanie historyka Wiktora Piotrowicza, do
tyczące Unii Brzeskiej. Zdanie to brzmi: „Unia Brzeska nie m iała szczęścia 
w  Rzeczypospolitej. Nie mogła ona- nigdy utrwalić się ani. prawnie, ani 
społecznie, wywołała przesunięcia w  układzie sił społecznych i w  układzie 
stosunków narodowościowych. Zaogniła wewnętrzne sprawy Polski, doda
jąc klasowym ruchom 'kozackim zabarwienie religijne, wywołała walki 
religijne i wyznaniowe, odbywające się na terenie parlamentarnym i w  co
dziennym życiu ■Wierzących, zaangażowała do walki potencje i czynniki za
graniczne, przerwała pomyślnie układający .się rozwój stosunków w  Cerkwi 
Prawosławnej w  Rzeczypospolitej i ułatwiła Rosji likwidację Kościoła. 
Uniókiego” M. Autor wyciąga wreszcie wniosek: „Z tego wynika, że Rzym  
zagrał kosztem Polsiki i sprawę przegrał, a Polska zą tę przegraną drogo za
płaciła. Jj^inakże papieże nie zaniechali tej ekspansji na Rosję. Może te 
plany powiodłyby się papieżowi, gdyby nie klęski w ojny światowej i na
stępstwa stąd wyniikłe” ls.

W okolicznościowym artykule wielkanocnym  na Rok Pański 195,1 bp 
L. Grochowski pisząc © prawdziwym zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, 
przytaczając tekst z Ewange^i według św. Jana XX, 19 i nn. od siebie dalej 
tak pisze: „Zdawać by się mogło, ż e . Pań Jezus się obrazi na Tomasza za 
jegp niedowiarstwo. Okazuje się, że taki sąd byłby* z jgruntii. fałszyw y” ?0. 
Kiedy zaś przy ponownym zjawieniu się Jezusa Tomasz na polecenie Jezusa,

« Przebudzenie 1947, n r  25, ś. 1. 
w Przebudzenie 1951, n r  2, s. 3. 
is Tamże.
“  Tamże.

Przebudzenie 1951, n r  12, s .2  1 10.
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by włożył swój. palec W Jego przebity bok, rzejd: „Pan m6j i Bóg mój!” 
autor dodaje : Tomasz tym -samym stwierdził, że z grobu mógł wstać chwa
lebnie tylko Bóg, który jest Panem i Twórcą wszelkiego życia” 21. Autor 
rozważając dalej ogólnie prawdą 'zmartwychwstania Jezu są . Chrystusa, 
stwierdza, (co ma również duży wydźwięk społeczny), że: „Zmartwychwstanie 
Jezusa jest świadectwem  wiecznego życia człowieka, bti do żywota wiecznego 
stworzył nas Bóg. To wieczne życie wyczuł człowiek sercem^ wyczuł intuicją, 
dlatego wszystkie religie, jakie znamy, wszystkie narody na tym ziemskim  
giobie wierzyły w  życie wieczne, bo je wyczuły. Ta powszechna wiara jest 
świadectwem, że sam  Ojciec niebieski objawił swoim dzieciom tę niezmiernie 
ważną prawdę. Jeżeli dusza człowieka jest niezniszczalna i żyje wiecznie, 
wtenczas życie nasze na ziemi chociaż jest krótkie, przecież ma wielkie i w aż
ne znaczenie. To życie bowiem wywiera ważaiy wpływ na nasze szczęście tak 
doczesne jak też wieczne. Człowiek, który wierzy, zawsze waży swoje czyny 
i lęka się, aby przez lekkomyślność, samojubstwo lub lenistwo duchowe nie 
utracić tego szczęścia,- które Bóg przeznaczył tym, którzy Go miłują i wólę 
Bożą pełnią” M.

Podamy w  myśl naszej uprzedniej zapowiedzi grupę tematów, które z róż
nych okoliczności są przez autora tylko ogólnie przedstawione i omówione. 
Należą do nich następujące: „Po pogrzebie (śp. Biskupa Jasińskiego)” ». „Na 
groby, bracia ńa groby” 24, „Pójdźmy też do Bethlehem” 25, „W 55 rocznicę 
(powstania PNKK, n.)” 26, „Na/ Nowy Rok” 27,\„Z Nowym Bokiem” 28, „W ro
cznicę (założenia PNKK, n.)” 29.

W okolicznościowym artykule pt.: „Z Nowym Rokiem” 80 bp L. Grochowski 
n ie tyle analizuje zdarzenia minionego roku, ile każe jak najlepiej planować 
swoją działalność na Nowy Rok 1952. M.in. pisze "tak: „Przed! kilkunastu laty ' 
powołaliśmy do bytu bardzo wskazaną 4  pożyteczną instytucję: Niedzielną 
Szkołę Chrześcijańskiego Życia ... Ponieważ takie przedsięwzięcie jest nie 
tylko wskazaHe, ale nawet konieczne, tak dla . wychowania, młodzieży, jak 
też dla przyszłości Kościoła, Niedzielna Szkoła Chrześcijańskiego; Życia już 
dziś zyskała sobie ogólne uznanie. Nie ma parafii w  Zachodniej Diecezji na
szego Kościoła, gdzie by nie była prowadzona taka szkoła” 31. Autor zwraca 
uwagę na walkę ze sobą dwóch światów: św iata ducha ze światem materii.

n Tamże,
i: Tamże, s. 10.
2* Tamże, 1951, n r  15, s. 1.
u  Tamże, 1951, fir 30, s. 7.
25 Tamże, 1951, n r  49, s. 2.
2« Tamże, 1952, n r  11, Sy 1—Z
n  Tamże, 1953, n r  1, s. 1—2
88 Tamże, 1954, n r  1, s. 1—2; por. również Bola Boża 1954, n r  3, s. 2—3
«• Tamże, 1954, n r  10, s. 5
»  Tamże, 1952, n r  1, s. 1—2
51 Tamże, s. 2
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„Prąd bezbożny się szerzy, ale tylko tam znajduje podatny grunt, gdzie 
chrześcijanie zaniedbują swoje obowiązki, gdzie życie duchowe leży odło
giem.' Człowiek, który w  modlitwie często , i  szczerze rozmawia z Bogiem, 
nie ódstąrpi od Boga i  od Kościoła. On czerpie z ' Boga i światło rozumu, 
i wiarę, 1 miłość* i radość serca, tę Wielkie Skarby, których bezbożny świat 
dać nie może” 32. Podobnie przy końcu tego roku bp L. Grochowski z okazji 
świąt Bożego Narodzenia też napisał okolicznościowy wprawdzie, ogólny 
artykuł pt.: „Bóg się. rodzi” 33, ale daje mu wydźwięk zarówno społeczny,/jak 
i teologiczny. Stwierdza m .in.: „W duszy zbiorowej, w  działaniu państw  
i narodów, Bóg się jeszcze wyraźnie nie przejawił, jeszcze się nie narodził 
dotąd żaden z narodów, żadne z państw n ie zastosowało w  życiu, w  prawo
dawstwie, w  rządach Ewangelii Jezusa ... Miejmy nadzieję, że przyjdzie ten  
czas, kiedy wszystkie narody n ie w  teorii, ale w  praktyce stosować się będą 
do praw i wskązań Jezusa ... Święto narodzenia Jezusa budzi pragnienie 
prawdziwej radości wśród tych, którzy poznali Syna Bożego... Szczęśliwy jest 
ten, w  którego sercu narodził się Jezus i wziął je w  swe posiadanie ... Gdy
byśmy istotnie zrozumieli, jakie wartości nam przynosi, i daje (Jezus Chrys
tus, n.) na pewno nie byłoby ani jednego człowieka na święcie, który by 
wraz z nami nie pospieszył bodaj m yślą i sercem dziś do Betlejem i nie 
powitał z radością nowo narodzonego Jezusa” S4.

W zeszycie „Roli Bożej” na dzień 7 marca 1953 r., bp L. Grochowski zamieś
cił artykuł, poświęcony Pierwszemu Księdzu Biskupowi, Fr. Hodurowi, Orga
nizatorowi PNKK: „Odszedł ciałem, ale duchem będzie z nami” 35, M.in. au- 
'tor także w  tym artykule wypowiedział zdania: „Nie znam kapłana lub 
biskupa w  ostatnim stuleciu, który by dorównał pracą, w iarą'i chrześcijań
ską gorliwością Organizatorowi Polsko-Narodowego Katolickiego Kościoła. 
Przez dłuższy czas pod jego opieką jako biskupa ordynariusza było przeszło 
156 parafii w  Ameryce i około 125 w  Polsce. Przez 56 lat był redaktorem  
pism, najpierw Straży a następnie Roli Bożej.

Przez ten długi czas był proboszczem parafii pw. św. Stanisława
B. i M. w  Soranton i kierował tą placówką aż do swej śmierci. Kiedy z po
wodu choroby nie mógł odprawiać nabożeństw w  kościele, wygłaszał sze 
śavojego pokoju kazania przez mikrofon, aby posilać swoją owczarnię Sło
wem  Bożym i być z nią w  kontakcie’’ 36.

I kończy ten żałobny, wspomnieniowy, artykuł: „Stojąc nad jego trumną 
ślubujemy uroczyście, że dla tej świętej sprawy, dla której on pracował 
j ciei&iał przez 56 lat, poświęcimy nasz trud i nasze mifenie, wierząc,, że 

'naszym  wysiłkom  pobłogosławi Bóg tak, jak jemu błogosławił. W tej pracy

32 Tamże.
“  Przebudzenie 1952, n r  50, s. 3—5.
a* T am ie, s. 5.
35 Bola Boża 1953, n r  10, s. 2—3.
«  Tamżś.
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będzie naih towarzyszył duch Czcigodnego Organizatora Kościoła, który od
szedł od nas ciałem, ale pozostanie duchem” 37.

W parę tygodni po śmierci organizatora PNKK, Pierwszego Księdza Bis- 
kupa Fr. Hodura —  bp L. Grochowski jako Jego następca ogłosił List Pa
sterski, który został następnie wydrukowany w  „Roli Bożej” z dnia 11 kwie
tnia 1953 rok u 3S. List Pasterski został skierowany do „Czcigodnych Księży 
Biskupów, księży Seniorów, księży Proboszczów, całego duchowieństwa, Braci 
i Sióstr i w szystkich,w yznaw ców  P.N.K. Kpścioła”.39 W ' liście tym m.in. 
czytamy: „ W historii ludzkości nie było jeszcze tak krytycznych czasów  
dla chrześcijaństwa, jak cpasy obecne. Wiemy z przeszłości, że w  podob
nych, krytycznych momentach Bóg posyłał na tę ziemię św iątobliwych-m ę
żów, świętym  natchnieniem ich darzył, aby swoich braci budzili ze snu, 
z martwoty duchowej i nie dali pogrzebać tego wielkiego dzieła, które nam 
pozostawił nasz Zbawiciel, a które okupił swoją męką i śmiercią na krzyżu. 
Tę świętą misję w  naszym narodzie przeznaczył ham Jezus Chrystus. Niech- 
nie zrażają nas przeciwności... Nie ustawajmy >w pracy..., aby odnieść zwy
cięstwo musimy, iść razem w  bój święty o Boże i narodowe ideały ... Duszą 
i sercem oddany i do współpracy gotowy” 40 (podpis autora).

W trosce o rozwój PNKK i stałe 'upowszechnianie ideologii narodowó-i 
-katolickiej bp L. Grochowski opublikował „Prośbę do wszystkich bisku
pów,1 księży i wiernych całpgo Polsko-Narodowego Katolickiego Kościoła 
w Stanach Zjednoczonych P. A. i w  Kanadzie o składanie w  diecezjacjh . 
i w  parafiach dobrowolnych ofiar na cele m isyjne naszego Kościoła. Prośba 
ta ukazała się również w  „Polce”, którego to czasopisma wydawcą było i jest 
Zjednoczone Towarzystwo Niewiast Polskich Adoracji Najświętszego Sa
kram entu41. Apeluje o składanie'ofiar na Pomnik Wdzięczności, a zarazem 
mauzoleum, w  którym mają spocząć zwłoki Pierwszego Księdza Biskupa 
Fr. Hodura.

Z okazji Dnia Zadusznego bp L. Grochowski opublikował okolicznościowy 
artykuł pt.: „Święto umarłych” 42. W artykule tym w  oparciu o tekst z Mt. 
XXII, 30: „Po zmartwychwstaniu bowiem nie będą się oni żenić, ani za-, 
mąż wychodzić, lepz będą jak aniołowie Boży w  niebie” — stawia autor: 
pytanie: „Co to znaczy? Jezus mówi, że będziemy ińni, aniżeli na ziemi 
i to jest wielką dla nas pociechą. Mówi po wtóre, że będziemy, to znaczy 
my, będziemy, jako odrębne i świadome swego bytu jaźnie, a nie roztopieni 
w e wszechbycie, że będziemy żyć przed Bogiem, z Bogiem i dla Boga, za czym 
na żjemi zawsze tęskniła dusza nasza, a czego na ziemi osiągnąć nie możemy.

#7 Tamże*
“  Bola Boża 1953, n r  15, s. 3—1
»  Tamże, s. 3
u  Tamże, s. i  .
<• Polką 1953, n r  3, S. 1-rZ
"  Przebudzenie 1953, n r  13, s. 1—2
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Jezus uchyla jedynie maleńki" rąbek wielkiej tajemnicy, ukazując w  niej 
dokładnie tyle, ile  człowiek może pojąć oraz ile potrzebuje jako pochodni 
dla swej wędrówki do wiecznego celu” 43.

Listem  Pasterskim Pierwszy Ksiądz Biskup Leon Grochowski zwołał do 
Jniasta Buffalo na cztery dni, od 3 do 6 sierpnia 1954 r. Powszechny Synod 
PNKK. List został wydrukowany w  „Roli Bożej” z dnia 5 grudnia 1953 r. 
(nr, 49, s. 2—4). W tym okolicznościowyńi Liście Pasterskim, przypomniaw
szy odnośne postanowienia- Kóństytucji PNKK, podkreślił 'demokratyczny 
ustrój Apostolskiego Kościoła, stwierdzając, że zgodnie z duchem tego 
Kościoła i tradycją pierwszych wieków chrześcijaństwa, PNKK kultywuje 
u siebie ten w spólnotowy'ustrój nazywany ustrojem synodalnym. Przy
pomniał również cały ,szerfeg spraw związanych ż działalnością PNKK i jego  
misją w  Polsce. Zapowiedział też konieczność wyboru’nowych biskupów z po
wodu śmierci-ks. bp J. Jasińskiego i choroby ks. bp J. Leśniaka oraz ks. bp 
Pr. Bończaka44.

Z okazji św iąt Bożego Narodzenia 1953 roKu bp L. Grochowski napisał 
ękolicznościowy, ogólnie ujęty artykuł pt.: „Pokój ludziom dobrej w oli” 45. 
Na podstawie odnośnych 'tekstów Pięcioksięgu Moj żeszowego, Księgi Psalmów  
i Proroctwa Izajasza pisze bp L. Grochowski krótko o  tym, że Jezus Chrys
tus jest przepowiedzianym przez mesjańskie teksty starotestam entówe Me
sjaszem . Ale w  powiązaniu z hymnem, jaki aniołowie śpiewali nad stajnią 
betlejemską, w  której było nowo narodzone Dziecię: „Chwała na wysokości 
Bogu, a na ziemi pokój, ludziom dobrej w oli” — ąutor pyta: „Gdzie jest 
^eri przepowiedziany pokój na ziem i” *6. I odpowiada:, „Na świecie nie ma 
pokoju, bo ludzkość nie chce słuchać nakazów i poleceń Jezusa Chrystusa. 
Pełiśn pychy i samolubstwa człowiek współczesny zdeptał ideały Boże i praw
dy Boże, które Jezus ogłosił na świecie, i dlatego krwawi i  cierpi. : - 

To nie Bóg, ale sam  człowiek zamienił tę ziem ię na padół płaczu. Jezus prz^- 
szedł na ten świat, aby padół płaczu zamienić na Królestwo Boże, królestwo 
miłości, pokoju i radości” 47. ' "

,;Nad trumną Wodza” ^  fep L. Grochowski w  k olejną . smutną rocznicę 
śmierci Pierwszego Biskupa Pr. Hodura w  tak zatytułowanym artykule 
przypomina krótko istotę dzieła śp. bp Fr. Hodura, mianowicie pogłębianie 

.i rozszerzanie PNKK w  różnych stronach Ameryki, a potem i Polski. 
Wiarą, że to się ziści — pisze bp L. Grochowski — żył, działał i nam w  swo- 
im testamencie przekazał” 49 Pierwszy Ksiądz Biskup Franciszek Hodur.

/ « T a m że .  • • ■

"  Bola Boża 1953, n r  49, s. 2—4.
45 p rzebudzen ie  1953, n r  51 8. 1—2.
*  T a m że , s . S.

Tamże.
-u przebudzenie 1954, n r  7, s. 1—3. •
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Przypomniał też bp L. Grochowski słowa Organizatora Kościoła Narodo
wego: „Trzeba więcej słuchać Boga, aniżeli ludzi, a Bóg nam polecił złą- 
czyc nasze losy i rozpocząć święte dzieło Kościoła Bożego najpierw w  Scran- 
ton, a potem w  różnych stronach Ameryki i Polski”50. Artykuł ten bp 
L. Grochowski kończy następującymi zdaniami: „Twój testament, Wodzu, 
jest dla nas rozkazem. Ślubowanie składaliśmy ci przy święceniach kapłań
skich i  konsekracji biskupiej, ponawiamy je dziś przy Twojej trumnie. Nie 
ustąpimy z drogi, którą Tobie i nam wskazał i wyznaczył Bóg, pójdziemy 
naprzód tak kapłani, jak wierny lud, bo wierzymy, że prawdą, walką i pracą 
zwyciężymy” 51.

Znowu, aby przerwać analityczne omawianie artykułów, wymienimy 
jak poprzednio, w  przypadku chronologicznym, krótkie ogólnie ujęte, raczej 
okolicznościowe, po czym wrócimy do omówienia ważniejszych tematów’ tych 
artykułów.

W „Przebudzeniu” z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego opubliko
wał bp L. Grochowski „Życzenia Wielkanocne” 52, „Dookoła . spraw syno
du” 53 (idzie o IX Synod, który się odbył w  Buffalo w  1954 r.), „Żałobna 
rocznica” 54, „W 58-mą rocznicę” 55 (58 rocznica PNKK, n.), „Niech odpoczy
wa w  pokoju” 56 (druga rocznica zgonu bpa Fr. Hodura i złożenie Jego zwłok 
do mauzoleum).

Przed IX Synodem, który do Buffalo jako swój pierwszy synod zwołał 
Pierwszy ks. bp L. Grochowski, wydrukował w  „Przebudzeniu” razem 
z Księżmi Biskupami Janem Misiaszekiem i Józefem Sołtysiakiem jako 
współautorami — artykuł p t.: „Witamy” 57. W artykule tym, który można by 
nazwać apelem, odezwą, Księża Biskupi wskazują ina demokratyzm panu
jący w  Kościele Apostolskim, wskazując na wybór spośród dwóch kan
dydatów’: Barsabasa i Macieja właśnie Macieja (por. Dz. Ap. I, 26) i roz
ważania te kończą stwierdzeniem: „Ostatecznie system  demokratyczny 
został zupełnie obalony na synodzie watykańskim  w  roku 1869 i 1870 
(w „Przebudzeniu” wydrukówano błędnie 1870 i 1871), kiedy ten Synod .pod 
naciskiem papieża i jezuitów uchwalił dogmat o nieomylności papieża. 
Synod w  papieskim Kościele w  obecnych warunkach byłby tylko farsą, 
bo przecież omylni ludzie nie mogą poprawiać „nieomylnego” papieża” 58... 
„Nieomylnym jest tylko Bóg. Kto przypisuje śmiertelnikowi nieomylność, 
ten go czyni Bogiem. Prawdziwemu Katolickiemu Kościołowi pozostaje tylko

so Tamże.
5* Tamże.
K Tamże, 1954, n r 15, s. 2 i 4.
“  Tamże, n r  19, s. 3.
“  Bola Boża 1955, n r  6, s. 2—4.
6S Bola Boża 1955, n r, 10, s. 2—3.
=< Bola Boża 1955, n r  27, B. 2—5.
«  Przebudzenie 1954, n r  29, s. 2—3. 
“  Tamże, s. 3.
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jedna droga, a tą drogą jest powrót do zasad prawdziwego Apostolskiego 
Kościoła. Tę drogę wybrał Kościół Polski Narodowy Katolicki. Przywrócił 
wiernym prawa, zaprowadził demokratyczny synodalny ustrój w  rządach” S9. 
I jeszcze jedno zdanie przytoczymy z tego przedsynodalnego orędzia: „Ko
rzystając z przywilejów, które obowiązywały w  pierwszym Apostolskim  
Kościele, my, jako wierne dzieci prawdziwego Apostolskiego Kościoła, 
zbierzmy się na IX-tym  Fowszeclinym Synodzie, aby radzić nad dobrem 
Kościoła” 60.

Przed świętam i Bożego Narodzenia 1954 roku bp L. Grochowski wydru
kował artykuł okolicznościowy w „Przebudzeniu” p t.: „Na narodzenie Syna 
Bożego”.61 Rozważania swoje autor oparł o odnośne teksty Pisma Świętego 
Starego Testamentu, po czym zacytował z Ewangelii według św. Jana: „Do 
swej własności przyszedł (tzn. Jezus Chrystus, n.), ale swoi Go nie przyjęli. 
Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi,- tym  
którzy wierzą w  imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej 
wo-li mężczyzny, lecz z Boga” 62. A pod koniec artykułu p isze: „Kto poznał 
i zrozumiał Jezusa,' ten wie, żę ubogi Mistrz z Nazaretu posiada wielkie skar
by, które przewyższają wszystkie bogactwa tego świata. A to są. skarby 
ducha” 63. Artykuł o podobnej treści wydrukował bp L. Grochowski również 
w „Polce”, dając mu tytuł: „Przyszedł do własności, a swoi Go inie przyjęli” 64.

W miesiącu maju 1955 r. bp L. Grochowski wydrukował okolicznościowy 
artykuł złożony z. dwóch części pt.: „Święta w  miesiącu maju” 65. W części 
pierwszej pisze o tym,' że „Ten najpiękniejszy z miesięcy, miesiąc maj, ofia
rowaliśmy Matce Najświętszej, której oddajemy głęboką cześć w  pięknych 
nabożeństwach majowych i słuskiie czynimy. Kto kocha Jezusa, ten czci 
i kocha Jego Matkę Najświętszą. Wszak sam Bóg Ją wybrał i przeznaczył 
na Matkę Syna Swojego” 66. W części drugiej przypomina, że: „W drugą 
niedzielę maja nasz Kościół święty ustanowił święto Pamięci Ojczyzny 
Polski”. I nieco dalej dodaje: „Któż z nas zapomniał o tych stronach ro
dzinnych, gdzie przeżył lata młodości, ten czarowny i  najpiękniejszy okres 
życia. Kto z nas nie tęskni i nie pragnie, aby przynajmniej przed śmiercią 
zwiedzić te drogie pam iątki,, z którymi się łączą najpiękniejsze przeżycia 
i w sp o m n ie n ia  młodości. Ojczyzna to nie tylko miejsce rodzinne. To kraj 
cały. To naród, to mowa i pieśń ojczysta, to długowiekowe zdobycze du-

51 Tamże, 
su Tamże.
“  Tamże, 1954, n r  29; s. 2—3.
82 Jan  I, 11—13 (Biblia to  jest Pismo Święte Starego Testam entu, B rytyjskie i Z a

graniczne Towarzystwo Biblijne. W arszawa 1975). '  
•s Przebudzenie 1954, n r 50, s. 3. (zob. również Bola Boża 1954, n r  50—51 s. 2—4). 

. «‘ Polka 1954, n r  4, s. 1—2.
•5 Bola Boża 1955, n r 18, s. 2—4.
«« Tamże, s. 2.
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cha, to zwyczaje i obyczaje ojców naszych, które' i nam są bliskie, bo się 
poczęły z :duszy narodu” 67.

Jak już Wiele razy z okazji świąt Bożego Narodzenia, również w  1955r; 
redakcja „Polki” jako artykuł wstępny wydrufcowła świąteczne życzenia au
torstwa bp Grochowskiego pt. { „Pokój ludziom dobrej w oli” •».’ W życze
niach tych autor wpierw oparł'się o zdanie Ewangelii według św. Jana: 
„Albowiem tak Bóg umiłował świat ; żeS y tia  swego jedńorodzonego dał, aby 
każdy, ktp; Weń wierzy nie zginął, ale miał żywot wieczny” 69 i zwrócił 
uwagę ną rolę miłości w  stosunkach międzyludzkich. Podkreślił też, że mimo 
iż Jeżus Chrystus z miłości do ludzi przyszedł na świat: „przyszedł do 
swoich, ale Swoi Go nie przyjęli”. Uwypuklił też, iż Jezus „przynosi pokój 
dla wszystkich, ale pokój ten otrzymują tylko ci, którzy mają dobrą wolę 
i którzy w  dobrej woli przyjmą Jezusa za- swego wodza i nauczyciela... 
Oddajmy Bożemu D'zieciątku serca nasze, bo to dar dlań najdrożsizy. Niech 
w  sercach waszych zamieszka... Niech tam 'króluje... Jfiech włada.” 70

Rozpocznijmy nową grupę artykułów, któćre wym ienim y tylko z tytułów, 
od parafrazy hasła PNKK, której dokonał bp L. Grochdwski, dodając do 
tego hasła „i ofiarą”, w  artykule p t.: „Prawdą^ pracą, walką i ofiarą” Ji. 
Następne tematy, względhie tytuły artykułów brzmią: „Szczęśliwego No
wego Roku” 72, „Na prbgu Nowego Rokii” 78, „W trzecią rocznicę’.’74 (zgonu 
śp. top Fr. Hodura, :n.), „W 59-tą rocznicę” 75 (zorganizowania PNKK,
„W 59-tk rocznicę poświęcenia pierwszej Katedry Narodowego • Kość^oła”-7*,• 
„Świąteczne życzenia” 7.7, „Przyszedł do swoich, a swoi Go nie przyjęli” 78, 
„Strzeżcie się fałszywych ęroroków” n ,, „Bogu niech będą dzięki” 80 (reflek
sje po X  Powszechnym Synodzie PNKK w  Chicago 1958 r., n.), „Droga do 
zwycięstwa” 81, „Pokój ludziom dobrej w oli” 82, „Z Nowym -Rokiem” B3, 
„Moje życzetiia świąteczne” 84, '„Nie lekceważmy wskazań wieszczów” 8?,

17 Tamże, s. 3.
«» Polka 1955, n r  4, s. 1—2.
»• J . m, 16.
™ Polką 1955, n r  4, s. 2.
n  Bola Boża 1955, n r  50, s. 2—.
« Bola Boża 1955, n r  52, s. 2—4.
,3 Bola Boża 1956, n r  1, s. 1—2.
«  Bola Boża 1956, n r  fi, s. 2̂ —5.
*5 Bola Boża 1956, n r  10, s. 2—4.
™ Bola Boża 1956, n r  26, s. 2—4.
”  Bola Boża 1956, n r  51, s. 4—5.
18 Rola Boża 1956, n r  6, s. 2—i.

Bola Boża 1858, n r  6, s. 1—2.
80 Bola Boża 1958, n r  29, s. 1—2.
81 Bola Boża 1958, n r  30, s. 2—3.
** Polka 1958, n r  4, s. 1—2.

.“  Bola Boża 1959, n r  U ‘, s. 1—2,
81 Polka 1959, n r  1, s: 2—3.
o5 Bola Boża 1959, n r  6, s. 2—i.
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„Czuwajcie a módlcie się” 8e, „Ostatnie napomnienie Chrystusa” 87, „Na 
groby bracia, na groby” 88, „A swoi Go nie przyjęli” 89, „Kto nam odwali 
kamień od drzwi grobowych?” s0, „Szczęśliwego Nowego Roku” n i „Rozpo
cznijmy Nowy Rok nową siejbą” 92, „Nie dajmy się zwyciężać złu” 93, 
>,W żałobną rocznicę”-94, „Ozemuż nie dziś” 9S, „Hosanna Synowi Dawidowe
mu” 96, pMódlmy się” V, „Czuwajcie a módlcie się” 98, „Oddajmy Hołd Bożej 
Dziecinie” ", „Kto ham odwali kamień ode drzwi grobowych” 100, „Z npwym  
Rokiem”,101, „Nasze noworoczne zadanie” 102.

W początkach lutego 1956 roku, kiedy zbliżały się • dwa ważne terminy, 
mianowicie 16- lutego, 3 rocznica śmierci Organizatora PNKK i 14 marca 
pięćdziesiąta dziewiąta rocznica założenia PNKK, bp L. Grochowski opu
blikow ał> w  „Ro^i Bożej” artykuł pt.: „Dwie rocznice” 103. W artykule tym  
m.in. stwierdza „że kośció ł P.N.K. był dziełem Boga. Sama historia tę praw
dę potwierdza. Już w  15-tym wieku naród polski usiłuje się wyzwolić z pa
pieskiego vjarzma. Znakomity pisarz polityczny Jan Ostroróg, wojewoda 
poznański, pisał: „Bolesna i nieludzka uciążliwość dręczy także Królestwo 
polskie ze wszech miar wólne, równie i -w  tym, że nieustanną chytrością 
Włochów tak: daleice Łudizić się dajemy, iż  pod pozorem pobożności i fa ł
szywej nauki, a raczej istotnego zabobonu, tak w ielkie sumy pieniędzy do 
dworu, jak nazywają rzymskiego, corocznie dozwalamy wyprowadzać 
w  opłacie ogromnej daniny. Chytrzy i  podstępni Włosi przywłaszczyli sobfe 
tę władzę, gdy my tymczasem póziewamy i zasypiamy... Powtarzamy — 
kontynuuje swój artykuł bp L. Grochowski — ten już znany czytelnikom  
ustęp z historii głównie w  tym celu, aby zwrócić uwagę na ten fakt-, że 
Polacy jeszcze przed Reformacją y fą ży li do wyzwolenia z rzymskiej nie
w oli” 104. : Dalej autor cytuje jeszcze wypowiedź ks. Jana Długosza oraz

8» Bola Boża 1959, n r  9, s. 2—ł. 
f  Bola Boża 1959, n r  15, s. 2—3. 
ss Bola Boża 1959, n r  44, s. 2—4.

Bola Boża 1959, n r  51—52, s. 1—4. 
m Polka 1960, n r  1, s. 1—3.
“  Bola Boża 1960, n r  1, ś. 1—3.
“  Bola Boża 1960, n r  3, 2—5.
•» Bola Boża 1960, n r  5, s. 2—4.
•‘ Bola BOża 1960, n r  7, s. 2—5.
« Bola Boża 1960, n r  8, s. 2—4.
*> Była Boża 1960, n r  15, s. 2—4.
«  Bola Boża 1960, n r  18, s. 2—3.
» Bola Boża 1960, n r  23, s. 2—5.
» Bola Boża 1960, n r  52, s. 1—2. 
wo Polka 1965, n r 1, s. 1—3.
1«< Bola Boża 1961, n r  1, s. 1—3, 
u® Bola Boża 1961, n r  2, s. 2—3.

Bola Boża 1956, n r  5, s. 2—4. 
im Tamże, s, 3.
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powiedzenie wielkiego polskiego poety,' Juliusza Słowackiego, który aby 
ratować to riąęą ) Ojczyznę woła: „Polsko, twa zguba w  Rzymie!” 105. I bp 
L. Grochowski dodaje: „Podobne ostrzeżenie głosi w ielki poeta Mickiewicz,, 
jak też poetka Maria Konopnicka i inni w ielcy Polacy... Wielu wybitnych  
Polaków poznało źródło zł a i nieszczęść Polski, ale inikt nie miał odwagi 
stanąć do walki z kolosem, który Polskę jako swoją ofiarę óbezwładnił 
i w  niewolnicę zamienił. Jednakże Opatrzność czuwa nad nami, Bóg nam 
dał mężaj, który nie słowami, ale odważnym czynem . wypowiada walkę 
goliatowi i przy pomopy Bożej zwyciężą... Ksiądz Biskup Franciszek Hodur 
przez swój odważny krok w  wielkim' stopniu zasłużył się chwalebnie pol
skiemu narodowi” 10e.

W artykule pt.: „Hosanna — ukrzyżuj” 107 bp Ł. Grochowski wypowiada 
szereg m yśli związanych z jednej strony z triumfalnym wjazdem Jezusa 
w  Niedzielę Palmową do Jerozolimy, z drugiej z niesprawiedliwie Nań w y
danym przez Sanhedryn wyrokiem śmierci i jego wykonaniem. I tu wypo
w iada m.in. takie znamienne zdania: „1 naradzili się (tzn. przedniejsi kapła
ni żydowscy i  starsi ludu, n.), aby Jezusa zdradą pojmać i zabić ... Zdrajców, 
tak w- przeszłości", jak też i dziś, można kupić. Sprzedał się też nieszczęsny 
i niewierny uczeń, Judasz, i wśród nocy ciemnej, kiedy Jezus modlił się za 
wszystkich, nie pomijając zdrajcy, wydał swego Mistrza w  ręce upodlo
nych 'grzeszników. Po tym następuje sąd, zeznania fałszywych wyszukanych,, 
świadków” 108 ... I autor pod koniec swego artykułu podkreśla, uwydatnia 
bardzo wyraziście^ kontrast zdarzeń i postaw ludzkich, pisząc mianowicie, 
że: „te same tłumy (ma na m yśli tłumy entuzjastycznie witające Jezusa 
wjeżdżającego na osiołku w  Niedzielę Palmową do Jerozolimy, n.), stojąc 
przed pałacem Piłata (w kilką dni później, in.), który pytał, kogo ma 
ocalić: Barabasza czy Jezusa..., n ie m iały odwagi stanąć w  obronie spra
wiedliwego, w  obronie prawdy. Na podwórku Piłata zabrzmiało jednogłośne 
żądanie: „Ukrzyżuj Jezusa a wypuść Barabasza” 109.

W artykule pt.: „Błogosławieni, którzy płaczą” n0, opartym o Mt. V, 4: 
„Błogosławieni, którzy płaczą,' albowiem oi)i będą pocieszeni”, autor zasta
nawia się  nad tym, kogo treść tego błogosławieństwa, dotyczy i konkluduje 
cytatem: „Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną; płaczcie nad sobą 
i mad dziećmi waszym i” m . Bp L. Grochowski kontynuuje-, aktualizując 
treść tego ostatniego- zdania: „Płaczcie nad przewrotnością i złośliwością 
własną. Płaczcie nad lenistwem duchowym, które was pozbawia tego

105 Tamże, s. 4.
loe Tamże.

Bola Boża 195G, n r  12, s. 3—4.
ios Tamże, s. 3. 
łoi Tamże, s. 4.
uo Bola Boża 1956, n r  16,' s. 2—4. 
>11 Łk. XXIII, 28.
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wszystkiego, co ku pokojowi prowadzi. Płaczcie nad bezbożnym światem, 
który na oślep biegnie/do przepaści i zguby. Płaczcie nad ludźmiVbezbożny- 
m i, dzikimi, którzy wyzbyli się wiary, zatarli głos sumienia, a ewoira bar
barzyństwem i zbrodnią .zakrwawili świat- cały. Płaczfeie nad córami-i syna
mi. waszym i, którzy w  głupocie i  zaślepieniu lekceważą przykazania' Boże 
i biegną za występnymi rozkoszami życia, które się Iceńczą cierpieniem/ 
i -łzami. Płaczmy wszyscy, jeżeli nie nad własnymi błędami, to nad błędami 
drugich, bo orne są zarazą, która śmierć ,w sobie kryje. Oby te  łzy obmyły na
sze i ich .winy i  stały się , początkiem duchowego otrzeźwienia i  zmartwych
wstania" 112. '
' , W .artykule pt.: „Synody diecezjalne” 11?, z okazji mających się odbyć 
.syńódów diecezjalnych, i odbywanyeh- w  przeszłości, bp L. Grochowski przy
pomina* już w  swoim czasie wypowiedziane uwagi i; myśli, dotyczące za

rów no istoty synodów diecezjalnych i ich roli w  Kościele w  ogóle; jak rów-
- nież ustęoju synodalnego pańującś^o w: czasach, apostolskich i  pierwszych 
wiekach chrześcijaństwa.
■ „Wielka przyszłość przed nami” 114 — to tytuł, w  którym bp L. Grochow
ski m .in . przytaczając zdanie bp J. J. Wright z Worchester, Mass.: „Że 
Kościoły Narodowe są największą herezją”, stawia pytanie: „Cóż to za 

. groźna herezja, która tak zaniepokoiła p£f>ieskich biskupów w  Amerycę? 
Przecież papieski Kościół urzędowo uznaje ważność konsekracji, biskupów, 
jak też święceń kapłańskiph, w  Polskim Narodowym i Katolickim Kościele, 

;Jak też Narodowych Kościołach: .Prawosławnym, Greckim i innych: Ta 
■here.zja polega na tym ^że na całym św ięcie powstaje ruch za unarodowie
niem  Kościołów” U5. W artykule pt.: zapłakał Jezus" 116 pb L. Grochow
ski s^uje rozważania nad słowami i  płaczem Jezusa nad Jerozolimą, o któ
rej to stolicy wiedział jako Bóg, 'że z powodu grzechów i niedowiarstwa 
ówczesnego ludu żydowskiego, a zwłaszcza jego przywódców, którymi: byli 
jarzede wszystkim faryzeusze i uczeni w  Piśmie, .zostanie całkowicieMzbUr- 
•rzona.

W artykule pt.: „U stóp Marii” 117 bp L. Grochowski w  sposób bardzo 
sogólny i okolicznościowy, (bo artykuł ten  wydrukował w  maju, miesiącu 
^poświęconym Najśw.) Maryi. Pannie, wypowiada szereg- m yśli głównie 
na podstawie tekstów Pozdrowienia anielskiego: „Błogosławionaś Ty między 
niewiastam i i błogosławiony Owoc żywota Twojego — Jezus”... „W Bogu 
nasze'o.narcie” 118, bp; L: Grochowski, przytaczając szereg przykładów z ży-

«* Rola Boża 1956, n r  16, s. 4.
Bola Boża 1956, n r  18, s. 2—i 
Bola Boża 1956, n r  38, s. 2—4.

us .Bola Boża 1956, n r  38, s. 4.
" •  Bola Boża 1956, n r, 48, s. 2—4.
W  Bola Boża 1957, n r  18, s. 2—4.

Rola Boża 1957, n r  27—28 s. 2—i
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cia współczesnego, kieruje jednak myśli człowieka, jak to czynił niejedno
krotnie, ku Bogu, w  którym jest nasze oparcie,.

Polski Narodowy Katolicki Kościół m.in. ustanowił również święto Bra
tniej Miłości, które to święto postanowił uroczyście obchodzić w  każdą 
drugą niedzielę września. Temu świętu i  jego treści, celowi, po
święcił bp L. Osuchowski artykuł pt.: „Uczci jmy godnie święto Bratniej 
Miłości” 119. „Kościół P.N.K. ustanowił święto Bratniej Miłości — pisze 
bp L. Grochowski —, głównie w  tym celu, aby przypomnieć wiernym, że dwa 
przykazania miłości są fundamentem, na którym się opiera wielka religia 
Jezusa Chrystusa”.120 Autor przypomina tu kilka tekstów z nowego Testa
mentu, uwypuklając przede wszystkim zdanie św. Jana apostoła: „Synaczko- 
w ie moi, nie miłujmy słowem ani językiem, ale uczjyikiem i prawdą” 121.'

Dziesiąty Powszechny Synod PNKK, a z kolei' swój drugi, Pierwszy 
biskup Leon Grochowski zwołał na podstawie odnośnego artykułu Kon
stytucji PNKK specjalnym orędziem, dekretem, ogłoszonym w „Roli-Bożej” 
pt.: „Dziesiąty Powszechny Synod Polskiego Narodowego Katolickiego Koś
cioła” 122. W dekrecie tym poza formalną jego stroną przypomniał też to,
o czym już niejednokrotnie mówił i pisał, mianowicie, że PNKK jest Kościo
łem, który opiera się na ustroju synodalnym i nie uznaje dogmatu o nie
omylności papieża. W artykule tym czytamy: „Dogmat nieomylności papieża 
jest największą herezją w  chrześcijańskim Kościele. Wyznawcy P.N.K. 
Kościoła powinni dziękować Bogu za to, że nam wskazał drogę powrotu 
do prawdziwego Apostolskiego Kościoła. Jak również za pomoc i opiekę, 
jaką otaczał Kościół św ięty” 123. Następnie wylicza ważne zadania, jakie 
ma do spełnienia PNKK w Ameryce i Polsce. A kończy swoje orędzie 
następującymi zdaniami: „Wierzę, że nas wszystkich jednoczy troska o przy
szłość naiszego Kościoła, polskiego i amerykańskiego narodu, dlatego z ca
łym  zaufaniem oddaję w Wasze ręce tak losy Kościoła, jak też przyszłego 
Synodu, który reprezentując najwyższą władzę w  Kościele, może w dużym 
stopniu przyczynić się do jego rozwoju i chwały, do przybliżenia Królestwa 
Bożego na ziemi. W tym  ważnym przedsięwzięciu błagam Boga o pomoc i Was 
proszę o  współpracę i modlitwy” 124.

Już nieraz bp L. Grochowski pisał na temat konieczności i słuszności 
zorganizowania na wzór dawnych, zwłaszcza apostolskich czasów Kościo
łów  Narodowych w  ogóle, a w  szczególności Kościoła Narodowego dla 
narodu polskiego. Ale wśród innych artykułów wyróżnia się artykuł na
pisany przez bp L. Grochowskiego w  1958 roku, a wydrukowany w „Roli

119 Bola Boża 1957, n r  34, s. Z—i.
«« Kola Boża 1957, n r  34, s. Z.
>« List j . n i ,  18.
«  Bola Boża 1957, n r  48, s. 2—6

Tamże, s. 4 .'
Tamże, s. 6.
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B<jżej” pt.: „O Kościół Narodowy w  Polsce” 12S. W, artykule tym  zwracają 
uwagę jego pierwsze i ostatnie zdania. Oto one: „Naród Polski nigdy nie 
był i  nie będzie zadowolony z papieskiego Kościoła. Kiedy w  9-rtyim wieku 
święci’ Cyryl i  Metody rozszerzali chrześcijaństwo w państwie wielkomo- 
rawskim, „Morawscy Słowianie (do nich należała część Małopolski) pisze 
historyk W. Krasiński, sprzeciwiali się nabożeństwom zaprowadzonym przez 
Niemców, z którymi zawsze się kłócili o to, że im przeszkadzali modlić się 
do Najwyższej Istoty w  języku ich ojców” 12s. Następnie autor przytacza 
kilka w  tym zakresie danych i usiłowań założenia w  Polsce Kościoła Na
rodowego i tak ten artykuł kończy: „Z końcem dziewiętnastego i początkiem  
dwudziestego wieku plan unarodowienia Kościoła przybrał kształty realne. 
Bóg natchnął szlachetnego kapłana i dał mu zlecenie, aby wyzwolił lud 
polski z papieskiej herezji i nawrócił do prawdziwego Kościoła Apostol
skiego, czyli takiego Kościoła, jaki był za czasów apostolskich. Szlachetny 
organizator P.N.K. Kościoła... nie wyzwolił z papieskiej herezji całego na
rodu, przecież mimo trudnych warunków dużo osiągnął, a równocześnie 
nawet sceptyków przekonał, ż;e lud polski nie' potrzebuje obcych władców, 
którzy by w ięzili jego duszę i handlowali jego ojczyzną. Polska znajdzie 
drogę do Boga bez watykańskiego dyktatora” 127: W następnym numerze „Roli 
Bożej” bp L .Grochowski wydrukował bardzo programowy artykuł pt.: „Ozy 
Kościół Katolicki może być Kościołem Narodowym?” 12S. Przytoczmy z tego 
artykułu kilka charakterystycznych, chociaż ogólnie ujętych zdań. Czcigod
ny autor tak ten artykuł rozpoczyna: „Postanowiłem zastanowić się z wami, 
czytelnicy, nad pytaniem: Czy Kościół, Katolicki może być Kościołem Na- 
'■^odowym? Wyraz „katolicki” pochodzi od greckiego „katholon” co oznacza
— cały, czyli obejmujący całość nauki Pana Jezusa. Każdy człowiek, który 
wierzy w  naukę Pana Jezusa, podług wskazań tej nauki żyje i postępuje, jest 
członkiem katolickiego i Powszechnego Kościoła, który Jezus ustanowił 
dla wszystkich ludzi i na całym świecie. Posyłając uczniów swoich, aby 
kontynuowali misję przez Niego rozpoczętą, rzekł: „Idąc tedy nauczajcie 
wszystkie narody”, nie mówi: panujcie" nad narodami. Kiedy mówi „wszyst
kie narody”, tym samym stwierdza, że nauka Jego jest przeznaczona dla 
każdego narodu” 129. A pod' koniec artykułu stwierdza, że: „Żydowska syna
goga była i- jest Narodowym Kościołem Żydów. Jezus tedy ich Kościoła nie 
potępił, ale potępił duchowych władców i kierowników tegoż Kościoła. 
Potępił ich samolubstwo, ślepotę i zdradę nauki proroków... Najstarszy 
Kościół ^Chrystusowy Powszechny stanowiły Kościoły Narodowe. Kościół 
Grecki, Koptycki, Ormiański, Rzymski to przecież były Kościoły, które

1!S Bola Boża 1958, n r  3, s. Z—i.
«« Tamże, s. Z.
12’ Bola Boża 1.958, n r  3, s. Z—i.
i2s Bola Boża 1958, n r  4, s. 2—4.
lzs Tamże, s. Z.
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nie tylko językiem, ale nawet obrzędami się różniły... Te Kościoły Narodo
we wychowały największą liczbę religijnych m yślicieli i ludzi świętych. 
Nazywamy ich ojcami Kościoła, bo oni położyli fundament pod przyszły 
gmach chrześcijaństwa. Gdyby ich następcy istotnie na tych samych fun
damentach przez nich położonych i na tychże wzorach w  dalszym ciągu 
budowali, na św iecie byłby istotnie jeden Kościół złożony z poszczególnych 
Narodowych Kościołów złączonych prawdziwą miłością i wiarą, na której 
Jezus oparł fundamenty swego Powszechnego Katolickiego Kościoła’.’ 130.

Ważnego i trudnego zarazem zagadnienia dotknął, ogólnie go tylko 
omawiając, bp L. Grochowski w  artykule pt.: „Co będzie siał człowiek —■ to 
będzie żął” lal. Rozważania dotyczące tego tematu oparł o dwa teksty 
z Pisma Świętego Nowego Testamentu, a mianowicie z Listu do Galatów  
(VI, 8) oraz z Ewangelii według św. Marka (VIII, 36). Teksty te brzmią: 
„Nie łudźcie się: Bóg nie dozwoli z siebie szydzić. A co człowiek sieje, to 
i żąć będzie: Kto sieje w  ciele swoim, jako plon ciała .zbierze zgniliznę; kto 
sieje w  duchu jako plon ducha zbierze życie wieczne? (Gal. VI, 7—8). Oraz 
„Bo cóż pomoże człowiekowi zyskać świat cały, a duszę swą utracić?” 
(Mr. VIII, 36).

W artykule pt.: „Błogosław duszo moja Pana” 132 bp L. Grochowski 
zgodnie z tezą katolicką, że źródłem ostatecznym li pierwszą przyczyną 
dobra jest Bóg, ogólnie ten również trudny temat ujmując .stwierdza, że 
„Każdy dobry człowiek ma na nas w pływ  dodatni. Chętnie przebywamy 
w jego towarzystwie, ale ciepło, które promieniuje z jego dobrego serca 
ma swoje źródło w  Bogu i z Boga spływa na nas. Dlatego dobrzy ludnie 
cześć i podziękę składają Bogu za otrzymane dobrodziejstwa. My też łąa 
czymy się z nimi, a usta nasze niech powtarzają hymn wdzięczności i uwiel
bienia: „Boże, bądź błogosławiony ... Błogosławione niech będzie święte 
imię Twoje”.

W czasopiśmie, wydawanym przez Zjednoczone Towarzystwa Niewiast 
Polskich Adoracji Najświętszego Sakramentu PNKK, „Polka” — bp. L. Gro
chowski z okazji świąt Bożego Narodzenia opublikował okolicznościowy 
artykuł pt.: „A Słowo stało się Ciałem” 133. Motywem przewodnim tego 
artykułu jest stwierdzenie, iż Jezus z miłości ku ludziom, Jezus jako Logos, 
co znaczy Słowo, przybrał postać człowieka, czyli przybrał również jego 
ciało: Więc Słowo stało się Ciałem; Jezus' jako Bóg narodził się również 
jako człowiek z Najświętszej Maryi Panny. ■

Już niejednokrotnie i w  tym rozdziale naszej pracy, jak i w  jej dwóch 
pierwszych rozdiziałach podkreślaliśmy troskę o rozwój Kościoła Narodo
wego w  Polsce zarówno Pierwszego Biskupa i zarazem Organizatora PNKK

no Tamże, s. 4.
181 Bola Bóża 1958, n r  24, s. 2—4.
132 Bola Boża 1958, n r  32—33, s. 2—i.
im Polka 1954, n r 4, s. 2—3.
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Fr. Hodura, jak i jego następcy, czyli drugiego z kolei Pierwszego Biskupa 
PNKK, Leona Grochowskiego, ale z artykułu pt.: „Kościół Narodowy 
w Polsce w  ofensywie” 134, zwłaszcza z drugiej jego części zdaje się promienio
wać radość z nowego jakby okresu rozrwoju tego Kościoła w  Polsce. Pisze bo
wiem  autor, że w  ostatnim czasie do Kościoła Narodowego w  Polsce „zgło
siło swoje przystąpienie pięciu kapłanów rzymskokatolickich. Niektórzy z nich 
zajmowali w  rzymskim Kościele poważne stanowiska”'135. Spośród nich w Koś
ciele Polskokatoliekim zajmowali i zajmują poważne stanowiska: promotor 
piszącego tę rozprawę, biskup prof. Maksymilian Rode, zwierzchnik Kościoła 
Polskokatolickiego w  latach 1959—1965, i dr Jan Małuszyński, od wielu lat 
prezes Społecznego Towarzystwa Polskich Katolików. Szczegóły o bp 
M. Bodem podaje bp L. Grochowski we wspomnianym artykule136, jak rów
nież w  „Roli Bożej” (1959, nr 16, s. 5—6, oraz nr 23, s. 4—5 i 1960, nr 1, s. 6—7, 
gdzie jest mowa o ingresie bp M. Rodego z dnia 2 grudnia 1956 r. do ka
tedry Kościoła Narodowego w  Warszawie przy ul. Szwoleżerów 4. Podkreśl
my też, że głównym konsekratorem bp M. Rodego był Pierwszy ks. bp 
Leon Grochowski). Z tą samą tematyką i problematyką łączy się treść arty
kułu bp Leona Grochowskiego, wydrukowanego w  „Roli Bożej” pt.: „Po co 
jadę do Polski”?,137. Bp L. Grochowski pisze m.in. „Jadę do Polski głównie 
w tym celu, aby jasno określić stosunek Narodowego- Kościoła w  Ameryce 
do Kościoła Polskokatolickiego w  Polsce. Kościół Polskokatolicki w  Pol
sce wkrótce po wojnie światowej na Synodzie zdecydował zerwać łączność 
z Kościolejn naszym, w ięc tylko Synod Kościoła Polskiego może ten stosu
nek zmienić, a równocześnie określić, na jakich podstawach ma być oparta 
nasza wspólnota i współpraca Polskiego Kościoła z Kościołem Narodowym  
w Ameryce. Właściwie powinniśmy dążyć do jedności. Wolny Polski Naro
dowy i Katolicki Kościół powinien być jeden dla wszystkich Polaków bez 
różnicy, czy mieszkają w  Polsce, czy też są rozproszeni na wychodźstwie. 
Ktokolwiek odczuwa potrzebę duchowej łączności z  polskim narodem, powi
nien mieć otwartą drogę i dostęp do tego polskiego Kościoła ... Kościół 
Narodowy ma w  Polsce wielką misję i przyszłość przed sobą, dlatego powin
niśmy izjednoczyć wszystkie nasze siły tak w  Ameryce, jak też w  Polsce, 
aby caiy naród polski pozyskać dla tej Bożej i narodowej sprawy, którą 
nam Bóg powierzył w  opiekę. Dnia . 16 i 17 czerwca odbędzie się Pow
szechny Synod w  Warszawie... Jesteśmy przekonani, że dojdziemy z łatwoś
cią do zupełnego porozumienia, ponieważ my w  Ameryce nie chcemy 
rządzić Polskim Kościołem, ani narzucać mu swojej woli. Niech Powszechne 
Synody w  Ameryce i Polsce układają tnasz wzajemny stosunek tak w  za
kresie. wiary, jak też administracji i współpracy” 13S.

Bola Boża 1959, ń r  14, s. 2—5.
135 Bola Boża 1959, n r  14, s. 4.
130 Tamże.

Bolą Boża 1959, n r  22, s. 2—1.
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Wskutek widocznego ożywienia i uaktywnienia Kościoła Polskokatolic- 
kiego w  Polsce po IV Ogólnopolskim Synodzie, który się odbył w Warsza
w ie 16—17 czerwca 1959 r., przeciwko temu Kościołowi bardzo gwałtownie 
począł występować Kościół Rzymskokatolicki, a zwłaszcza Kardynał Stefan 
Wyszyński. Ta rzymska antynarodowa kampania dała Pierwszemu Bisku
powi L. Grochowskiemu asumpt do napisania artykułu pt.: „Zamach na 
Kościół Narodowy” 139. Bp L. Grochowski w tym artykule tak pisze m in .: 
„New York Times przez swojego korespondenta A. M. Rosenthala donosi 
z Częstochowy, że kardynał Wyszyński przemawiając do stutysięcznej rzeszy 
wiernych powiedział, że jego Kościół w  Polsce pokona Wszelkie próby pod
kopywania rzymskiego Kościoła, albo usiłowania obalenia zainteresowania 
polskiego ludu jego religią. Jako'na tych, którzy podkupują Kościół papieski, 
wskaizuje na Kościół Polsko-Narodowy Katolicki ... Kardynał n,ie wymienił 
żadnych problemów z państwem, a raczej kładł nacisk na życie rodzinne 
mówiąc, że rządy się zmieniają, zjawiają i znikają, rodzina. i Kościół pozo
staje. Wskazując na sprawców, którzy w  jego mniemaniu podminowują 
Kościół, wskazał na Polski Narodowy Kościół Katolicki, który nie uznaje 
zwierzchnictwa papieża, a ma parafie w  Polsce i w  Stanach Zjednoczonych. 
Kardynał powiedział: „Tak'zwany Polski Narodowy Kościół jest uzurpato
rem”. Jest to ciężki -zarzut i Kościół nasz w  Polsce powinien zażądać od 
kardynała dowodów na stawiane zarzuty. Nie chcemy poniżać najwyższego 
dostojnika papieskiego Kościoła w  Polsce, ani obniżać jego autorytetu, 
jeżeli jednak on sam to czyni,, to już nie z naszej winy. Nie idziemy do 
Polski, aby podminowywać papieski Kościół tamże, ale idziemy, aby dać 
w ielką religię w  oczyszczonej szacie milionom naszych rodaków, którzy 
papieski kościół opuścili i nigdy tam nie wrócą.” 140

„Święto Ubogich Pasterzy Kościół obchodzi w  pierwszą niedzielę po 
Bożym Narodzeniu. To święto przypomina nam tę gromadkę ubogich ludzi, 
którzy paśli trzodę na betlejemskich ugorach i pierwsi poszli za'Chrystu
sem. Jest to dziwne zrządzenie Opatrzności Bożej, szukającej w  biedakach 
i bezdomnych ludziach narzędzi do przeprowadzenia dzieła odrodzenia ludz
kości”. Te zdania bp L. Grochowski zamieszcza na początku artykułu p t.: 
„Święto Ubogich Pasterzy” in w  „Roli Bożej”, poprzedzając je takim wprowa
dzeniem: „W pierwszą niedzielę po Nąrodżeniu Jezusa Kościół Polski Naro
dowy Katolicki obchodzi święto Ubogich Pasterzy. To święto zostało uchwa
lone i zatwierdzone na Powszechnym Synodzie PNKK”. W artykule tym  
autor podkreśla wartość ubóstwa w  znaczeniu i ujęciu nadprzyrodzonym 
i artykuł swój w  dużej mierze, również jako uzasadnienie ustanowienia 
takiego święta PNKK, opiera o wypowiedziane przez Jezusa w  Kazaniu 
na Górize błogosławieństwa, a mianowicie: „Błogosławieni ubodzy, albo-

119 Bola Boża 1959, n r  36, s. Z—I.
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wiem wasze jest Królestwo Boże” (Łk. VI, 20)... Kościół Narodowy — koń
czy swój artykuł bp L. Grochowski — w m yśl-nauki Jezusa zawsze bronił 
pokrzywdzonych. Szczególną opieką otaczał lud pracujący. Dlatego ustano
wił święto Ubogich Pasterzy, co oni nawet przed królami pierwsi złożyli 
hołd Bożemu Dziecięciu. Nie stało się to z przypadku, ale iz Bożej Woli. 
Wszak Jezus też się nie narodził w pałacu, ale w  ubogiej stajni, aby nas 
pouczyć, że nie bogactwa materialne, ale skarby duchowe mają istotną 
wartość w  życiu człowieka” 142.

„Czy jesteś chrześcijaninem?” 143 — oto tytuł kolejnego artykułu bp 
L. Grochowskiego. Artykuł ten, chociaż ogólnie ujęty i jak na ten temat, 
objętościowo bardzo krótki, porusza bardzo istotną sprawę, sprawę kry
terium chrzęści jańskości chrześcijanina. Uważa, i słusznie, że istotą 
chrześcijańskości chrześcijanina jest realizowanie przez niego przykazania 
miłości bliźniego, czynnej miłości i miłości między chrześcijanami w  ogóle 
i w  ogóle między ludźmi. Oczywiście ta zwrotnie podwójnie sprzężona m i
łość uwarunkowana jest uprzednią miłością Boga ponad wszystko i  w naj
wyższym stopniu. Wracając zaś do analizy miłości do bliźnich i między 
sobą, czyli między ludźmi, autor' wskazuje na powiedzenie samego Jezusa: 
„Po tym poznają wszyscy, że jesteście moimi uczniami, jeśli miłość macie 
wzajemnie jedni ku drugim” (J. XIII, 35). I autor odwołuje się do jednego 
z wybitnych psychologów (szkoda, że nie podał jego nazwiska), który po
wiedział: „że nie byłoby samobójców na świecie, gdyby każdy z nich w ie
dział, że jest ktoś, który go kocha” 144.

Bardzo praktyczny wydźwięk ma artykuł bp L. Grochowskiego pt.: „To 
czyń a będziesz żył” 145, w  którym na przykładzie konsekwentnie realizowa
nych poglądów osobistych w  działalności politycznej takich wielkich mężów  
stanu jak prezydenci Stanów Zjednoczonych: Thomas Jefferson, Woodrow 
Wilson i Edgar Hoover — pokazuje pożyteczną łączność między swoimi 
przekonaniami, w  tym przypadku chrześcijańskimi, a praktyczną działal
nością codzienną, nawet w  wielkich sprawach politycznych. „To czyń a bę
dziesz żył” — mówi Jezus. Będziesz żył z Jezusem twórczym i szczęśliwym  
i nigdy nie opuścisz swego Zbawiciela. Będziesz żył, nie tylko dla siebie, 
ale i dla dobra bliźnich, dla dobra i szczęścia swej ojczyzny” 146. W'artykule 
p.: „Zimny, letni czy gorący” 147 stwierdza m.in.: „W czasach obecnych jest 
najwięcej takich chrześcijan, których nie można nazwać ani zimnymi, ani 
gorącymi. Pismo Święte daje im nazwę letnich, ale równocześnie mówi:

112 Rola Boża 1960, n r  2, s. 2—5. 
Rola Boża 1960, n r  10, s. 2—5. 
Tamże, s. 4.
Rola Boża 1960, n r  20, s. 2—S. 
Rola Boża 1960, n r  20, s. 6. 
Rola Boża 1960, n r  21, s. 2—5.
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„Bodajbyś był zimny albo gorący!” 148. Autor nazywa ich półchrześcijanami ' 
i pisze, że: „tacy pół-chrześcijanie stwarzają prawdziwe niebezpieczeństwo . 
dla • Kościoła” 149.‘ Z toku rozumowania, jakie wynika z całego arty
kułu i z jego ostatnich kilkunastu zdań, wywnioskować można, iż autor 
niedwuznacznie stwierdza, że rozwój PNKK w dużej mierze zależy od tego, 
by jego wyznawcy nie byli ani zimni, ani letni, ale gorący, tzn. konsekwentnie 
zaangażowani zarówno w  realizowaniu treści ideologii PNKK w swoim , 
życiu, jak również w  propagowaniu jej wobec innych. ,

Bp L. Grochowski daje tytuł: „Najważniejsze zagadnienie” 150 artykułowi, - 
wydrukowanemu w  „Roli Bożej”, ale na samym jego początku stawia sobie 
pytanie, co jest w  życiu człowieka najważniejszym zagadnieniem?
Bp L. Grochowski, powołując się na Apokalipsę151 bp Fr. Hodura, 
przytacza jego na to pytanie odpowiedź: „Dla mnie. bowiem religijne za
gadnienie jest ciągle najważniejszym, najbardziej interesującym proble
mem życia i śmierci. To pytanie, czy religia jest źródłem i bodźcem 
ludzkiego życia, . natchnieniem i wzmocnieniem, . czy tylko mumią 
galwanizowaną przez księży i  tych, co w  tej pracy mają interes, pali mię 
i dręczy, ożywia i niepokoi, smuci i cieszy w  takim samym stopniu i wczo
raj i dzisiaj, wtedy gdy się zdecydowałem zostać księdzem i teraz, gdy 
przeorawszy spory kawał Bożej roli, zatrzymuję się na chwilę i z „Ustronia” 
patrzę na szamotanie się ludzkiej istoty. Widzę przed sobą Mojżesiza, pro
roków, Buddę, Zoroastra, Mahometa, widzę Chrystusa, przejętych tą świętą 
ideą, że w  nich i przez nich działa Bóg. Korzę się i idę dalej”.152 A zatem  
najważniejszym zagadnieniem, taki wniosek można wyciągnąć z niniejszego 
artykułu, jest zagadnienie: Boga, Jezusa, słowem — zagadnienie religijne, 
które jest zarówno problemem życia jak i śmierci. „Korna prośba w  Dniu 
Zadusznym” 153 autorstwa bp L. Grochowskiego zwraca uwagę na skutecz- - 
ność modlitwy za dusze zmarłych. Pisze m.in. tak: „Jeżeli wierzymy w  Boga, 
to musimy wierzyć w  skuteczność modlitwy. Jeżeli modlitwa nam pomaga 
w  naszym ziemskim duchowym życiu, to dla nich też jest skuteczną... 
Wierzymy w  Twoją sprawiedliwość (Boże, n.), ale równocześnie — kończy 
swój artykuł — w Twoje miłosierdzie i dobroć nieograniczoną, dlatego z uf
nością i wiarą zanosimy ku Tobie, Dobroci nieskończona, te pokorne 
m odły” 154. . ■

Porusza też, chociaż bardzo ogólnie i tylko fragmentarycznie, w ażn e' 
zagadnienie przyszłości zarówno PNKK, jak i, wnioskować można, ludz
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kości w  ogóle, dzieci i młodzieży, oraz jakości ich wykształcenia i wycho
wania, a czyni to bp L. Grochowski w  artykule pt.: „Nasze jutro” I5S. Czy
tamy w tym artykule m.in.: „Wszyscy zgodzimy się na to, że dzieci mogą 
wyróść na szlachetnych i pożytecznych i religijnych ludzi tylko przez odpo
wiednią naukę i zrozumienie Chrystusowej religii. Przecież ta młodzież to 
Kościół w  rozwoju, jutrzejszy Kościół, więc, jaki będzie posiew.;, taki bę
dzie plon. Przyznać i to musimy, że największym i najważniejszym zada
niem każdej generacji jest ... kształcenie młodzieży. Przed tym wszystkie 
przedsięwzięcia i zobowiązania muszą ustąpić z drogi, chociażby najważ
niejsze. Jest to punkt, na którym cywilizacja idzie naprzód lub się cofa” 156.

Kończąc tę pierwszą część rozdziału trzeciego, przytoczymy wpierw  
jeszcze tylko tytuły tych tematów, które zostały przez bp L. Grochowskiego 
napisane np. z okazji pewnych św iąt ozy rocznic, a w ięc i ujęte bardzo 
ogólnie i fragmentarycznie, potem te tematy, które wprawdzie napisane też 
są z pewnej okazji, ale mimo swej ogólności dają jednak jakieś elementy 
nowe, przeto też je krótko omówimy, tak jak to czyniliśm y wyżej, względnie 
scharakteryzujemy je. Oto tematy pierwszej grupy.

„Pokój ludziom dobrej w oli” 157, „Nawrócić się do m nie” 158, „Kto nam od
wali kamień od drzwi grobowych” 159 (myśli wyrażane wyżej), „Trudny 
ale konieczny obowiązek” 160 (o konieczności odbywania spowiedzi), „Dla
czego jesteście bajaźliwi” 161, „Na rozmyślania adwentowe” 162 (autor również 
omawia konieczność i celowość odbywania spowiedzi w  ogóle, szczególnie 
adwentowej i wielkanocnej), „W dniu Zmartwychwstania” 163, „Jedenasty 
Powszechny Synod Polsko-Narodowego Kościoła Katolickiego” 164, „Pod 
krizyż” 165, „Zyj i działaj” 166, „To czyń...” 167, „Przyszedł do swoich, a swoi Go 
nie przyjęli” 168, „Szczęśliwego Nowego Roku” 169, „Nasze posynodalne za
dania” 17°, „W Dziesiątą żałobną rocznicę” m , „Życzenia wielkanocne” 172,

Polka 1961, n r  2, s. 1—2.
«• Polka 1961, n r 2, s. 1.
157 Polka 1961, n r  '4, s. 1—i.
IBS Kola Boża 1961, n r  7, s. 2—3.
119 Bola Boża 1961, n r  13, s. 1—2.
uo Rola Boża 1961, n r  28, s. 2—3.
Ul Bola Boża 1961, n r  32, s. 2—3.
i°2 Bola Boża 1961, n r  34, s. 2—ł.
is3 Polka 1962, ń r  1, s. 1—2.
w* Bola Boża 1962, n r  5, s. 2—4.
i*5 Bola Boża 1962, n r  8, s. 2—3.

Bola Boża 1962,.n r  12, s. 2—3.
i”  Bola Boża 1962, n r  13, s. 2—4.

Rola Boża 1962, n r  21, s. 1—4.
i°9 Rola Boża 1963, n r  1, s. 1—3.

Polka 1963, n r  3 s. 1—2.
” i Rola Boża 1963, n r  4, s. 1—3.
i”  Rola Boża 1963, n r  8, s. 1—8.
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„Błogosław duszo moja Panu” 17S, „Niezapomniane przeżycia duchowego 
przebudzenia” m , „Kto nam odwali kamień od drzwi grobowych” 175, „Kto 
z Boga jest, słów Bożych słucha” 176, „Bóg się wam rodzi” 177, „Z Nowym  
Rokiem” m , „Jak świat traktuje wysłańców Boga” 179, „Nasze zadania 
w  Nowym Roku” 180, „Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom  
dobrej w oli” 181, „Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom  
dobrej w oli” 182, „Z nowym Rokiem” 183, „Nasze ślubowanie w  rocznicę na
rodzenia Jezusa” 184, „Nasze zadanie w Nowym Roku” 185, „Chrystus zmar
twychwstał” 186.

Bp L. Grochowski w  swojej działalności kościelnej i społecznej, również 
i publicystycznej, chyba nigdy nie pominął uczczenia wielkich rocznic, 
m.in. również napisaniem o nich okolicznościowych artykułów; chodzi, jak 
to widać z następnych artykułów głównie o dwie wielkie rocznice. W „Roli 
Bożej” z roku 1961, nr 9, ogłosił nawet d w a. z tego zakresu artykuły. Jeden 
pt.:. „W 64-tą rocznicę” 187, drugi pt.: „Uczcijmy historyczny moment” 188. 
W pierwsizym wspomina moment wielki o historycznym znaczeniu, bo 
w tym czasie narodził się wolny Polski Kościół, który da Bóg, będzie 
Kościołem przyszłości tila całego narodu” 189. I po kilku refleksyjnych zda
niach stwierdza autor: „Z woli Bożej narodził się wolny Pplski Chrystuso
w y Kościół na wolnej ziemi amerykańskiej... Ks. Biskup Franciszek Hodur 
odchodząc do wieczności 8 lat temu pobłogosławił Polski Narodowy Kościół 
Katolicki Apostolski, liczący około 300 tysięcy wiernych w  Ameryce i K a
nadzie i blisko 150 tysięcy w  Polsce... Przeciwności nie zniechęcą praw
dziwych apostołów Chrystusowych. Przeciwnie, dodają tym więcej bodźca 
do wiernej i gorliwej pracy. Prawdą, pracą i walką zwyciężymy i zwycię
żać będziemy” 190. W drugim artykule autor podkreśla, że: „tylko to jest 
wieczne, oo przedwieczny i nieomylny Bóg tworzył; to trwa na wieki”.

173 Bola Boża 1963, n r  16, s. 1—2. 
iu Bola Boża 1963, n r  21, s. 1.
175 Bola Boża 1961, n r  6, s. 1—2. 
™ Bola Boża 1964, n r  12, s. 1—2.
177 Bola Boża 1964̂  n r  25, s. 1.
118 Bola Boża 1965, n r  1, s. 1—2.
178 Bola Boża 1965, n r  9, s. 1—2.
180 Bola Boża 1966, n r  1, s. 2—3.
181 Bola Boża 1966, n r  21, s. 2.
»“ Bola Boża 1967, n r  20, s. 2—3,
185 Bola Boża 1968, n r  1, s. 2—4.
M* Bola Boża 1968, n r  21, s. 2—4.
185 Bola Boża 1969, n r  1, s. 2—3.
18a Bola Boża. 1969, n r  5, s. 2—5.
187 Bola Boża 1961, n r  9, s. 2—i.
188 Bola Boża 1961, n r  9, s. 4—5.
u> Tamże, s. 2.
im Tamże, s. 4.
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„Religia chrześcijańska jest dziełem wszechmocnego Boga, a więc jest 
i pozostanie na wieki. To religia reprezentuje wartości, które są'konieczne 
dla życia człowieka, narodów., i ludzkości. Jeżeli przekreślimy chrześcijań
stwo, to tym samym zniszczymy najpiękniejsze zdobycze naszej kultury, 
a w  końcu samego człowieka... Znikną Kościoły oparte na samolubstwie, 
obłudzie i oszustwie, bo i takie podszywają się pod miaino chrześcijaństwa, 
ale Kościół, który będzie apostołem prawdiziwego braterstwa, miłości, spra
wiedliwości, rozwoju ducha i pojstępu ku Bogu, ku światłu i dobru nie dla 
kast wybranych, ale dla wszystkich ludzi, jest i będzie konieczną potrzebą 
człowieka”.

„Taki właśnie Kościół pozostawił nam Jezus Chrystus. Takim Kościołem  
jest Kościół Polski Narodowy Katolicki i daj Boże, aby takim pozostał na 
zawsize” 1B1. O konieczności rozwoju Kościoła Narodowego w  Ameryce
i Polsce pisze bp L. Grochowski w  artykule pt.: „Potrzeba Kościoła Naro
dowego w  Ameryce i w  Polsce” 102. W artykule pt.: „Nasize zadania w No
wym Roku” 193 bp L. Grochowski obok niewątpliwej jego zdaniem koniecz
ności kontynuowania pracy i działalności Kościoła we wszystkich jego' dzie
dzinach, w  artykule tym spełnianie kilku zadań w  bieżącym', 1962 roku, 
uważa za szczególnie ważne. A są to zadania następujące. Pierwsze to jak 
najściślejsze powiązanie życia i pracy Kościoła i wszystkich jego sług
i wiernych z Jezusem Chrystusem. Drugi konieczny obowiązek to szcze
gólnie wielka opieka nad Szkołą Chrześcijańskiego Życia i polską szkołą. 
Trzeci obowiązek to wytężona praca „w naszych typowych towarzystwach 
kościelnych. Znamy towarzystwa żeńskie Adoracji N. Sakramentu, Marii 
Konopnickiej, Dzieci Marii, Dziewcząt, męskie towarzystwa: młodzieży 
Zmartwychwstanie i Obrońców Kościoła Narodowego. Mamy tfeż Zjedno
czone Chóry K.N. i Towarzystwo Bożej Miłości, dla mężczyzn i niewiast... 
Każdy inteligentny człowiek łatwo rozumie, że przez połączoną i skoordyno
waną akcję można wykonać wielką i pożyteczną pracę dla Kościoła” 194. 
Wreszcie — pisze bp L. Grochowski — moim obowiązkiem, nałożonym mi 
przez odbyty w  Chicago Synod, jest odwiedzić wszystkie senioraty w czte
rech diecezjach” 195.

W artykule pt.: „Idziemy naprzód” 196, dając we wstępie jakby ogólne 
sprawozdanie, pisze dalej o dobrym rozwoju, i stanie Szkoły Chrześcijań
skiego Życia, o opiece nad starymi księżmi, o wydawnictwach, ale w  środku 
artykułu podkreśla i wyraża szczególną radość z rozwoju i stanu Semina
r iu m ‘Duchownego, o czym tak pisze: „Z prawdziwym zadowoleniem i uz-

Tamże, s. 5.
112 Rola Boża 1961, n r  33, s. 2—4. 
1,3 Rola Boża 1362, n r  2, s. 2—3. 
»* Tamże, s. 3. 
w  Tamże, s. 3.
“ • Rola Boża 1962, n r  10, s. 2—i.
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nariiem wysłuchano (idzie tu o zebranie członków duchownych i św iec
kich na " wspólnych naradach . Głównej Rady Kościoła w  Scranton 
w  dniach 24 i ̂ 25 kwietnia 1962 r., n) sprawozdania o stanie Seminarium  
im. Hieronima Sawonaroli. W Seminarium mamy 13 kleryków. Wszyscy 
mają wymagane wstępne studia. Kilku kleryków posiada wyższe, a nawet 
uniwersyteckie studia. Wykłada siedmiu profesorów. Seminarium ' nasze 
nigdy nie stało na takim poziomie jak obecnie. Prawda, że z tym się łączą 
duże wydatki, ale też prawda, że stan Kościoła i jego ■ przyszłość polega 
przede wszystkim na księdzu. Ksiądz jest i pozostanie pierwszym mężem  
cizy to w  komitecie, ozy w  kościele. Dlatego czynimy w ielki wysiłek, aby 
wykształcić i odpowiednio przygotować do służby w  Kościele światłych, 
szlachetnych, duchem Bożym i patriotyzmem przejętych kapłanów,, a omi 
na pewno poprowadzą Kościół do zwycięstwa” 187.

Ton polemiczny, ale o praktycznym dla PNKK ukierunkowaniu, ma arty
kuł bp L. Grochowskiego pt.: „Co z Boga jest, zwycięża św iat” 168. Przyta
czając opinię kardynała Stricka, - przemawiającego do 1600 studentów  
z Akcji Katolickiej w  hotelu Morriśon w  Chicago, .zacytował następujący 
z tej jego mowy fragment: „Kryzys w  dzisiejszym chrześcijaństwie jest 
największy w  historii. To może być ostatnia wielka sposobność dla rtas do 
wprowadzenia chrześcijaństwa w  czynnym życiu. Młody chrześcijanin 
w  dzisiejszych czasach musi położyć nacisk na czynną pracę, ponieważ 
ten problem domaga się pozytywnej decyzji, nie zaś teoretycznych fraze
sów” 1SB. I od siebie bp L. Grochowski dodaje: „szkoda, że nieboszczyk kar
dynał nie posunął się o krok. naprzód i nie powiedział, że pogaństwo (o nim 
mówił kardynał na wstępie swojego przemówienia, n.) powinno być usu
nięte riajpierw z Kościoła... To, czego kardynał nie miał odwagi podnieść, 
to uczynił 50 lat wcześniej szlachetny organizator Kościoła Narodowego, ale- 
go za to wyklęto”.200.

W 1961 r. bp L. Grochowski niewątpliwie pod. wpływem  bardzo wielu  
już doświadczeń przykrych i miłych, chociaż przeważały z pewnością przy
kre, zastanawiał się też nad tym, dlaczego w  PNKK tak w  Ameryce, Kana
dzie,- jak i w  Polsce, mimo rozlicznych trudności i przeciwności, mimo rów
nież przypływu i odpływu zarówno świeckich i duchownych wyznawców  
Kościół trwa i na posterunku trwa trzon biskupów i kapłanów. Tym 
swoim przemyśleniom i refleksjom dał wyraz w  artykule napisanym pt.: 
„Na Bożym posterunku” 201. I daje taką odpowiedź, „Pierwsze: — bo zrozu
m ieli ważność i konieczność dla dobra narodu polskiego tej misji, którą 
pełni Kościół Narodowy. Drugie: — odczuli intuicyjnie i poznali, że Koś

>« Bola Boża 1962, n r  10, s. 2—1.
1,8 Bola Boża 1962, n r 38, s. 2—3.
u* Tamże, s. 3.
200 Tamże.
ioi Rola Boża 1963,, nr 19, s. 1—2.
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ciół Narodowy prawdy Jezusa nie tylko głosi, ale i w  czynach stosować 
usiłuje. Trzecie: — że Kościół Narodowy jest prawdziwy i nawraca do 
pierwotnego Kościoła Jezusa Chrystusa i wiernym przywraca te sa m e. 
przywileje i prawa, które im przysługiwały w  pierwotnym Kościele 
chrześcijańskim i Apostolskim.

Zrozumieli i tę prawdę, że ich Bóg postawił na tym ważnym Bożym 
posterunku i kazał trwać aż do końca życia 202.

O spełnieniu się mesjańskich proroctw na osobie Jezusa Chrystusa pisze 
bp L. Grochowski w artykule p t.: „Przyszedł przepowiedziany przez proro
ków — oczekiwany przez ludzkość” 203. Szczególnie podkreśla pod koniec 
artykułu, iż mimo Wcielenia Drugiej Osoby Trójcy Świętej Syna Bożego 
aktualna jest prawda, którą podkreślił św. Jan: „Ja (tzn. Jezus, n.) i Ojciec 
jeSno jesteśm y” (J. XVII, 21).

Do napisania artykułu pt.: „Świat potrzebuje Chrystusa” 204 zniewoliła 
bp L. Grochowskiego książka znanego, psychologa i profesora socjologii 
w  uniwersytecie Duke, Karola A. Elwooda pod takim sarrjym tytułem (The 
World’s Need of Christ). Zwracając uwagę na niektóre' słusizne stwierdze
nia i wywody autora, bp L. Grochowski wypowiada szereg własnych uwag.

W artykule pt.: „Wy jesteście światłością świata” 205 (Mt. V, 14) bp L. Gro
chowski omawia treść tegę> zdania w odnośnym kontekście.

Zagadnienie zupełnie nowe w publicystyce bp L. Grochowskiego jawi się 
w artykule pt.: „Na drodze do zjednoczenia” 0̂0, np. zagadnienie zjednoczenia 
się Kościołów, czy przynajmniej współpracy między nimi, które to zagadnie
nie zjednoczenia nazwać można, używając współczesnej nomenklatury, za
gadnieniem ekumenicznym. Chrześcijaństwo pi^eżywa kryzys. Jest rozbite... 
Powstaje Światowy Narodowy Związek Kościołów Chrześcijańskich. 
Wszyscy chrześcijanie się łączą. „Kościół rzymski stoi na uboczu, ale w ielki 
Papież Jan XXIII, gorliwy chrześcijanin — pisze bp L. Grochowski — po
stanawia wziąć swoją władzę, czyli swobodę działania... Pod działaniem  
wolnościowego wstrząsu budzi się śpiący kolos i próbuje się wyzwolić ze 
średniowiecznych przesądów, bo to jest jedyna droga, która prowadzi do 
zbliżenia i zjednoczenia wyzwolonych chrześcijan. Papież Jan XXIII nie 
potępia innych wyznań, przeciwnie sam nazywa ich braćmi. Następca zmar
łego Papieża Paweł VI postanawia iść w  ślady swego poprzednika. Czy 
wytrwa w  swoim postanowieniu, to czas pokaże... Polski Narodowy Katolic
ki Kościół wierzy W potrzebę zjednoczeni^ chrześcijaństwa, ale to zjedno
czenie, nastąpi wtenczas, gdy się połączy w  duchu i w  prawdzie z Jezusem  
Twórcą i Głową Swojego Kościoła” 207.

Tamże, s. 2.
-u Rola Boża 1963, n r  24, s. 1.
«“  Rola Boża 1964, n r  7, s. 1—2.
205 Rola Boża 1964, n r  11, s. 1—2.
2“' Rola Boża 1965, n r  19, s. 1—2.
207 Tamże, s. 1.

45



Przed XII Synodem Powszechnym PNKK' w  Manchester (23—26 paździer
nika 1967 r.) bp L. Grochowski, jak już pnzy poprzednich okazjach przed- 
synodalnych, ogłosił w  „Roli Bożej” artykuł p t.: „Witajcie” 208, w  którym 
przypomniał kilka istotnych elementów z historii ustroju synodalnego Koś
cioła Apostolskiego i pierwszych wieków chrześcijaństwa.

„Dzień Zaduszny” 2!9, to artykuł, w  którym bp L. Grochowski pisze
o śmierci i o nagrodzie, jaka człowieka czeka po śmierci ze strony Boga, 
sprawiedliwego Sędziego, który za dobre czyny wynagradza, a za złe karze 
(o tematyce i problematyce eschatologicznej piszemy pod koniec następnego 
rozdziału).

2. Poglądy społeczne

Z kolei więc omówimy poglądy społeczne bp L. Grochowskiego, poglądy, 
które wyprowadzamy z szeregu jego artykułów. Jak już zaznaczyliśmy w y
żej, i w  tym przypadku nie są to poglądy społeczne ujęte w pełnej, całoś
ciowej, formie. Są to raczej elementy poglądów. Z tych jednak elementów  
poglądów można sobie urobić opinię o społecznym ukierunkowaniu dzia
łalności bp L. Grochowskiego. Zaznaczmy tu jednak od razu, że szeroka
i bogata działalność bp L. Grochowskiego, zarówno w zakresie jego działal
ności kościelnej, publicystyce okolicznościowej, o której pisaliśmy wyżej, 
jak i w  jego wypowiedziach teologicznych, o których piszemy w rozdziale 
następnym, ostatnim, mimo wszystko mają niemal zawsze nie tylko w y
dźwięk społeczny, ale i społeczne nastawienie. Tu już też możemy powie
dzieć, że bp L. Grochowski w  całym swoim życiu i działalności był przede 
wszystkim człowiekiem Kościoła i społecznikiem, chcącym służyć bezpo
średnio i konkretnie Kościołowi i ludziom.

Tematy artykułów, które w  tej drugiej części trzeciego rozdziału naszej 
pracy przedstawiamy, podobnie jak to miało miejsce w części pierwszej 
tego rozdziału, klasyfikujemy w  dwie grupy. W pierwszej podamy tylko 
tytuły tych artykułów, które mówią bardzo ogólnie o sprawach i zagad
nieniach społecznych. W grupie drugiej te, które o tychże sprawach mówią 
nieco szczegółowiej, przy czym zwrócimy uwagę na istotniejsze ich elem en
ty, a również przytoczymy niektóre oryginalne sformułowania bp L. Gro
chowskiego.

Podajemy więc obecnie tytuły artykułów, które mówią bardzo ogólnie
o sprawach i zagadnieniach społecznych, a mianowicie: „Łakomstwo” 21°,

M Kola Boża 1967, n r  16, s. 2—4.
«• Kola Boża 1967, n r 17, s. 2—4.
210 Przebudzenie 1945, n r  9 i 10.
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„W jakim celu” 2n, „Spełnijmy obowiązek” m , „Dobre dzieło” 2I3, „Ważna 
uchwała” 214, „Do szkoły” 215, „Każdy członek PNKK członkiem P.N. Spój
ni” 216, „Czuwajcie młodzi” 217, „Niebezpieczne kalectwo” 218, „Miłosierdzie 
w praktyce” 219, „Zaplute karły” 220, „Nie odbudujemy świata beiz Boga” z21, 
„Bankructwo pychy’1’ 222, „Świat potrzebuje Chrystusa” 223, „Kto z Boga jest 
słów Bożych słucha” 224, „Czy dorośliśmy do wolności” z25, „Wielcy ludzie” Z26, 
„Nagroda ża życie cnotliwe” 227, „Nasze zadanie w Nowym Roku” 22®, „Co 
mówi głos Wiary i ducha” 229, „Prawdziwy posiew nie ginie” 23°, „Cztery 
lata chwalebnej działalności Pomostu w  Polsce” 231. „Obowiązki komitetów  
parafialnych” 232, „Miłość bliźniego” 233, „Niech nasze czyny świadczą o na
szej miłości” 234, „W służbie bliźnich” 235, „Rola Boża w  każdym domu” 236.

Obecnie, zgodnie z zapowiedzią, przedstawimy i omówimy te artykuły, 
które sprawy i zagadnienia społeczne traktują szczegółowiej, przy czym 
zwrócimy uwagą na istotniejsze ich treściowe elementy, a również przy
toczymy niektóre oryginalne sformułowania poglądów i twierdzeń autor
stwa bp L. Grochowskiego.

W artykule pt.: „Niewolnicy strasznego nałogu” 237 ks. L. Grochowski, 
piszący pod pseudonimem Lew Junosza (jest to notabene jeden z naj
starszych artykułów tegoż autora) w sposób bardzo plastyczny i prze
konywający, chociaż krótki, opisuje straszny nałóg, jakim jest pijaństwo
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i jego skutki. M.in. pisze: „nałogowy pijak, gdy wytrzeźwieje, nie pamięta 
strasznych scen, jakie wyprawiał po pijanemu, nie pojmuje też, jak cięż
kim staje się życie otoczenia w  towarzystwie pijaka. Niejedna rodzina 
przeżywa prawdziwe tortury z powodu pijaństwa, a w  końcu wyprowa
dzona z równowagi, ucieka się do krwawej zemsty przeciw sprawcom  
swego nieszczęścia” 2"8.

Jezus Chrystus wśród wielu nowych prawd i poglądów, jakie głosił św ia
tu, dał również inny, niż dotąd panujący, pogląd na ubóstwo. Temu zaga
dnieniu w komparacji z troskaniem się według Ewangelii wpierw o Kró
lestwo Boże, poświęcił wtedy już biskup elekt Leon Grochowski wiele uwagi 
w artykule „Chrystus a kwestia społeczna” 239. Nawiązując do sceny ewangelij- 
nej, kiedy to Jezus odwiedza Marię i Martę, i znanego wtedy powstałego dia
logu oraz do wypowiedzianych przez Jezusa w Kazaniu na Górze błogosła
wieństw, wśród których było już przez nas wyżej przytoczone błogosławień
stwo: „Błogosławieni ubodzy”, autor stwierdza, iż „zarówno arcykapłani, ka
płani żydowscy, jak też i bogacze spośród żydów i pogan za nic mieli nędzarza, 
odmawiali mu wszelkich praw na ziemi i po śmierci. Biedny niewolnik  
uważany był za mniej od zwierizęcia i niejednokrotnie „pan” płacił więcej 
za konia, niż za człowieka-niewolnika. Nikt nie śmiał zabrać głosu w obro
nie krzywdzonego robotnika, niewolnika aż oto ubogi Nauczyciel z Naza
retu śmiało staje w obronie pokrzywdzonych”...249. Równocześnie Jezus na
uczył swoich apostołów i uczniów mówiąc: „Nie możecie Bogu służyć i ma
m onie” (Mt. IV, 24). Przytacza dalej autor tekst z Mt. VI, 33: „Szukajcie 
przeto .najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego i wszystkie te 
rzeczy będą wam przydatne” (Mt, VI, 33; tłum. własne). Ks. bp elekt L. Gro
chowski wyciąga wniosek: „A więc oprócz troski o kawałek chleba dla 
siebie i rodziny, każe nam Zbawiciel więcej się troszczyć o sprawiedliwość 
Bożą, o Królestwo Boże na ziemi... Dla przybliżenia tego Królestwa Bożego 
pracowało, cierpiało i umierało wielu szlachetnych ludzi... I dziś jesteśmy 
jeszcze dalecy, od zrealizowania Królestwa Bożego na iziemi. Ale ten czas 
powoli się zbliża”...241. W artykule pt.: „Ku naprawie Rzeczypospolitej Pol
skiej” 242 bp el. Grochowski wypowiada szereg swoich 'na ten temat uwag.

Wiecznie ważnemu zagadnieniu, które jednak wyraźnie ujęte zostało 
w Dekalogu jako przykazanie czwarte, poświęcił bp Grochowski artykuł 
pt.: „Czcij ojca twego i matkę twoją” 243. Bardzo wyraźnie autor stwierdza, 
iż najlepszy kierunek wychowania dzieci i ukształtowania właściwego ich sto
sunku do rodziców oraz rodziców do dzieci, daje chrześcijaństwo, da

Tamże, s. 183.
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je religia chrześcijańska. Autor stwierdza, że: „Najwięksi badacze i w y
chowawcy, którzy przez długie lata studiowali ten przedmiot, przyszli 
wreszcie do przekonania, że żadna etyka naturalna, żadna metoda wycho
wawcza nie zastąpi etyki chrześcijańskiej. Żadna nauka tak nie przemawia 
do duszy dziecka, jak to z dobrym błogosławionym skutkiem ozyni Jezus. 
Ten Jezus stale mówi do rodziców: „Dopuście dziatkom przyjść do m nie”. 
Niestety wielu z rodziców nie zna Jezusa, a więc nie chcą pójść za Nim
i dzieciom drogę zagradzają ... Wiarę w  Boga — stwierdza autor — mają 
najpierw rozpalić w sercach dzieci sami rodzice, mają wzbudzić tam piękne
i twórcze uczucie miłości, a gdy to uczynią, mogą być pewni, że dzieci od
dadzą im należny szacunek” 244.

Zwłaszcza dzisiaj, ale i w minionych latach, aktualny był i jest w św ie
cie dla ludzi pokój między narodami. Temu też społecznie i politycznie 
ważnemu zagadnieniu, a również etycznej wartości w  skali międzynarodo
wej, poświęcił bp L. Grochowski swój artykuł pt.: „Pokój” 245. Podkład 
filoizoficzno-moralny ma artykuł bp L. Grochowskiego pt.: „Co siej,emy, to 
zbieramy” 246. Ten, również społecznie ważny artykuł, omawia głównie zja
wisko rozwodów, zjawisko coraz bardziej się rozszerzające i upowszechniające. 
Zwraca tu autor uwagę na przyczyny; i skutki rozwodów. Autor napisał m.in. 
„Obserwowałem, a często usiłowałem pogodzić pokłócone małżeństwa i naj
częściej powodem walki to był brak duchowej kultury, brak Boga w ser
cach i w  domu owych nieszczęśliwych małżonków” 247.

„Moje stanowisko” 248 to tytuł artykułu, bp L. Grochowskiego napisanego 
w związku ze swoim pobytem w 1946 r. w Polsce, gdzie spędził przeszło 
trzy miesiące w pracy ratuntowej i misyjnej. „Zaraz na wstępie — pisze — 
byłem zarzucony pytaniami przez rodaków, jak też reporterów pism 
amerykańskich domagających się wyjaśnień o stosunkach panujących 
w  dzisiejszej Polsce” 249. I nieco dalej: „ Aby uniknąć nieporozumień 
a uspokoić tych, którzy już widzą we mnie zdecydowanego ko
munistę, postanowiłem krótko określić swoje stanowisko w  spra
wach społecznych, narodowych, dotyczących głównie zamorskiej ojczyzny
— Polski. Jako ksiądz nie mam prawa potępić zwolenników partii republi
kańskiej, demokratycznej lub socjalistycznej. Każdy ma prawo wybrać 
sobie taką partię, jaka odpowiada jego pojęciom lub przekonaniom... Nie 
każdy z nas musi wyznawać jedno i to samo nastawienie polityczne w sto
sunku do Polski... Nie chcę się angażować w politykę, to dział pracy dla 
ludzi świeckich ... Uważajmy, abyśmy się nie stali ślepym narzędziem

211 Tamże, n r 14, s. 4.
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łdiiki, która, tak długo niby w „interesie” Pol
ski. walczyć będzie, dokąd nie wygra swojego teijia, ale znów kosztem 
Polski.* Ani uczuć swoich, ani przekonań pod tym względem nigdy nie 
zmienię../ Zostałem księdzem narodowym głównie z tego powodu, aby 
uwolnić naród polski iz obcego' duchowego janzma, z tej nieszczęsnej nie
woli,: która: doprowadziła Polskę do upadku. Takim pozostanę aż do 
grobu” 250. •

Sprawom rodziny chrześcijańskiej poświęcił bp L. Grochowski swój arty
kuł pt.: „Chrześcijańska rodzina” 251.

Po wołując się na średniowiecznego 'historyka polskiego, ks. Jana Długosza, 
i cytując dłuższą partię jego wypowiedzi w  artykule pt.: „Zmierzch nie
woli na świecie” 252 twierdzi* iż w swoim oświadczeniu, ks. Jan  Długosiz 
„przedstawił całą tragedię Polski, jak tęż każdego narodu, który^jest opar 
nowany przez to Cudzoziemskie stowarzyszenie, czyli przez Kościół papies
ki”. Następnie autor w oparciu o przytoczone zdania ks. J. Długosza, 
mówiące o tym, że jest on niewolnym urzędnikiem Rzymu i że wojsko na
jemne cudzoziemskie „pod dowództwem zwolenników papieża może 
uderzyć ną Polskę i zmusić, aby była posłuszna na wieki i milczała ńa 
wieki”, stwierdza: „To nie jest prawda. Kościół Narodowy śmiało wykazy
wał krzywdy, które nam P&lakom wyrządzali w papieskim Kościele. 
Potargał niewolnicze kajdany... W obecnych czasach — kończy swój artykuł 
bp ,'L. Grochowski,— ną tej ziemi stale Się kurczy przestrzeń dla niewolni
ków. Ludzkość dąży do wolności. Przy jdzie. czas, .że dla niewolników za
braknie miejsca” 254.

Bp L. Grochowski, jak to podkreśliliśmy już zarówno w pierwszym, jak 
i w drugim rozdziale, prowadził program radiowy nie tylko w  Chicago, ale 
i w Scranton.

Po jednym iz jego radiowych’Wystąpień w Scranton, w którym mówił o ńie- 
malże tysiącletniej rocznicy zaistnienia Kościoła Narodowego w Polsce, został 
po tym wystąpieniu ostro zaatakowany przez prałata Calwley’a. Relacjonuje
o tym sam autor pod mianem Lwa Junoszy) w krótkim  komunikacie zamiesz
czonym w „Roli Bożej” pt.: „Niewolnicy papieża” W „Roli Bożej” po znisz
czeniach, jakie wywołały huragany w  Nowej Anglii, kiedy dziesiątki tysięcy 
ludzi’ straciło dach nad głową, powódź zniszczyła wiele domów i ludzkiego 
dobytku, a kilkaset osób straciło życie — bp L. Grochowski wydrukował b arr 
dzo społecznie zaangażowany treściowo artykuł pt:: „Z pomocą dla powo
dzian” 25fi. Artykuł ten można nazwać apelem, gorącym apelem, w  którym
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autor nie tylko prosi o jak największą pomoc dla poszkodowanych, ale 
jako równocześnie zwierzchnik PNKK i społecznik wydał cały szereg wska- 
zań, mających na. celu jak najlepsze przeprowadzenie skutecznej pomocy, 
zarówno w skali Kościoła, jak i ze strony rówmieiż innych instytucji, orga
nizacji, a Wytśził te?, nadzieję, iż z pomocą finansową pospieszy rząd fede
ralny USA.

Artykułem pt.: t,Świat nowy, się rodzi” 257 bp L. Grochowski dowodzi, że 
cały szereg symptomów zdaje się wskaizywać na to, że „świat stary umiera, 
a nowy się rodizi; świat-trzeci nastaje” 2®8. Krótko zastanawia się nad tym, 

, co jest przyczyną moralnego upadku starego, świata i stwierdzaj że „odstęp
stwo-od Boga, zaniedbanie duchowego życia..., błędna filozofia: materialis- 
tycana, która wmówiła w człowieka, że jest o n  zwierzęciem, skomplikowa
ną maszyną” 259. I- dalej stwierdza: ,*Już dziś’ możemy zaobserwować 
przebłyski nawrócenia, a  zwłaszcza tych ludzi, którzy m ają pewien wpływ 
na losy świata. Świat nowy zbliża się do Jezusa. W Boskiej religii Jezusa 
na pewno znajdzie lekarstwo na swoje niedomagania” 260.

Artykuł pt.: „W służbie dla bliźnich” 261 bp Ł. Grochowski poświęcił 
krótkiemu omówieniu życiorysu i działalności Hedeyu Noguchi, „człowieka, 
który poświęcił własne życie dla dobra ludzkości”.262 Dalej autor opisuje, 
jak  ów Japończyk po pokonaniu rozlicznych kłopotów finansowych został 
lekarzem, przyjechał do Stanów Zjednoczonych i tu  stał się uczonym
0 światowej sławie. Autor pisze: ,>Ten' niezmordowany uczony czynił jedno 
odkrycie po drugim* wszystko ofiarowując bezpłatnie dla dobra ludz
kości” 263.

Aczkolwiek bp L. Girochowsiki często pisze w swojej publicystyce o miłości 
zarówno w sensie teologicznym, jak i społeaznym, to jednak zdaje się, 
iiaszym zdaniem przeważać ukierunkowanie społeczne. W niewielkim arty 
kule pt;: „Miłość zwycięża” 264, również Widać to  społeczne ukierunkowanie. 
Wprawdzie bp Ł. Grochowski głównie analizuje teksty Pisma Świętego 
Nowego Testamentu, np. J.X, 10—18 i Mt. XXIII, 37—38, to jednak w  wy
niku daje aplikację całkowicie praktyczną, pisze -bowiem w zakoń.cżeniń. 
tegoż artykułu: „W Okres m ęki: i śmierci Syna Bożego idźmy pod krzyż
1 uczmy się od naszego Mistrza, jak  mamy żyć, kochać, przebaczać i po7 
Święcać -śię dla zwycięstwa’prawdy nad kłamstwem, światła nad ciemnością, 
sprawiedliwości nad krizywdą” 265.
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W artykule pt.: „Gześć Matce” 266 bp L. Grochowski, wspominając ustano
wienie przez PNKK święta Pamięci Ojczyzny , Polski, obchodzonego 
w drugą niedzielę maja, o którym to święcie pisaliśmy wyżej, wspomina 
jednocześnie, że w Ameryce obchodzi się również w drugą niedzielę m aja 
dizień Matku Przytaczając kilka wspaniałych opinii .'wielkich ludzi,'np. pre
zydenta Stanó-W Zjednoczonych, Abrahama Lincolna, Juliusza Słowackiego 
oraz św. Augustyna o swoich kochanych matkach, również zwraca uwagę 
na konieczność kultywowania jak najbardziej konsekwentnego szacunku 
w stosunku do m atek współczesnych.

Niewątpliwie odrębną pozycję stanowią w1 twórczości bp L. Grochowskiego 
artykuły, w  których zajmuje się on stosunkiem religii do wiedzy i vice 
versa. Zwracamy uwagę na dwa jego artykuły iz tego zakresu, a mianowicie 
na artykuł pt.: „Czy wiedza da się pogodzić z religią” 267 i artykuł pt.: 
„Religia a wiedza” 268. W pierwszym artykule, stojąc oczywiście na gruncie 
nie tylko niesprzeczności między wiedzą a religią, a ich zgodności i zbież
ności, przytaczar jednak w obronie i dla podkreślenia znactzenia religii 
opinie uczonego, profesora geologii na uniwersytecie H arvard’a, dr K. F. 
Mąther, a konkretniej wspomina o jego odczyćie, jaki na tem at społeczne
go znaczenia religii tenże profesor Wygłosił w Orchestra Hall w . Chicago. 
Uczony ten,'jeden z najsławniejszych geologów w Ameryce, powiedział m in., 
jak  relacjonuje bp L. Grochowski: „Religia i wiedza muszą pójść w pa
rze i pomagać sobie nawzajem, j;eżeli człowiek chce być zadowolonym. 
Przykro mi jest przyznać, że -obecny wiek nauki nie jest złotym wiekiem 
dla ludzkości. Zmuszony jestem stwierdzić ten  fakt, że chociaż dzisiaj mamy 
wiele do zawdzięczenia wynalazkom i rozwojowi techniki, jednakże na 
świecie panują niepewność jutra, masowe rzezie niewinnych narodów, nie
bywała w dziejach ludzkości nędza i smutek. Nauka osiągnęła swój cel z po
wodzeniem... Nie wolno pam zapomnieć o prawdzie, że nie samym Chlebem 
żyje człowiek, że celem1 życia bzłowieka ma być dążenie do. Boga, a nie 
tylko do materialnych zdobyczy. Pamiętać musimy, że-narody stanowią jedną 
Vodzinę, że nie może być na świecię pokoju i  zadowolenia dla jędrnych, je
żeli inni tego nie mają. To, co my nazywamy religią, przedstawia nam wyż- 
sze cele, do których m usządążyć narody” 269. Bp L. Grochowski daje w opar
ciu o analizę przytoczonych cytatów Z wykładu profesora i o jego cały wy
kład własną praktyczną interpretację, tę mianowicie, że Jezus Chrystus 
nie żądał i nie żąda od nas ślepej wiary, ale każe również kierować, się 
rozumem. I w takim ujęciu jest niewątpliwie zawarty pogląd, iż między 
wiedzą a wiarą, między nauką i religią nie tylko ni.e ma sprzeezności, ale 
może i powinna istnieć 'zarówno współzależność, jak i współpraca. Natomiast

iii Bola Boża 1958, n r 19 s. 2—4.
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w drugim artykule m.in. zdaniami aprobującymi, przynajm niej implicite, 
potwierdza wyżej wymienioną opinię co do stosunku w iary i wiedzy,, względ
nie religii * i nauki, przytacza również pozytywne na ten tem at poglądy 
uczonych, o światowej sławie, takich jak: Newton,>F^rraday, Maxwell, Kel- 
vin, Milikan i innych, a wśród nich J. A; Fleming’a, który wynalazł-tzw. 
„Thermoniać value”, dzięki czemu mamy radio/powiedział: „zmartwychwstać 
nie. udowodniło, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Kościół chrześcijański 
jest oparty na historycznych i udokumentowanych faktach, nie na fikcji1.” 270 
Autor, bp L. Grochowski, kończy swój artykuł bardzo praktycznym wnios
kiem: „D la powtórzenia podobnych oświadczeń wielkich uczonych trzeba by 
napisać księgę. Niech bodaj powyższe opinie utwierdzą cię, czytelniku, w  tym 
przekonaniu,„że‘nauka Jezusa Chrystusa jest Boskim dziełem i że: „Błogosła
wieni są ci, którzy słuchają'Słowa Bożego i strzegą go” 271.

I znowu bp L. Grochowski podejmuje tem at miłości Boga i bliźniego, 
ilustrując swój artykuł wypowiedziami wielkich mężów stanu óia ten te
mat, idzie mianowicie o artykuł pt.: „Miłość Bóga t  bliźniego ocali ludzkość 
od bankructwa” 272. Bp L. Grochowski tak  rozpoczyna' swój artykuł: „Po 
ostatniej strasznej w skutkach wojnie światowej mężowie stanu zaczęli się 
poważnie zastanawiać nad koniecznością wyszukania takiego lekarstwa, 
takich sposobów i' metod życiowych, aby nie dopuścić do następnej wojny. 
Różne projekty wysuwano, ale żaden nie wytrzymał zdrowej krytyki. Do
piero w roku 1946 czołowe1 osobistości Europy Zachodniej rzuciły hasło 
odbudowy życia chrześcijańskiego jako najskuteczniejszego środka do za
bezpieczenia pokoju. Takie hasło padło na międzynarodowym wiecu londyń
skiej Albert Hall, w którym wzięło udział wielu wybitnych polityków, mę
żów stanu, przedstaw icieli' Chrześcijańskiego Kościoła i, około 7 tysięcy 
ludzi” 273. Przytacza w  tym artykule bp L. Grochowski kilka zdań na ten 
temat, m.ih. p rem iera, Atlee, Lorda H alifaxa, i Sir Stattforda Cripfrsa; ten. 
ostatni m.in, powiedział tak: „Największe rozumy ludzkie, największa po
tęga zbrojna, ani bogactwa materialne i  korzyści ekonomiczne hie uratują 
świata, jeżeli ludzkość odwróci się od zasady miłości Boga” 274. A Lord 
H alifąx-na tymże zgromadzeniu m.in. powiedział: „W.naszym życiu, może
my zapytać/ siebie, czy mówimy to i czy t;ak postępujemy, jakby w  tym 
wypadku- postępował nasz Pan i Stwórca” 275. Bp L. Grochowski przyta
czając wypowiedzi wymienionych i innych polityków i mężów stanu pod
kreśla fakt, że żaden z  mówców nie był duchownym, oraz to, że tak  
mówili ^ „mówią ludzie wychowani i wykształceni w  kraju, w  którym

270 Bola Boża 1966, n r 18, s. 3. 
Tamże, s. 10.

2”  Bola Boża 1959, n r 2, s. 2—4; 
«* Rola Boża 1959, n r 2, s. 2., 

Tamże, s. 3.
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Narodowy Kościół dał społeczeństwu szerszy i głębszy pogląd na wielką 
religię Jeizusa. Tam, gdzie społeczeństwo wychował papieski Kościół i pa
pieska szkoła, takie cuda się nie dzieją i Bóg raczy wiedizieć, cizy się 
kiedyś diziać będą” 276. Również zagadnieniu miłości Boga i bliźniego po
święcił bp L. Grochowski swój artykuł pt.: „Czy nas stać na miłość dla 
Boga i bliźniego” 277. W tym jednak artykule główny nacisk zdaje się kłaść 
bp L. Grochowski na wzajemne powiązanie i chyba można tak powiedzieć, 
zwrotne uwarunkowanie miłości Boga i bliźniego, bliźniego i Ecga. Spo
śród wielu przytoczonych tekstów nowotestamentowych, chyba najważniej
sze wydają się dwa następujące: „Kto ma przykazanie moje i zacho
wuje je, ten mnie miłuje. Kto zaś. mię miłuje, ten będzie umiłowany 
przez Ojca mego, a i Ja będę go miłował i objawię mu siebie” 
(J. XIV, 21). I drugi tekst:' „Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego prze
strzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego 
zamieszkamy” (J. XIV, 23). Autor zaś kończy swój artykuł taką refleksją: 
„Kto zachowuje w  życiu naukę Jezusa, ten przekonuje się, że nauka 
naszego Zbawiciela zastosowana w  życiu wydaje błogosławione rezulta
ty” 278. Tej. samej tematyce i problematyce poświęca bp L. Grochowski 
swój artykuł pt.: „Kto miłuje Boga, ten kocha bliźniego” 279.

Stosunkowi Kościoła do państwa, albo vice versa, poświęcił-bp L. Gro
chówki artykuł pt.: „Kościół papieski a państwo” 280. Autor polemizuje 
w  nim ze stanowiskiem Kościoła Rzymskokatolickiego, według którego: 
„Kościół nie jest tylko stowarzyszeniem, albo częścią cywilnego społe
czeństwa... Kościół jest w  rzeczywistości niezawisłym  społeczeństwem”, 
a rzymskokatolicki prawnik i teolog Soglia komentując ten pogląd napisał, 
że: „Kościół jest niezależny od jakiegokolwiek państwa, ponieważ jest 
suwerennym państwem samym w sobie” 281... Bp L. Grochowski opowiada 
się przeciw temu poglądowi i można przyjąć, chociaż tego expressis verbis 
nie nazwał, że jest raczej za rozdziałem Kościoła od państwa i zarówno 
hegemonię, jak i dominację polityczną i społeczno-gospodarczą, przyznaje 
państwu.

W szeregu artykułów bp L. Grochowski zajmuje się przedstawieniem  
(szkoda, że tak bardzo skrótowym) stanowisk kilku wybitnych polskich 
twórców wobec problemu, czy idei Kościoła Narodowego. Idzie tu o następu
jące artykuły: „Mikołaj Rej — a Kościół Naródowy” 282, „Stanisław Orze
chowski — za Kościołem Narodowym” 283 oraz ,„Jan Kochanowski — za

27« Tamże, s. 4.
277 Rola Boża 1960, nr 4, s. 2—4.
278 Rola Boża 1980, n r 4 s. 4.
!7» Rola Boża 1960, n r 24, s. 2—5.
2M Rola Boża 1960, n r 45, s. 2—4.'
281 Rola Boża 1960, n r 45, S. 2—4.
282 Rola Boża 1961, n r 23, s. 4—5 i nr 24, s. 4—5.
283 Rola Boża 1961, n r 25, s. 4—6.
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Kościołem Narodowym” 284. Autor podał szereg cytatów iz dzieł Mikołaja 
Reja, w  których tenże nie tylko mocno i ostro krytykował ówczesny Koś
ciół Rzymskokatolicki, ale i naśmiewał się i kpił z wielu jego praktyk 
i zarządizeń, np. z celibatu i odpustów. Opuścił ten Kościół rzymski i stał 
się protestantem. Z tego faktu bp L. Grochowski wyciąga wniosek o zro
zumieniu przez Mikołaja Reja potrzeby reformy Starego Kościoła. „Miko
łaj Rej, według bp L. Grochowskiego, jest i pozostanie jednym z pionie
rów i siewców wielkiej idei wolnego i od żadnych potęg zagranicznych 
niezależnego Folskiego Kościoła Narodowego”.285 Pisząc o Stanisławie 
Orzechowskim i podając niektóre szczegóły z jego twórczości i życiorysu 
pod koniec swego artykułu stwierdza, że „Pismami swoimi z. pierwszego 
ckresu swojej działalności piśmienniczej przyczynił się jednak do rozbu
dzania wspomnianej idei pośrednio” 280 (idzie tu autorowi oczywiście o ideę 
Kościoła Narodowego). W artykule o Janie Kochanowskim i jego stosunku 
do idei Kościoła Narodowego bp L. Grochowski odwołuje się do polskiego 
pisarza i uczonego Artura Górskiego i jego książki pt.: „Godło”, w której 
to książce w  rozdziale pt.: „Ku czemu Polska szła” (tom II, s. 93) uczony 
ten, znawca dziejów kultury polskiej, pisze m.in., że Jan Kochanowski 
„był zwolennikiem Kościoła Narodowego”... I dalej pisze, iż: „myśl Koś
cioła Narodowego skupia w  owym czasie najlepszych przedstawicieli pol
skości, ą upadek, swój zawdzięcza prymasowi Uchańskiemu, głowie wich
rowatej, który jej udzielał początkowo poparcia, później zaś wycofał się 
z obawy o majątki kościelne” 287. Bp. L. Grochowski artykuł swój o Janie 
Kochanowskim kończy tak: wprawdzie idea zorganizowania Kościoła Na
rodowego „upadła w  swoim czasie, ale żyła w  narodzie. Zakwitła znowu, 
jako myśl nigdy nieprzedawniona, ucieleśniła się w  Kościele, którego je
steśmy wyznawcami i rozwijać się będzie aż do ostatecznego triumfu 
w sercach i na iziemiach -polskich” 2aa.

Teleologię i teologię naszego życia i postępowania bardzo trafnie ujął 
i ze sobą zespolił bp L. Grochowski w  artykule pt.: „Czego od nas Bóg 
żąda” 289. Wpierw zdaje się pytać, co na ogół człowiek uważa za najważ
niejsze w  swoim życiu? I daje odpowiedź, że różni myśliciele, a również 
różne wyznania, zwłaszcza niechrześcijańskie różną na to pytanie dają 
odpowiedź. Najczęściej jednak widzi to bp L. Grochowski u amerykańskich 
protestantów, ale o religii, która daje człowiekowi jakąś złotą regułę postę
powania, można by powiedzieć — dobroć i do tej dobroci wzajemnej 
zdają się oni sprowadzać i istotę religii i istotę odpowiedzi na

-'Si Rola Boża 1961, n r 2G, s. 5—7.
285 Rola Boża 1960, n r 45, s. 5.
288 Tamże, s. 6.
S87 Tamże, s. 7.
288 Rola Boża 1961, n r 21, s. 1.
m  Rola Boża 1963, n r 24, s. 1—4.



wyżej postawione pytanie. Autor jednak niniejszego artykułu stwierdza: 
„Nie ma m oże: nigdzie 1'epiej ujętego zobrazowania, czego od nas Bóg wy
maga, niż u proroka Micheasza w rozdziale VI, 8: „Powiedziano ci, czło
wiecze, co jest dobre. I czego żąda Jahw e od ciebie, jeśli nie pełnienia 
sprawiedliwości, umiłowania życzliwości i pokornego' z bogiem twoim 
obcowainia”,- Dalej autor rozważa treść tego przez proroka Micheasza do
konanego zapisu. I konkluduje, że ani to, oo czyni człowieka. humanistą, 
ani sam humanizm ni© może być istotą i celem naszego życia i działania. 
Albowiem „abyśmy się mogli uratować od odrzucenia przez Boga, spowo
dowanego przez nasze grzechy, musimy się pojednać z Bogiem, otnzymać. 
jego przebaczenie^ Abyśmy mogli prowadzić życie dobre, życie Boże po- 
tnzelbny. jest nam Bóg, Jego moc i Łaska święta.- To pojednanie, ta móc 
i łaska przychodzą do nas przez dobroć Boga i przez Jego Kościół święty... 
Nie jesteśmy tyiko uczniami* potrzebującymi nauczyciela, jesteśmy grzesz
nikami, potrzebującymi Zbawiciela. Gdy chorujemy, wołamy lekarza, nie 
tylko aby nas poinformował o naszym stanie fizycznym, ale aby nas 
z powrotem przyprowadził do zdrow ia.'I tak samo przedstawia się sprawa 
naszego zdrowia duchowego.

„Wszyscy na ogół wiedzą, że powinni czynić sprawiedliwość, miłować 
bliźniego i chodzi kornie z Bpgiem. Leez aby to uczynić, musimy otrzymać siłę 
i łaskę od Wodza i Pana-naszego Jezusa Chrystusa i w  Jego Kościele 
świętym, w sakramentach, które On pozostawił, w tym współżyciu znaj
dujemy Chrystusa... I tylko przez połączenie się z Nim możemy sprawiedli
wie postępować, możemy pełnić miłosierdzie i kornie chodzić z Bogiem” 295.

W artykule: „Komu mamy służyć” 2,1 bp, L. Grochowski poprzez analizę 
rozwoju i stanu aktualnego walki ze złem dowodzi, iż należy sumiennie 
wykonywać obowiązki, jakie nam nakłada religią, religią Jezusa Chrys
tusa i właśnie: „W tych czasach załamywania się w szystkich:pojęć, a na
w et i cywilizacji", mijsimy pogłębić inaszą wiarę, powrócić .do- modlitwy nie 
tylko w Kościołach, ale i  domy rodzinne stać się muszą ołtarzem Boga,' 
na którym płynąć będzie rzewna ofiara modlitwy... Dziś potrzeba religii, 
z której by tryskała moc, prawda, życie. Taką religię niesie P.N.K. Koś
ciół” 262. I właśnie poprzez wykonywanie, sumienne wykonywanie. Obo
wiązków, które na 'nas nakłada nasza religią, służymy Bogu, a służąc 
Bogu — służymy >naszej ludzkiej społeczności i sobie samym, taki wniosek 
łatwo wyciągnąć możma z roizważań, które są  przedmiotom artykułu bp 
L. Grochowskiego.

Polska w swej przeszłości znana była raczej jako państwo tolerancyjne, 
jednak od drugiej połowy XVII wieku, kiedy zwyciężyła W niej tzSv..

»« Bola Boża 1962, n r 24, s. 4.
!»> Bola Boża 1962, n r  25, s. 1—3. 
a* Tamże, s. Z.
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kontrreform acja, a z1 nią duch jeizuityzmu, Kościół Rzymskokatolicki po
czął nadawać ton całemu politycznemu i społecznemu życiu Polski. Polska 
upadła. Została przez trzy mocarstwa rozdzielona. A bp L. Grochowski, za
stanawiając się nad przyczynami upadku Polski końca XVIII wieku i dal
szego rozkładu w wieku XIX, napisał artyku ł: „Istotni sprawcy upadku 
Polski” 293. Przytacza tu  pogląd Bronisława Trentowskiego z jego pracy 
pt.: „Rzecz o, wyjanzmieniu Ojczyzny”. Przytoczmy choćby parę zdań T ren
towskiego: „Ale Polska pozostała w ierna Rzymowi, przestała wierzyć 
w Chrystusa, a uwierzyła w papieża... Miast nakazanej od Zbawiciela mi
łości bliźniego hołdowała nakaiżanej przez papieża nienawiści innowierców... 
Straciła cześć w Europie. Rozpiła się wreszcie i upadła”. Następnie autor 
podaje jeszcze kilka pnzykrych wypowiedzi papieżk i władczych sformuło
wań niektórych dyktatorów, by artykuł swój tak zakończyć: „Można by 
przytoczyć cały legion faktów, które wykazują, że poeta Juliusz Słowacki 
miął największą słuszność, kiedy ostrzegł polskie społeczeństwo mówiąc: 
„O Polsko!... Krzyż twym papieżegi jest — twa zguba w„ Rzymie!” Ci, 
którzy kochają Polskę i pracują dla jej niepodległości, powinni dążyć do 
wyzwolenia naszego narodu tąk z politycznej, jak i duchowej niewoli (miał 
tu  ęzcigódny autor na myśli zależność od Kościoła Rzymskokatolickiego, 
n.). Tę ważną misję pełni Polski Narodowy Kościół 294.

I na zakończenie tej drugiej części niniejszego trzeciego rozdziału przyj
rzyjmy się. nieco bliżej też wprawdzie krótkiemu, ale dosyć ważnemu artykuło
wi, 1 zatytułowanemu: „Narodowy katolicyzm — przyszłością Chrześcijań
stwa” 295. Autor Wychodzi od wskazania misji, jaką Jezus Chrystus obdarzył 
swoich apostołów, mówiąc do nich: „Idąc tedy, nauczajcie wszystkie narody”. 
I tu zaraz autor, dodaje wytłumaczenie od siebie: dlaczego Jezus Chrystus 
nakazał nauczać wszystkie narody? Oto dlatego, albowiem Jezus wiedział, „że 
każdy naród posiada specyficzne narodowe, indywidualne przymioty i cechy, 
które są pożyteczne a naw et i konieczne do rozwoju i postępu ludzkości” 296.

Dalej autor podaje Szereg przykładów nie tylko powstania, ale i wspa- 
niałegp rozwoju w poszczególnych państwach lokalnych Kościołów chrześ
cijańskich o wybitnie narodowym charakterze. Dopiero w miarę urastania 
papiestwa do rangi suwerena politycznego odgórnie zaczęto ten  narodowy 
charakter/"Kościołów lokalnych umniejszać, biskupów podporządkowywać 
bezpośrednio papieżowi, a cesarzy i królów papiestwu i papieżowi jako 
nowej, nadrzędnej i centralnej władzy politycznej w całym Chrześcijaństwie. 
Szczytem jednak dążenia papiestwa - i papieży do zdobycia najwyższej 
W. śWiecie rangi było\ ogłosczenię na Soborze Watykańskim I w  1870 roku 
dogmatu o nieomylności papieża i jego w  biskupstwie chrześcijańskim

*»» Bola Boża 1964, n r 10, s. 2—3.
sm Tamże, s. 3. •
i«s Tamie, 1966, n r 8, s. 3—5.
ui Tamże, s. 3.
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źródłowej nadrzędności. Artykuł swój bp L. Grochowski kończy tak: „Nie
omylnego człowieka nie było .i nie będzie na tej ziemi. Nieomylnym jest 
tylko Bóg. Obawiamy się, że diziś, kiedy, jest wielki prąd ża zjednoczeniem 
i ^lnaródoWieniem Chrześcijaństwa, tón dogmat- będzie największą prtze- 
śzfcodą w  realizowaniu tego Bożpgo planu” 297.

II Poglądy teologiczne

W' niniejszym rozdziale czwartym przedstawiamy poglądy teologibzhe 
bp Leona Grochowskiego z tym podkreśleniem, że biskup Leon Grochowski,
o czym również pisaliśmy wyżej, i w tym zakresie ńię przed
stawił swoich poglądów teologicznych w jakimś całościowym ujęciu. Są to 
też w przeważającej mierze nie dysertacje, czy przyczynki naukowe, 
ale pisane mimo' wszystko raczej okolicznościowo i okazyjnie artykuły
0 charakterze publicystycznym. Stąd. też niejednokrotnie spotykaliśmy się

1 z trudnością ich tr  eściówo jednoznacznego podzielenia i zaszeregowania do 
Odpowiedniej dyscypliny teologicznej.. Wydaje się nam, że najtrudniejszym, 
podziałem jego publicystycznej twórczości teologicznej jest ppdział, jaki 
^ to sow kliśm y  niżej : pogląd^ teologiczne różane, poglądy z zakresu triado- 
logii,* iz Chrystologii, z eklezjologii, iz sakramehtologii, z tem atyki dotyczącej 
modlitwy, z Mariologii i «z eschatologii.

Niektóre elementy wszystkich- przedstawionych w tym ' rozdziale po
glądów omówiliśmy już częściowo w rozdziale poprzednim, przy okazji 
charakterystyki wypowiedzi, ogólnych, okolicznościowych i społecznych bp 
L. Grochowskiego, ale uczyniliśmy' tak, bo zdawały się w mich przeważać 
właśnie ogólne, Okolićzinościówe i społeczne treści; chociaż były w mćh za
w arte też nieraz fragmenty teologiczne. W ogóle, co'już stwierdziliśmy wyżej, 
]we wszystkich poglądach biskupa Leona Grochowskiego i w całej jego dzia
łalności zdają się występować ukierunkowania społeczne i eJdęzjastycżne.

Poszczególne punkty i podpunkty niniejszego rozdziału poprzedzamy wy
mienieniem tylko tematów poszczególnych artykułów, podając miejsce ich 
wydrukowania, po. czyim,’ jak  to uczyniliśmy wyżej, dajemy krótką, treść, 
względnie przytaczamy charakterystyczne wypowiedzi bp L. Grochow
skiego w oryginalnyni ich brzmieniu.

Wpierw podamy tu tylko tytuły artykułów, których treść dotyczy wpraw 
d z ie  spraw teologicznych, ale jest ujęta bardzo ogóln;e. Następnie w  kilku 
podpunktach podamy i omówimy te artykuły bp L. Grochowskiego, które 
mimo swej lakoniczności i fragmentaryczności dotyczą jednak spraw i za
gadnień teologicznych.

wr T am że.
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1. Różne

, „Skutki beżreligijnego życia” 288, „Prawda was wyswobodzi” 289, „Na czym 
polega prawdziwa wielkość chrześcijanina” 300, „Post czterdziestodniowy” 301, 
'„Prawdziwa droga” 308, „Już czas, abyśmy ze sn u ■ powstali” 303, „Najwyższe 
zadanie człowieka” 304.

W tej Ogólnej teologicznej tematyce bp L. Grochowski napisał artykuł pt. 
„Gzłówiek jest duszą obdarzoiłą ciałem” 30®. W artykule tym rozważa, prawdę, 
iż człowiek składa się z duszy i ciała. Daje też wyraz temu, iż dusza ludzka 
jest nieśmiertelna: „ppęhodizi od Boga i dąży do Boga, bo dusza jest niczym 
innym, tylko fcórką Boga” 306. W istocie tej pozycji publicystycznej w zna
cznej mierze bp L. Grochowski powołuje się na Wypowiedź angielskiego 
pisarza A. S. Horna i przytacza kilka zdań z jego wypowiedzi. Nadto-o nie
śmiertelności duszy pisize bp L.Grochowski również w artykule pt.: „Prawda 
was wyswobodzi” 307: „Każdy chrześcijanin wie z nauki swego Mistrza Jezu
sa, ze, jest obdarzony duszą nieśmiertelną, to jest, źe żyje wiecznie” (tamże).

Jakby nawiązaniem do wyżej wspomnianego artykułu jest elaborat bp 
L. Grochowskiego, wydrukowany w „Roli Bożej” pt.: „Święcenie niedzieli” 30S. 
Mogłoby, się1 Wydawać, że artykuł ten poWinien być zaszeregowany do grupy 
poglądów społecznych. I  rzeczywiście ma ońł ukierunkowania społeczne. 
Jednak zwracamy na niego uwagę dopiero w tym rozdziale ze' Względu ńa 
jego skrypturystyczną i teologiczną motywację. Już we wstępie bp 
L. Grochowski pisze: „Praca nad uświęceniem, uszlachetnieniem i rozwojem 
duszy jest wyłącznym i najWażniejszyrii zadaniem człowieka. Do doskona
łości1, do rozwoju ducha człowiek nawet podświadomie dąży, bo duch ludzki 
wycjzuWa swoje powołanie, jak też przeznaczenie i cel ostateczny” *». Autor 
pisząc o konieczności pracy przez sześć dni, więcej uwagi pod koniec , po
święca znowu święceniu, przeżywaniu niedzieli, względnie siódmego dnia 
tygodnia, gdyż pisze dalej bp L. Grochowski — „człowiek nie może praco
wać bez przerwy, bo wyczerpałby swe siły” 810. I tak  kontynuje autor swe 
Wywody: „siódmy dzień święcą prawie wszystkie narody. My Chrześcijanie

jus przebudzenie 1954, nr 14 i 15. 
mi Bola Boża 1955, n r 41, s. 2—4.

Bola' Boża 1955, n r 37, s. 2—5. 
m Bola Boża 1956, n r 8, s. 2—4.

su Kola Boża 1968 n r 4, ś. 3—5. 
w  Bola. Boża 1958, n r 5, s. 2—4. 
sra Tamże, s. 41. 
sur Bolą Boża 1964, n r 5, s. 3.

Bola Boża 1958, n r 34, s. 2—4. 
sm Tamże, s. 2. 
sta Tamże, s. 3.

59



święcimy niedzielę, Żydzi święcą sobotę, Mahometanie — piątek, Murzyni 
w Gwinei — wtorek, bałwochwalcy w Ormaz i Goa -^poniedziałek.

„Żydzi święcą dzień sobotni, ponieważ był to pamiętny dzień wyswobodze
nia nąrodu żydowskiego z egipskiej niewoli. Sabat więc ;był i jest dla: Żydów 
radosną uroczystością. Mojżesz w •-księdze prawodawczej jasno nakreślił: 
„W sabat nie będziesz czynił żadnej roboty” (II Mojż. XX, 10). Stąd też 
i naiżwa hebrajska: „sabat”, oznacza „dzień spoczynku”. W diniu tym Żydzi 
oddarwąli publiczną Cześć Bogu jako podziękę* ża otrzymane rozliczne do
brodziejstwa.

„Apostołowie na miejsce sabatu-postanowili święcenie niedzieli;-ponieważ 
w tym dniu, ożyli w  niedzielę, Pan Jeizus chwalebnie zmartwychwstał. 
W niedzielę Duch Święty zstąpił na  Apostołów w  postaci ognistych języków.

Polska nazwa „niedziela” pochodzi od słowa — nie diziałać. Sama już nazwa 
m8wi, że mamy w tym dniu wstęzyipać się od pracy. W niedzielę chrześci
janie spieszą do kościoła, aby tam. oddać cześć Bogu we Wspólnej modli
twie. Najpiękniejsza i najgłębsza w swoim znaczeniu modlitwa to Msza 
Święta” 3U.
.' Biskup Leon Grochowski w artykule pt.: „Po jakiej'drodze? 312 wpierw 

przytacza urywki tekstu z książki Pierwszego Biskupa PNKK Fr. Hodura .pt.: 
„Lud sobie”, potem analizuje niektóre jej treści. Rozważania te sprowa
dzić możnk do wytyczenia etapów czy elementów, drogi, po której ma i po
winien .kroczyć i rozwijać się Polski Narodowy Katolicki Kościół. Oto firag- 

-menty "tego cytatu: „Bandzb dużo znaczy dla człbwięika wodiność osobista, 
wolność/religijnego czy politycznego przekonania. Dla wolności podejmowali 
ludzie wielkie trudy, toczyli walki, składali ofiary z imienia, krwi i życia. 
Dla wolności, także, w imię świętej wolności oderwaliśmy się od -rzymskiej 
stolicy i zorganizowali najpierw wolny'Narodowy Kościół, a potem Narodową 
Spójnię. Nie chcieliśmy, aby nas papież prowadził.., i zbawiał według śwegó 
przestarzałego systemu..., dlatego zerwaliśmy rzymskie pęta i staliśmy się 
Wolnymi chrześcijanami, najwolniejszymi ludźmi pod gwiaździstym sztanda- 
renł; Ameryki. Znaleźliśmy z powrotem prostą i niezawodną drogę do zbawie
nia, odnaleźliśmy przez Narodowy Kościół Boskiego Nauczyciela, Wodza 
i Przyjaciela w doczesnej pielgrzymce życia. Dziś rozumiemy lepiej i gruntow
niej wielkie i zbawcze słowa Nazareńsłriegp Mistrza, kiedy z kart Ewangelii 
przemawia do nas, mówiąc: „Jam jest droga, prawda i żywot” (J. XIV, 6), 
„Królestwo ńiebiańskie gwałt cierpi a gwałtowiriicy (ludzie czynu); porywają 
je” (Mt. XI, 12), „Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam ” (Rz. VIII, 3l).313

Pod koniec tego punktu zaznaczmy też, że bp L. Grochowski jest auto
rem  książki' do nabożeństwa, którą opracował i wydał w  1928 roku p t.: 
„Módlmy się”. Książka do nabożąństwa dla użytku chrześcijan — wyiznaw-

Rola Boża 1958, n r 34, s. 3.
Bola Boża 1958, n r  38, 2—4.

,ls Rola Boża .1958, n r  38, s. 2.
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ców Polsko-Narodowego Katolickiego Kościoła314, tylko w  języku polskim.' 
Natomiast w i942 roku wydał pod takim  samym, tytułem, ale bardizo skró
coną, książeczkę do nabożeństwa w języku polskim i języku angielskim.315 
W 1945 r. wydał książeczkę do nabożeństwa w języku polskim p t.: „W górę 
serca” 316; Później, b ez 'da ty  wydania, ukazała się książka, do nabożeństwa
— „Módlmy się. Modlitewnik do użytku wiernych w Polsko-Narodowym 
Katolickim Kościele”317 w języku polskim, a częściowo również w języku 
angielskim. Książki do nabożeństwa napisane i wydane, czy tylko wydane 
przez bp L. Grochowskiego miały wiele wydań.

2. Z triadologii318

Podstawowym poglądem i zarazem fundam entalną prawdą w  zakresie 
podstawowych zasad teologicznych uczynił bp L. Grochowski wiarę 
w istnienie Eoga. Daje tem u wyraiz w szeregu artykułów. Wskażemy tu  na 
kilka najważniejszych. Na pierwszym miejscu trzeba chyba wymienić a rty 
kuł bp L. Grochowskiego pt.: „Wieczna tęsknota za Bogiem” 319. Takie rozu
mowania autora tegoż artykułu zdają się najlepiej odzwierciedlać pierwsze 
jego zdania, które przytaczamy: „Nie było i nie ma na świecie narodu-i czło
wieka, który by nie odczuwał w sercu swoim tęsknoty za Bogiem. Nawet 
dzikie plemiona prymitywnych ludzi miały jakieś bóstwa. Te wierzenia są 
powszechne i dlatego można powiedzieć, że każdy człowiek intuicyjnie wy
czuwa Boga nad sobą i bezpośredniego kontaktu z Bogiem szuka. Tę prawdę 
jasno i dobitnie wykazuje historia ludzkości... Człowiek'szukał w przeszłości 
i .®^ws;ze będiżie szukał kontaktu ż Bogiem”’320. „Wiara jest mocą życia” 321
— to tytuł kolejnego artykułu, w którym bp L. Grochowski przytaczając 
pełne niepokoju pytania Lwa Tołstoja, dotyczące sensu naszego życia, stw ier
dza, że na podstawie analizy wiary ludu i jej nierozerwalnego związku 
z życiem: „Tołstoj zaczyna szukać Boga i modlić się”. Głos'wewnętrzny mówi 
mu: „Jest Bóg”. Pewnego dnia wiosennego uczuwa jakby objawienie: „Żyję 
tylko, gdy wierzę w Boga”. Bóg jest życiem. Celem życia jest staranie się, by

^  ~
Czcionkami drukarni Przebudzenie, Chicago 1928.
Módlmy się, książka do nabożeństwa dla użytku chrześcijan wyznawców Polsko 

Narodowego Katolickiego Kościoła, Chicago 1912.
Ji> wr,< górę serca, książka do nabożeństwa dla użytku chrześcijan wyznawców Polsko 

Narodowego Katolickiego Kościoła, Chicago, 1911.
s” Wydanie drugie powiększone, Chicago.

/ais Trias, triados = trójka, trójca; Teofil z Antyochii (n  w.), jak pisze bp M. Bode 
w Dogmatyce starokatolickiej* toin I (Warszawa 1962), s. 19, napisał jako pierwszy 
traktat o Trójcy Świętej w języku greckim, p t.: Trias, stąd nazwa nauki o Trójcy 
Świętej — Triadologia.

Bola Boża 1959, n r 17, s. 2—4.
320 Tamże, s. i .
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żyć w zgodzie z wolą Bożą, stawać się coraz lepszym i doskonalszym. W ten 
sposób Tołstoj. wrócił do Boga. Bp L. Grochowski od siebie dodaje: „Bez 
wiary w Boga nie ma życia prawdziwego. Potrzeba wierzyć w  Boga i nie 
tylko wierzyć, potrzeba znać stosunek Boga do człowieka. Potrzeba wiedzieć, 
czego Bóg od człowieka wymaga, czego od człowieka się spodziewa i jakie 
są nasze izobowiązania” 321..W nieco dłuższym artykule pt.: „Prawdziwa w ia
ra” 322 bp L. Grochowski dowodzi, która z różnych wiar, czyli religii, jest 
prawdziwa. Wpierw przytoczył zdanie pewnego profesora seminaryjnego, 
który powiedział: „Jest jedna wiara prawdziwa na tym świecie, ale nikt 
nie wie, kto z nas do niej należy”. A nieco dalej autor dodaje od siebie 
i twierdzenie swoje następnie popiera odnośnymi tekstami Pisma Świętego 
Nowego Testamentu. Oto zdanie autora: „Prawdziwa wiara jest ta, którą 
Chrystus głosił i według której żył, a polecił, abyśmy Go naśladowali. Kto 
Słucha Boskiej nauki Jeizusa i takowej przestrzega w  swym życiu i naśla
duje swojego Mistrza Jezusa, ten na pewno wyznaje prawdziwą wiarę” 323) 
co mogłoby wskazywać na równorzędność poznania Boga przez wiarę i na
ukowe dochodzenie, czyli poznanie, jednak w  rzeczywistości ,w artykule tym 324 
bp L. Grochowski dowodzi wyższości wiary w istnienie Boga niż pozna
nia naukowego, chociaż dodaje, że „ludzie głębokiej wiedzy najczęściej 
wierzą w Boga. Wiara nasza zależy głównie od tego, na jakiej płaszczyźnie 
duchowego życia żnajduje się człowiek. Pan Jezus nam mówi: „Błogosławieni 
czystego serca, albowiem oni Boga oglądają” 325.

Krótki, ale treściowo i teologicznie bardzo ważny artykuł ogłosił bp 
L. Grochowski w „Roli Bożej” pt.: „Wierzę w  Boga” 326. Artykuł ten rozpo
czyna następująco: „Bóg, Trójca Przenajświętsza, W cielenie Syna Bożego, 
obecność Chrystusa w Eucharystii świętej, życie pozagrobowe, moc uświę
cająca Sakramentów św. i cały szereg innych prawd wiary nie dadzą się 
zgłębić samym tylko rozumem ludzkim, gdyż są nadprzyrodzonego pochor 
dzenia... Prawdy wiary ... pozostaną w  swej istocie tajemnicami. W istnienie 
Boga wątpić nie może i taki człowiek, który nigdy nie zetknął się z Objawie
niem, gdyż Bóg objawia się ludziom dobrej w oli również i w  swoich dziełach, 
we wspaniałym porządku wszechświata, w  budowie kosmosu, jak i naj
drobniejszych nawet organizmów, w cudzie ciągłej odradzającej się natury... 
Wiara jest koniecznie do zbawienia potrzebna” 327 Autor podaje kilka teks
tów z Pisma^ Świętego Nowego Testamentu, m.in.:„Kto uwierzy i ochnzci się, 
będzie zbawiony, kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mr. XVI, 16)... „Nie

3=1 Rola Boża 1963, n r  23, s. 1.
822 Tamże.
asa Rola Boża 1956, s. 2—6.
32* Rola Boża 1960, n r  6, s. 2—4.
323 Tamże, s. 4 por. też a r t . : „Środki do poznania Boga” (Rola Boża 1956, n r 28—29, 

s. 2—4).
32s Rola Boża 1956, n r 3, s. 1 i n r 25, s. 2—5.
327 Rola Boża 1956, n r  3, s. 1.
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możliwe jest bez w iaty i ufności podobać sic; Bogu i dojść do Niego” (H. V, 
C) 328. Jednak jako katolicki biskup od razu dodaje, że „Wiara musi być 
podmurowana uczynkami miłości, bez których jest ona m artwa”: gdyż 
w Chrystusie ważna jest... tylko wiara, która okazuje się w  cierpliwości, 
miłości bliźniego, gościnności i pobożności” (Jak I, 3, 6, 27; II, 15— 17). Sw. 
Paweł wprost powiada, że „Gdybym miał wiarę tak wielką, która góry prze
nosi a miłości bym' nie miał, niczym jestem ” 32S.

Drugiej Osobie Trójcy Świętej, mianowicie Jezusowi Chrystusowi, bp 
L. Grochowski poświęca szereg artykułów. Rozpocznijmy omawianie ich 
od wskazania na artykuł pt.: „Nazwane jest Imię Jego Jezus” 330. Autor 
stawia pytanie: „Kim jest Jezus?” O życiu, nauce i działalności Jezusa do
wiadujemy się ze źródeł biblijnych, przeważnie z Ewangelii, spoza biblij
nych oraz z 'niechrześcijańskich źródeł, jak i z pism starożytnych Józefa 
Flawiusza, Tacyta, Pliniusza itp. 331. Autor przytacza szereg tekstów z No
wego Testamentu, a pod koniec powołując się na św. Pawła stwierdza, że 
właśnie „Paweł święty mówi jasno bez najmniejszych wątpliwości, że Bóg 
najpierw przemawiał do Żydów i do ludzkości przez proroków. W końca 
Bóg przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkie
go. Tenże apostoł stwierdza, że Syn Boży jest jasnością' chwały Ojca nie
bieskiego i wyobrażeniem istoty Bożej. A więc przez Jezusa objawił się Eóg 
światu’.’ 332. W artykule pt.: „Zwycięscy”333, poświęconym Jezusowi Chrystu
sowi, bp L .. Grochowski wpierw stwierdziwszy, że Jezus Chrystus również 
walczył o zwycięstwo Swojej Idei, że walczył z obłudą, jaka się zakradła do 
synagogi żydowskiej, a więc do Kościoła żydowskiego, przytoczył również 
tekst z Ewangelii św. Jana, którego treść odnosi się do Jego apostołów  
i uczniów, a można powiedzieć i wyznawców: „Na świecie ucisk mieć będzie
cie, ale ufajcie: Jam zwyciężył św iat” 334. Autor dodaje zaraz: „Dziwnie 
brzmią te słowa w  ustach Jezusa — tak powiesz, czytelniku. Chrystus jest 
zwycięzcą?... Wszak kapłani żydowscy i faryzeusze, obrońcy ojców wiary, 
wzgardziwszy Jezusem Chrystusem, potępili jego naukę, a w końcu' zawiesili 
Go między łotrami na krzyżu... I to ma być zwycięstwo?... Tak, czytelniku
— kontynuuje) bp L. Grochowski — umęczony Jezus jest zwycięzcą. Nie tylko 
Żydzi, ale i cały świat pogański... walczył z Chrystusem, ogniem i żelazem 
chciał zniszczyć i we krw-i męczenników utopić ideę'Chrystusa, ale tego 
niecnego zamiaru nie osiągnął. Chrystus żyje” 335. Dalej autor przytacza

328 Bola Boża 1956, n r 3, s. 1.
3Z» Tamże.
330 Rola Boża 1963, n r 25, ś. 1—2.
881 Tamże, s. 1.
ssą Tamże, s. 2 i por. też 1960, n r  „Zapoznana prawda**, s. 2—4 n r  42, s. 2—4.
388 Rola Boża 1960, n r  46, s. 2—4 i n r 47, s. 2—4; por. też „Jezus Zwycięzca”, Rola 

Boża 1955, n r  12, s. 2—3.
324 Rola Boża 1960, n r  46, s. 2.
333 Rola Boża 1960, n r  46, s. 3.
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przykład, jak  to ewangelicki proboszcz 'w. Rydze, ks. O. Schabert, głosząc 
Słowo Boże, oczywiście Więc Jezusa Chrystusa i Jego ideologię, w sposób 
cudowiny uniknął śmierci.. Jest'to  przykład z czasów pierwszych dziesiątków 
lat obecnego wieku. Pó czym przytacza inne przykłady. Następnie daje 
kilka cytatów z Pisma Świętego. Konkludując zaś, stwierdza, ze „Duch 
ludzki tęskni za miłością, i  prawdą, a chrześcijaństwo na tym fundamencie 
opiera. Kto Chrystusa 'słucha i podług Jego wskazań postępuje, ten rozumie 
wartości chrześcijaństwa i ten dobrowolnie poświęci swoje życie a przy 
Chrystusie pozostanie” 336.' Ńa kanwie stronniczego procesu Jezusa Chrystusa 
i zdarzeń, jakie miały miejsce od Niedzieli Palmowej poprzez Wielki Czwar
tek i Wifelki Piątek — bp L. Grochowski w  artykule pt.: „Bóg objawia swe 
praWdy i maluczkim” 337 umieścił takie zdania: „Jest rzeczą na ogół wiado
m ą, że w obecnych czasach Jezus Chrystus jest uwielbiany lub przynajmniej 
szanowany nie tylko przez chrześcijan, ale nawjet i przez pogan, Ze zdziwie
niem żatem słucha człowiek nieobeznany z historią, że ktoś w czasach, 
ziemskiego ży c ia Jezu sa  sprzeciwił się naszemu Zbawcy, ba, co gorsze, 
nastaWał ńa życie Zbawiciela” 338. Analizując'radość i entuzjazpn, z jakimi 
Jezusa wjeżdżającego do Jerozolimy witał w Niedizielę palmową lud, pyta
0 powód tej radości i odpowiada. „Rzesze ludu idąc *za głosem intuicji 
poznały .w Jezusie sWego Mesjasza. Kto je pouczył o tej prawdzie?. Duch 
Święty, który swoim światłem oświeca umysł człowieka szukającego pomocy
1 światła u .Eoga.

Kiedy misjonarze Kościoła Narodowego zanieśli naszą świętą Ideę do 
Polski, masy ludu garnęły''się W nasze szeregi. Gdybyśmy mieli odpowied
nią liczbę kapłanów i środki ;.na pobudowanie, nawet najskromniejszych 
świątyń, to więcej niż pół Polski znalazłoby się w naszych szeregach” *•. 
I pod koniec artykułu, nawiązując do wyżej przedstawionej treści, stawia py
tanie: „Skąd w przeszłości chrześcijanie czerpali natchnienie i potrzebne 
męstWo wśród,, prześladowań?” I odpowiada: „Od Boga, który ukazywał swe 
pnawdy i drogi życia, a Duch Przenajświętszy rozjaśniał umysły, a  serca 
ubogacał miłością dla Boga i świętej sprawy” 340. Podkreślić też należy, 
że prześladowani chrześcijanie w ciągu wieków czerpali moc i siłę z wy
znawania ideologii JezUisa Chrystusa, z Jego męki i pomocy, którą przyobie
cał swojemu Kościołowi mówiąc, co >św. Mateusz tak zapisał: „A oto Ja 
jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia św iata” (Mt. XXjVIII, 20). 
Mękę swą i samą śmierć Jezus podjął zupełnie dobrowolnie zupełnej miłości 
do ludzi. Cytując szereg tekstów z Nowego Testamentu bpVL. Grochowski 
napisał artykuł pt.: „Największa miłość i-ofiara” 341. W artykule pt.: „Kro-

Kola Boża 1966, n r  47, s. 4.
Bola Boża 1959, n r 29, s. 2—4.

#i Tamże, s. 3.
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340 Rola Boża 1959, n r 29, s. 4.
311 Bola Boża 1955, n r  12, s. 2—8.



ozymy naprzód z wiarą, nadzieją i miłością” 342 bp L. Grochowskiego należy 
podkreślić następujące najważniejsze zdania: „Czcigodny Organizator Kościo
ła Narodowego 'przyjął"Easło: „Prawdą, walką i pracą zwyciężymy”. Ja  bym 
do tego hasła dodał: „Prawdą, Walką, Pracą i Ofiarą’ zwyciężymy”. I zaraz 
dodaje: „Ubogi Mistrz i  Nazaretu um ierając na krzyżu pozornie przez kapła
nów i faryzeuszów został zwyciężony. Ale to nieprawda; Praw da nie da się 
pokonać kłamstwem, sprawiedliwość — krzywdą, cnota v -  występkiem, m i
łość —tH samolubstwem” JJ3. Jako m.in. zewnętrzny, w yraz inności ideologii 
Jezusa Chrystusa, zarówno w wymiarze społecznym, jak i przede wszystkim 
teologicznym, w  porównaniu z przyszłymi i ówczesnymi kierunkam i filozo- 
fizycznymi i religiami -r- według bp L. Grochowskiego — są błogosła
wieństwa, wypowiedziane przez' Jezusa Chrystusa w Kazaniu na Górze. 
Rozważaniu treści niektórych z nich poświęcił bp L. Grochowski następujące 
artykuły:„'Błogosławieni, którży łakną i pragną sprawiedliwości’’344, „Bło
gosławieni cisi” 345, „Błogosławieni, którzy płaczą” 346.

O trzeciej Osobie Trójcy świętej, o Duchu Świętym pisze bp L. Gro
chowski w artykułach: „On was nauczy wszelkiej prawdy” 347, i „Przybądź 
Duchu Stworzycielu” 348. W artykule pierwszym autor, bp L. Grochowski, 
wpierw, przytaczą dwa bardzo w.ażne w naszym; temacie teksty z Nowego 
Testamentu: „Ja prawdę wam mówię: korzystniej wam będzie, abym Ja 
odszedł. Bo' jeśli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do Was; a' jeśli odej
dę, poślę Go do was” (J. XVI, 13). Dalej autor, bp L. Grochowski, podkreśla 
nagłą i niespodziewaną zmianę, jaka nastąpiła w życiu i działalności aposto
łów po zesłaniu im Ducha Świętego. „Bojaźliwi uczniowie ^  kontynuuje 
bp L. Grochowski — którzy się kryją w  obawie przed prześladowaniem 
Żydó^, przeistaczają się momentalnie W niezwyciężonych bohaterów, goto
wych za Jezusa położyć sw^ życie. Nauka Jezusa, której przedtem zrozu
mieć nie mogli, staje się dla nich jasna i zrozumiała... Nawet Szczepan, dia
kon, pierwszy męczennik chrześcijański, ogłoszony świętym, tak  dyskutował 
i polemizował Z uczonymi y  Piśmie i faryzeuszami, że „Nie mogli się sprze-

• ciwić 'DuchoM, który mówił przez Szczepana” 349. W drugim artykule roz
waża ten sam temat, co w . poprzednim, kładzie jednak nacisk na 
to, że: „Ducji Święty jest prawdziwym i jedynym nauczycielem' człowieka. 
Kto się Doń zbliżył i słuchał Jego głosu, ten poznał prawdziwą drogę życia. 
Duchem świętym natchnieni i oświeceni prorocy napisali riam prawdy 
wieczne i przepowiedzieli przyszłe wypadki, które się dokonały, na tym

*«. RoIa^Boża 1957, n r 1, s. 3—i.
**» Tamże, s. 3.
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świecje... Duch święty działał w przeszłości, działa 
uświęcał i zbawiał do skończenia św iata” 3B0.

Pisząc, na niespełna dwa tygodnie przed sześdziesiątą rocznicą powstania 
Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła artykuł pt.:„Bóg z nami” 3?1
— bf> L. Grochowski miał niewątpliwie na  i^yśli działanie w tym Kościele 
oczywiście Boga, ale przede wszystkim tnzeciej Osoby Boskiej, mianowicie 
Ducha Świętego. A rtykuł ten kończy: -,,Ęóg z nami! On .nie opuści dz iec i1 
swtoich, dokąd te dizieci nie opuszczą Jezusa” (oczywiście idzie tu o Boga, 
vWęfc o całą -Trójcę, Świętą, n.) 352. Niewątpliwie bp L. Grochowski, -pisząc 
artykuł pt.: „Opatrzność Boża czuwa” 363,' miał na myśli w ogóle, jak i nieco' 
wyżej, Boga, czyli iTrójcę Świętą, której nządy nadi wszechświatem i człowie
kiem nązywa się też Opatrznością Bożą, ćhociaż w sposób szczególny nie
wątpliwie chodziło o Jezusa Chrystusa, drugą Osobę Trójcy Świętej, Pąna 
Kościoła Powszechnego, i D.ucha Świętego, trzecią Osobę Trójcy Świętej, 
Oświecieielą Kościoła i człowieka. >

Ten podpunkt końcfeymy artykułem  bp L. Grochowskiego pt.: „Prośmy 
Boga; o męstwo i wytrwałość” 3M. Pisze; w . nim autor- o męstwie i wytrwa
łości w  nowotestamentowym znaczeniu. Przytacza kalka pnzykładów, z tego 
zakresu, a pod koniec tak  piszę: „Tym prawdziwym chrześcijańskim mę
stwem odznaczył się w pierwszym rzędzie szlachetny Organizator Kościoła 
Narodowego — śp. Ks. Biskup Franciszek Hodur. Wychowany w rzymskim 
seminarium, nauczony ślepego posłuszeństwa wobec władzy, doskonały his
toryk, a więc dobrze wiedział, jaką zemstą papieże ścigają tych śmiałków’ 
któr zy im - wypowiedzą posłuszeństwo. < Wiedział- też o potędze papieskiego, 
Kościoła, a przecież idąc za głosem . sumienia i iza głoseręi serca, które 
kochało Boga, prawdę, lud biedny i własną ojczyznę, zerwał łańcuch nie
woli i poszedł z gromadką ludzi na bój, na święty bój o wyzwolenie polskiej 
duszy z .obcej niewoli, oddał go w opiekę jedynemu Panu i Królowi, ale już 
nie w złfoeistej koronie, tylko w "koronie z cierni... O tegb ducha ^iary,: ofiary 
i poświęcenia mamy błagać'Ojca niebiańskiego i -dalej, kroczyć d<* zwycięstwa 
pod świętym sztandarem Jezusa Chrystusa, Syna Bożego” 35S, mężni i wy
trwali.

3. Z Chrystologii

O Jezusie Chrystusie jako o drugiej osobie Trójcy Świętej pisaliśmy już 
częściowo wyżej.,-Tu pisać będziemy o tych artykułach bp L: Grochowskiego,

KO Rola Boża 1959, n r 21, s .2—5.
ssi Rola Boża 1957, n r 9, s. 2—5. 
»» Rola Boża 1957, n r 9, s. 5. 
w/Rola Boża 1957, n r l4. s. 2—4.

Rola Boża 1955, n r 45, s. 2—4.
Rola Boża 1955, n r 45, s. 4.



które trak tu ją  o Jezusie Chrystusie jako przyobiecanym Mesjaszu, Nauczy
cielu, Zbawicielu, więc o Jego ziemskim życiu, o Jego naukach, o Jego 
działalności, o zbawczym Dziele'. Tu musimy podkreśilć, że bp L. Grochowski 
-w artykułach swoich omawia tylko niektóre zagadnienia, wchodzące w z a -  

.. kres Chrystologii. Wpierw podamy tytuły tych artykułów, które nasz obecny 
tem at omawiają bardzo ogólnie, następnie te, które go omawiają nieco 
szczegółowiej,

"Niezrozumiały Chrystus” 368, „Gotujcie drogę Pańską” 357, „Jakiej wiary 
domaga się Jezus” 358, Jezu^ lekarzem  duszy i ciała” 3Ś9, „Chrystus zawsze 
zwycięża” 36°, ,;W rocznicę Zmartwychwstania” 3M, „Zwróćcie oczy wasze na 
Pana Jezusa Chrystusa” 382, „Zstąp Chryste między nami” 383 i „Zwycięzca 
grzechu i śmierci” 384.

Teraz podamy te tem aty chrystologiczne niecą szerzej przez bp L. Gro- 
: chowskiego w: jego artykułach .omówidne.

W ''artykule pt.: „Przyszedł oczeikiwany Zbawiciel” 365 bp L. Grochowski 
w oiparciu o tekst Izajasza (XLV, 8: „Spuśćcie rasę niebiosa z góry a'obłoki 
niebh spuszczą z dżdżen) Sprawiedliwego. Niech się otworzy ziemia i zrodzi 
-Zbawiciela”), oraz o Psalm ’70 (20 i 3: „Panie, Boże Źastępów, odnów nas 
i okaż oblicze sWoje, a  będziemy zbawieni. Wzbudź potęgę Twoją, a przybądź, 
abyś nas zbawił”), oraz o dalszy ciąg wspom-manegó wyżej Izajasza: „Ma
luczki narodził się nam  i Syn jest nam dany” ... omawia przyjście, tj. naro
dzenie Jezusa Chrystusa 'jako Zbawiciela -i jako( Tego, na którym\ ziściły; się 
m esjańskie proroctwa Starego JTestamenJtu. Narodzony Mesjasz, Jezus z l a 
zare tu ,'n ie  izogtół jednak tak  przez naród wybrany, jak i przeiz całą ludz
kość w  całości i pełni uznańy i  przyjęty. Temu faktowi 'poświęca bp L. Gro- 

"chow$ki swój artykuł: „A swoi Go nie poznali” 366. Autor powołuje się tu  
na Ewangelię według św.” Jana: „Przyszedł do własności, a swoi Go nie 
przyjęli. A ilukolwiek ich przyjęło Go, dał im moc, aby się stali synami 
Bożymi, tym, którzy wierzą w  imię (Jego, Którzy nie ze krwi, ani z woli 
ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili” (J. I, II—13). Autor dalej 
zadaje pytanie:1 Dlaczego Go nie przyjęli? I na pytanie to krótko odpowiada: 
„Jezus żył w -świecie ducha, a oni ugrzęźli w świecie m aterii i dlatego 
przyziemne pobaki, nie poznali swego Pana, który ich na wyżyny wyprowa-

“ “ Rola Boża l924, n r 25, s. 391—392
Bola Boża 1955, n r  47, s. 2—3.
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dźić usiłował. I dziś — rozwija swoją myśl bp’L. Grochowski — jest to samo. 
Człowiek rozwinął swój umysły to prawdą, ale serce posiada, rozpaczliwie 
małe; Zadziwiał -świat wynalazkami, podbił, ziemią i powietrze, ale równo

; cześnie, jak nam :mówią doświadczenia ostatnich dziesiątków la t,; przeraził 
nas>-swoją dzikością i barbarzyństwem, jakiego, nawet pośród;, dzikusów 
znaleźć nie można. Z tego też powodu Jezus po upływie dwóch tysięcy lat 
nie jest jeszcźe poznany” 367. A tak swoje, rozważanie kpńczy:, „Cała ludz
kość w niepokoju szuka nowych dróg życia. Jeśli \sąuka, to przy pomocy 
Stwórcy — znajdzie j zrozumienie,, że prawo, na którym się opiera, szczęśliwe 
życie, polega na miłości. A tym prawodawcą, który tę miłość objawił w na j
wyższej formie, jest nasz umiłowany ubogi1 Mistrz z Nazaretu” 3®8. - .....
/ Prawdzie Golgoty i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa; daje bp L.i Gro
chowski wyraz w artykule pt.: „Przez.:Golgotę. do. Zmartwychwstania” ^
a, również w drugim artykule pod takim samym tytułem.370 W artykułach 
tych wpierw, krótko zwraca uwagę na okres wielkopostny, którego współ
czesną treścią m.in. są  rozważania' chrześcijan o cierpietniach, i upokorzeniach 
Jesusa Chrystusa, których doznał zwłaszcza od wieczora Wielkiego Czwartku, 
a których szczytem była śmierć Jego na Golgocie, podkreślając, iż Jezus do
browolnie pęddał się tym cierpieniom i/ śmierci. Autor przytacza tekst z No- 
wegi^Testamentu: „A wszakże; nie moja wola, ale Twoja niechaj się stanie” 
(Łk* XXII, 42). Następnie jednak głównie uwagę zwraca na fak t Zmartwych
wstania Jezusa Chrystusa. Pisze: „Ten Syn Boży, który zwycięzył gnzech, 
staje się >zwycięzcą;'śmierci;■, 'Trzeciego dnia wstaje z 1 grobu... Ukazuje się 
niewiastom..., potem 'apostołom i wielu uczniom” 371. Podkreśla. wreszcie 
również fakt ukazania .się. zmartwychwstałego Jezusa uczniom, którzy w i
dząc Go przestraszyli się i zdawali się niedowierzać. Autor przytacza zdariia 
Jeziisa zmartwychwstałego: „I rzekł im: Czerni jesteście zmieszani i dla
czego wątpliwości budzą się 'w wąszych sercach? Popatrzcie na moje ręce 
;i nogi: fc ; ja>jestem: Dotknijcie się mnie i  przekonajcie: duch nie mą ciała 
ani kości, jak widzicie, że Ja mam” (Łk. XXIV, 38—39). Na tem at prawdy
o Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa' i naszym przyszłym zmartwychwsta
niu bp L. Grochowski-snuje również pewne, jednak raczej natury ascetycz
nej, rozważania w artykule pt.: „Jam jest zmartwychwstanie i żywot”®72.

Już wyżej pisząc o niektórych elementach z teologii trynitarnej w tw ór
czości. publicystycznej bp L. Grochowskiego wspomnieliśmy, że jednym 
z Wyrazów uzewnętrznienia przez Jezusa Chrystusa odmienności Jego ideo
logii od innych ówczesnych Me,rurików filozoficznych i religii były wypowie-

387, T am że, s* 3* 
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dziane przez Niego błogosławieństwa. Podobnie teraz bp L. Grochowski daje 
w yraz przywróceniu Jezusa Chrystusa jako ^bawięiela, Jako Twórcy Ko
ścioła, jako ;Autora nowej religii — do wartości, które na ziemi spełniały 
i /spełniają fundam entalną rolę oraiz cieszyły się i cieszą się równocześnie 
największą rangą użyteczności. Idzie tu  nam o dw&, ztoówy krótkie, ale 
zasadnicze; artykuły bp L. Grochowskiego, mianowicie: -„Sól ziemi — Świa
tłość św iata’,’ 3.73 i „Światłość świata” W "artykule pierwszym, nawiązując 
niewątpliwie do znanej użytkowej wartości soli w codziennym życiu, bp 
L. Grochowski;; omawia.\ powiedzenie Jezusa; skierowane do. apostołów: „Wy 
jesteście ̂ olą ziemi”* odnosząc tę prawdę przede; T^szystkim do Jezusa Chrys
tusa: „Ten jest naprawdę solą ziemi” 376. Pod. koniec zaś tegc^ artykułu, ujm u
jąc ten tem at bardzo praktycznie i konkretnie autor pisze: „Obowiązek (gło
szenia prawdziwej mauki Jezusa Chrystusa) spada 'najp ierw  n a  nas, nau- 
; czycieli /Chrześcijaństwa.' Zginie człowiek, izginie nasza kultura, jeżeli nie 
pójdziemy na kolanach z tym Wodzem i Panem, Który jest Drogą, Prawdą, 
Żywotem i Światłością świata” 376. W drugim artykule wypowiada bp 
L. Grochowski z okazji świąt Bożego Narodzenia szereg myśli raczej 
natury okolicznościowej i ascetycznej. I tę grupę artykułów bp L. Gro
chowskiego można -zakończyć, zwrócęniem uwagi ma kfótki artykuł pt.: 
„Jezus żyje” 377. Krótko pisze o -tym, jak Maria/ Magdalena, przyszedłszy 
wczesnym rankiem  niedzielnym do grobu, gdzie w piątek złożono Ciało 
Jezusa Chrystusa, znalazła go pustym. I jak  to ona jako pierwfeza spotkała 
zmartwychwstałego; Jezusa, a „poznawszy Mistrza, nie mogła z radości pow
strzymać oknzyku, któr^ się wydarł z /jej piersi: „Rabbońi!” .-r- dobry M i- 
stnzu...” 378. I autor kontynuuje: i,Jezus żyje i żyć będzie. I słowa Jego żyć 
będą.^Niebo i ziemia przeminą, ale prawda, które On głosił, przeżyją nawet 
historię naszego globu. Ón stale żyje wśród .milionów swoich wyznawców, 
a zwłaszcza wśród tych, którzy poznali, że On. jest drogą, prawdą, żywo
tem ” 37».

4. Z eklezjologii

Stosunkowo dużo artykułów bp L. Grochowski poświęcił tematyce doty
czącej Kośęioła Powszechnego, Jego początkom i istocie, oraiz Polskiemu 
Narodowemu Katolickiemu Kościołowi, tak Jego początkom organizacyj
nym; ja #  i Jego ideologii. Najpierw, jak  to czyniliśmy również wyżej, przy*
• . '• i '■ v
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toczymy tylko tytuły „artykułów mówiących ogólnie o Kościele, wpierw Apo
stolskim, Powszechnym. Następnie przedstawimy 'i krótko, jednak nieco 
szczegółowiej i głębiej, omówimy te artykuły, które komentując pewne fakty 
i zagadnienia wchodzą w  zakres Kościoła Powszechnego; potem omówimy 
według tego saańego porządku artykuły dotyozące Polskiego Narodowego 
Kościoła Katolickiego.

A więc wpierw tytuły artykułów bp L. Grochowskiego mówiące ogólnie 
p  Kościele Apostolsjkim, Powszechnym) po czym nieco szerzej pozostałe arty
kuły. „Jaki Kościół będzie Kościołem przyszłości” 3B0, „Kościół przyszłości” 3al, 
„O władzy w , Chrystusowym Kościele” 388 (niestety dysponowaliśmy tylko do
kończeniem) i „Miłość fundamentem Chrystusowego Kościoła” 883.

Tematykę, dotyczącą Kościpła Powszechnego,1 rozpocznijmy od wskazania 
artykułu bp L, Grochowskiego pt.: „Jaki Kościół”. W początku artykułu 
bp L. G rocholski, stwierdlza, że „Apostołowie, których Jezus wybrał i kon
tynuowanie Swojej m isji powierzył, aczkolwiek byli prostymi ludźmi, prze
cież podniesieni duchowo przez Jezusa i uświęceni nie tylko wierzyli, ale 
poznali w Jćzusiś przepowiedzianego przez proroków zapowiedzianego Me
sjasza. Tę prawdę stwierdza Jezus w  Swojej arcykapłańskiej modlitwie, 
kiedy mówi: — Teraz poznali, iż wszystko, co mi dałeś, od Ciebie jest (J. 
xvm, 7—8). Ojcze sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, a jam Ciebie 
po>ąnął i ci poznali, żeś Ty mnie posłał (J. XVII, 25). A więc — podkreśla 
bp L. Grochowski — Jezus sam stwierdza tę prawdę, że uczniowie poznali 
Jezusa jako wysłańca' Bożego ńa tę ziemię. Poznanie to -już nie jest, tylko 
w iara” 384. Bp L. Grochowski pisze swój artykuł, opierając jego treść o w iarę 
apostołów w  bóstwo Jezusa Chrystusa i’ w boskość zakładanego przez Niego 
Kościoła, Kościoła Jezusa Chrystusa zwanego po Wniebowstąpieniu Jezusa 
i ppzez pierwsze dziesiątki lat jego istnienia Kościołem Apostolskim. Kościół 
Apostolski w pierwszych wiekach naszej e ry , mimo rozlicznych przeszkód 
i trudności rozwijał się. Jednak już począwszy od IV wieku, kiedy chrześci
jaństwo od edykitu mediolańskiego (313) poczęło się stawać religią państwową, 
Kościół również począł powoli odchodzić od niektórych ■, znamion, czasów 
apostolskich. Począwszy od wieku XI .Kościół Jeden Powszechny Apostolski 
zostaje podzielony. Następne wieki przynoszą dalsze podziały., Bp L. Gro
chowski napisał w  1959 r. artykuł pt.: „O jedność Kościoła” 385. Główny 
wątek artykułu oparł o modlitwę — prośbę samego Jezusa Chrystusa, Zało- '• 
życiela i Pana Kościoła, a mianowicie: „Aby w szyscy'byli jedno jak Ty,
Ojcze, we mnie, ś  ja  w  Tobie: aby i oni W' nas jedno byli... Ja  w  nich, 
___________________  ■ \

UO Rola , Bo$a 1958, n r ,45, s. 2—4.
»»i Kola Boża 1965; n r  21, s. l—2. 

przebudzenie 1945, n r 41, a. 3—4.
Rola Boża 1956, n r 9, s. 2—3.

W przebudzenie 1954, n r 12, s. 3—4.
“* Rola Boża 1959, n r 5* s. 2—4.
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a Ty we m nią aby byli doskonałymi w jedno” 3a6. W świetle zarówno współ- 
ozesnej, problematyki eklezjologicznej, jak  i podzielonego Kościoła Po
wszechnego, może się nasunąć i nasuwa się pytanie, które bp I i  Grochowski 
uczynił tytułem swojego artykułu, ujm ując je następująoo: „Który jest 
prawdziwy” 387. Treść tego artykułu, który bp L. Grochowski oparł o odnośne 
teksty Nowego Testamentu, przenosi nas znowu do czasów apostolskich. 
W czterech artykułach bp L. Grochowski przedstawia ustrój Kościoła Apos
tolskiego i, ustrój ten, synodalny, przyrównuje do ustroju Polskiego Naro
dowego Katolickiego Kościoła, o którym pisać będziemy niżej; I tak  w  arty 
kule pt.: f,W ślady- apostołów” 386 podkreśla m.in., że apostołowie, później 
z pewnością i ich następcy — biskupi i* ich pomocnicy czy współpracownicy 
— .kapłani mają głosić Słowo Boże. Przytoczył tu bp L'. Grochowski klasycz
ny tekst z Dziejów Apostolskich: „Nie jest rzepzą słusizną, abyśmy zaniedbali 
Słowo Boże, a obsługiwali stoły — powiedziało Dwunastu, zwoławszy 
^szystkich uczniów. „Upatrzcież zatem, bracia, siedmiu mężów spośród 
siebie, cieszących' się dobrą sławą, pełnych Ducha i" mądrości. Im zlecimy 
to gadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze Słowa” (Dz. 
Ap. VI, 2—4). Po przytoczeniu tego tek stu 'b p  Grochowski od siebie do
daje: „Zwracam uw agę 'na formę rządów, które , obowiązywały w  pierwot^ 
nym Kościele Chrystusowym. Powyższy opis bowiem jest dosłownie' wzięty 
z  Pisma Świętego... Kiedy 12 Apostołów zastanowiło się nad ustanowieniem 
diakonów w  Kościele, • n ie  wydał- tu  i decyzji św. Piotr ani naw et wszyscy 
apostołowie razem wzięci. .Zwołali oni gromadę uczniów* czyli wszystkich

■ w iernych ' i dopiero wszyscy ra&em zgromadzeni: apostołowie i w ierni — 
w ybrali diakonów, których'następnie Apostołowie poświęcili” 389 (Nieco dalej 
bp ty. Grochowski stwierdza, iż tę  samą fprnij? rządów realizuje PNKK). 
W artykule pt.: „Synodalne rządy w* prawdziwym Apostolskim Kościele” 3S0, 
nawiązując do tematyki artykułu poprzedniego, pisze nie tylko ogólnie o sy-, 
nodalnym ustroju Kościoła Apostolskiego, ale ;równięż konkretnie wskaizuje 
na wybór przez kolegium apostołów w miejsce Judasza nowego apostoła. 
Już tu  dodajmy, że apostoła tego wybrało zgromadzenie, a nie był on mia
nowany; Bp L. Grochowski, by zwrócić uwagę na najisto tn iejsze, zdanie 
tego artykułu — tak p isze„D zie je  Apostolskie, ta  pierwsza i prawdziwa 
historia I^ościoła Chrystusowego, zaraz w  pierwszym rozdziale podaje: 
„A w  owych dniach stanął Piotr wśród braci — a było tam  zebrane grono 
około stu dwudziestu, osób i rzekł im : Mężowie bracia! Musiało się wypełnić

W Bola Boża 1959, n r 5, s. 3 .
sw Bola Boża 1955, n r 27,- s. 8—10; por. również art. bp. L. Grabowskiego: „Prawdziwy 

Kościół”, Rola Boża 1924, n r £6, s. 411—412; .................
S8S Rola Boża 1961, nr 3, s. 2—6. .
*» Rola Boża 1961, n r 3, s. 3; por. też tegoż autora: „Siadem apostolskiego Kościoła”,' 

Rola Boża 1966, n r 3, s. 6—7.
' »•» Rola Boża 1962, n r 17, s. 2—4.



Pismo, w  którym Duch Święty przepowiedział przez usta Dawida o Juda
szu 391, który stał się przywódcą tych, co pojmali Jezusa; ... on to za otrzy
maną zapłatę za nieprawość nabył pole, a upadłszy pękł na dwoje... trzeba 
więc, aby jeden z tych mężów, którzy chodzili z nami przez cały fzas, kiedy 
Pan Jezus przebywał między nimi... Stał się wraz z nami świadkiem tego 
zmartwychwstania. I wskazali dwóch: Józefa, zwanego Barnabą, którego 
też nazywano Justem, i Macieja. Potem modlili się ... i dali im losy; a los 
padł na Macieja i został dołączony do jedenastu apostołów” (Dz. Ap. I, 15— 
—26, passim). Po przytoczeniu tych tekstów Pisma Świętego Nowego Testa
mentu bp L. Grochowski stwierdza, że apostoł Piotr przewodniczył zebra
niu, ale nie mianował następcy. Kandydaci zostali wybrani, a ponieważ 
dwaj “wybrani odpowiadali w  równym stopniu stawianym wymogom, ów
czesnym zwyczajem — losem został wybrany Maciej. Dalej bp L. Grochow
ski pisze, że z biegiem wieków ten niewątpliwy ustrój synodalny, który był 
najwyższą władzą w  Kościele Apostolskim 392, jak i niektóre zasady pierwo
tnego Kościoła Apostolskiego, został zamieniony na system nominowania 
biskupów i w  ogóle ustrój demokratyczny Kościofa został w  Kościele Za
chodnim, Rzymskokatolickim zamieniony na ustrój monarchiczny, autokra
tyczny, nominacyjny. I swój artykuł bp L. Grochowski kończy: „Szkoda, 
że Kościół papieski odstąpił od fundamentalnych zasad i tradycji Kościoła 
Apostolskiego Katolickiego, dziś całe chrześcijaństwo zbiera smutne owoce 
tej (zdrady. Pozostał jednak Kościół Starokatolicki, który w iernie przestrzega 
nauki i tradycji pierwotnego Kościoła Apostolskiego. Z tym Kościołem złą
czył swoje losy Polski Narodowy Katolicki Kościół” 393.

Zasadniczy artykuł napisał na ten temat bp L. Grochowski pt.: 
„Kościół Narodowy jest dziełem Opatrzności Bożej” 394, stawiając tezę, że 
Kościół ten stanowi prawtlziwą cząstkę Kościoła Apostolskiego, Kościoła 
Powszechnego, i jest jego uwspółcześnioną kontynuacją. Autor mianowicie we 
wspomnianym artykule tak pisze: „Dwa razy w  historii narodu naszego Polski 
niezawisły Kościół Chrystusowy jako Boska .roślina zapuszczał korzenie na 
bujnej glebie religijnych dusz narodu naszego i dwa razy owa nieprzyjazna 
dłoń wyrwała z korzeniem i zniweczyła to dzieło święte, przez Opatrzność 
nam dane.

„Żaden uczciwy historyk nie zaprzeczy tego faktu, który już dla wielu do 
dziś mało jest znany. Kościół Narodowy Cyrylo-Metodyjski ma najstarszą 
tradycję w  Polsce, o czym nam piszą tak katoliccy biskupi i księża; jak też

Por. art. bp. L. Grochowskiego: „Czy judasz był ważnym apostołem?” (dyspo
nowaliśmy niestety tylko dokończeniem artykułu), Przebudzenie 1945, nr 24 s. 3—4.

SB Por, art. bp L. Grochowskiego p t.: „Synod to najwyższa władza w Kościele 
Apostolskim”, Przebudzenie 1953, nr 34, s. 1—2.

*•* Bola Boża 1962, n r 17, s. 3.
311 Bola Boża 1962, s. 2—5.
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świeccy historycy. Po kilkuwiekowej pracy apostolskiej i misyjnej zostaje 
zniszczony przez naszych odwiecznych wrogów, Niemców i ich sprzymie
rzeńców. Zniszczono polskie księgi liturgiczne z tego okresu, w  którym nasi 
przodkowie na sto lat blisko przed urzędowym przyjęciem chrześcijaństwa 
przez księcia Mieszka, już chwalili Boga w  starożytnej polskiej mowie. 
Widocznie komuś zależało na tym, aby zatrzeć wszelkie ślady po tym pol
skim Kościele.

Drugi zaś Kościół Narodowy był bliski zrealizowania swojej Boskiej 
misji w  XVI wieku. Król i Sejm w  swojej olbrzymiej większości wypowia
dali się za unarodowieniem Kościoła. Zapadła nawet uchwała w  sejmie, aby 
zwołać synod narodowy, który by nakreślił program działania.

I tę drugą próbę unarodowienia Kościoła w  naszym narodzie zniweczyła 
obca siła i intryga: papieże i jezuici” 395. Tę myśl dalej bp L. Grochowski 
rozwija w  swoim artykule, wskazując na różnorakie trudności zorgani
zowania Kościoła narodowego, by stwierdzić, że w  1897 r. „Bóg wybrał mło
dego kapłana, ks. Fr. Hodura, aby rozpoazął budowę Wolnego Polskiego Koś
cioła... Gdyby to uczynił w  Polsce, spotkałby go los ks. Stojałowskiego: Wę
drowałby od więzienia do więzienia, aż w  końcu złamany, dokonałby żywota 
w  opuszczeniu. Pan Bóg zarządził inaczej. Kościół Narodowy rozpoczyna 
swoją misję dziejową na wolnej ziemi amerykańskiej, gdzie prawo zrównało 
wszystkich ludzi i wszyscy bez różnicy wyznania cieszą się obroną pra
w a” 39B. Jeszcze przed napisaniem wyżej omówionego artykułu bp L. Gro
chowski napisał w 1953 roku artykuł pt.: „Narodowy czy katolicki” 397, a w  
1955 r. artykuł pt.: „Organizator ozy założyciel?” 39B. W artykule pierwszym: 
„Narodowy czy katolicki” bp L. Grochowski wypowiedział szereg trafnych 
myśli. „Nie można nazwać Kościoła katolickim z tego powodu, że jest 
rozpowszechniony między różnymi narodami, albo że jest ponad narodami, 
bo różne chrześcijańskie wyznania mają swoich wyznawców w  rozmaitych 
krajach i narodach. Mamy międzynarodowy socjalizm i komunizm, które to 
partie są ponad narodami, a przecież nie nazywamy ani socjalizmu ani ko
munizmu katolickimi organizacjami, a tylko międzynarodowymi.

Z nauki Pana Jezusa wynika, że Kościół jest zjednoczeniem wiernych, 
a każdy wierny jest prawdziwym chrześcijaninem tylko w  tym wypadku, 
gdy chrześcijańskie zasady stosuje w  swoim życiu. Kto je łamie, ten 
od Chrystusowego Kościoła odpada.

Ta sama zasada obowiązuje Kościół jako zbiór jednostek. Prawdziwym  
i katolickim Kościołem jest ten, który obejmuje i przechowuje całość nauki 
Jezusa i tę Bożą naukę stosuje w  życiu” 399. Dalej bp L. Grochowski dowodzi,

sas Rola Boża 1962- nr 14, s. 2.
»  Rola Boża 1962, n r 14, s. 5.
»w Przebudzenie 1963, n r 48, s. 1—2 i 8.
S!S Rola Boża 1955, n r 26 s. 11—12.
lis Tamże, s. 1.
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,rozwijająć 'temat, że pierwsze Kościoły chrześcijańskie były Kościołami na
rodowymi, wolnymi, lokalnymi o ustroju synodalnym i demokratycznym. 
Podkreśla tóż, że Bóg ani nie żądał, ani nie chce, aby człowiek na rzecz 
międzynarodowego charakteru Kościoła wyzbywał się swojej narodowości, 
swoistycłTcech własnej' kultury narodowej. W tym kierunku działał i działa 
zarówno Polsfco-Narodowy jak  i  ‘Katolicki Kościół w Ameryce, Kanadzie 
i w Polsce. W drugim artykule pt.: „Organizator czy założyciel?” bp' L. Gro
chowski wpierw rozważa' pytanie, czy bp Fr. Hodur jest organizatorem 
czy założycielem Kościoła (PNKK), a przy końcu artykułu daje odpowiedź 
na postawione pytainie. Założycielem Kościoła jest Jezus Chrystus, Syn* Boży, 

po tym stwierdzeniu bp L. Grochowski powołując się ńa odnośne teksty 
nowotestamentowe, rń.in. pisze: „Prawdziwy Kościół Katolicki Apostolski 
nie może być Kościołem papieża, ani Biskupa Hodura, bo byłby tylko sektą. 
Kościół święty powszechny jest 3j pozostać powfinien Kościołem- Jeizusa Chrys- 
wsa, Syna Bożego” 40°. A pod kopiec artykułu daje krótką i jasną-odpowiedź: 
bp Fr. Hodur „nie założył nowego Kościoła, ale nas wyprowadził z pogaństwa 
do'Kościoła,' k tóry założył Jezus Chrystus, Syn Boży” 401. Tert Sam tem at 
bp Xi. Grochowski omawia w  ąr ty kule; „Czy Kościół Narodowy może być 
Kościołem Katolickim?” 402 Poza Cementami pokrewnymi wspomnianemu 
artykułowi kończy go bardzo ważnymi stwierdzeniami.

„Wolne Narodowe, Katolickie Kościoły — pisie bp L. Grochowski — 
w pierwszych wiekach chrześcijaństwa w ydały ńam  wielkich myślicieli 
religijnych, wielkich świętych i liczne zastępy ' męczenników. Ci szlachetni 
i święci wyznawcy i członkowie prawdziwego kato lick iego  Kościoła krwią 
swoją, poświęceniem i ‘ ofiarą utwierdzili chrześcijaństwo, a nawet pogan 
pozyskali dla Jezusa. ' '

Kościół Polski Narodowy i Katolicki wiarą, poświęceniem 'i ofiarą też się 
rozwinął w Ameryce i Polsce. Ma wszystkie w arunki Kościoła katolickiego: i
1. — Posiada. sukcesję apostolską w nieprzerwanej linii od apostołów. 2 -4- 
Rządzi się demokratycznie tak, jak to czynili apostołowie. 3~. — Przyjął za 
nieomylną prawdę i w ykłada wiernym całą naukę Jezusa. 4.t — Rozdaje 
darmo a nie sprzedaje Sakram enty święte zgodnie z zaleceniem Jeizusa, 
który dał jasne polecenie apostołom: „Darmo wzięliście, darmo dawajcie.” 
5. — Nie, uznaje za głpwę nieomylnego boga na zięmi, bo to jest herezja. 
Nieomyliiym jest tylko jeden Bóg prawdziwy. Głową PNKK jest Jezus 
Chrystus, założyciel świętego Kościoła.

Tę samą świętą Głowę uznawał, czcił i miłował 'pierwszy Kościół Kato.- 
licki i Anostolski.

Rola Boża 1955i n r 26, s. 11. . . . . . .  ....................
m  Rola Boża 1955, s. 12; por. też. art. bp Ł. Grochowskiego p t.: „Jeden K ośció ł, Hola

Boża, 1966, n r 19, s. 3—4. i .......................
<°> Rola Boża 1955, ń r  31, 8. 3—5.
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■ To wszystko świadczy,• że Kościół Polski Narodowy jest prawdziwyrr 
Kościołem Katolickim i . Apostolskim” ?03.
* W oddzielnym artykule pt.: „Głosiciele Słowa Bożego” 404 bp L. Grochow
ski pisze o chęci powoływania w  PNKK rodzaju ińisjowarzy, których chciał 
‘nazwać głosicielami Słowa Bożego. Z powodu braku kapłanów nie wiożna byłe 
'takiej uchwały podjąć. Jednak autor zwraca w tym artykule uwagę na 
ważność" głoszenia Słowa Bożego, można by nawet analizując ten artykuJ 
i; inne wyprowadzić wnioski, że właściwie, głosicielami Słowa Bożego maja 
i powinni być wszyscy wyznawcy Jezusa Chrystusa, wszyscy członkowie 
Jego Kościoła..Bp L. Grochowski pisze bowiem m.in.: „Właściwie Chrystu
sowy Kościół stanowią tylko tacy ludzie, któnzy, w iarą i życiem czystym 
i pobożnym łączą się z Jezusem, swoim Żbawicielem. Gdzie takich ludzi nie 
ma, to i Kościoła nie ma” 405. Do/tego ważnego nie tylko tematu, ale można 
i trzeba powiedzieć — posłannictwa, nawiązuje bp L. Grochowski 
w Inrtym swoim artykule: „Kto z Boga jest słów Bożych słucha” 406. I tu 
w tym  artykule trzeba- koniecznie uwypuklić następujące stwierdzenie, któ
rego treść jest zarazem jedną iz charakterystycznych cech PNKK. Bp L.* Gro*- 
chowsiki pisze: „Kościół Bolsko-Narodowy Katolicki, aby wiernie wypełnić 
m andat powierzony ptnzez Jezusa naucza, że głoszenie i słuchanie Słowa 
Bożego ijest' saSłam entalńą i świętą'czynnością, dlatego w  Kościele, Na’rodo,- 
wym w  każde święto są głoszone kazania” *07. I  jeszcze jeden fragment na
leży tu  przytoczyć: „Bóg pnzemawia — pisze bp L. Grochowski — do-nas 
TĄ pośrednictwem dobrego ojca, m atki, przyjaciela. Bóg mówi do nas przez 
pisma i dzieła ludzi szlachetnych, przez Boga natchnionych. Ale przedś 
wszystkim Bóg przemawia do nas w  czasie nabożeństw, kiedy kapłan otwie
ra  jjksięgę Bożą, Ewangelię świętą i tłum aczy1 zakon Boży, poucza wiernych 
i ' przed upadkiem ostrzega” m . Praktyczne pytanie zawarte w tytule 
kolejnego artykułu bp L. Grochowskiego brzmi „Czy Kościół P.N.K. mnie 
zbawi?” 409. W wyniku przeprowadzonego rozważania autów taką 
daje odpowiedź: „Kościół Polsko-Narodowy ma wszystkie warunki praw 
dziwego Kościoła Apostolskiego, Kościoła Jezusa, a więc na pewino skutecz
nie pomaga wiernym  w osiągnięciu zbawienia. Jednakże na swoje zbawienie 
musi pracować każdy człowiek. Prawdziwy Kościół izaś mu dopomaga” 41°.
W artykule pt.': „Kościół was potrzebuje” 411 bp L. Grochowski w opraciu

V . : r - - 11 ■.•■■■/■ łł ■■■"■■■» ' ■■
«» B o la  Boża.1955, n r  ,31, s . 5.

. w  przebudzenie 1SSS, n r 23, s. 9. 
m  przebudzenie.
<h Rola Boża I956j n r 21, s. 2-4.

' <», B o la  B oża 1956, n r  21,  s . 2—4.
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«o Rola Boża 1958, n r 8, s. S; por. też tegoż autora: „Czy Kościół P.N.K., mnie zbawi?’* 
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0 odnośne teksty Nowego Testamentu zachęca wyznawców Kościoła P.N.K., 
aby śladem pierwszych diakonów i gorliwych chrześcijan w  ogóle przyczy
niali "Się jak najofiarniej do krzewienia i realizacji PNKK. .Podobnie rzecz 
się ma z artykułem pt.: „Głos w  sprawie misji Kościoła” 412. Chyba można 
domniemywać,, że bp L. Grochowski dając jednemu z kolejnych artykułów  
tytuł: „Królestwo Boże w  niebie i na ziem i” 413 miał na myśli sizeroko ujęty
1 pojęty Kościół Jezusa Chrystusa. Zdają się na to wskazywać niektóre cy
taty z Pisma Świętego, którymi autor się posługuje, np.: „Królestwo Boże 
W was jest”; „Nie troszczcie się..., co byście jedli a n i,... czym byście się 
przyodziali” ; ... „Czyście wy nie ważniejsi niż (ptaki niebieskie itd.)”. Dalej: 
szukajcie tedy najpierw 'K rólestw a Bożego i sprawiedliwości Jego, a to 
wszystko będzie wam przydane”.

Pisząc o PNKK w Ameryce, bp L. Grochowski tożsamość tegoż Kościoła 
z Kościołem Apostolskim Powszechnym przenosi na Kościół Narodowy, 
który dzięki staraniom Pierwszego bp Fr. Hodura został zorganizowany 
również i w  Polsce. Poświęcił temu artykuł p t.: • „Prawdziwy i najstarszy 
Kościół w  Polsce” 414. Z artykułu warto tu przytoczyć kilka następujących zdań, 
które odnoszą się zarówno do Kościoła.Narodowego w  Ameryce jak i w Polsce. 
Oto te zdania: '„Kościół nasz ustanowił Jezus, a zorganizowali i rozszerzyli 
apostołowie. Jest to ten sam Kościół, ponieważ posiada wszystkie warunki, 
które miał Kościół Apostolski, a1' które z biegiem czasu w  wielu wypadkach 
zostały albo opuszczone, albo celowo zapomniane, zmienione, lub w ypa
czone. Kościół nasz rządzi się tym samym demokratycznym ustrojfem, który 
był praktykowany od początku zaistnienia Kościoła Chrystusowego na św ie
cie. Zachowuje sakramenty święte jak też tradycyjne zwyczaje Apostolskie
go Kościoła. Jako katolicy mamy sukcesję apostolską w  nieprzerwanym po
rządku od apostołów przez Kościół Starokatolicki” 415. Inny artykuł na te^ 
mat' Kościoła Narodowego w  Polsce bp L. Grochowski wydrukował w  „Roli 
Bożej” pt.: „Najstarszy Kościół w  Polsce” 416, o którego podobnej treści 
pisaliśmy wyżej. Tu jednak przytoczymy zdania wstępne,'aczkolwiek ich 
treść już bp L. Grochowski w  innym artykule porusza jako charakterystyczne 
dla jego stosunku do całej problematyki genezy i rozwoju Kościoła w  ogóle, 
w  szczególności do PNKK w  Ameryce i Polsce. Zdania te brzmią następują
co: „Niewielu Polaków w ie o tym, że Kościół Narodowy istniał na Polskiej 
Ziemi przeszło tysiąc lat temu. Historia Polskiego Narodu wolna od cenizury 
mówi, że na ziemiach starożytnej Polski apostołowie słowiańscy św. Cyryl 
i Metody założyli pierwszy Kościół polski i liturgię w  języku ojczystym na

*1! Kola Boża 1967, n r 15, s. 2—3.
Bola Boża 1969, nr 2 s. 2—i. 

tu  Przebudzenie 1952, n r 7, s. 3—1 (dysponowaliśmy tylko częścią pierwszą tego arty
kułu, bez jego dokończenia).

*15 Tamże, s. 4.
«« Rola Boża 1954, n r 31—32, s. ł—S

76



blisko sto lat przed urzędowym przyjęciem chrześcijaństwa przez Mieszka 
Pierwszego” 417. W 1966 r. ogłosił bp L. Grochowski artykuł na temat wspól
noty Kościoła Narodowego w Ameryce, Kanadizie i Polsce pt.: „Jeden Koś
ciół” 41S. Poza znaną już argumentacją, iż ideowo i strukturalnie biorąc, Ko
ścioły te poza odrębną administracją stanowią jedno, pod koniec artykułu 
bp L. Grochowski jako rezultat odbytych w Polsce z przedstawicielami 
Kościoła Polskokatolickiego konferencji podaje Pięć Zasad tej jednotowej 
wspólnoty obu Kościołów i jakiejś jednak odrębności. A mianowicie: „1. — 
Polski Narodowy Kościół Katolicki w  Stanach Zjednoczonych A.P. , w Kana
dzie i w  Polsce — jest jednym i tym samym Kościołem. 2. — Zasady wiary 
i moralności Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła uchwalone i przy
jęte przez synody tego Kościoła — obowiązują jednakowo wyznawców  
Narodowego Kościoła w  Ameryce, w Kanadzie i w  Polsce. 3. — Nadzwy
czajny Synod Narodowego Kościoła w  Polsce izostanie zwołany na wiosnę 
przyszłego roku i wezmą w  -nim udział przedstawiciele Kościoła z USA. 
4 — ,Zostanie powołana specjalna Komisja Koordynacyjna, która opracuje 
i podda pod uchwały zasady i możliwości ścisłej współpracy międzykościel
nej. 5. — Administracja Kościoła Polskiego Katolickiego działa samodzielnie. 
Podobnież administracja Kościoła P. Nar. Katol. w Ameryce”.419

W artykule pt.: „Opatrzność Boża czuwa nad nasizym Kościołem” 420 bp 
L. Grochowski omawia, odpowiednio dokumentując, prawdę, iż Polski Na
rodowy Katolicki Kościół jest;dziełem  Opatrzności B ożej,i że Bóg ozuwa 
nad bezpieczeństwem Swego dzieła. Przyszłość, rozwój i trwałość PNKK 
W Ameryce, Kanadzie, Polsce i ewentualnie w innych krajach bp L. Gro
chowski widzi, jak to zresztą ujął w  tytule swojego artykułu: „W modli
twie i wierze — przyszłość naszego Kościoła i całej ludzkości” 421. Ostatnie 
słowa tytułu artykułu wskazują na łączenie i to bardzo ścisłe istnienia 
i działania Kościoła z całą ludzkością. Kościół bowiem jest instytucją, zało
żoną przez Jezusa Chrystusa w  celu ułatwienia zbawienia wszystkim lu 
dziom. Uzasadnia takie nasze rozumowanie koniec niniejszego artykułu 
bp L. Grochowskiego: „Bez ludzi wierzących i modlących się nie stworzymy 
szczęśliwej rodziny, Chrystusowego Kościoła, długo prosperującej parafii, 
mocnego i szczęśliwego państwa, jak też w  pokoju żyjącej i szczęśliwej ro
dziny” 422.

Trzy następne artykuły treściowo dotyczące tego samego tematu, miano
wicie, iż Jezus Chrystus, Założyciel Kościoła, chciał i chce istnienia i rozwo
ju jediiego Kościoła, i że Jezus Chrystus, jak zresztą On sam siebie nazywa,

“ 7 Rola Boża 1954, n r 31—32, s. 1.
11 s Rola Boża 1966, n r 1, s. 3—i.
«> Tamże, s. 4.
‘2° Rola Boża 1959, n r  13, s. 2—3.

Rola Boża 1960 n r  31—33, s. 2—4.
Rola Boża 1960 n r  31—33, s. i.
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jest tego Kościoła Pasterzem, dobrym Pasterzem, ł że ten Kościół kiedyś 
w  przyszłości obejmie wszystkich ludzi. Artykuły te noszą następujące tytu
ły: „Dobry Pasterz” 423, „„Jeden Pasterz i jedna owczarnia” 424 i „Jeden pasterz 
i jedna owczarnia” 425. Ten ostatni artykuł zdaje się być teologicznie artykułem  
najważniejszym. Oparł jego treść bp L. Grochowski głównie o odnośne zda
nia, wyjęte z Ewangelii według św. Jana z rozdziału X, przede wszystkim zaś 
w. 16. „X nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz”. Bp L, Grochowski m.in. 
pisze „W całym chrześcijańskim świecie jest dążenie do zjednoczenia wszyst
kich wyznań, czyli Kościołów. Łączą się też poszczególne denominacje. To je
dnak nie uratuje chorego na anemię i bezwład dzisiejszego chrześcijaństwa” 426 
I bp L. Grochowski ten artykuł kończy tak: „Pain Jezus w  arcykapłańskiej mo
dlitwie prosi Ojca Niebiańskiego, aby wyznawcy Jego Boskiej religii dążyli do 
jedności z Jezusem. Mówi On: „Aby wszyscy byli jedno, jctk Ty Ojcize we 
mnie, a ja w Tobie: aby i oni w nas jedno byli” (J. XVII, 20—21). Gdy się 
chrześcijania połączą z Jezusem taką doskonałą jednością, wyzbędą się 
samolubstwa, istotnie nastąpi zjednoczenie wszystkich chrześcijan pod je
dynie prawdziwą Głową Jezusem Chrystusem Panem Naszym. I będzie 
jedna owczarnia i jeden pasterz Jezus Chrystus, Syn Boży, nasz Zbawiciel 
i Odrodzicie!” 427.

5. Z sakramcntologii

Bp L. Grochowski w  swojej dosyć bogatśj i różnorodnej publicystyce 
niewiele jednak artykułów poświęcił tematyce wchodzącej w  zakres sakra- 
mentologii. Większość jego z tej dziedziny artykułów poświęcona jest przede 
wszystkim sakramentowi Pokuty i Eucharystii, albo Komunii świętej. W kil
ku artykułach omawia też tematykę należącą do hamartologii. Od wskazania 
i krótkiego omówienia artykułów bp L. Grochowskiego dotyczących hamar
tologii rozpoczynamy .niniejszym nowy podpunkt tego rozdziału.

Biskup Leon Grochowski w  artykule pt.: „Grzech śmiertelny i jego 
skutki” 428 nie rozważa grzechu śmiertelnego w  jego pojęciu i ujęciu teolo
gicznym, ani w  takimż pojęciu nie omawia jego skutków, usiłuje natomiast 
prostymi słowami i w  potocznym ujęciu stwierdzić, że przestępstwa, które 
popełniają ludzie, a które wykraczają przeciw przykazaniom Bożym i koś
cielnym, a które nazywamy grzechami „nie wszystkie — pisze autor — 
w równym stopniu obciążają człowieka. Są grzechy mniejsze i w ię

Rola Boża 1924, n r 13, s. 201—203.
<=* Kola Boża 1957, n r 29, s. 2—5.
1!S Rola Boża 1962, n r  15, s. 2—4.
428 Rola Boża 1960, n r 15, s. 3. 
w  Tamże, s. 4.

Przebudzenie 1945, n r  2, s. 3—1.
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ksze. Niektóre grzechy są tak wielkie, że odłączają nas izupełnie od Boga 
(z tego powiedzenia bp L. Grochowskiego widać, zgodnie z zasadami teologii 
chrześcijańskiej, a zwłaszcza katolickiej, że istotą grzechu śmiertelnego jest 
'odwrócenie się człowieka przez występek niezgodny z wolą Bożą — od 
Boga, n.); inne nazywamy grzechami mniejszymi lub lekkimi, albo powszed
nimi” 42S. Dalej bp L. Grochowski, odwołując się do św. Tomasza z Akwinu 
i nazywając jego pogląd słusiznym, pisze: „Rzecz tu się ma, jak z chorobami. 
Niektóre choroby osłabiają tylko siły ciała, inne niszcizą życie, podobnie 
grzechy niektóre przeszkadzają tylko duszy w  jej dążeniu ku celowi osta
tecznemu, inne niszczą wyższe doskonalsze przymioty, a nawet życie du
szy” 430. Podobne myśli przekazuje artykuł tegoż autora zatytułowany 
„Skutki gr/zechu” 431.

Niezmiernie trudnego zagadnienia, problemu dotknął i omawiał bp 
L. Grochowski w artykule pt.: „Kara za grzechy poza grobem” 432. Pytał: 
„A jakaż to kara czeka nas poza grobem? ... Czy niepoprawni grzesznicy bę
dą się smażyć w ogniu, a czarci będą ich poić gorącą smołą? ... Pojęcie ta
kiej kary byłoby dziecinne. Wobec tego, jak należy roizumieć ustępy Pisma 
Sw., które wyraźnie nam mówią o ogniu, siarce i smole?... Pisma św. nie 
można tłumaczyć — pisze bp L. Grochowski — dosłownie. Pan Jezus mówił 
obrazowo. W obrazach, czyli w  przypowieściach zamknął najgłębsze prawdy 
swojej Boiskiej religii” 433. Dalej autor zastanawia się nad rozumieniem Gehen
ny, istotnym sensem niektórych tekstów Pisma Świętego, karą za czyny samo
bójcze i stwierdza, że za grzechy należy się kara, pytając znów: „czy ta 
kara, to straszne'' cierpienie bez końca” 344 (dodajmy, że idzie tu o ka
rę po śmierci człowieka, a więc poza grobem). Na postawione pytanie autor 
daje zaraz odpowiedź: „Pod tym względem były i są różne opinie w chrześci
jańskim świecie” 435. Powołuje się autor na Orygenesa i cytuje jedno zda
nie z jego wywodów: „Myślimy, że dobroć Boga, przez wstawiennictwo  
Chrystusa, doprowadizi wszystkie stworzenia do jednego i tego samego celu 
ostatecznego” (to jest zdatnie, opinia Orygenesa, n.) a bp L. Grochowski do
daje: „To jest zbawienie” 436. I w numerze następnym, czyli w  dokończeniu 
swojego artykułu bp L. Grochowski pisze: „...wielu świętych i wielkich 
mężów Kościoła wierzyło, że przez dobroć Boga i wstawiennictwo Chrystusa 
wszyscy ludzie grzeszni, jak nie na ziemi to w wieczności, odpokutują za

Przebudzenie 1945, n r 2, s. 3.
«o Tamże, s. 3 (niestety nie dysponowaliśm y zakończeniem  artykułu).

Przebudzenie 1944, n r 46, s. 3—4 z podkreśleniem , że nie dysponowaliśm y po
czątkiem  artykułu.

«2 Rola Boża 1964, n r  14, s. 1—2 oraz n r 15, s. 3—4.
Rola Boża 1964, n r 14, s. 1.
Tamże, s. 2.
Tamże.
Tamże.
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swe winy i uzyskają zbawienie” 437. Następnie w dalszym ciągu bp L. Gro
chowski przytacza też opinie Ojców Kościoła, m.in. św. Augustyna, by pod- 
koniec podać stanowisko Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła, w tej 
sprawie. Przedstawiamy to stanowisko sławami bp L. Grochowskiego: „Kościół 
Orygenesa i tych'św iętych Ojców Kościoła, którzy święcie i niezachwianie 
wierzyli w  sprawiedliwość (chyba autor miał na myśli — słuszność, n.) na
uki tegoż męża. Mimo przyjmowania poglądu, dotyczącego ostatecznie skoń
czonej kary za grzechy, czyli niewieczystości kary, a więc niewieczystości
— to tylko wniosek logiczny •— piekła, zarówno PNKK, jak i bp L. Gro
chowski, nawołują do życia zgodnego z przykazaniami Bożymi i Kościel
nymi, czyli z wolą Bożą, a w  wypadku popełnienia grzechu — podjęcia pokuty, 
żalu, zadośćuczynienia, poprawy swego życia — w celu powrotu do Boga 
jako do swojego Ojca. Dał temu wyraz bp L. Grochowski m.in. przede 
wszystkim w  artykule pt.: „Wstaną i pójdą do Ojca mego” 438. Oraa w arty
kułach: „Pokuta” 439, „Pokutę czyńcie” 440 i „Pokuta” 441. W artykułach tych 
bp L. Grochowski pisze nie tylko o pożytku odbywania pokuty,, o koniecz
ności po odwróceniu się od Boga przez grzechy do ponownego Doń przez 
żal i chęć poprawy powrotu,’ale stwierdza też, że wyznawcy, wierni Kościoła 
Narodowego Polskiego Katolickiego przynajmniej „w okresie wielkanoc
nym, jak też w adwencie ... przystępują do Sakramentu Pokuty i Komunii 
święte-j” 442. W tym artykule bp L. Grochowski dalej pisząc wyjaśnia: „W Sa
kramencie Pokuty spowiada się skruszony chrześcijanin z grzechów swoich 
przed biskupem albo upoważnionym przez biskupa kapłanem. Spowiedź 
może być prywatna, lub publiczna czyli powszechna. Podczas spowiedzi pry
watnej czyli usznej penitent, wyznaje swe grzechy w konfesjonale przed ka
płanem. Właściwie spowiada się przed Bogiem, kapłan jest tylko świadkiem  
tej spowiedzi, lekarzem duchownym i sędzią... Poznawszy stan duchowy 
penitenta ma osądzić, czy go rozgrzeszyć i dopuścić do Komunii świętej, czy 
też nie. W przypadku zatrzymania rozgrzeszenia wyznacza pokutę i czas 
następnej spowiedzi oraz usiłuje tą drogą naprowadzić błądzącą duszę na 
właściwą przez Jezusa wkazaną drogę życia.

Podczas publicznej albó powszechnej spowiedzi dorośli w ierni spowiada
j ą  się tylko priźed Bogiem w  myślach swoich. Tacy penitenci po odpowied
nim przygotowaniu duchowym i sumiennym rachunku sumienia wyrażają 
publicznie żal za popełnione winy i błagają Boga o przebaczenie, a spowied
nika o kapłańskie rozgrzeszenie.

Spowiedź powszechna jest pozornie łatwa, ale nakłada ciężkie obowiązki na

437 Rola Boża 1964, n r  15, s. 3.
Rola Boża 1960, n r 48, s. 2—4.
Rola Boża 1960, n r, 12, s. 2—4.

440 Rola Boża 1960, n r 13, s. 3—i .
Rola Boża 1960, n r 49, s. 2—4.

iiz Rola Boża 1960, n r 49, s. 2.
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penitenta. Przy spowiedzi powszechnej sam penitent ma osądzić, ozy jest 
godzien otrzymania Komunii świętej... Aby uniknąć ciężjuch błędów i po
myłek — pisze bp L. Grochowski — byłaby wskazane przynajmniej w ok
resie wielkanocnym odbyć spowiedź prywatną i zastosować się do -rad 
i; wskazań spowiednika” 443. W kilku artykułach wskazuje bp L. Grochowski 
na wielką świętość Sakramentu Pokuty i z przekonaniem nawołuje do dob
rego przygotowania się do odbyci^ spowiedzi świętej zarówno tzw. spowie
dzi prywatnej, jak i publicznej. Wymienia w  artykułach te warunki, 
których przestrzeganie ułatwić może dobre przygotowanie się, a na
stępnie godne odbycie Sakramentu Pokuty. Są to następujące artykuły: 
„O godnym przyjęciu Sakramentu Pokuty” 444„ „O godnym przyjmowaniu 
Sakramentu Pokuty” 445, „O godnym przyjmowaniu Sakramentu Pokuty” 446, 
„ Jak możemy uzyskać odpuszczenie w in” 447, „Odpuszczenie w in” 44s, „O god
nym przyjmowaniu Sakramentu Pokuty” 449.

W oddzielnym artykule pt.: „Najwyższa godność” 450 bp L. Grochowski, 
pisząc o wielkiej władzy, jaką Jezus Chrystus przekazał apostołom a po
przez nich tiiskupom oraz święconym i upoważnionym przeiz nich kapła
nom. Przytacza wpierw tekst z Ewangelii według św. Mateusza XVIII, 18— 
- -̂20. Następnie więc cytuje teksty z św. Jana XX, 21—23 oratz z św. Ma
teusza XVIII, 18. Teksty te brzmią następująco a równocześnie wskazują 
na najwyższą godność, jaką mógł był otrzymać człowiek, godność i władzę 
odpuszczenia grzechów, a więc otrzymanie przez człowieka atrybutu Bo
żego, bo gnzechem obraża się Boga i tylko Bóg może sam grzech ten od
puścić, czyli winę i karę darować; tą władzą i godnością — powtórzmy — 
Bóg-Jezus obdarzył apostołów i ich następców. Teksty powyższe brizmią: 
,;Weźmijcie Ducha Świętego: których odpuścicie grzechy są im odpuszczo
ne, a których zatrzymacie są zatrzymane” (Jf XX, 21—23). Oraz: „Zaprawdę 
powiadam wam: cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane w nie
bie,' a cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w  niebie” 
(Mt. XVIII, 18)451. Niezależnie od wyżej przytoczonych artykułów i ich 
treści bp L. Grochowski podkreśla oddzielnie jako bardzo istotny, może 
najistotniejszy warunek godnego przyjęcia czy odbycia Sakramentu Pokuty 
a potem przyjęcia Komunii świętej — mocne postanowienie poprawy swoje

Bola Boża 1960, n r  49, s. 4.
Rola Boża 19G0, n r 14, s. 2—4.

413 Rola Boża 1960, n r  50, s. 2—3.
«  Rola Boża 1960, n r 51, s. 2—4.

Rola Boża 1961, n r  26, s. 2—4 i n r  27, s. 2—3.
Bola Boża 19G2, n r 6, s. 2—5.
Bola Boża 1964, n r  23, s. 2—3; por. też, tegoż au tora: „O godnym  przyjm ow aniu 

Sakram entu Pokuty”, Rola Boża 19G4, n r 23, s. 2—3 i n r  24, s. 6—7 oraz 1969, n r  19, 
s, 5—6.

*-» Bola Boża 1963, n r  3, s. Z—3.
Bola Boża 1963, n r 3, s. 2.
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go życia. Daje temu wyraiz w  artykule pt.: „Konieczny warunek” 452 i „Mo
cne postanowienie poprawy” 453, oraz w  artykule pt.: „Przebaczenie” 454, 
w  którym zdaję się warunkować otrzymanie przebaczenia i darowanie win  
skruchą prawdziwą i szczerą chęcią poprawy swojego życia (artykuł napisał 
pod pseudonimem Lwa Junoszy).

Sprawę przebaczenia i odpuszczenia grzechów porusza bp L. Grochowski 
również w  artykule pt.: „Odpuść, Panie” 45S. Po wstępnych zdaniach i po
daniu przykładu stawia pytanie: „Co tedy jest przebaczenie?” I odpowiada: 
„Co np. znaczy przebaczenie dla człowieka, który przebacza drugiemu? 
Jest dwóch ludzi, którzy kiedyś byli przyjaciółmi. Z biegiem azasu ich miłość 
obróciła się w  nienawiść i stała się przyczyną rozłąki. Nienawidzili się całą 
duszą. Spotykali się często na ulicy bez słowa pozdrowienia. Jednak coś się 
stało, co ich złączyło na nowo. Przebaczyli sobie i otrzymali przebaczenie. 
Jaki nastąpił rezultat? Kochają śię i ufają wzajenfmie, jak za dawnych dni. 
Tak samo jest, gdy Bóg przebaczy. Rozdział, jaki powoduje grzech, znika 
a Bóg ufa nam i my ufamy Bogu. Przebaczenie znaczy pojednanie” 456.

Wymienieniem artykułu bp L. Grochowskiego pt.: „Przybądź na ucztę. 
Jezus cię zaprasza” 457 i, jego krótką ainalizą przechodzimy do przedstawienia 
znalezionych jego artykułów, dotyczących Najświętszego Sakramentu, Eu
charystii, Komunii świętej. Autor wychodzi od stwierdzenia, że w  pierwszej 
parafii Kościoła Narodowego w  Scranton przyjął się zwyczaj, iż wierni 
przystępują do Stołu Pańskiego, przyjmują Komunię świętą również w  ro
cznicę powstania Kościoła Narodowego. Zwyczaj ten pochwala. Zachęca 
tym samym do jego upowszechnienia w  PNKK i pewnie poszerzenia tej 
świętej praktyki na inne jeszcze święta i dni całego roku. Zwraca jednak 
uwagę na godne przyjmowanie Komunii św. oraz na to, że, kto Komunię 
św. przyjmuje niegodnie: „sąd sobie je i p ije” (por. I. Kor. XI, 27—29). 
Ostatnie zdania tego artykułu brzmią: „Porzućmy stare i brudne/łachmany, 
którymi splamiliśmy własne sumienie. Oczyśćmy sumienie nasze przez 
szczerą pokutę ze szczerym zamiarem i. mocnym postanowieniem poprawy 
życia i wynagrodzenia krzywd Bogu i bliźnim wyrządzonych, a potem udaj
my się do stołu na radosną ucztę. Jezus nas zaprasza i czeka na przy
bycie” 458.

Bardzo ważnym w  tym względzie elaboratem jest artykuł pt.: „O rzeczy
wistej obecności Pana Jezusa w  Komunii św.” 459, któi^y został jednak pod

*» Rola Boża 1955, n r 49, s. 2—i. 
1!S Bola Boża 1961, n r 29, s. 2—4. 
«* Eola Boża 1964, n r 16, s. 3—4. 
us Bola Boża 1954, n r 49, s. 3—5. 
,!1 Bola Boża 1954, n r 49, s. 3.

Bola Boża 1959, n r 50, s. 2—i. 
łss Tamże, s. i .
«• Bola Boża 1956, n r 22, s. 2—5.
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pisany kryptonimem >— F. Bogumił. Nie udało się nam ustalić, czy był- to  
pseudonim bp. L. Grochowskiego, sądzimy jednak, że tak, bo m.in!/;śvH&dć-zy;
0 tym również podobieństwo tego artykułu do innych artykułów b ib lii'G ro
chowskiego tak w zakresie stylu, metody, jak i merytorycznego ujmowania 
tem atu; gdyby zaś. biskup Leon Grochowski nawet nie był autorem tego 
artykułu, z pewnością zaaprobowałby jego treść, był bowiem redaktorem’ 
naczelnym „Roli Bożej”. My uważamy jednak, że autorem tego artykuła-jest 
biskup Leon Grochowski, jak również następnych artykułów „eucharys
tycznych”, a mianowicie: „O Mszy św.” 460 i „Bożego Ciała” 461. Prizytoczńiy 
z tych artykułów najistotniejsze zdania.

Z artykułu: „O rzeczywistej obecności Pana Jezusa w Komunii;święte}’-’ 
najistotniejszymi zdaniami wydają się nam być następujące, które przyta
czamy w dosłownym brzmieniu •— w celu zachowania ich autentycznego 
znaczenia i sensu: „Komunią świętą nazywano od początku Chrześcijaństwa 
jednoczenie się wiernych z Panem Jezusem przez spożywanie mistycznego 
Ciała i Krwi <1ego w Boskiej Eucharystii,-czyli w Przenajświętszym'Sakrk-J 
mencie Ołtarza”.

Wyraiz Komunia pochodzi od greckiego koinonia, co znaczy wspólność albo 
jedność. Komunia święta oznacza więc jednoczenie się wiernych najpierw  
z Chrystusem, a następnie i między sobą w jedno Ciało Chrystusowe przez 
przyjm ow anie1 Ciała i Krwi Pańskiej. Tak bowiem powiedział sam.„Chrys
tus Pan: — „Kto pożywa Ciała Mego i pije Krew Moją, ten we Mnię,mies|Z:i 
ka, a Ja  w nim. Jako Mię posłał żyjący Ojciec i Ja  żyję przez Ojcą./tafe
1 ten, kto Mnie pożywa, będzie żyć “przeze Mnie (J. VI, 56— 57) 462. Pi?ęytąęiza 
tu też autor fragment pierwszego Listu do Koryntian (X, 15—17), I dalej .piszę: 
„Przyjąć Komunię Świętą znaczy to samo, co przyjąć Przenajświętszy .Sa
kram ent Ołtarza czyli Boską Eucharystię. Wyraz sakrament znaczy to sanpo 
co tajem nica... W tym sakramencie pod postaciami chleba i wina jest ukryte, 

.mistyczne Ciało i Krew Pana Jezusa, czyli, że jest rzeczywiście obecny. Sam 
Pan Jezus... Nadto tajem nicą nazywa się dlatego, że w tym Sakramencie, 
ukryte są wszystkie dary i łaski jeszcze nie znane, jakie Bóg zachował :c}l,a, 
rodzaju ludzkiego na cały czas jego przebywania tu  na ziemi. Nazywa ;się>i te;? 
ten Boski Sakram ent Eucharystią, co z greckiego znaczy duże dziękwywer, 
nie” 463. I dalej autor powtarza pytanie: „Co to jest Komunia Świętą’,’S!ri;,odr-i 
powiada: że „jest to mistyczne Ciało i Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa 
pod postaciami chleba i wina, dane nam na pokarm ku żywotowi wiecznemu. 
Ze tak jest zapewnia nas o tym najpierw. Sam Pan Jeizus, następnie Aposto
łowie i Święci Kościoła, a w  końcu Bóg Duch Święty, który m ów ^,^  nas

"« Bola Boża 1956, n r 22, s. 2—4.
Bola Boża 1961, n r 21, s. 2—i.
Bola Boża 1956, n r 22, s. 2.
Tamże, s. 3.
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i świadczy o Panu Jezusie” iei. Następnie, autor przytacza i omawia teksty 
z J. VI, 51, 53—55, 60 i tu trzeba podkreślić zdanie autora,'że Pan Jezus 
„potwierdził prawdziwość 'i literalne znaczenie słów swoich, oraz zgromił... 
za brak wiary i izagroził, że chwały Jego w  niebie oglądać nie będą, jeśli 
w prawdziwość Jego słów i dosłowne ich znaczenie nie uwierzą” 4BS. Nieco 
dalej przeciwstawia się tylko symbolicznemu rozumieniu, jak również rów
noznacznemu rozumieniu przysłówka — duchownie i symbolicznie. Artykuł 
ten kończy: „Z mistycznym ciałem, które nie zmienia ani ksiztałtu ani formy 
chleba, łączy się Duch Święty Jezus i' tam przebywa. Przez Komunię świętą 
łączy się ;z wierhymi i ich ożywia, i łaską Bożą (czyli swoją, n.) ubogaca” 4C6. 
W artykule pt.: „Msza święta” 407 pisze m.in., że „Mszę świętą ustanowił, 
nasz Zbawiciel na swoją pamiątkę podczas ostatniej Wieczerzy... Istotną 
część Mszy świętej Ofiary stanowiło wtedy (w pierwszych wiekach, n.), jak 
i dżiś, łam anie. chleba... Właściwa Msza święta jest od wieków w  istocie 
swej niezmienioną i składa się z • ofiarowania chleba i wina, konsekracji 
i Komunii Świętej” 46S.

6. Z tematyki dotyczącej modlitwy

Szereg artykułów swoich bp Leon Grochowski poświęcił omówieniu 
istoty Ważności i roli modlitwy w Kościele Chrystusowym' i w życiu oso
bistym każdego chrześcijanina, katolika. W „przebudzeniu” napisał w  1952 
roku artykuł pt.: „Módlmy się”. Stwierdza tu, że zgodnie z zaleceniem Jezu
sa Chrystusa, który sam często i długo modlił się, czyli rozmawiał ze Swoim  
Ojcem niebieskim, Kościół Apostolski, Kościół pierwszych wieków chrześ
cijaństwa całe swoje życie duchowe oparł na modlitwie. Za przykładem  
Jezusa tak czynili i apostołowie i ich pierwsi w pierwszych wiekach na
stępcy. „Kościół Narodowy, który we wszystkim usiłuje — pisze bp L. Gro
chowski — naśladować najstarszy Kościół Apostolski, musi też naśladować 
apostołów i pierwszych chrześcijan w  modlitwie, w przeciwnym razie nie 
wykona swej misji, powierzonej nam przez Boga” 469. Potrzebie modlitwy 
poświęcił bp L.> Grochowski oddzielny artykuł pod takim samym tytułem 470. 
Ogólnemu rozważaniu modlitwy i jej wartości dla pożytecznej pracy, a rów
nież na drodze własnego duchowego doskonalenia się' poświęcił bp L. Gro

Tamże.
“  Rola Boża 1956, n r  22, s. 4.
“ B Rola Boża 1956, n r  22, s. 5.

Rola Boża 1956, n r  23, s. 2—4.
<«8 Przebudzenie 1952, n r  39, s. 3.
“ » Rola Boża 1956, n r  40; „Potrzeba m odlitwy” s. 2—4; por, rów. a rtyku ł bp L. G ro

chowskiego p t.: „Sm utna jest dusza m oja aż do śm ierci”, Bola Boża 1960, n r 34, s. 2—3. 
, n  Rola Boża 1960, n r  33, s. 1—2.
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chowski następujące artykuły: „Czuwajcie” 471, „Módl się i pracuj” 472, „Czu
wajcie a módlcie się” 473 oraz „Módl się i pracuj” 474. Bp L. Grochowski 
w dwóch artykułach podkreśla, że jednak, aby modlitwa była skuteczna, 
mile przez Boga widziana i przyjęta, powinna wypływać z wiary, z głębo
kiej wiary, i szczerej wiary modlącego się i przekonania o konieczności i ce
lowości poddania się woli Bożej. Dał tym artykułom tytuł: „Z modlitwą 
powinna się łączyć wiara” 475.

W kilku artykułach, które były nam dostępne, bp Leon Grochowski roz^ 
waża treść Modlitwy Pańskiej. W artykule wstępnym do Modlitwy Pańskiej 
wychodzi z analizy pięknego miana z Modlitwy Pańskiej: „Ojcze 
nasz” i pisze: „Z tego wynika, że B óg 'jest twoim i moim Ojcem, Bóg 
jest Ojcem wszystkich ludzi. I tiie. tylko jest Ojcem z tego tytułu, . że 
nas stworzył, ale także, że troszczy się stale o los swoich dzieci. Pomaga, 
czuwa, prowadzi i nieograniczoną miłością otacza” 476. Dalej autor pisze, że 
do Boga jako do swego Ojca mogą i powinni odwoływać się grzesznicy. 
Do Boga jako do Swojego Ojca odwoływał się też, konając na krzyżu, Jezus 
Chrystus, mówiąc: „Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mojego”. Dalszy tok 
tych rozważań do Modlitwy Pańskiej zawiera artykuł bp L. Grochowskiego 
pt.:'„Ojcze nasz” 477. „Któryś jest w  niebie” 478, to. tytuł następnego' z tej 
grupy artykułów, w -którego wstępie autor rozważa, „czym i jakie jest 
w  istocie niebo”... po czym cytuje powiedzenie św. Pawła: „Czego oko nie 
widziało i.ucho nie słyszało, co nagotował Bóg tym, którzy Go miłują” (I Kor.
II. 9) 479. Jak innym jest świat nadprzyrodzony, a więc i niebo, i jak innym  
jest czekające tam człowieka szczęście, w  jakiejś mierze może pokazać wmy- 
ślenie się w  zjawisko przemienienia się Jetzusa Chrystusa na górze Tabor, 
kiedy to Jego najbliżsi uczniowie zostali tym niebiańskim zdarzeniem nad 
wyraz zachwyceni, mówiąc: „Panie, dobrze nam tu być” (Mt. XVII, 4). Pod 
koniec bp L. Grochowski■ p isze: „O niebie, tak nas poucza "Jezus, mówiąc: 
Sprawiedliwi zaś wejdą do źródła wiecznego (czyli chyba do nieba, n.), a ra
dości ich nikt. im nie odejmie” (J. XVI, 23). „Na szczęśliwość niebiańską 
można zasłużyć — mówi św. Augustyn — ale nie można jej opisać” 480.

Tamże.
Bola Boża 1968, lir 14, s. 7—9.
Bola Boża 1969, n r 2, s. 5—7.
Bola Boża 1968, n r  14, s. 7—9. 

to Przebudzenie 1946, n r  22, s. 3—1 (bez dokończenia i Bola Boża 1962, n r  19, s. 2—4; 
por. te. tegoż au to ra : „Potrzeba m odlitwy”, Bola Boża 1962, n r  22, s. 2—5.

)*• W stęp do Modlitwy Pańskiej, Bola Boża 1961 ,n r 5, s. 2—4, por. też „Ojcze 
nasz — nauka w stępna”, Bola Boża 1968, n r  13* 2—4.

Jn Kola Boża 1961, n r 6, por. też tegoż autora^ p t.:  „Ojcze nasz” , 1968, n r  14,' s. 2—5 
i n r  15, s. 2—5.

„Ojcze nasz któryś jest w niebie”, Rola Boża 1961, n r  10, s. 2—3.
Tamże, s. 2.
Tamże, s. 3; por. też. „Ojcze nasz” tegoż autora, Bola Boża 1968, n r 16, s. 2—5.
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.^„Swięći-siją imię Twoje” 481 — to tytuł kolejnego artykułu, a właściwie ka- 
ąąp(aobprfo  Grochowskiego. We wstępie autor wyjaśnia, że polskie ujęcie 
tęji.-prfiśky ,jłie oddaje oryginalnego sensu. Dowodzi, że Jezus Chrystus^ 
L.^pgstoło^iąiuczyli w  języku aramejskim i źe Jezus Chrystus modlitwę tę 
wyppTfródzisł;w  tymże języku. A dosłowne tłumaczenie z języka aramej- 
s^WSOjoWt języku polskim powinno brzmieć: „Niech będzie błogosławione 
Imię Twoje” lub „niech świat święci Imię Twoje”. Podobnie jest w innych 
j_ę̂ yk̂ .sfljf .jy starym języku greckim, w  języku łacińskim. W bez- 
pi)śręęinim,.|)<q|fj^m "tłumaczeniu prośba ta powinna by brzmieć: „Niech 

t^ogp^pyione Imię Twoje”, abo: „Niech będzie świętym, 
^e^yk^Ji^i} Imię”. Dalej autor dowodzi, że to Imię, czyli Imię Boga
P^wipją^Jjy^ przedmiotem takiej czci, która tylko Bogu samemu należy.

^  Prośt*?> pragniemy, chcemy aby było ono najświętsze 
(.pr^ędj^zys^k^mi innymi.
..przyjdź, ĘJęólęstwo Twoje” bp L. Grochowski, rozważa w  czterech częś

ciach 4,f,,.'̂ (...Rjelrjw,szej części autor pisze na temat pojęcia Królestwa Bożego. 
^Kjrólęb^o B qż£ na ziem i — według autora — będzie to społeczeństwo, 

przyjęło naukę Jezusa i życiem swoim naśladuje swego 
9.ępwcgw)^tp.,sfjrce swoje całkowicie odda Jezusowi; kto życiem świętym  
ijljgpaJ^jij  ̂tjpr^gFCU dla Boga i bliźniego ... ten istotnie staje się członkiem  
^flJj^w^tglpij^Królestwa Bożego” 483. O apostołach i pierwszych chrześcija
n k i  jais^^jjjjiępJjyli prawdziwi obywatele Królestwa Bożeg.o. Musimy wstę- 
^o^jćj y^Cjh ^Jja^y, jeżeli chcemy uratować Kościół Chrystusowy (to osta- 
t ^ r^ f » ^ u ^ v |g ie  wskazuje na utożsamienie przez pb L. Grochowskiego 
B ę^eftyi^1(.'^ojęgo na ziemi z Kościołem Chrystusowym, n.) siebie i ludz- 

(Wzmocnieni łaską Bożą, będziemy budować i rozszerzać 
ij^^rę^jtwc^^pżejpa ziem i” 484. W części drugiej 485 kontynuuje bp L. Gro- 

rozważania wokół tekstu z Ewangelii według św. Mateusza 
(y P T; ^^tk^rrj,.zasadniczym jest myśl' o tym, że nie można dwom panom 

:„lifieym£$ecie Bogu służyć i mamonie”. I szczególną uwagę zwraca 
następnij^.,^, t ^ s t  z tejże Ewangelii: „Szukajcież tedy najprzód Królestwa 
Bożego i sprawiedliwości jego (a jeśli to czynić będziemy, należałoby tu 
dodać, n.) to nikomu chleba nie zabraknie” 486. W' części trzeciej i czwartej 
rozważa 487 bp L. Grochowski różne aspekty istoty Królestwa Bożego na 
ziemi, przytaczając dla ilustracji różne przykłady z życia.

W następnej prośbie: „Bądź wola Twoja, jak w  niebie tak i na ziem i” 488

»si Rola BożS 1961}' 'nr 11, s. 2—̂  i nr 12, s. 2—3.
i8fKtŁoIi'>Bożactl9S!L7 n r 14, s. 2—5, n r 15, s. 2—4, nr 16, s. 2—5, n r 17, s. 2—5.
<SJ Tamże, n r 14, s. 2.

-tSi Tamże'j'hr'"lSJ s.' 5.
«5 Tamże, nr 15, s. 2—1.
■*’* Bola Boża 196łj' n r  15, s. 4.

Tamże, n r 16, s. 2—5.
‘5* Bola: tBOŻa t961, a r  20, s. 2—4 i n r 22, s. 2—4.
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• autor rozważa, posługując się zarówno tekstami z Pisma Świę
tego, jak i przykładami z fyistorii, spośród ludzi eksponując ks. Jana Husa
i Gandiego, pojęfcie woli, według której wszystko we wszechświecie się 
dzieje i realizuje, a której nic się przeciwstawić nie może. Jednak człowiek 
jest tu wyjątkiem, stworzony bowiem jest przez Boga na obraz i podobień
stwo Boże i jako taka istota obdarzona przez Boga duszą, której z kolei 
władzami są rozum i wolna wola. Dzięki tej ostatniej człowiek może woli 
Bożej słuchać i Bogu się podporządkować i może wolę Bożą odrzucić
i wzgardzić, a rządzić się własną wolą’’489.

Następną prośbę pt.: „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj” 490 
analizuje bp L. Grochowski następująco: „Nie samym Chlebem człowiek 
żyje — mówi nasz Zbawiciel — ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust 
Bożych...” m . Następne strony poświęca rozważaniu chleba jako niezbĘdntegó' 
pokarmu dla podtrzymania życia człowieka, ale też na pódltaw ie''przy
kładów pisze o posiadaniu nadmiernych bogactw i złym icłi'używahiu;. Pód- 
kreśla też, że my prosimy naszego Ojca w  niebie O chleb ' c'o(izien!ny na 
dzisiaj, chcąc niewątpliwie podkreślić, iż nie należy1 zbytnio myśleć 0 ża-1 
bezpieczaniu przyszłości, chociaż autor pod konieć ’ pisże! tak:':'; „ĆtófeM ,;na-' 
szego powszedniego daj nam dzisiaj — dziś 'pfysimy-bjcżey tio '-jtfttfe -ttiożę1 
nas tu nie będzie. Wielu to ludzi idzie na; spoczyńek i 'hie :budzi; się !więćej.’ 
Gdy się zbudzimy w dniu jutrzejszym, wierzytnyy że Twbja; ę& śtritóśc /h fe  
zapomni o naszych potnzeba.ch. Pomóż Bam, byśmy ‘w 'tro sc e o jutro ,'ó^ri^z^ 
przyszłość, nie rozmiłowali się w śka^feaćh^e^^z^eml^ 'trai^c5 z ;óczu: tiajw&śzy 
cel życia. Błogosław itikś i naszym,:iii'Wófn, dby-^bdiśiljf' ctilet*’ ^o'wyE8Ś'tił:"Slę) 
równocześnie pobiła j°c(ltśze: naszfr,":ab’yśmy :t»ył£ feefóihi 'W' t9m!;tfńi'uflcihlebeńi: 
dzielić si^ ż potrzebującym i'bliźnim i.1 J ' 1

„Odpuść , nam... jąltp, i rr.y odpuszczamy” ... to ty tu ł . następnej j^rp^by 
z ^ ^ o d jit^p P ań sk ie j;??2 .^^tkierp
mąnią .od Boga. przebączenią^^swpięh ^wm^.w ptasim , stp ś^ i^y  l^ępoppEC^i^ 
w.', jakip(jr:my , tyiji,, k ^ r  zy,„ w ,śtosunku_. do n,asf zawimli,, ,Bps
Grochowski podkreśla, że najwięSszyńpi.'^y;t!ą ^
darowąnia w^n i współżycia w rr^iłości z bliźnim" jęąt" gni^w,.fsamo^bstwc>
i w ogóle. Mne . ę ^ i | ^ e ^ ^ h x . f’t ) ^ ę % ’tąidę 
Kfjrze^'^rrówa^.fa.^..
to ru^zr.uijfńCTjaphą. udar'.'śęręa^w^na^ąażie gniewu,,/ Gt-zech. przyćmiewa ro
zum^'492.' 'Stawia następnie pytanie: „Jak: przebaczyć lub darować krzywdy?' 
Urazy? Odpowiada: „Przebaczać urazy lub krzywdy to niełatwa sprawa^ a je

i8» R o la  B o ża  1961, n r  20, s. 2 ; p o r .  ró w . te g o ż  a u to r a  : „ t ią d 7 .  w 6 Ia  TW Ó ja";'‘łH )ia : b o 'ż a  
1069, n r  3, s . 2—4 i  n r  4, s . 2—4.

490 R o la  B o ża  1961, n r  23, s .  2—4, i  n r  24, s . 2—4.
mi T a m ż e , n r  23, s. 2.
492 R o la  B o ża  1956, n r  35, s . 2—5.
«s T a m ż e , s . 3.



dnak dobry, Chrystusowi oddany człowiek, nawet za krzywdę płaci dobrem. 
Tak kazał czynić Pan Jezus, a nawet św. Paweł naucza, abyśmy za zło dobrem 
płacili, mówiąc „Jeżeli łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go; jeżeli pragnie, 
napój go, bo czyniąc to, węgle ogniste zgromadzisz na głowę jego” (Rz. 
XII, 16—21). Co to< są za węgle ogniste?... to rozbudzone sumienie. Jeżeli 
za krzywdę będziesz dobrem płacił, to nawet w małym człowieku obudzisz 
głos sumienia i najczęściej go pozyskasz, czyli zamienisz go w przyjaciela... 
Są ludzie, których stać na przebaczenie — dlaczego ty nie miałbyś do nich 
należeć'’49?. W artykule pod podobnym tytułem, a mianowicie: „Odpuść 
nam nasze winy”...495 bp L. Grochowski m.in.-stwierdza, że właśnie grzech 
jest największym złem w. życiu człowieka, grzech, który jest winą w  sto
sunku do Boga a często w stosunku do bliźnich. Można wyciągnąć wniosek, 
że im mniej grzechów, tym mniej do' darowania i odpuszczenia win. W ko
lejnym artykule pt.: „Odpuść nam nasze winy” 496 bp L. Grochowski, obok 
innych myśli, które już wyraził w podobnych artykułach, tu zwrócił szcze*- 
gólniejszą uwagę na syna marnotrawnego, który jednak ostatecznie zro
biwszy skrupulatny rachunek sumienia, zdecydował się wrócić do swojego 
ojca i prosić go o przebaczenie. Takim dobrym Ojcem jest Bóg, nasz „dobry
i miłosierny Ojciec, który nieograniczoną miłością ogarnia wszystkie swoje 
dzieci. Nie gardzi tymi, którzy Go opuścili i odeszli. Cieszy się i raduje ich 
powrotem, bo tę prawdę podkreślił nasz Zbawiciel mówiąc: Radość będzie 
w niebie^nad jednym grzesznikiem pokutującym 487.

Szósta prośba: „I nie wódź nas na pokuszenie” 498 jest — według bp L. Gro
chowskiego, opierającego się o przekład tego tekstu z .języka aramej- 
skiego rodowitego Syryjczyka, prof. Lamsy — błędnie przetłumaczona na 
język polski. Powinna brzmieć: ,,I nie dozwól nam wejść w pokuszenie, 
albo — w pokusę” 499. Dalej autor omawia istotę pokus, odwołując się do od
nośnych tekstów Nowego Testamentu przykazuje, że należy z pokusami wal
czyć, pokusy zwyciężać, bo powołaniem i celem człowieka jest zgodnie z pole
ceniem Jezusą Chrystusa doskonalenie się i ' to na wzór doskonałości Boga. 
Przypomina tu autor polecenie Jezusa Chrystusa: „Bądźcie doskonali jako 
Ojciec wasz niebiański doskonały jest”.

I ostatnia prośba: „Ale nas zbaw ode złego” 50°, to znaczy od grzechu, od 
oderwania się od Boga, który jest naszym; najwyższym dobrem. Właściwy 
tok rozumowania dotyczący tem atu bp L. Grochowski tak kończy: „Grzech 
jest największym złem na świecie, bo przez grzechy i upadki człowiek za-

łlł Tamże, s. 5.
*r' Rola Boża 1961, n r 35, s. 2—3. 
™ Bola Boża 1968, n r 10, s. 2—4. 
457 Tamże, s. 4.
«8, Bola Boża 1961, n r 30, s. 2—4. 
499 Bola Boża 1961, n r 30, s. 2.
®» Bola Boża 1961, n r 31, s. 2—5.
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t.raca szczęście doczesne i wieczne. Grzech jest przyczyną każdego nie
szczęścia, tak poszczególnego człowieka, jak i całych narodów i ludzkości... 
Prośmy Boga, aby nas wybawił od grzechu” 501, to znaczy od wszelkiego zła.

7. Z Mariologii

Poza tekstami Mąiyjnymi, o których pisaliśmy wyżej, nazywając je oko
licznościowymi, bp L. Grochowski napisał o Ńajświętsizej. Marii Pannie nie
wiele artykułów. Przedstawiamy je i omawiamy niżej.

W artykule pt.: „Cześć M arii” 502 bp L. Grochowski pisze: „Ze wszystkich 
żyjących ludzi na świecie najwyższą cześć odbiera Jezus Chrystus, Syn 
Boży, Bóg i Człowiek. Drugie miejsce zajmuje Matka Syna Bożego, N aj
świętsza Maria Panna. Ta cizęść do Najświętszej Matki Jezusa stała się 
powszechna w całym świecie chrześcijańskim. Nie pomylę się, kiedy powiem, 
że najgorliwszym czcicielem Świętej Marii jest naród polski” ?03. Potem- 
autor pisze o najstarszej pieśni maryjnej, polskiej p t.: „Boga Ro
dzica Dziewica”, ale wkrótce stwierdza, że „Świętą Dziewicę Marię uczynił 
sam Bóg, obierając Ją ża Matkę dla Syna Swojego” 504. Stwierdza też dalej, 
że wszystkie narody, które czczą i znają Jezusa, Syna Maryi, wielbią
i wysławiają Jego świętą a ‘pokorną Matkę, Najświętszą Maryję Pannę. 
Zaznacza, że miesiąc maj jest poświęcony szczególnej Jej Czci. W artykule 
pt.: .„U stóp Marii” 505 stwierdza, że: „Spośród wszystkich świętych naj
wyższą oześć oddajemy Matce Najświętszej, Marii. Sam Bóg Ją 
wybrał na Matkę Syna Bożego. Cały Kościół Powszechny uznał Marię 
za Królową wszystkich świętych i my, jako żywa cząstka Kościoła 
Powszechnego w |e j czci i wyróżnieniu z Kościołem świętym-się łączymy. 
Nie uważamy Najświętszej Matki Jezusa za równą Bogu, bo Ona sama 
w pokorze wyznała, że jest tylko skromną służebnicą Bożą” 506. Dalej autor 
mówi pokrótce o Jej również ciężkim życiu, przytaczając tekst z Ewangelii 
według św. Łukasza: „I duszę twą własną przeniknie mieciz” (Łk. II, 28— 
—34). Dalej przedstawia Ją na Golgocie przy krzyżu Ukrzyżowanego i ko
nającego Jezusa. Pod koniec artykułu bp L. Grochowski stwierdza, że „naj
piękniejszy z miesięcy roku miesiąc maj poświęciliśmy Tej, która tak wiel
kie i piękne serce miała. We wszystkich świątyniach naszego Kościoła po
płyną na Jej cześć cudne melodie pieśni maryjnych. Młodzi i starzy, a na
wet i dizieci pospieszą w progi świątyni, a zapatrzeni w podobiznę Jej jasnej

501 Kola Boża 1961, n r 31,' s. 5.
“2 Kola Boża 1961, n r 18, s. 2—3.
503 Tamże, s. 2.

Tamże.
“5 Bola Boża 1969, nr 17, s. 2—4.

Bola Boża 1969, n r 17, s. 3.
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postaci, będą rozważać Jej cnoty i prosić Boga, aby nam dał siły potrzebne 
do naśladowania tej najświętszej z matek, Matki Jezusa. Fójdźmy i my 
z nimi z pieśnią na ustach: „Idźmy, tulmy się jak dziatki do serca Maryi 
Matki” 507. W dalszym ciągu w krótkim, raczej jednak też okolicznościowym 
bardziej artykule pt.: „Chwalcie łąki umajone” pisze bp L. Grochowski
o najświętszej Maryi Pannie jako o wzorze macierzyństwa dla niewiast,
o Jej dramatycznej wędrówce życiowej, oraz o kilku mianach, jakimi obda
rza Ją  litania o Matce Bożej.' Również, raczej okolicznościowo, stąd bardzo 
krótko, wypowiada bp L. Grochowski kilka refleksji na tem at Najświętszej 
Maryi Panny w artykule pt.: „Idźmy, tulmy się jak dziatki, dó serca Marii 
M atki” 5««.

8. Z eschatologii

O niektórych sprawach i zagadnieniach, dotyczących końca naszego życia, 
czyli śmierci i końca naszego świata, czy wszechświata, a więc o zagadnie
niach, wchodizących w zakres eschatologii, też już częściowo pisaliśmy wy
żej w tzw. artykułach okolicznościowych, ogólnych, tu  wskażemy jeszcze na 
kilka artykułów o tej tematyce autorstwa bp L. Grochowskiego.

Tę krótką grupę artykułów rozpoczynamy od rozważań bp L. Gro
chowskiego pt.: „Padół ■ płaczu zamiast raju”...509. W pierwszych zdaniach 
bp L. Grochowski rozważa problem, czy rzeczywiście ziemia nasza 
jest i pozostanie padołem płaczu. I stwierdza, że ziemia nie jest dla czło
wieka tylko padołem płaczu, ale zarazem i rozkosznym rajem. Prawdziwy 
optymista i poszukiwacz szczęścia Jan  Finot nasz pesymistyczny pogląd na ży
cie przypisuje powszechnej i chorobliwej autosugestii. Przekonuje czytelnika, 
że człowiek cizuje się nieszczęśliwy, ponieważ przez całe wieki wmawiano 
weń, że innym być nie może” 510. Po przytoczeniu dość długiego cytatu 
wspomnianego optymisty, przytacza jeszcze zdanie polskiego pisarza 
M. /Mziechowskiego: „Istnienie nasze to ciągły lot w górę, ciągły przeto 
trud, ale nie ból” 5n. Autor wydaje się jednak, wbrew tytułowi, jaki dał 
swemu artykułowi, wyprowadzać ze swoich rozważań wniosek, że chociaż 
ziemia jest, ogólnie biorąc, padołem płaczu, cierpień, to jednak jeśli czło
wiek jest szczerym i konsekwentnym wyznawcą Jezusa Chrystusa, 
właśnie w Nim można znaleźć prawdziwego Lekarza. „On’ jeden (Jezus* 
Chrystus, n.) może zaspokoić pragnienie głodnej, szukającej °sbxktf-
ścia duszy ludzkiej. Sam nas o tym zapewnił: „Niech się nie trwoży serce

Tamże, s. 3.
sra Rola Boża 1960, n r 19, s. 2—4.
™ Rola Boża 1955, nr 28—29, s. 2—1.
k» Tamże, s. 2.

511 Tamże, s. 3.
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wasze ani się lęka” (J. XVI, 27)512. O śmierci jako o fakcie czekającym 
każdego człowieka pisze bp L. Grochowski też z okazji Dnia Zadusz- 
nego w artykule pt.: „Wieczny pokój racz im dać Panie” 513. W dalszym 
ciągu jako motto rozważania posłużyła bp L. Grochowskiemu myśl wyjęta 
z Księgi Machabejskiej XII, 46: „Święta i zbawienna jest myśl modlić się 
za. zmarłych”. Z tematyką śmierci łączy się artykuł bp L. Grochowskiego 
napisany z okaizji Nowego Roku pt.: „Zróbmy obrachunek” 5I4, w którym 
to artykule stawia m.in. dwa pytania: I cóż jest to życie, i cóż jest ta 
śmierć? Odpowiada: Śmierć jest prawdą! „Możesz, wątpić o Bogu — pisize 
bp L. Grochowski — o sprawiedliwym wymiarze nagrody i kary, o nie
śmiertelnej duszy, ale o śmierci wątpić nie można, bo tę prawdę stawiają 
przed naszymi oczyma codzienne procesje pogrzebowe... Śmierć to jest roz
wiązanie całego zadania życia naszego, to jest niszczenie albo zniweczenie 
wszystkich nadziei, to jest bolesne rozłączenie ciała i ducha, to jest ostatnia 
walka, w której albo zwyciężymy, albo zostaniemy zwyciężeni, po której 
nas czeka albo wieczne sizczęście albo przewlekłe, ciężkie cierpienie i roz
pacz, dokąd nie wypłacimy naszego długu do ostatniego grosza, bo tego 
się domaga sprawiedliwy wyrok sprawiedliwego Sędziego... Myśl o śmierci 
nauczy cię cenić dobra duchowe. Nago przyszedłeś na ten świat i nagim 
odejdziesz, ale dobre i złe uczynki pójdą z tobą i na drugi świat” 515. O spo
łeczności wszystkich ludzi- żywych i zmarłych pisze bp L. Grochowski 
w artykule pt.: „Nasze obcowanie ze zmarłymi” 516. Myślą przewodnią tego 
artykułu jest prawda, zaczerpnięta ize Składu Apostolskiego: „Wierzę 
w świętych obcowanie”. Dalej, po rozważeniu niektórych elementów do
tyczących nieśmiertelności duszy i życia wiecznego, stwierdza, że my 
„zmarłym nic ofiarować nie możemy opróciz pamięci i modlitwy. Modlitwa 
ma dobry wpływ na żywych, a tym większe dodatnie znaczenie dla zm ar
łych. I autor kończy bardzo praktycznie ujętą refleksją: „Kiedy w Dniu 
Zadusznym będziemy zapalali świeczki na grobach naszych bliskich, zapy
tajm y się najpierw  sumienia naszego, ozy zachowaliśmy w pamięci ich 
przestrogi i nauki... Czy kroczymy przez życie drogą właściwą, a następnie 
uklęknijmy przy ich grobie i zanieśmy gorącą prośbę do stóp Wszechmo- 
onego Boga, prosząc, aby ich dusze przyjął do Swojej chwały, a nam prze
baczył winy i pobłogosławił na drodze, która prowadzi do zbawienia” 517.

I ostatni artykuł bp. L. Grochowskiego w tej grupie tematycznej p t:

cis Tamże, s. 4.
5“ Rola Boża 1962, n r 23, s. 2—4; por. też tegoż autora „Wieczny pokój racz im dać, 

Panie” Rola Boża 1964, n r 21. 
su Rola Boża 1966, n r 2, s. 1—2. 
as Tamże, s. 2.
su Rola Boża 1958, n r 43, s. 2—4.
»» Rola Boża 1858, n r 43, s. 4.
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„Żywot wieczny” 518, który, chociaż na jeden temat, ukazał się w trzech 
odmiennych nieco wersjach, co podano w przypisie. Linią przewodnią 
tych artykułów jest prawda o wieczności naszego życia, o nie
śmiertelności naszej duszy z,chwilą stworzenia jej, tzn. duszy przez Boga, 
a ciała przez naszych rodziców, którym siłę dania życia nowego dał sam 
Bóg. Przytacza bp L. Grochowski szereg tekstów z Pisma Świętego, rów- 
pież opinii uczonych i filozofów. Przytacza np. opinię znanego pisarza fran 
cuskiego, Wiktora Hugo: „Czuję w sobie — pisze Hugo — życie pozagrobo
we... Szron pokrył moją głowę, ale w duszy odcizuwam wieczną wiosnę. 
Zdaje mi się, że w starości ożywia mnie zapach lilii, fiołków, i róż jak 
wtenczas, kiedy miałem lat dwadzieścia... Kiedy zejdę do grobu, powiem 
jak irani: skończyłem dzienne obowiązki ... Ale nie mogę powiedzieć: skoń
czyło się moje życie... Grób nie jest zamkniętą uliczką. Jest to otwarta droga. 
Ciemność nocy jakby całunem przykrywa grób, ale równocześnie prowadzi 
do Wiecznego wschodu słońca” 519... Biskup Leon, Grochowski od siebie do
daje: „Idąc za głosem przeczucia wszystkie narody, jakie żyły przed nami
i na różnych stopniach rozwoju będące, wierzyły w życie pozagrobowe. 
Skoro przyjmiemy za prawdę, że żyoie pozagrobowe istnieje, to podobnie 
jak w życiu doczesnym, gdzie są różne stopnie duchowego rozwoju, tak też 
będzie po śmierci. To jest tylko jedno więcej ogniwo w łańcuchu naszej 
egzystencji i tylko jedna krótka chwila, tj. chwila śmierci nas dzieli od 
wieczności” 52°.

Jp Józef Niemiński

™ Przebudzenie 1946, n r 45, s. 3—4 i n r 46, s. 3—4; Bola Boża 1958, n r 11, s. 2—5; 
1959, n r 46, s. Z—1; 1968, nr 9, s. 3—5.

515 Bola Boża 1958, nr 11, s. 4.
«• Bola Boża 1958, nr 11, s. 5.
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Ks. Tomasz Wojtowicz
Chrześcijańska Akademia Teologiczna 
Warszawa

„Posłannictwo” 
Nr 3—4 1981

Polityczne implikacje religijnej działalności 
Jezusa Chrystusa

Szczególne zaangażowanie ,się poszczególnych Kościołów w ostatnich 
latach w sprawy, które wprost lub pośrednio dotyczą zagadnień politycznych
i działalności politycznej, zmusza do podjęcia na nowo refleksji teologicznej
i dania w miarę zadowalającej odpowiedzi na pytanie, j a k ą  p o s t a 
w ę  p o w i n i e n  z a j m o w a ć  K o ś c i ó ł  w o b e c  s t r u k t u r  
p o l i t y c z n y c h ,  s p o ł e c z n y c h  i g o s p o d a r c z y c h ,  a n a w e t  
k u l t u r a l n y c h ,  r o d z i n n y c h  l u b  d o t y c z ą c y c h  j e d n o s t k i 1.
, Wydaje się, że tak sformułowane pytanie jest aktualne od momentu, gdy 

Kościół rozpoczął swą działalność, publiczną, to znaczy od czasu Zesłania 
Ducha Świętego na Apostołów2. Problem nie jest więc nowy. Ale, co — 
naszym zdaniem trzeba zaznaczyć — nie jest też łatwy.

Na przestrzeni dwudziestu wieków chrześcijanie usiłowali rozpatrywać 
wszystkie sprawy dotyczące politycznej strony działalności Kościoła zawsze 
w odniesieniu do Jezusa Chrystusa, do Ewangelii, szukając tam wzorów
i wskazań.

Trudności, jakie napotykano, rozwiązywano z większym lub mniej’ 
szym powodzeniem. Rene Coste, charakteryzując wysiłki chrześcijan w tej 
dziedzinie, widzi piętrzące się trudności głównie w tym, że Jezus Chrystus 
odmawiał wzięcia udziału w jakiejkolwiek akcji politycznej i nie mieszał

1 Działalność polityczna jest tu rozumiana bardzo szeroko, a więc jako działalność 
polityczna w ścisłym znaczeniu, a także działalność społeczna, gospodarcza, rodzinna 
i indywidualna. Każdy człowiek bowiem, a tym bardziej każda instytucja o charak
terze społecznym (np. Kościoły) — przynależy przecież do określonej wspólnoty 
politycznej i wpływa wprost lub ubocznie, pozytywnie lub negatywnie, na wszystkie 
inne struktury podrzędne (por. Rene Coste, Ewangelią i polityka, Paris 1969, s. 7).
, Biskup dr Urs Kury również jest zdania, że polityka kształtuje strukturę tego świata
i to w sposób szczególnie dobitny, jako superstruktura stanowiąca „podstawę ładu 
ludzkiego współżycia" (Der Dienst der Kirche an der Welt, Christkatholischer 
Schriftenverlag Allschwil 1971, szczególnie część: Kirche und Politik, s. 14—17).

- Zob. Dz. Ap. 2, s. 1—17.
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się do spraw doczesnych, a w swych naukach nie zajmował w interesującej 
nas tu kwestii żadnego stanowiska, ani nie składał oświadczeń, o charakterze 
czysto politycznym. Dlatego Rene Coste krytycznie odnosi się do wszelkich 
prób podejmowanych nie tylko na przestrzeni wieków, ale także i w czasach 
współczesnych, usiłujących przedstawić Jezusa Chrystusa jako „reformatora 
życia i społeczeństwa, jako nowego Solona czy nowego Lykurga — bo Kaza
nie na górze wydaje się być czymś w rodzaju proklamacji — jako oswo- 
bodziciela klas uciskanych, jako komunistę, który wyprzedził innych — bo 
występował w obronie ubogich a potępiał bogatych — jako obrońcę praw 
człowieka, a przede wszystkim wolności religijnej — bo piętnował Faryze
uszy, jako zaangażowanego pacyfistę — bo występował przeciwko przemocy, 
lub przeciwnie, jako anarchistę, czy też odwrotnie, jako zwolennika teokra- 
cji, a w każdym razie, ustalonego porządku, jako „dobrego rewolucjoni
stę...3. Określenia te — zdaniem tegoż Autora — są błędnymi, a to dlatego, 
że Jezus Chrystus był „zdecydowanie apolityczny, to znaczy stawiał zawsze 
siebie ponad sprawę polityczną” 4.

Jednakże tenże Autor zaznacza, że „mimo"apolityczności Chrystusa, który 
nastawiony jest całkowicie na spełnienie Królestwa Bożego, mimo zasadni
czego podziału na dziedzinę Boga i na dziedzinę cesarza, mim^ uznania 
świeckości świata, Ewangelia dotyczy polityki, gdyż zwraca się do człowieka 
jako takiego i dlatego także, że podwójne przykazanie o miłości Boga i bli
źniego, które formułuje, powinno przepoić całą działalność człowieka” 5.

Stanowisko Rene Coste’a — naszym zdaniem ■— jest tylko częściowo 
słuszne. Zdaniem starokatolickiego teologa, biskupa profesora Maksymiliana 
Rodego — „Nowy Testament ,nie zawiera jakiegoś swojego własnego syste
mu czy kierunku politycznego, nie głosi też w ogóle jakiegokolwiek innego 
zwartego systemu politycznego” 6. Podobne stanowisko zajmuje Edward 
Schillebeeckx, teolog rzymskokatolicki, który powołując się na wystąpienie 
Pawła VI w ONZ, jego encyklikę „Populorum progresisio” i encyklikę Jana 
XXIII „Pacem in terris”, stwierdza, że „dokumenty te nie wiążą się bezpo
średnio z treścią objawienia” 7. Tenże Autor jest zdania, że „chrześcijaństwo 
jako takie nie wysuwa żadnego konkretnego programu działalności społecz
nej i politycznej”, a także „nie można takiego czy innego programu działal
ności politycznej czy społecznej wyprowadzić bezpośrednio z Ewangelii” 8.

3 R. Coste, dz. cyt., s. 23.
4 Tamże, s. 23.
5 Tamże, s. 60—61.
« Maksymilian Rode: Ideologia społeczna Nowego Testamentu, T I  — Idee polityczne 

i gospodarcze, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa 1975, s. 113.
i Edward Schillebeeckx: Zasiąg znaczenia teologicznego wypowiedzi urzędu nauczy

cielskiego Kościoła w sprawach społecznych i politycznych, Concilium, Pallottinum, 
Poznań — Warszawa 1968, nr 1—10, s. 296.

s Tamże, s. 299.
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Jednak, jak zauważa bp prof. Maksymilian Rode, na kartach Nowego Testa
mentu „można znaleźć wypowiedzi dotyczące spraw politycznych, wypowie
dzi poruszające je bezpośrednio i pośrednio, w znaczeniu dosłownym i prze
nośnym” 9. I te właśnie wypowiedzi, wskazania zawarte niekiedy implicite, 
pozwalają Kościołom określić swą postawą polityczną na własną odpowie
dzialność, zgodnie ze zrozumieniem i na podstawie analizy izawsze aktualnie 
istniejących struktur politycznych w świecie, a także zgodnie ize swym 
aktualnym  rozumieniem i interpretowaniem Ewangelii.

Jeden z czołowych teologów starokatolickich, biskup dr Urs Kury zauwa
ża, że postawa i działalność polityczna Kościoła „ogólnie rzecz biorąc powin
na być taka, aby służyła wyjaśnianiu (der Lauterung) politycznych wydarzeń, 
a nie przyczyniała się do ich powikłań” I0. Ma to być postawa, którą chara7 
kteryzowałyby: służba poselska, zdecydowanie i jednoznaczność działania 
politycznego. Byłaby to więc poistawa pełnego zaangażowania, w przeci
wieństwie do „bezczynności politycznej”, która w różnych okolicznościach 
może zakończyć się dla Kościoła katastrofalnie” n . Inny teolog współczesny, 
Jose Maria Gonzales — Ruiz, jest także zdania, że do Kościoła należy obo
wiązek zajęcia wyraźnej, jasno określonej postawy politycznej. Poistawa ta 
ma być jednocześnie postawą „publiczną”, autentycznym głoszeniem Ewan
gelii, autentycznym naśladownictwem Jezusa Chrystusa. W swych stwierdze
niach tenże Autor posuwa się jeszcze dalej i pisze, że „Ewangelia, która jest 
publicznym orędziem, źle znosi pozorną neutralność tych, którzy ją głoszą
— neutralność, która często jest niedopuszczalną faryzejską pokrywką dla 
ukrytej kolaboracji...” I2.

Czy w świetle przytoczonych wypowiedzi niektórych tylko teologów, 
chrześcijanie — rozumiani tu jako indywidualne jednostki, a zarazem jako 
społeczności zorganizowane we wspólnotach kościelnych — mogą w okre
śleniu swej postawy odnośnie do spraw politycznych szukać uzasadnień, 
uwarunkowań i wzorów naśladownictwa w osobie Jezusa Chrystusa i w Jego 
nauce zawartej w Ewangelii?

Jakbyśmy nie próbowali określić Jezusa Chrystusa, to dla chrześcijan 
Jezus Chrystus jest Bogiem i to Bogiem, który stał się Człowiekiem, by przez 
łączność z człowiekiem, by w łączności z człowiekiem i przez człowieka żyć 
pośród świata i kierować ku niemu boskie orędzie ewangeliczne. Chrześci
janie żyjący pośród świata mają być wiernymi Chrystusowi Panu i zgodnie 
z Jego nauką m ają stanowić „zaczyn w chlebie” 13 i być „solą tego świata” 14.

8 M. Rode, dz. cyt., s. 113.
Bp Urs Kury, dz. cyt., s. 16.

11 Tamże, s. 16.
« Jose Maria Gonzalez — Buiz: Publiczny i społeczny charakter orędnia chrześci

jańskiego, Concilium, Pallottinum, Poznań — Warszawa 1968, nr 1—10, s. 323.
“ Mt 13, 33.
« Mt 5, 13.
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Chrześcijanie mają obowiązek głoszenia' Jezusa Chrystusa, obowiązek da
wania Mu świadectwa, obowiązek stosowania Jego wskazań i pouczeń we 
wszystkich objawach życia ziemskiego, gdyż Jego nauka dotyczyła i obejmo
wała całego człowieka. A zatem chrześcijanie i Kościoły mają obowiąizek
i przywilej zdecydowanego1 określania swej postawy w  odniesieniu do 
wszystkich rzeczywistości ziemskich, tak jednak, aby postawa ta odzwiercie
dlała ducha Ewangelii, aby była zgodna ze wskazaniami Ewangelii z jednej 
strony, a z drugiej — aby uwzględniała i szanowała prawa, którymi rządzą 
się rzeczywistości polityczne, społeczne czy gospodarcze 15.

Odpowiedź na pytanie o postawę polityczną Kościoła jest naszym zdaniom 
zawsze próbą odpowiedzi na pytanie o postawę polityczną Jezusa Chrystusa. 
A jaką ta postawa była? Do niedawna przyjmowano powszechnie wśród 
teologów, że Jezus Chrystus był w  swej działalności „apolityczny”: Przez 
„apolityczność” rozumiano głównie to, że Jego posłannictwo miało charak
ter wybitnie religijny i jako takie nie miało żadnego związku ,z działalnością 
polityczną ani wprost ani ubocznie.

Taki proces rozumowania i określania postawy Jezusa nazwał Josepf 
Corpblin „ikonizacją” /życia Jeziuisa. Jezus „ikona”, to Jezus stereotypowych, 
kapłańskich gestów, gdzie wszystkie Jego wypowiedzi, postępowanie i dzia
łanie .miały charakter jedynie teologiczny, nadprzyrodzony. Życie Jezusa 
w ten sposób 'umieszczone na zewnątrz historii, pozbawione ludzkiej treści 
przypominało raczej wyuczony scenariusz10. Tymczasem nie da się za
przeczyć, że Jezus żył i działał w  konkretnym miejscu i czasie, w określonych 
warunkach politycznych, społecznych i gospodarczych. Jego nauka i postę
powanie pociągały za sobą także określone'konsekwencje polityczne.
. Należy tu uwypuklić to, że działalność Jezusa Chrystusa wprost odnosiła 
się do spraw religijnych. I z tych też względów Jezus odżegnywał się od 
mitu politycznego mesjamizmu. Jednak Jego aiowe spojrzenie na religię i jej 
funkcje, które powinna spełniać, rzutowało — naszym zdaniem — w ówczes
nych warunkach na. sprawy polityczne i niosło ze sobą pewne określone 
implikacje polityczne, świadczyło o Jego zaangażowaniu w sprawy tego 
świata, także w  sprawy polityczne, co nie jest równoznaczne z określaniem  
Jezusa jako aktywisty politycznego i to w  dzisiejszym słowa rozumieniu.

Rozpatrzenie postawy politycznej Jezusa Chrystusa wymaga prześledzenia 
szerokiego wachlarza różnych aspektów Jego działalności i nauki, a szcze
gólnie Jego działalności o charakterze mesjańskim, stosunku do przedstawi
cieli władz politycznych i religijno-politycznych, do struktury państwa, do 
spraw doczesnych itp.

15 Por. Johan  Baptist Metz: Problem  technologii politycznej a  Kościół, Concilium, 
Pallottinum , Poznań — W arszawa 19G8, n r 1—10, s. 288—29G; także — M. D. Chenu: 
W ybór Pism, PAX, W arszawa 1971, szczególnie rozdział; Chrześcijanin a świat, 
s* 260—265.

'» J. Comblin: Theologie de la revolution, Paris 1970, s. 23G. M. D. Chenu przyjm uje,
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W dalszej części pracy zwrócę uwagę na polityczne aspekty procesu 
Jezusa — świadczące o Jego zaangażowaniu politycznym — a to dlatego; 
gdyż wówczas Jezus zetknął się w  bezpośredniej konfrontacji z najwyższymi 
władzam i politycznymi swego kraju: Herodem Antypasem, Wielkim Sanhe
drynem i prokuratorem Judei — Poncjuszem Piłatem.

Herold Antypas, petrarcha Perei i Galilei (4 r. przed Chrystusem — 39 r. po 
Chrystusie), cieszył się szczególnymi względami i poparciem cesanza Tyberiu- 
sza głównie dlatego, że „był wiernym i gorliwym narzędziem polityki cesar
skiej na Wschodzie i uważnym obserwatorem poczynań urzędników rzym
skich na tym terenie” 17. Historyk żydowski, Józef Flawiusz pisze: „Tetrarcha 
Herod, który pozostawał w wielkiej przyjaźni z Tyberiiuseem, wybudował 
miasto położone w  najpiękniejszej części Galilei nad jeziorem Genezaret
i nazwał je od jego im ienia Tyberiadą... Ludność składała się z różnych przy
byszów, wśród których znaczną liczbę stanowili Galilejczycy oraz ludzie, 
których ściągnięto siłą z jemu podległych terenów i zmuszano do osiedlenia 
się; niektórzy należeli nawet do przedniejszych rodów. Pozwolono także tu 
zamieszkać biedocie zebranej iz różnych stron kraju, między innymi i tym,
o których nie było wiadomo, czy w  ogóle byli wolnymi. Ludzi tych obdarzył 
różnymi swobodami, jako też nadał im w iele przywilejów zobowiązując ich 
do nieopuszczania miasta. Własnym kosztem wybudował im domy i nadał 
rolę, wiedząc, że osiedlenie się tutaj było sprzeczne z Prawem żydowskim. 
Gdy bowiem budowano Tyberiadę, zburzono 'na tym terenie wiele grobów, 
a nasze Prawo głosi, że zamieszkujący takie miejsca stają się nieczystymi 
na przeciąg siedmiu dni” ls. Zbudowanie przez Heroda Antypasa miasta 
Tyberiady na cmentarzysku, a także ozdobienie swego pałacu wyobrażeniami 
zwierząt, świadczy o tym, że nie liczył się tenże władca zupełnie z ówczesnym  
prawem żydowskim’19 i z przekonaniami ludu. Wielkie zgorszenie wśród 
Żydów wywołał jego związek z Herodiadą, wnuczką Heroda Wielkiego i żo
ną swego •—■ znacznie od niej starszego wuja —• Heroda Filipa I. W świetle 
prawa było to cudzołóstwo 20. Przeciwko temu związkowi wystąpili z publicz
nym oskarżeniem św. Jan Chrzciciel, który wierny powołaniu prorockiemu

że Jezus byl „apolityczny” tzn. „nie zajm ował się polityką, ale byl zaangażowany11 
(zob. Kim jest dla ciebie C hrystus, Pax, W arszawa 1973 i zaw arta tam  wypowiedź 
M. D. Chenu — Czy C hrystus zajm ował się polityką, s. 149—151).

« Ks. Eugeniusz D ąbrow ski: Nowy T estam ent na tle  epoki, T I, Pallottinum , 
Poznań 1958, s. 268.

18 Józef Flawiusz: Dawne Dzeje Izraela, pierw szy przekład polski z języka greckiego 
pod redakcją  ks. Eugeniusza Dąbrowskiego, Księgarnia św. W ojciecha, Poznań 1962, 
18, II, 3, s. 838.

11 Sanhedryn byl wzburzony takim  postępowaniem  A ntypasa i dlatego w r. 66 wydal 
rozkaz zburzenia pałacu. Zob. ks. E. Dąbrowski, dz. cyt., s. 267—268. Należy tu  za
znaczyć, że Jezus Chrystus, m imo, iż działał głównie n a  terenie Galilei i okolic jeziora 
Genezaret, najpraw dopodobniej nie był w Tyberadzie — mieście uw ażanym  przez 
Żydów za m iasto ry tualn ie  nieczyste, zgodnie Z Wj 20, 4.

“  Por. Kpi 18, 16 i  20, 21.
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i tradycjom Proroków Izraela upomniał Antypasa słowami: „Nie wolno ci 
mieć żony twego b ra ta” 21.

Publicznego oskarżyciela Herold Antypas rozkazał wtrącić* do więzienia, 
a później — za namową i naciskiem Herodiady — stracić prcsez ścięcie. Tak 
przynajmniej tłumaczą fakt uwięzienia i śmierci św. Jania Chrzciciela Ewan
geliści22. Jednakże Wydaje się, że uwięzienie i śmierć tego proroka miały 
także podłoże polityczne. Sw. Jan  Chrzciciel bowiem gromadził wokół siebie 
tłumy z Jerozoliiriy, Judei i- krainy Jordanu 23, wśród których byli także 
i żołnierze*4. Mając zaś na uwadze to, że działalność religijna przybierała 
wówczas W Palestynie charakter działalności politycznej, słuszną wydaje się 
relacja Józefa Flawiusza, który w  uwięzieniu i śmierci św. Jana Chrzciciela 
dopatrują się powodów politycznych. Historyk żydowski pisze* „Gdy zewisząd 
nadciągały rzesze, bo nauki Jana roznieciły wśród ludzi niesłychany en tu-, 
zjazm, Herod uląkł się, by tak wielki autorytet owego, męża nie'popchnął 
i,ch do buntu przeciw władzy; wyglądało bowiem na to, że na. wezwanię Jania 
gotow i’byliby ważyć śię" na wszystko. Dlatego wolał raczej pozbyć się go, 
zanim zażegwi on jakiś niepokój w państwie, niż potem, wobec nieodwołal
nych już wydarzeń, być zmuszonym do zmiany postępowania. Z powodu więc 
takiego podejrzenia Heroda, spętano Jana i zaprowadzono do twierdzy Ma- 
cheront, gdzie go też1 zabito...” 25.

Hśrod Antypas był zgorszeniem dla Żydów, bluźnierćą w ocenie Sanhe
drynu i utrapieniem dla prokuratorów rzymskich. Jego poistępowanie, zapa
trywania i  styl rządzenia znane były Jezusowi, który przecież na terenach 
podległych Antypasówi werastał i rozwijał swą działalność. Ale i wieści
o działalności Jezusa Chrystusa niejednokrotnie docierały do Antypasa, 
który — wiedziony wrodzoną ciekawością — chciał najpierw  Jezusa zoba
czyć; a później — kierując się względami politycznymi — zabić26. Nie bez 
wpływu ną tę decyzję pozostawało prawdopodobnie wspomnienie puczu 
mesjańskiego, ,o którego wywołanie oskarżono głównie Galilejczyków. Pucz 
ten został krwawo stłumiony przez P iła ta 27. Wspomniany pucź podważał 
zaufanie, jakim-Rzym darzył Heroda Antypasa. Prawdopodobne więc jest, 
że Antypas bał się nowych zamieszek, które mogły powstać na jego terenie 
zaTÓwno z powodu działalności św. Jana Chrzciciela, jak i Jezusa z Naza
retu.

“  M k 6, 18.
« Por. Mt 14, 3—5; Mk 6, 17—20; Łk 3, 19—20 
« Por. Mt 3, 5.
« Por. Łk 3, 14.
» Józef Flawiusz, dz. cyt. XVIII, V, 2, ś. 846, Podobnego zdania jest także D. Rops, 

zob. Dzieje Chrystusa, Pax, Warszawa 1972, s. 199. Podobną opinię wyraża i ks. 
E. Dąbrowski.

» Zob. Łk 9, i 13, 31.
» Zob. Łk 13, 1.
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Decyzja zabicia Jezusa powzięta przez Heroda Antypasa jest zrozumiała 
jedynie '.w&wczas, gdy umieści się ją w kontekście politycznym. Antypas 
obawiał się, że utraci władzę .Ten moment uwypuklą i  akcentuje wyraźnie 
bp prof. dr Maksynlilian Rode, który pisze: „Lud palestyński widział w  Je
zusie również swego politycznego przywódcę, przynajmniej chciała widzieć 
poważną jego część. Zwolennicy przeto Jezusa, Jego nauki, poglądy nie tylko 
odnosili do ścisłych obowiązków religii, kultu, obyczajów, łączyli je przede 
wszystkim z codziennym życiem, z położeniem społecznym, gospodarczym, 
owszem i politycznymi. To Widział Herold, lękający się o swoją władzę, wi
dzący w Jezusie swego konkurenta...” 2B.

Plany Antypasa pokrzyżowali — rzecz' nie tyle dziwna, co znamienna — 
sami faryzeusze, najprawdopodobniej zeloci, któnzy. ostrzegli Jezusa przed 
zamiarami Antypasa. „W  tym c za s ie  przyszli niektórzy'faryzeusze i rzekli 
Mii: Wyjdź i uchodź stąd, bo Herod chce Cię zabić” 29. Tym  razem nie doszło 
do konfrontacji. Jednak Jeizus zetknął się z Herodem Antypasem w  szczegól
nych okolicznościach, bo podczas procesu u Piłata. Decyzję postawienia Je 
zusa przed Herodem powziął- Piłat, gdy tylko dowiedział się, że jest On 
Galilejczykiem. „Gdy P iłat to usłyszał, zapytał, czy człowiek ten  jest Galilej
czykiem. A /gdy się upewnił, że jest spod władzy Heroda, odesłał Go do 
Heroda, kt(óry w tych dniach również, przebywał w Jerozolimie” 30.

Rene Coste uzasadnia decyzję Piłata tym, że pragnął on przerzucić na He
roda odpowiedzialność za wydanie kłopotliwego dlań wyroku, lub chciał gp 
skompromitować i przeszkodzić Herodowi w  zadenuncjowaniu go w Rzy
mie lub też. zamierzał go wciągnąć w zasadzkę przez zmuszenie do nałożenia 
togi sędziego w kraju  leżącym poza granicami jego te tra rch ii31.

Fryderyk Doerr jest zdania, że P iłat kierował się chęcią uchylenia od 
uczestniczenia w religijnym zatargu żydowskim. Wykazuje jednak, że Herod 
był w ładny sądzić Jezusa nawet w  Jerozolimie, a to z tego wizględu, że Jezus 
był Galilejczykiem i zbrodnia, o którą był oskarżony, rozpoczęła się w Gali
lei i tam  była przynajmniej częściowo spełniona. Herodowi przysługiwało 
więc- prawo „instancji osobowej” i „forum delicti commissi” '32. Natomiast 
ks. Feliks Gryglewioz w  komentarzu do Ewangelii św. Łukasza podaje, że 
„nie jest jasny powód, dla którego Piłat odesłał Jezusa do> Heroda Anty
pasa” 33.

W edług’ relacji św. Łukasza Herod podjął się zadania sądzenia Jezusa 
;z zadowoleniem34. Prawdopodobnie nie wiedział o tym, że swego czasu

KŁ Rode, dz. cyt., s. 123.
» Łk 13, 31.
» Łk 23, 6—7.
!1 B. Coste, óz. cyt., s. 28.
«  F ryderyk  D oerr: Proces Jezusa; Wilno 1927, s. 65.
® Ks. Feliks Gryglewicz: Pismo Święte Nowego Testamentu, T m , częś& 3, Ewangelia 

według św. Łukasza, Pallottinum, Poznań — Warszawa 1974, s. 342.
u  por. Łk 23, 8.
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Jezus nazwał go „lisem” 35. Na pytanda^eroda, przedstawiciela władzy poli
tycznej, Jeizus nie odpowiadał36. Z faktu, że Jeizus inie reagował na jego pyta
nia, można — naszym zdaniem — wyprowadzić wniosek, że pogardzał Hero
dem i najwyraźniej nie uznawał jego władzy. Jezus pogardzał Herodem tak, 
jak on z pogardą i z lekceważeniem odnosił się do wszystkich przepisów  
Prawa. Herod nadużywał swej władizy zarówno w  stosunku do poddanych, 
jak i do proroków. Te właśnie momenty upoważniają do wyciągnięcia — 
naszym zdaniem — wniosku, że w  rozumieniu Jezusa Herod przeistał być jej 
prawnym i legalnym przedstawicielem i rządził sam ow olnie37. Piastujący 
władzę, partycypujący przez to w bożej władzy panowania nad światem  
mają służyć narodowi. Tego warunku w  przekonaniu Jezusa Herod nie speł
niał. Dlatego będzie przed nim milczał. Milczenie to będzie wyrazem kryty
ki, pogardy i dezaprobaty, a nawet „najcięższym potępieniem, jakie Jezus 
kiedykolwiek w ygłosił” 3S. Tak też zresztą zrozumiał i ocenił postawę Jezusa 
sam Herod 39.

Jezuis Chrystus zetknął się .także bezpośrednio z najwyższą .władzą poli- 
tyozno-religijną narodu żydowskiego — Wielkim Sanhedrynem, który w ów 
czas sprawował władzę prawodawczą, sądowniczą i wykonawczą, i to 
w zakresie rozległym, mimo pewnych ograniczeń wynikających z faktu 
podlegania Palestyny od czasów Pompejusza zwierzchnictwu Imperium  
Rzym skiego40. Sanhendryn był najwyższym trybunałem w  sprawach wiary.

35 por. Łk 13, 32. S. D ietrich term in biblijny tłum aczony w języku polskim  jako 
„ lis”, oddaje przez „szakal”, zaznaczając, że jest to słowo właściwsze, choć znaczenie 
m oralne tych dwóch term inów  jest praw ie takie samo (Boży p lan  zbawienia, Pax, 
W arszawa 1967, s. 130 i przypis 37, s. 215).

s* Łk 33, 9.
«  Por. Mt 20, 25.

M. Rode w cytowanym  już wyżej dziele tak  tłum aczy ten  w erset: „Wiecie, że książęta 
narodów nadużyw ają swej władzy nad nimi, a  ich możni rządzą nimi samowolnie” 
(dz. cyt., s. 131—132).

»» Za taką in te rp retacją  przem aw ia fak t ubrania Jezusa w biały płaszcz, k tó ry  miał 
oznajm iać tym  sam ym  wszystkim, że Jezus jest pełnym  m egalom anii szaleńcem  
(por. Łk 23, 11). R. Coste w ubraniu  Jezusa w biały płaszcz widzi podkreślenie przez 
Heroda tego, iż jak  Jezus nie uznał jego władzy, tak  on nie uznaje nie tylko Jezusa, 
ale i wszystkich Żydów, k tórych w osobie Jezusa ośmieszył. Zob. dz. cyt., s. 29).

40 Początki insty tucji zwanej W ielkim Sanhedrynem  sięgają panowania dynastii 
Seleucydów. Zdaniem  G. Ricciotiego ukształtowanie Sanhedrynu nastąpiło w IX w. 
przed Chrystusem  (G. Ricciotti: Zycie Jezusa Chrystusa, Pax, W arszawa 1955, s. 84). 
W skład Sanhedrynu wchodzili przedstawiciele w arstw y kapłańskiej i świeckiej. 
Tę ostatnią reprezentow ali „uczeni w Piśm ie” , „doktorzy Zakonu” i tzw „starsi” , 
wywodzący się z w arstw y arystokratycznej. Na czele Sanhedrynu, którego liczba 
członków wynosiła 71 osób, stal zawsze tzw. urzędujący arcykapłan , k tó ry  piastował 
funkcję nie tylko religijną, ale i polityczną. Według E. Schiirera a rcykapłan  stojący 
n a  czele Sanhedrynu stał jednocześnie na czele rządu krajow ego (E. Śchurer, 
Geschichte des judischen Volkes in  Z eitalter Jesu  Christi, 3  wydanitf 1901, s. 203 nn.). 
Ks. W; Szczepański uważa, że arcykapłan  byl przedstawicielem  „najw yższej praw ow itej 
w ładzy” (zob. E. Szczepański: Cztery Ewangelie, Cz. I. Kraków 1917, s. 182, przypis
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Ma to — naszym zdaniem istotne znaczenie w  rozpatrywaniu stosunku Jezu
sa do Sanhedrynu, a to dlatego, gdyż w  królestwie Izraela wszystko było 
ześrodkowane w  religii. Również wymiar sprawiedliwości odbywał się 
w imieniu najwyższego autorytetu — B oga41. Wyrok Sanhedrynu, zgodnie 
z ustawodawstwem starotestamentowym, był aktem religijnym i politycznym. 
Taki też charakter miał proces Jezusa przed Sanhedrynem 42.

Podczas procesu świadkowie zarzucali Jezusowi zamach na świątynię Jero
zolim ską43. Był to zarzut natury nie tylko religijnej ale i politycznej. Według 
ówczesnych pojęć żydowskich Jezus dopuścił się nie tylko bluźnieristwa 
przeciw Bogu, ale zamachu na samego Boga, który był Panem Izraela, na 
którego oześć świątynia została zbudowana. Świątynia — oprócz Prawa 
i Proroków — uważana była za jeden z trzech filarów jedności i spoistości 
państwowej teokratycznego Izraela. Tak więc Jezus stanął przed poważnym  
oskarżeniem. Za taką zbrodnię groziła kara śmierci, od której uchronił Jezu
sa fakt niezgodności zeznań świadków. Zarizut natury religijnej i politycznej 
izostał oddalony.

W dalszym toku postępowania sądowego arcykapłan w  uroczysty sposób 
zapytuje Jezuisa: „Poprzysięgam Cię na Boga żywego, powiedz nam: Czy Ty 
jesteś Mesjasz, Syn Boży? Jezus,m u odpowiedział: Tak, ja Nim jestem. Ale 
powiadam wam: Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy 
Wszechmocnego i nadchodzącego na obłokach niebieskich. Wtedy najwyższy 
kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: Zbluźnił. Na cóż nam jeszcze potrzeba 
świadków? Oto teraz słyszeliście bluźnierstwo. Co wam się zdaje? Oni od
powiedzieli: Winien jest śm ierci” 44.

Ta krótka relacja podana przez Ewangelistę wymaga, aby przy niej za
trzymać się i to z uwagi na interesujące nas w  niej treści polityczne. Wypo
wiedź Jezusa zawierała bowiem aspekty nie tylko religijne, ale także i w y
raźnie polityczne. Stwierdzenie Jezusa upoważniało Sanhedryn do uznania 
Jezusa winnym zbrodni religijnej i politycznej. Oświadczenie Jezusa, iż jest

18, a  także: E. Dąbrowski: Nowy Testam ent na  tle epoki, T n ,  Pallottinum , Poznań 
1958, s. 171—180; D. Kops: Od A braham a do Chrystusa, Pax, W arszawa 1967, s. 357—359; 
tegoż au tora  — Dzieje Chrystusa, Pax, W arszawa 1972, s. 153—156 oraz 438—485; F. oerr: 
Proces Jezusa, Wilno 1927; G. Ricciotti: Życie Jezusa Chrystusa, Pax, W arszawa 1956, 
s. 84—88).

« Por. 2 Kpi 19, 6; Pw t 1, 9—18, zwłaszcza wiersz 17.
** Momenty poltyczne procesu Jezusa przed Sanhedrynem  mocno uw ypukla Georges 

Crespy (zob. Recherche su r la signification politiąue de la m ort du Christ w : Lumierę 
et Vie’’, 20, n r 101 (Styczeń — Marzec 1971), s. 89—109). F r Doerr n a  podstawie analizy 
tekstów  Mt 26, 59—66; Mt 14, 55—64; Łk 22, 66—71 i Dz 12, 3 i w oparciu o przepisy 
Miszny, a także badania J. Langena: J . L. Saałschiitza: K. K astnera i innych  zaznacza, 
że właściwość sądownicza Sanhedrynu pod względem rzeczowym, osobowym i m iej
scowym oraz zgodność procesu z obowiązującym  wówczas praw em  nie może podlegać 
zakwestionowaniu (Fr. Doerr, dz. cyt., s. 19—30).

« zob. Mt 26, 60—61; Mk 14, 57—58.
« Mt 26, 63—66.
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Synem Bożym i to nie w sensie adopcyjnym, przenośnym, ale istotnym, au
tentycznym, równało się przecież stwierdzeniu, że rości On sobie prawo do 
najwyższej czci religijnej. A w  rozumieniu iSanhedrynu było to niesłycha
nym zarozumialstwem i poniewieraniem prawa Bożego. Oświadczenie zaś, iż 
jest Mesjaszem, mogło' i zostało zrozumiane jako „wyszydzanie teraźniej
szości i przyszłości narodu wybranego oraz poniżenie i  podawanie w po
gardę idei mesjanicznej... wzgardę dla obietnic Bożych i obrazę samego 
Jahw y” 45.

Z religijnych racji — Jeizus ogłaszający się Synem Bożym i Mesjaszem — 
był błuźnierc^, a a politycznych — niebezpiecznym Ł wrogiem Izraela. 
W bluźnderstwie Jezusa dopatrywano się bowiem odszczepieństwa od jedy-. 
neg’o Boga* Religijna działalności Jezusa prowadiziła do odwodzenia narodu 
od starej narodowej wiary mojżeszowej i zakonu, obalenia prawa mojże- 
szowego i porzucenia religii ojców. Według prawa Jezus był zwodzicielem
— o co zresiztą będzie także oskarżony — a więc przestępcą religijnym i po
litycznym 48.

Polityczne implikację procesu Jezusa przed Sanhedrynem są wyraźne. 
Wprawdzie wielu teologów podejmowało się udowodnienia, że Jezus nie 
był winnym przestępstw, które Mu zarzucano. Trudno określić, jaki jest cel 
takich wysiłkóyte Za Gustavo Gkmtirrezem można zapytać: „Skóro Jezus 
był niewinny, to w  obliczu jakiej sprawiedliwości? Czy w  oblictzu sprawiedli
wości grup rządzących narodu żydowskiego i rzymskich cieimiężców? Ale 
w łaśnie w ich rozumieniu Jezus był winny właśnie dlatego, że kwestionował 
ich prawomocność, nie w imię, jakiejś stronniczej ideologii, ale w imię 
posłuszeństwa, miłości, pokoju, wolności i sprawiedliwości. Posłannictwo to 
podważało same podstawy religijnego formalizmu, niesprawiedliwych przy
wilejów i społecznej niesprawiedliwości, na których opierał się portządek 
grup rządzących narodu żydowskiego i władzy , rzymskiej” 4ir. r

Nauka Jezusa prowadziła do podważania^ dotychczasowej, teokratycznej 
struktury państwa i tak zresztą zrastała zrozumiana i oceniona, przez San
hedryn, jako uderzenie 'w  ustalony porządek. Stąd wyrok Sanhedrynu był 
jednomyślny: —, Jezus winnym jest zarzucanych Mu zbrodni religijnych 
i politycznych. Przed Piłatem Sanhedryn będzie domagał się kary śmierci 
przez ukrzyżowanie, kary stosowanej przeciw wichrzycielom i zdrajcom

15 Fr. Doerr, dz. cyt., s. 43. Należy tu  dodać, i i  Sanhedryn znal działalność Jezusa 
i  to dobrze, a zwłaszcza to, że nazywał siebie już poprzednio Chrystusem, czyli 
Mesjaszem (por. J  4, 25—26, a także Bogiem i Synem Bożym) pór.J 5, 19—29; G, 32—40; 
9, 35—37). Jezus pozwalał się tak nazywać (por. Mt 3, 17; 4, 3; 8, 29; 14, 33; Łk 9, 20), 
a  nigdy nie prostował tych wypowiedzi. Kilkakrotnie groziło mu za to ukamienowanie 
(por. J  8, 58—59; 10, 31—39; 11, 8; Łk 4, 29—30). Z konsekwencji swoich wypowiedzi 
Jezus zdawał sobie całkowicie sprawę i dlatego niekiedy zaznacza, aby jego uczniowie 
nikomu nie mówili o tym, że Jest Mesjaszem (por. Mt 16, 20; "Mk 3, 12; 8, 30; Łk 9, 21).

"  Por. Łk 23, 5.
"  Gustavo Goutierrez: Teologia wyzwolenia, Paxj Warszawa 1976, s. 255, przypis 94.
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stanu, a nie przez-ukamienowanie, a więc kary  przewidzianej przaz prawo 
mojżeszowe dla winnych bluźnierstwa i przestępstw religijnych.

•Wyrok Sanhedrynu musiał być zatwierdzony przez 'władze rzymskie, 
a w  tym konkretnym  przypadku przez prokuratora 'Judei Poncjusza Piłata. 
Stąd dalszy ciąg procesu odbywał się będzie przed trybunałem  rzymskim 48. 
Postępowanie procesowe — zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem 
rzymskim — było jawne. Oskarżenie wnosili przedstawiciele Sanhedrynu. 
Zarzuty — natury politycznej — koncentrowały się wokół sprawy podbu
rzania pnzez Jezusa ludu i zachęcania go do płacenia podatku cesarzowi 
oraz przywłaszczenie sobie prawa do tytułu królewskiego48. Jezus został 
więc oskarżony o zbrodnie stanu (crimen maiestatis), usiłowanie obalenia 
istniejącego ustroju państwowego oraiz podżeganie do buntu i nieposłuszeń
stwa władzom. Sanhedryn uwypukla w  swym Oskarżeniu stronę polityczną, 
a nie religijną działalności Jezusa, przedstwiając Gó jako przedstawiciela 
skrajnego odłamu nacjonalistów żydowskich, znanych pod nazwą zelotów, 
tj; gorliwych50.

W Nowym Testamencie znajdziemy wzmianki, z-których wynika, że Jezusa 
i Jego uczniów często łączono z zelotami. Według Józefa Flawiusza założycie
lem tej sekty ^ył Jijda Galilejczyk. Poglądy tego ugrupowania tenże autor 
charakteryzuje następująco: „Jej wyznawcy we wszystkim zgadzają się 
z poglądami Faryzeuszów, lecz fanatycznie m iłują wolność, a tylko Boga 
samego uznają za swojego pana i władcę. Nie odstraszają ich ani riajsroższe 
formy śmierci, ani zemsta na ich krewnych i przyjaciołach, byleby tylko 
mogli nie uznawać nikogo z ludzi za swego pana... To ich szaleństwo niczym 
zaraza zaczęło się szerzyć w narodzie, kiedy zarządca Gesjusz Florus nad
używając swej władzy, doprowadził Żydów do ostateczności i buntu przeciw
ko Rzymianom” n .

Zachodzi więc pytanie, czy wobec treści oskarżenia Jezusa przez Sanhe
dryn przed Piłatem, nie był On powiązany ż ruchem zelotów, który repre
zentował poglądy typowe d lam ęs janizmu politycznego, zaciekle przeciwsta
w iając się rzymskiej władzy i żarliwie oczekując rychłego nadejścia króles
twa. Bożego? W pewnych momentach bowiem można dopatrzeć się zbież
ności poglądów Jezusa z zelotami\ Niektórzy uczniowie byli — jak się wyda

<8 Wyrok Sanhedrynu w  sprawach mniej ważnych nie wymagał zatwierdzenia. 
W sprawach gardłowych (ius gladii) już od 7 roku po Chrystusie wymagano za
twierdzania wyroku 1 wykonania kary przez władze rzymskie. Niektórzy, opierając 
sł£ na danych Talmudu przyjmują, te  prawo to obowiązywało dopiero od roku 11«. 
Jednakże w świetle tekstu J  18, 31 — opinia pierwsza wydaję się : miarodajnie jszą (zob. 
Fr.' Doerr, dz. cyt., s. 53—58; ks. E. Dąbrowski, dz. cyt., T I, s. 290; G. RicciottI, dz. 
cyt., s. 85, przypis 1).

u Takie zarzuty przytacza św. Łukasz 23, 2; por. J  18, 33 — odnośnie roszczeń do 
tytułu 1 władzy królewskiej; podobnie Mk 15, 2; Mt 27, 11^

Zob. E. Dąbrowski; dz. cyt., T I, s. 298.
61 Józef Flawiusz, dz. cyt., XVIII, I, 6, s. 837.
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je ■—■ zelotami lub m ieli z nimi jakieś powiązania52. Na uwagę zasługuje też 
i to, że między nauką i postawą Jezusa a poglądami zelotów można dopatrzeć 
się pewnego podobieństwa a nawet zbieżności. Gdyby jednak można było na 
podstawie Nowego Testamentu wykazać całkowitą zbieżność, to sprawa po
litycznego zaangażowania Jezusa i ocena Jego postawy wobec ówczesnych 
władz (żydowskich i rzymskich) nie przedstawiałaby większej trudności. Ale 
Nowy Testament nie przedstawia Jezusa — w całokształcie Jego działalności
— jako zelotę. Można dopatrzeć się czegoś wręcz przeciwnego, a mianowicie 
tego, że z ruchem tym Jezus nie łączył ani siebie, ani swojej działalności. 
Raczej zachowywał wobec tego ruchu dystans. Wystarczy tu podkreślić 
choćby to, że zeloci reprezentował^ ciaisny, skrajny nacjonalizm i w kon
sekwencji mieli pogardliwy stosunek dla każdego, kto nie był Żydem. 
Natomiast Jezus głosi i ma zawsze świadomość uniwersalności swojej misji, 
która ma objąć wszystkich, nie tylko Żydów, ale nawet Samarytan i po
gan. I znowu wystarczy tu przytoczyć choćby Jego nakaz misyjny dany 
apostołom 53. Słusznie też zauważa Joseph Comblin, że zeloci to kierunek 
konserwatywny. Chcieli zapewnić Izraelowi pełną niezależność polityczną, 
a przez to odizolować Żydów od innych narodów w  sposób najbardziej rady
kalny, zrealizować krańcowy judaizm, doprowadzić do skrajnego izolacjo- 
:nizmu. Opowiedzenie się za zelotami — zdaniem tegoż Autora ■— oznaczało 
cofnięcie się w  przeszłość. Tymczasem Jezus był ukierunkowany na przy
szłość i dlatego nauka, którą głosił, zwłaszcza o sprawiedliwości, pokoju 
i miłości, o królestwie Bożym, nie znała granic ani społecznych, ani narodo
wych, ani politycznych 54.
' .Jezus nie był zelotą. Ale to nie jest równoznaczne ze stwierdzeniem, że 
Jezuis był kimś „odpolitycznionym”. Wprawdzie odrzucał polityczny mesja- 
nizm, jednak Jego zaangażowanie polityczne, bardzo zresztą złożone, prze
wija się przez całą Jego działalność. Znalazło to wyraz w  toku procesowym  
prized Piłatem, który badanie sądowe sprowadza do zagadnień tylko i w y-

62 Bez w ątpienia zelotą byl Apostoł Szymon, k tó ry  otrzym ał naw et przydom ek 
„zelota" (por. Łk 6, 15; Dz 1, 13). Opowiada się za tym  G. Ricciotti, k tó ry  wyjaśnia, 
że drugi przydom ek tego Apostola „C hananejczyk” nie pochodzi od nazwy plem ienia 
Chananejczyków, ale jest form ą aram ejską i znaczy „gorliwiec” czyli zelota (zob. dz. 
cyt., s. 74). Oscar Cullm ann jest pew ny przynależności Szymona do grupy zelotów 
i jest zdania, że inni Apostołowie, tacy  jak  Judasz Iskariota, P iotr, Jak u b  i Jan  byli 
także zelotam i (O. Cullmann, The State in  the  New Testam ent, Londyn 1957, s. 14—17). 
Podobnie twierdzi Georges Crespy (zob. dz. cyt., szczególnie s. 100—101). Silne po
wiązania Jezusa z ruchem  zelotów w ykazuje Sam uel Georg Frederick B randon (zob. 
The Fali of Jerusalem  and the Christian Church, London 1951). Inny  au to r — Robert 
Eisler — w dziele: The Messiah Jesus and John  the  Baptist, New Y ork 1931 — uważa, 
że sam  Jezus był zelotą. Jose M aria Gonzales — Ruiz pisze, „że w całej Ewangelii 
przebija  n ie dająca się zaprzeczyć życzliwość Jezusa dla tych dzielnych bojowników, 
ale jednocześnie poważna i głęboka dezaprobata ich  postępowania”  (dz. cyt., s. 322). 

ts Zob. Mt 28, 18—20; Mk 16, 15—18.
s‘ Zob. J . Comblin: Tlieologie de la  revo!ution, Paris 1970, s. 240—242.
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łącznie politycznych, jako że sprawy religijne, przekonania religijne Jezusa 
bliżej go nie interesow ały55. Dlatego Piłat dąży do ustalenia, czy Jezus jest 
królem żydowskim, a więc, czy dopuścił się przestępczego czynu politycznego 
wymierzonego przeciwko Cesarstwu Rzymskiemu. Finał roizprawy przed 
Piłatem jest wyraźny i czytelny. Jezus został skazany na śmierć przez ukrzy
żowanie, a ten rodzaj śmierci — co już zaznaczono wyżej — Rzymianie sto
sowali w  podległych sobie prowincjach w  odniesieniu do buntowników, 
wichrzycieli politycznych i zdrajców stan u 56. Wina Jezusa podana została 
też do publicznej wiadomości. Napis na krzyżu, podany w trzech językach, 
zawierający stresizczone oskarżenie i w inę skazanego, głoszący — „To jest 
Jezus, król żydowski” 57 — stwierdzał jednoznacznie w inę polityczną.

Proces Jezusa miał wyraźny charakter religijno-polityczny przed San
hedrynem i polityczny przed Piłatem. O. Cullmann, który w  ocenie wielu  
współczesnych teologów poddał najpoważniejszej i najstaranniejszej reflek
sji ten problem, jest nawet zdania, że Jezus został stracony przez Rzymian 
jako zelota 58. Podobnego zdania jest G. Crespy, chociaż nadmienia, że oskar
żenie wniesione przeciwko Jezusowi nie było należycie uzasadnione E9. Nato
miast' J. M. Gonzales — Ruiz pisze, że „Piłat miał legalne uzasadnienie dla 
wyroku skazującego Jezusa, gdyż stanowił On poważne i rzeczywiste za
grożenie ustalonego porządku” 60.

Proces Jezusa dotykał nie tylko strony religijnej Jego działalności, ale 
i wszystkich politycznych konsekwencji, które z tą działalnością były nie
rozłącznie związane i z których konsekwentnie wypływały. Proces ten 
w  pełni ukazuje, że Jezusa nie da się „odpolitycznić”, zikoniaować, gdyż 
On był politycznie zaangażowany, co staje się jeszcze bardziej zrozumiałe po 
prześledzeniu Jego stosunku do mesjanizmu politycznego i głoszonego mesja- 
nizmu religijnego, a zwłaszcza po poddaniu refleksji Jego kardynalnej w y

ss Ten brak  większego zainteresow ania Piłata  religijnym i spraw am i byl uzasadniony. 
Cesarstwo Rzymskie gwarantowało swobodę religijną. Szczególnymi przywilejam i 
cieszyła się religia mojżeszowa. Każdy w zasadzie m ógł żyć według swoich przekonań 
religijnych, chyba, że stanowiły one bezpośrednie zagrożenie religii państwowej lub 
nadużywano by ich dla celów politycznych. Dlatego chrześcijaństwo było przez 
pierw sze trzy  wieki traktow ane jako  ak t przeciw  religii państw ow ej, a więc jako 
religię uderzającą w państwo, zbrodnię przeciw  państw u. I tak  było z większymi czy 
m niejszym i odchyleniam i aż do uznania chrześcijaństw a za religię obowiązującą 
w całym Im perium . Wówczas role zmieniły się. Każdy nie-chrześcijanin, każdy 
heretyk  był oskarżony o obrazę boskiego i cesarskiego m ajestatu , o zbrodnię stanu.

51 G. Ricciotti w oparciu o relacje Cycerona stwierdza, że kary  ukrzyżow ania — 
poza w yjątkam i — nie stosowano wobec obywateli rzym skich (dz. cyt., s. 673).

M Mt 27, 37; por. Mik 15, 36; Łk 23, 38; J  19, 19. .
68 Zob. O. Cullm ann, dz. cyt., s. 12 i 43.
68 Zob. G. Crespy, dz., s.‘ 105. 
u  J . M. Gonzalez — Ruiz, dz. cyt., s. 323.
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powiedzi — „Oddajcie więc cesarzowi to, co należy do Cesarza, a Bogu to, 
co należy do Boga” 61, stanowiącej kluczowy moment, i główny rys Jego 
politycznego zaangażowania oraz zasadniczą wskazówkę do politycznego po
stępowania ^ościoła okresu Apostolskiego.

u Mt 82, 21; For. Mk 12, 13—17; Łk 20, 20—26.

Ks. Tomasz Wojtowicz



Ks. Henryk Czembor
Chrześcijańska Akademia Teologiczna 
Warszawa

„Posłannictwo” 
Nr 3—4 1981

Uczniowi Chrystusp Pana

Jęzus z Nazaretu rozwijał swą działalność publiczną mając mocne prze
konanie o swoim ' Bpskim pochodzeniu i posłannictwie. Wszak już jako 
12-letni chłopiec dał tem u w y raz ‘W sposób jednoznaczny. Gdy rodzice za
brali Go na święto Paschy do Jerozolimy, poizostał w  świątyni. Po, trzech 
dniaęh znaleźli Go tam Jego ziemscy rodzice, i m atka zwróciła się do Niego 
z wyrzutem: „Synu, Cóżeś nam uczynił? Oto ojciec twój i ja, bolejąc szu
kaliśmy ciebie”. Na to Jezus odpowiedział: „Gzemuście mnie szukali? Czyż 
nie wiedzieliście, że w  tym, co jest Ojca mego, Ja  być muszę” (Łk. 2, 48—49). 
W tym przekonaniu, że jest Synem Bożym powołanym do spełnienia spe
cjalnej misji, rozpoczął też publiczną działalność. Tym bardziej, że tuż przed 
jej podjęciem został dodatkowo w tym przekonaniu umocniony, gdy pod
czas chrztu w  Jordanie, dokonanym przez Jana Chrzciciela, sam Bóg po- 
wiedżiał do Niego: „Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodoba
łem” (Łk. 3, 22). Rozpoczął więc działalność proklamując nadejście w  Jego 
osobie Królestwa Bożego: „Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo 
Boże, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii” (Mr. 1, 15). Odtąd konsekwent
nie ^zmierzał vdo spełnienia misji zleconej Mu przez Ojca w niebiosach, 
misji zbawienia człowieka, zbawienia, ludzkości.

Wiedział, że Jego dzieło dotyczy całej ludzkości, a więc nie może zostać 
zapomniane1 ani ulec przedawnieniu. Wieść o Bożym Królestwie ma dotrzeć 
nie ty lko , do Jego bezpośrednich słuchaczy, ale także do następnych poko
leń, ma stać się znana całej ludzkości. Sposobem, jaki Chrystus P an  wybrał 
dla propagowania Ewangelii, rozpowszechniania wiadomości o dokonanym 
p^zez Niego dziele zbawienia ludzkości, było świadectwo o Nim składane 
przez Jego uczniów i wyznawców, było zwiastowanie przez nich Ewangelii 
Chrystusowej. - , _

Dlatego też od początku swej działalności Chrystus P an  gromadził wokół 
siebie uczniów, którzy mieli Mu towarzyszyć, pobierać naukę i wychowywać 
się w  Jego szkole. Charakterystyczne, że ewangelista M arek zamieszcza 
opis powołania pierwszych uczniów jGż w  I rozdziale swej Ewangelii, za
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raz po krótkim stwierdzeniu, że po uwięzieniu Jana Chrzciciela, Jezus roz
począł zwiastowanie Ewangelii. Podobnie. i inni ewangeliści potwierdzają 
fakt, że niemal od samego początku publicznej działalności Jezusa zbierali 
się wokół Niego uczniowie, bądź z własnej inicjatywy, bądź też wprost 
zachęceni i powołani do tego przez samego Chrystusa Pana.

Pierwsi uczniowie Jezusa rekrutowali sią spośród uczniów Jana Chrzci
ciela. Sam Jan rozbudził na nowo tęskne oczekiwanie ludu żydowskiego 
na Mesjasza, Chrystusa, Bożego Pomazańca. W swoich kazaniach wzywał do 
pokuty, opamiętania się, zapowiadając, że bliskie jest Królestwo Boże. 
Owo Królestwo nadejdzie wraz iz przyjściem Bożego Pomazańca. Wielu szło 
nad Jordan w  przekonaniu, że to właśnie Jan jest owym oczekiwanym Me
sjaszem. Jednakże Jan wiedział i dawał temu wyraz, że jego rola ogranicza 
się jedynie do przygotowania gruntu w  ludzkich sercach na przyjście Me
sjasza. Kiedy więc Najwyższa Rada przez swych wysłanników zadała mu 
pytanie: „Kim ty jesteś? (J. 1, 19 nn) odpowiedział, że nie jest Chrystusem  
ani prorokiem, ani zmartwychwstałym Eliaszem, ale jest poprzednikiem  
Chrystusa. Sam siebie scharakteryzował słowami: „Ja jestem głosem w o
łającego na pustyni: Prostujcie drogę Pana, jak powiedział Izajasz prorok” 
(J. 1, 23). To samo też mówił ludowi, zbiegającemu się do niego, zapowia
dając równocześnie rychłe nadejście prawdziwego Mesjasza: „Ja chrzczę 
was wodą, lecz przychodzi mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem go
dzien rozwiązać rzemyka u sandałów jego; On was chrzcić będzie Duchem  
Świętym  i ogniem” (Łk. 3, 16). Sam Jan nie przynosił w ięc ostatecznego 
spełnienia dawnych obietnic, ale ich przypomnienie i zapowiedź rychłego 
spełnienia. Grupujący się wokół niego uczniowie, razem ze swym Mistrzem 
ozekali na nadejście Tego, który od wieków był zapowiadany i który 
wkrótce miał r^ódejść.

Zapewne też Jan Chrzciciel był pierwszym, który w  Jezusie z Nazaretu 
rozpoznał oczekiwanego Chrystusa. Dlatego, gdy Jezus “chciał, aby Jam go 
ochrzcił, ten wzdragał się, mówiąc: „Ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty 
przychodzisz do mnie?” (Mt. 3, 14). Aktu chnztu dopełnił dopiero wtedy, gdy 
Jezus powiedział: „Ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką 
sprawiedliwość”. W pewności, że Jezus jest Chrystusem utwierdziło Jana to, 
co widział i słyszał podczas tego chrztu: otwarte niebiosa, Ducha Bożego 
•zstępującego na Jezusa w  postaci gołębicy >z 'nieba: „To jest Syn mój umi
łowany, którego sobie upodobałem” (Mt. 3, 17).

Jan swoim odkryciem podzielił się ze swymi uczniami. Powiedział im
o Jezusie: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. To jest Ten,
o którym powiedziałem: Za mną idzie mąż, który był przede mną, bo pier
wej był niż ja. I ja go nie znałem... lecz Ten, który mnie posłał, abym 
chrzcił wodą, rzekł do mnie: Ujnzysz tego, na którego Duch zstępuje i na 
nim spocznie, Ten chrzci Duchem Świętym. A ja widziałem to i złożyłem  
świadectwo, że Ten jest Synem Bożym” (J 1, 29—34).
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Świadectwo, jakie Jan wydał o Jezusie, przyniosło Jezusowi pierwszych 
uczniów, i to zanim Jezus dał się poznać publicznie. Mianowicie dwaj 
uczniowie Jana Chrzciciela: Andrzej i Jan, syn Zebedeusza, poruszeni jego 
słowami poszli za Jezusem. Znając Jezusa tylko ze świadectwa Janowego, 
już nazwali Jezusa Nauczycielem i byli gotowi do zostania Jego uczniami. 
Zapewne zresztą nie tylko ci dwaj uczniowie Jana odeszli od swego pierw
szego mistrza, i poszli za nowym nauczycielem. Może uczynili to nieco póź
niej, gdy Jezus stał. się znany dzięki swej działalności, a Jan dawał im do 
zrozumienia, że jego własna działalność dobiega końca, on będzie malał, 
a Jezus będzie rósł.' Jan właściwie sam przygotował swoich uczniów do 
przejścia do Jezusa głosząc, że on sam jest tylko poprzednikiem Chrystusa 
i świadcząc, źe Chrystusem jest Jezus z Nazaretu. Stąd naturalną konse
kwencją takiego postawienia sprawy było przejście zwolenników Jana do 
Jezusa. Inna rzecz, że część uczniów pozostała wierna Janowi do jego dra
matycznego końca, a nawet i później byli uczniowie Jana Chrzciciela, którzy 
kontynuowali zwiastowanie Jana, nie znając Jezusa jako Chrystusa. Po
twierdzają to Dzieje Apostolskie, pisząc o działalności w  Efezie Apollosa 
z Aleksandrii, który „był obeznany z drogą Pańską, a pałając duchem prze
mawiał i nauczał wiernie tego, co się odnosi do Jezusa, choć znał tylko 
chxzest Jana” (Dz 18, 25). Poza nim była w  Efezie grupa dwunastu męż
czyzn ochrzczonych chrztem Jana (Dz 19, 2—7). Wynika z tego, że Jan mial 
swoich uczniów także i po swojej śmierci. Jeśli chodzi o tych uczniów dzia
łających 'w Efezie, przyłączyli się oni za sprawą ap. Pawła do grona w y
znawców Jezusa Chrystusa.

Wracając jednak do pierwszych uczniów Jana, którzy poszli za Jezusem, 
a więc Jana syna Zebedeusza i Andrzeja, to pierwsze spotkanie z Jezusem 
w yw arłę na nich ogromne wrażenie. Tak wielkie, że Jan spisując pod koniec 
życiową swą Ewangelię, pamiętał godzinę, o której to spotkanie miało m iej
sce. Nie znamy szczegółów tego pierwszego dnia spędzonego przez Jana 
i Andrzeja z Jezusem. Pewne jednak jest, że miało to spotkanie dla nich 
znaczenie szczególne, przełomowe. Rozstawali się z Jezusem pełni radości, 
że doczekali się spełnienia obietnic, którymi przez wieki całe żył lud izrael
ski, przepełnieni uwielbieniem dla nowo poznanego Mistrza. Andrzej pełen 
tej radości odszukał swego brata Szymona, aby podzielić się z nim radosną 
wieścią: „Znaleźliśmy Mesjasza •— to znaczy Chrystusa” (J 1, 41) i przy
prowadził go do Jezusa. Jezus zobaczywszy Szymona nadał mu nowe imię 
Kefas (Piotr), zapowiadając niejako, że życie Szymona Piotra i on sam 
będzie należało do Niego, do Jezusa.

Te pierwsze spotkania nie oznaczały jeszcze ostatecznego powołania 
owych mężczyzn do grona uczniów Jezusowych. Takiego grona jeszcze w te
dy nie było. Na pewno jednak stali się oni sympatykami Jezusa i Jego 
sprawy. I choć wrócili do swoich rodzinnych stron, do Betsaidy w  Galilei,
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choć wrócili do swojej pracy zawodowej, łowienia ryb na jeziorze Gene
zaret, to jednak stale pamiętali o niezwykłym Nauczycielu z Nazaretu, 
spodziewając się, że da się On wkrótce poznać całemu narodowi i spełni 
wszelkie Boże obietnice i nadzieje ludu, związane z osobą Mesjasza.

Ewangeliści podają, że Jezus rozpoczął swoją działalność w  Galilei. Tam 
też spotkał swych pierwszych zwolenników. To ponowne spotkanie z nimi 
nie było zapewne dziełem przypadku, ale sam Pan poszukał Jana, Andrzeja 
i Szymona, aby z nich uczynić swoich uczniów. Stało się to nad jeziorem  
Genezaret. Ewangeliści Marek (1, 16—20) i Mateusz (4, 18—22) opisują to 
spotkanie i powołanie przez Jezusa czterech rybaków na pierwszych ucz
niów w ten sposób, że Jezus idąc wzdłuż wybrzeża Morza Galilejskiego (in
na nazwa jeziora Genezaret), zobaczył najpierw Szymona, zwanego Piotrem  
i Andrzeja, którzy zarzucali sieć w  morze. I rzekł do nich: „Pójdźcie ze 
mną, a zrobię was rybakami ludzi! A oni natychmiast porzucili sieci i po
szli za nim” (Mt 4, 18—20). Podobnie powołał Jezus także dwóch innych 
rybaków, synów Zebedeusza, Jakuba i Jana, zajętych naprawianiem sieci. 
Również oni porzucili wszystko i udali się za Nim. Poszli za Nim, jakby cze
kali na to wezwanie. Wszak znali Go już wcześniej i na Niego czekali.

Przy zachowaniu podstawowych faktów szerzej opisuje to powołanie 
ewangelista Łukasz (5, 1-—11). Jezus nauczał lud nad jeziorem. Chcąc uzys
kać lepsze możliwości przemawiania do tłumu, wszedł do łodzi Szymona 
i poprosił go, aby nieco odpłynął od brzegu. Potem siedząc w łodzi nauczał 
zgromadzonych na brzegu słuchaczy. Po skończonym nauczaniu polecił Sizy- 
monowi, i zapewne Andrzejowi, wyjechać na głębię i zarzucić sieci. Rybacy 
byli co prawda zmęczeni i zniechęceni całonocnym, daremnym połowem, ale 
usłuchali Jezusa. Gdy wyciągali sieci z jeziora, okazało się, że jest w  nich 
takie mnóstwo ryb, że bracia musieli poprosić o pomoc dwóch innych ryba
ków, Jakuba i Jana. Obie łodzie zostały napełnione rybami tak, iż się za
nurzały. Szymon pod silnym wrażeniem owego cudownego połowu padł na 
twarz przed Jezusem i przerażony prosił Go: „Odejdź ode mnie, Panie, bom 
jest człowiek grzeszny”. Zaś Jezus odpowiedział: „Nie bój się, od tej pory 
ludzi łowić będziesz”. Wszyscy czterej rybacy opuścili swoje zajęcia, domy, 
dotychczasowy tryb życia i poszli za Jezusem.

Jezus przemawiał nie tylko do tłumów, ale także do pojedyńczych osób. 
Sam od początku wykazywał wiele inicjatywy, wybierając i powołując swo
ich uczniów. W wielu wypadkach wezwanie Jezusa: Pójdź za mną! napoty
kało natychmiastowy odzew. Ci, do których zwrócone były takie słowa, 
porzucali wszystko, aby iść za Jezusem, towarzyszyć Mu w  Jego wędrówkach 
po kraju, być świadkami dokonywanych przez Niego cudów i wsłuchiwać się 
w Jego słowa.

Tak zapewne odpowiedział na wezwanie Jezusa także inny mieszkaniec 
Betsaidy, Filip (J 1, 43), który usłyszał także wezwanie: „Pójdź za mną”. 
Zapewne charakterystyczna dla nowo powołanych uczniów jest ich gorliwość
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dzielenia się swą radością ze znalezienia Mesjasza z innymi, a tym samym  
werbowanie przez nich dalszych uczniów Jezusowych. Tak Andrzej postąpił 
wobec swego brata Szymona, a Filip wobec swego przyjaciela, Natanaela. 
Spotkawszy go powiedział: „Znaleźliśmy tego, o którym pisał w  Zakonie 
Mojżesz, a także prorocy: Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu” (J 1, 45). Jednak
że pierwszą reakcją Natanaela był sceptycyzm, powątpiewanie w słuszność 
tego, co powiedział Filip. Wszak tylu już było samozwańców, którzy nadużyli 
zaufania tych, którzy za nimi poszli. A do tego ów Mesjasz miałby być 
z Nazaretu, niewielkiej, nic nieznacizącej galilejskiej mieściny. To wszystko 
Natanael wyraża w krótkim pytaniu: „Ozy z Nazaretu może być coś do
brego?” Filip czuje, że przekonywanie na niewiele się tu zda, potrzebny jest 
Natanaelowi bezpośredni kontakt z Jezusem. Zachęca go więc, aby poszedł 
z nim do Jezusa i sam przekonał się, jak jest naprawdę. To spotkanie z Je
zusem rzeczywiście izmienia Natanaela, uwalnia od wątpliwości i sceptycyz
mu. Jezus mówi mu coś, co tylko on sam właściw ie zrozumiał: „Zanim cię 
zawołał Filip, widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym ”. Te słowa 
mają z jakichś nieznanych nam bliżej powodów wartość dowodu dla Nata
naela. I jego- odpowiedzią na te słowa jest wyznanie wiary: „Mistrzu! Ty 
jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela” (J 1, 49). W ten sposób Nata
nael stał się uczniem Jezusa.

Ewangelie zawierają jeszcze opis powołania na ucznia przez samego 
Jezusa celnika Lewiego (Mateusza), syna Alfeusza. Stało się to w  Kefarnaum  
Mt 9, 9—13), Mr 2, 13—17 i Łk 5, 27—32). Mateusz wypełniał swoje codzienne 
obowiązki pobierając cło. Jezus przechodząc koło niego zatrzymał się i po
wiedział: „Pójdź za mną”. Niewiele trzeba było Jezusowi, aby poznać czło
wieka, dojrzeć budzącą się w .n im  wiarę i gotowość do poświęcenia się 
sprawie Bożej. Wystarczyło jedno spojrzenie. Przy tym Chrystus Pan potra
fił dojrzeć wiarę nawet tam, gdzie nikt się jej nie spodziewał i wybrać sobie 
ucznia spośród celników, wzgardzonych przez wszystkich i posądzanych
o to, że nie mają najmniejszego zrozumienia i zainteresowania dla spraw 
Bożych, a ich jedynym bogiem jest pieniądz. Celnik Mateusz wyprawił na 
cześć Jezusa i innych Jego uczniów uroczystą ucztę, będącą zarazem poże
gnaniem z dotychczasowym środowiskiem i rozpoczęciem życia z Chrystusem. 
Nie podobało się to wszystko faryzeuszom, którzy uważali, że nie należy 
się zadawać z ludźmi niegodnymi. Mieli za złe Jezusowi Jego przebywanie 
wśród grzeszników i  celników. Jezus odpowiedział im na to, że Jego zadaniem  
jest wzywać i ratować grzeszników. A więc i spośród celników wyszukiwał 
ludzi, których nawracał na Bożą drogę.

Chęć pójścia za Jezusem wyrażali nie tylko ci, których Jezus sam osobiście 
powoływał. Wielu było też takich, którzy z własnej inicjatywy, poruszeni 
słowami czy czynami Jezusa szli za Nim. Zapewne niejeden z uzdrowionych 
cudownie przez Jezusa stawał się gorliwym zwolennikiem swego wybawicie
la, starał się trzymać blisko Niego, być przy Nim, należeć do Jego wiernych
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wyznawców i uczniów. Na pewno można to powiedzieć o kilku niewiastach, 
które przyłączyły się do grona uczniów Jezusa, aby usługiwać Nauczycielo- 
.wi. Łukasz mówi o k ilku kobietach, które' Jezus wyleczył od złych duchów 
i chorób (Łk 8, 2—3), wymieniając po imieniu M arię Magdalenę, Joannę 
żonę Chuzy, zarządcy dóbr Heroda oraz Zuzannę.

Nie zawsze jednak powoływanie przez Jezusa, bądź wyrażenie przez ko
goś chęci do pójścia iza Jezusem, kończyło się włączeniem do grona uczniów 
Chrystusowych. Jezus stawiał bowiem swoim uczniom wysokie wymagania. 
Dla wielu okazywały się one izbyt wysokie. Łukasz wymienia kilka takich 
przypadków: „Gdy tedy szli drogą, rzekł ktoś do niego: Pójdę za tobą, do
kądkolwiek pójdziesz. A Jezus rzekł do niego: Lisy m ają jamy, a ptaki nie
bieskie gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Do 
drugiego zaś rzekł: Pójdź za raną! A ten  rzekł: Pozwól mi najpierw odejść 
i pogrzebać ojca mego .Odrzekł mu: Niech,umarli grzebią umarłych swoich, 
lecz ty idź i głoś Królestwo Boże. Powiedział też inny: Pójdę za tobą, Panie, 
pierwej jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim. 
A Jezus rzekł do niego: Żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się 
wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego” (Łk 9/ 57-~62).

Powołanie przez Jezusa, wypowiedzenie przeiz Niego polecenia: Pójdź za 
mną!, nie zawsze odnosiło ten skutek, jak w wypadku czterech rybaków 
z Betsaidy czy • celnika Mateusza. Dla niektórych wezwanych porzucenie 
dotychczasowego trybu życia, udanie się z Jezusem na wędrówkę po kraju, 
było zbyt dużym poświęceniem. Chcieli mieć i zachować dom, rodzinę, przy
jaciół, obyczaje i standart życiowy, do którego byli przyzwyczajeni. Dlatego 
uznawali, że Jezus żąda od nich zbyt wiele i rozczarowani wracali do s ^ i c h  
domów. Przyłączenie się do Jezusa wymagało i wymaga poświęceń, do któ
rych nie każdy człowiek .jest zdolny. Zostać uczniem Jezusowym oznaczało 
wyrzec się innych perspektyw; rysujących.się przed człowiekiem, zaryzyko
wanie swego losu i związanie go z Nauczycielem Nazaretu. A do tego trzeba 
było silnej wiary w  Niego i Jego posłannictwo. Jednym więc brakło wiary, 
innym odwagi, jeszcze innym gotowości do poświęcenia i znoszenia niewygód.

Przykładem takiego nieudanego powołania jest rozmowa Jezusa z bogatym 
młodzieńcem (Mt 19, 16—22; Mr 10, 17—22; Łk 18, 18—23). Przyszedł on do 
Jezusa pełen dobrych ehęęi i uznania dla -Niego. Szukał odpowiedzi na 
pytanie: Co ma czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? Obowiązki wobec Boga 
pojmował poważnie i od wczesnych la t swego życia starał się realizować 
Boże przykazania. Dlatego Jezus spojrzał na niego z miłością i powiedział 
mu: „Jednego ci brak; idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, 
a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie” (Mr 10, 
•21). Wezwanie do pójścia za Jezusem było jednoznaczne. Młodzieniec był 
pełen dobrych chęci. A jednak nie usłuchał tego wezwania. Nie usłuchał, po
nieważ związane z nim warunki były dla niego zbyt trudne. Był gotów pójść 
za Jezusem, ale nie za taką cenę. Zbyt był przywiązany do swego m ajątku
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i związanych z nim wygód. Zamiast więc pójść za Jezusem, wrócił do swego 
domu.

W ciągu trzech la t publicznej działalności Chrystusa Pana, grupa towarzy
szących i związanych z Nim uczniów ulegała zmiano'm i przekształceniom. 
Początkowo liczba ta  wykazywała stałą tendencję wzrastającą. Kiedy jednak 
okazało się, że Jezus nie zyskał uznania oficjalnych władz żydowskich, 
wchodził w coraz wyraźniejszy konflikt z  faryzeuszami i nie miał zamiaru 
spełnić nadziei politycznych na przywrócenie dawnej świetności narodu 
izraelskiego, topniały szeregi Jego zwolenników i uczniów. v

Spośród owych uczniów szczególne zadanie powierzył Jezus wybranej 
przez siebie grupie dwunastu apostołów. Ich liczba dwanaście wyraźnie na
wiązuje do liczby plemion izraelskich. M ają więc oni reprezentować1 i ogar
nąć cały naród wybrany./Ponieważ zaś w  Je z u s ie  Chrystusie nastąpi doko
nanie wyboru nowego ludu Bożego, owych dwunastu ma obok Chrystusa 
stać się duchowymi przodkami tego nowego ludu. Nowy Testament określa 
tę grupę uczniów słowem „dwunastu” lub „apostołowie”. Częściej używane 
jest przy tym/określenie „dwunastu”, bo aż 34 raizy, zaś określenie „aposto
łowie”, tylko 8 razy. Do liczby dwunastu przywiązywano diużą wagę, i kiedy 

'zdrajca Judasz Iskariota popełnił samobójstwo, dokonano wyboru innego 
ucznia na jego miejsce. Został nim Maciej (Dz i, 15—26).

Obecnie częściej na określenie tej grupy uczniów Jezusa używamy słowa 
„apostołowie”. Słowo „apostoł” znaczy w języku greckim „posłaniec”, „wy
słaniec”. W Kościele Chrystusowym nabrało ono szczególnego znaczenia, 
oznaczając tych, którzy zostali wybrani i posłani przez samego Jezusa 
Chrystusa;! aby zwiastować Jego Ewangelię, radosną wieść o miłości Boga 
do lądzi. Dwunastu apostołów postawionych zostało przez samego Paną 
na czele Jego Kościoła, i cieszyło się w pierwotnym Kościele najwyższym 
autorytetem. Apostołami nazywa się także niektóre inne osoby spoza/Dwu- 
nastki, powołane przez Chrystusa i zasłużone, dla Kościoła, szczególnie na 
polu rriisyjnym.

O powołaniu ̂ 'dwunastu apostołów krótkie relacje składają ewangeliści 
Marek (3, 13—19) i Łukasz (6, 12—19). Wynika z nich, że apostołowie powo
łani zostali -w momencie, gdy działalność publiczna Jezusa w pełni była 
rozwinięta,/przysparzając Mu popularności i sławy, i skupiając wokół Jego 
osoby’ licznych zwolenników i uczniów. Spośród owej licznej grupy Jezus 
wybrał dwunastu najbliższych, najbardziej z Nim związanych i najbardziej 
zaufanych. Jak  to zwykł czynić szczególnie przed ważnymi decyzjami, Jezus 
udał się pnzed owym wyborem ńa górę i spędził tam samotnie noc na mo
dlitwie. „A gdy nastał dzień, przywołał uczniów swoich i wybrał z nich 
dwunastu, których też nazwał apostołami” (Łk 6, 13). Mieli być oni, odtąd 
Stale z Nim, przygotowując się do przyszłego zwiastowania Ewangelii 
Chrystusowej całemu światu.

Nowy , Testament podaje w czterech miejscach listy apostołów: Mt ,10,

113



2—4; Mr 3, 16—19; Łk 6, 14—16 i Dz 1, 13. Listy te nie są identyczne. Różnią 
się między sobą kolejnością, w jakiej wymienieni zostają apostołowie, a dwaj 
apostołowie noszą na tych listach różne imiona. Na czele wszystkich list wy
mieniony, jest.ap . Szymon Piotr, zaś na ostatnim miejscu Judasz Iskariota. 
Wśród Dwunastki można wyróżnić trzy grupy po czterech apostołów, wymie
nianych Tąlzem, w tej samej kolejności- grup, ale w różnej kolejności aposto
łów w ramach, danej grupy.

W pierwszej czwórce wymieniani są, choć w różnej kolejności, poza Pio
trem, który jest zawsze na pierwszym miejscu: brat Piotra — Andrzej oraz 
synowie Zebedeusza —n Jakub i Jan. Zawsze byli oni pierwszymi uczniami 
Jezusa. Prawo do pierwszeństwa na liście apostołów uzasadnione też jest 
szczególnym znaczeniem tych apostołów wśród Dwunastki. E\yangelie świad
czą wyraźnie, że: Jezus wyróżniął spośród Dwunastki trzech uczniów: Szymo
na Piotra oraz Jakuba i Jana. Tylko ći.trzej, dawni rybacy,z Betsaidy, byli 
z Jezusem przy wskrzeszeniu córeczki Jaira, na. Górze Przemienienia i mieli 
czuwać razem z Jezusem podczas Jego modlitewnego. boju w Getsemane. 
Piotr i Jan- przygotowali na polecenie Jezusa Ostatnią Wieczerzę. Wszyscy 
trzej stali te ż 'p o  Wniebowstąpieniu Chrystusa Pana na czele Dwunastu, 
prazboru i pierwotnego' Kościoła. Miejsce Andrzeja w tej grupie wynikało 
z tego, że razem z Janem  był on pierwszym uczniem Jezusa, a poza tym 
był bratem  Szymona Piotra.

Na czele drugiej -czwórki wymieniany jest na wszystkich listach Filip. Po- 
ehbdził on, podobnie jak pierwsi czterej- apostołowie, z- Betsaidy. Obok 
Filipa wymieniam są w różnej kolejności: Bartłomiej, Tomasz i Mateusz.
0  powołaniu Filipa pisaliśmy wcześniej. Dość powszechnie uważa się,; że 
wymieniany zwykle obok Filipa —- Bartłomiej jest jego przyjacielem, z któ
rym Filip podzielił , się radosną wieścią 0; poznaniu Chrystusa, a więc 
Natanaelem. Natanael jest drugim imieniem Bartłomieja. Faktem  posiadania 
przez Żydów dwóch imion wyjaśnia się też występowanie dwóch innych 
apostołów pod różnymi imionami, a więc Lewi jest identyczny z Mateuszem, 
a Tadeusz z Judaszem Jakubowym. W sprawie Natanaela wypada zazna
czyć, że niektórzy uważają go za jednego z siedemdziesięciu dwóch uczniów 
Jezusa, a jeszcze inni identyfikują go z Szymonem Zelotą, a nie z  Bartło
miejem. Z kolei Tomasz znany jest tylko iz kilku szczegółów opowiedzianych 
przez ap. Jana. Kiedy Jezus zamierzał pójść do Judei, aby wskrzesić Łaza
rza, nie bacząc ńa ostrzeżenie uczniów, że grozi mu tam śmiertelne niebez
pieczeństwo, Tomasz wyraził gotowość towarzyszenia Jezusowi w  tej nie
bezpiecznej podróży, zachęcając do tego także innych uczniów: „Pójdźmy
1 my, abyśmy razem z Nim pomarli” (J 11, 16). Tomasz znany jest przede 
wszystkim ze sceptycyzmu, z którym przyjął wieść o zmartwychwstaniu 
Chrystusa Pana. Mówi się odtąd o „niewiernym” Tomaszu, choć na pewno 
określenie to jest dla tego Apostoła krzywdzące. Imię „Tomasz” znaczy po 
aram ejsku „bliźniak”. Dawało to podstawy do różnych spekulacji, tym b ar
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dziej, że identyfikowano czasem Tomasza z osobą ap. Judy, a tego z kolei 
z Judą, bratem  Jezusa. Z imieniem Tomasza łączy się apokryficzną ewange
lię, opowiadającą o dzieciństwie Jezusa, która jednak na pewno nie została 
napisana przez tego Apostoła. Natomiast autorem  Ewangelii, i to kanonicz
nej, jest następny na liście apostołów: Mateusz. Zanim został uczniem Jezusa, 
był celnikiem. Zapewne jako poborca podatków miął opanowaną sztukę 
pisania i  być może, że swą biegłością w piśmie wyróżniał się wśród aposto
łów i dlatego jemu właśnie zlecono spisanie Ewangelii Chrystusowej.

Najmniej danych posiadamy o trzeciej czwórce uczniów, a więc Jakubie 
synu Alfeusza, Szymonie Zelocie, Tadeuszu i Judaszu Iskariocie. Na czele 

' tej; czwórki wymieniany jest na wszystkich czterech listach Jakub, syn 
Alfeusza. Teolodzy protestanccy odróżniają trzech Jakubów, odgrywających 
Istotną rolę w życiu pierwotnego Kościoła: dwóch apostołów: Jakuba — 
syna Zebedeusza i, Salome i Jakuba — syna Alfeusza oraz Jakuba — brata 
Chrystusowego, zwanego Sprawiedliwym. Natomiast katoliccy teolodzy, choć 
Nowy Testament nie daje podstaw do takiego twierdzenia, utożsamiają 
Jakuba — syna Alfeusza, zwanego Mniejszym (Większytti jest Jakub — 
syn Zebedeusza) z Jakubem  Sprawiedliwym. Zazwyczaj tłumaczą oni po-, 
krewieństwo Jezusa z Jakubem  w ten sposób, że Jakub, brat Pana, nie był 
synem Józefa i Marii, ale był synem Alfeulsza, zwanego z grecka Kleofasem, 
rodzonego brata Józefa i jego żony noszącej także imię Maria (Maria Kleo- 
fasowa); Ich to synami mieli być, wymienieni w ewangeliach, bracia Jezusa: 
Jakub, Józef, Szymon i Juda. W ten sposób b ra t Pana, Jakub byłby identyczr 
ny  z Jakubem  synem Alfeusza, dziewiątego na liście apostołów. Takie tłu 
maczenie nastręcza jednak wiele trudności i wątpliwości. Wszak m atka 
Chrystusa tfena przychodzi do Niego z Jego braćmi już po powołaniu aposto
łów (Łk 8, 19—21; Mt 12, 46—50; Mr 3, 31—35), co oznacza, że braci Jezusa 
nie było w gronie apostołów. Nowy Testament potwierdza, że bracia Pańscy 
uwierzyli w  Jego boskie posłannictwo dopiero po Jego zmartwychwstaniu 
i w tedy przyłączyli się do Kościoła, a Jakub, b ra t Pana — zwany Sprawie
dliwym, stanął nawet na czele prazboru w latach, 40-tych, zapewne po 
opuszczeniu Jerozolimy przez apostołów. Zapewne te ż . nie m ają odpowie
dniego uzasadnienia próby utożsamienia tę osobami braci Chrystusa Paria: 
Szymona i: Judy, dwóch innych apostołów: Szymona Gorliwca i Judasza 
Jakubowego; Zapewne dziwne byłoby, żeby bliscy krewni Jezusa, wchodzą
cy w  skład Dwunastki, znajdowali się na końcu listy, tuż przed zdrajcą 
Judaszami Iskariotą.

Drugi apostoł noszący imię Szymon, zapewne dla odróżnienia od Szymona 
Piotra, nosi przydomek Gorliwiec (Zelota), bądź Kananejczyk. Przydomki 
te dają różne możliwości interpretacyjne. Obydwa przydomki „zelota” 
i „kananejczyk” można etymologicznie tłumaczyć w ten sam sposób — 
słowerh „gorliwiec”. Może to oznaczać,, że'Szym on wyróżniał się wśród, apo
stołów szczególną gorliwością w  wypełnianiu przepisów Zakonu Mojżeszo-

115\ •



Wegó. Była to gorliwość podobna do tej, którą praktykowali faryzeusze. Być 
może też przydom ektenśw iadozy o przeszłości politycznej Szymona i jego 
przynależności do stronnictw a-tzw . zelotów. Stronnictwo to wyłoniło się 
z faryzeuszy w 6 r, po nar. Chr. Związane było z faryzeuszami gorliwością 
religijhąy a'wyróżniało je wrogie nastawienie do obcych, w szczególności do 
Rzymian i pragnienie podjęcia walki o wyzwolenie narodowe. Oifii też/byli 
głównymi inicjatoram i powstania przeciwko RzymOwi w latach 66—70 po 
nar. Chr. Wysuwano także przypuszczenie, że Szymon pochodził z Kany 
(Kananejczyk), a nawet niektórzy podsuwali myśl, że jest to oblubieniec, na 
którego Veselu był Chrystus Pan ze swoimi uczniami.
: Dalej W spisach apostołów występują dwa, a nawet trzy różne imiona: 
Tadeusz, bądź Lebeusz oraz Judasz Jakubowy. Zapewne imiona te oznaczają 
jednego apostoła. Właściwym imieniem tego ApOstoła jest JudąszV Dla odróż
nienia go ód' Judasza — zdrajcy, określano go przydomkiem „Tadeusz”; 
w niektórych Kodeksach słowo to występuje w zniekształconej formie — 
Lebeusz, bądź też przy pomocy dodatkowego określenia „Jakubowy”. Przy
domek Tadeusz znaczy „odważny”. Z kolei określenie „Jakubowy” zdaje się 
wskalzywać, że był on syneżh Jakuba. Istnieje też inne tłumaczśńie, mianowi
cie, że „Jakubowy” oznacza w tym wypadku brata Jakuba Sprawiedliwego, 
brata Pańskiego.

Zasadnicza zbieżność wszystkich czterech list apostołów wskazuje nie 
tylko na prawidłowość przekazu - liczby i imion apostołów, ale także na 
pewną konsekwencję w zaszeregowaniu pojedynczych apostołów na odpo
wiednim miejscu tej listy. Na ostatnim miejscu Wymieniany jest zawsze 
Judasz Iskarióta. Wynika to zapewne z faktti, że on właśnie zdradził Jezusa 
i wydał Go w ręce wrogów. Judasz był synem Szymona i pochodził z Kariotu, 
miejscowości położonej w Judei. Przydomek „iskarióta” bywa różnie; in ter
pretowany, jako „mąż ż K ariotu”, ' „fałszywy”, „wynajęty zabójca” , bądź 
sykariusz a więc członek najbardziej aktywnej grupy, zelotów, czynnie zwal- 
czających Rzymian i ich zwolenników, często przeiz. skrytobójcze mordy, 
dokonywane krótkim sztyletem, zwanym przez Rzymian „sicą”. To ostatnie 
znaczenie przydomka Judasza zdawałoby się wskazywać na to, że Judasz 
fniał przeszłość polityczną podobną do Szymona Zelota i przyłączając się do 
Jezusa liczył głównie na to, że jako M esjąsz' odbuduje on polityczną świe
tność Izraela., Zdrada wobec Jezusa byłaby wtedy spowodowana rozczaro
waniem Judasza, który zdał sobie' sprawę, że Jezuś nie spełni jego politycz
nych oczekiwań. W gronie apostołów, Judasz pełnił funkcję skarbnika, 
trzyma ją Ci W sakiewce wspólne pieniądze Jezusa i. Jego apostołów. Część tych 
pieniędzy przywłaszczył sobie.' Wyraźnie mówi b tyfn ap. Jan, opowiadając
o namaszczeniu Jezusa przez Mari^ drogocenną maścią. Judasz uznał to za 
m arnotrawstwo stwierdzając, że korzystniej byłoby sprzedać ową maść za 
trzysta denarów i pieniądzś rozdać ubogim. Jan  komentuje jego słowa nastę
pująco: „A to rzekł nie dlatego, że się troszczył o ubogich, lecz ponieważ był



złodziejem, i  m ając sakiewkę, sprzeniewierzał to, co Wkładano” (J; 12,'6). 
Zapewile nikt z apóstołów, nie był aniołem ani człowiekiem bez w in y l  skazy. 
Jednakże obcowanie z Jezusem pomagało im przezwyciężać złe skłonności 
własnej natury. Jedynie z Judaszem Iskariotą sprawa miała się inaczej. 
Wzmianka ap. Jana zdaje się' wskazywać, że Judasz nie tylko nie przezwy
ciężył swoich złych skłonności, ale pozwalał im nad sobą panować. I  to 
właśnie doprowadziło go w  końcu na drogę zdrady ukochanego Mistrza 
i Naiicizydiela.

Przekazane przez Ewangelistów wiadomości o apostołach wskazują, że 
większość z nifch pochodziła iz Galilei. Właściwie tylko o Judaszu Iskariocie 
wiadomo, że pochodził z Judei. Fak^ wywodzenia się większości uczniów 
Jezusa z Galilei ma swoje wielorakie uzasadnienia. Zapewne Jezus działał 
przede wszystkim na terenie Galilei. Tam też (znajdował chętnych Słuchaczy 
i oddanych zwolenników. Ewangelia Chrystusowa, stojąca ód początku nie
mal w jawnej opozycji w stosunku do uznanych autorytetów i ośrodków 
władzy religijnej żydostwa, mogła być szybciej przyjęta przez mieszkań
ców Galilei niż Judei. W Judei bardzo wysoko ceniona była pobożność fa 
ryzeuszy z ich drobiazgowym tłumaczeniem i wykonywaniem( przepisów 
Zakonu. Owa skrajna ortodoksja judaizmu nie miała natomiast takiego 
uznania i poważania w Galilei. Stąd Jezus z Nazaretu, krytykującym poboż
ność faryzeuszy, ukazujący inne oblicze Boga, rozumiejący inaczej Boże 
przykazania, miał w Galilei więcej pnzyjaciół niż wrogów, a w Judei więcej 
wrogów niż przyjaciół. Galilejczycy uważali zresztą Jezusa za swego rodaka, 
zaś Judajęzycy patrzyli z podejrzliwością na. domniemanego Mesjasza, po
chodzącego z Galilei, a nie z Judei.

Z  ̂ p o s i a d a n y c h  danych można wnioskować, że apostołowie byli na ogół 
ludźmi prostymi, wywodzącymi się ze średnich bądź biednych warstw 
społecznych. Przyzwyozajeni byli do poprzestawania na małym, co ułatwiało 
im znosić trudy i niewygody wędrówki z Jezusem. B yć. może niektórzy 
z nich, jak celnik Mateusz czy synowie Zebedeusiza, których ojciec miał 
nieomal'przedsiębiorstwo rybackie, posiadali większe od innych możliwości 
finansowę, a więc możliwość zaniechania na dłuższy czas pracy zawodowej, 
bez poważniejszego uszczerbku d la  sytuacji m aterialnej ich rodziny.

Wszyscy zapewne wyróżniali się żywym zainteresowaniem sprawami reli
gijnymi,' duchownymi.yPraWdopodobnie nie byli analfabetami, choć rzadko 
posługiwali się pismem. To, 'co usłyszeli, zachowywali długo i dokładnie 
W swojej pamięci. Być może, że niektórzy z nich słuchali wcześniej znaińyćh 
i uczonych rabinów; O tym, że byli na dość wysokim poziomie kulturalnymi 
świadczą ich późniejsze ■ pisma, znajdujące się w Nowym Testamencie, 
w< szczególności Ewangelia ISJateusiza i  pisma ap. Jana: Ewangelia, :listy 
i Objawienie. Istnieje też przypuszczenie, że wykształceniem hellenistycz
nym i znajomością języka greckiego Wyróżniał się ap. Filip, do którego zwró
cili się Grecy, pragnący poznać Jezusa (J. 12, 21—22). , ■
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Od momentu wybrania przez Jezusa, rozpoczął się dla Dwunastu najważ
niejszy okres w  ich życiu: życie w  bezpośredniej bliskości Mistrza i pozna
wanie Praw dy Bożej od Niego i pod Jego kierunkiem. Były to trzy nieza
pomniane la ta ; nauki i wychowania w-szkole Chrystusowej. Jezus powołał 
„dwunastu,' żeby z Kim byli” (Mr 3, 14). Towarzyszyli Mu więc w Jego 
wędrówkach po kraju, słuchali Jego nauczania i byli świadkami dokonywa
nych przez Niego cudów .Nie zawsze rozumieli to, czego ich Mistrz nauczał. 
Wtedy pytali o wyjaśnienia usłyszanych ( podobieństw, np. podobieństwa
0 czworakiej roli (Łk 8, 9); przychodzili do Niego z prośbą o roztezygnięcie 
nurtujących ich problemów, np. lćto z nich jest największy (Łk 22, 24), kiedy 
nastąpi i jaki będzie znak powtórnego przyjścia Pana i  końca świata (Mt 
4, 3); prosili Go też, aby nauczył ich, jak należy się modlić (Łk 11,1).

Ewangelię potwierdza fakt, że Jezus nie tylko nauczał publicznie przy
chodzących do Niego ludzi, ale także nauczał osobno swoich uczniów. Je 
dnakże między Obydwoma tymi, form am i nauczania istniała całkowita zgod
ność. Oddzielne nauczanie uczniów miało charakter pogłębiania tego, co 
Jezus głosił publicznie, wyjaśnianie wątpliwości i przygotowanie do z to żU t 
mienia faktów, które wydarzą się w przyszłości, w szczególności śmierci
1 zmartwychwstania samego Chrystusa. Je^f więc fałszowaniem prawdy 
twierdzenie, głoszone np. przez gnostyków, że Jezus nauczał ■ czego innego 
publicznie, a czego innego nauczał potajemnie swoich uczniów.

Tb nauczanie, jak  i cuda, których Jezus dokonywał, m iały doprowadzić 
Apostołów do w iary w  Jezusa jako  Mesjasza i podjęcia przez nich, po Jego 
odejściu, zwiastowania Ewangelii całemu światu. Stąd za jedną z najważ- 

, niejszyćh rozmów Jezusa z uczniami należy uznać rozmowę pod Cezareą 
Filipową (Mt 16, 13—20; Mr 8, 27—30; Łk 9, 18—21) i zadane wtedy przez 
Jezusa pytanie: „Za kogo mnie uważacie?”. W imieniu wszystkich uczniów 
wyznał wtedy ich w iarę Szymon Piotr, mówiąc do Jezusa: „Tyś jest Chrys
tus, Syn Boga żywego.” Inna rzecz, że w iara ta została poddana ciężkiej 
próbie w związku z pojmaniem Jezusa, Jego śmiercią i zmartwychwstaniem. 
Po zmartwychwstaniu, Jezus ukazując się swoim uczniom, niejako na nowo 
odbudował ich wiarę, a zsyłając im ©ucha Świętego ostatecznie uczynił 
z nich apostołów, swoich posłańców, którzy z niewzruszoną w iarą i pełnym 
oddaniem się Panu, zwiastowali Jego Ewangelię, świadczyli wobec świata
0 Jezusie, który jest Chrystusem, Synem Boga żywego.

Po raz pierwszy wysłał Jezus Dwunastu, „aby głosili Królestwo Boże
1 uzdrawiali” (Łk 9, 2), jeszcze podczas swej ziemskiej działalności. Roze
słał ich po dwu do Galilei i Judei, aby jak najwięcej Żydów usłyszało Jego 
Ewangelię. Apostołowie zostali wyposażeni w  moc czynienia cudów. Cuda 
przez nich dokonywane potwierdzały wiarygodność ich misji. Misja ta,
o której piszą wszyscy synoptycy (Mt 10, 5—15; Mr jB, 7—13 i Łk 9, 1—6) 
trw ała zapewne kilka tygodni, zwiększyła znacznie krąg tych, którym dane 
było usłyszeć Ewangelię Chrystusową i  doświadczyć cudownej mocy Chrys
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tusa, działającej przez Jego uczniów. Samym zaś uczniom przyniosła sporo 
doświadczeń, które miały im się przydać w  przyszłości.

- Oronó Dwunastu nie było jedynym kręgiem uczniów Pańskich. Powiedzie
liśmy ̂ wcześniej, że Dwunastu zostało wybranych spośród o wiele liczniej
szego grona uczniów Pańskich. Po tym wyborze, ci, którzy nie zostali 
wybrani, także chodzili za Jezusem i nadal byli Jego uczniami. Spośród nich 
został wybrany nowy dwunasty apostoł, po zdradzie i śmierci Judasza Iska- 
rioty. Ap., piotr proponując dokonanie, wyboru owego apostoła, powiedział: 
„Trzeba więc, aby jeden z tych mężów, którzy chodzili z nam i przez ęąły 
czas, kiedy Pan Jezus przebywał między nami, począwszy od chrztu Jana, 
aż do dnia, w którym został wzięty w  górę,, Stał się wraz z nam i świadkiem 
jego zm artwychwstania” (Dz. 1, 22). Zapewne też nie tylko wybrany na 
owego dwunastego apostoła Maciej i jego kontrkandydat Józef, zwany Ber- 
sabą lub Justenf, ale także wielu innych spełniało owe w arunki, a więc 
było uczniami Jezusa w  czasie Jego publicznej działalności.

Trudno ókreślić, jak wielkie było grono uczniów Chrystusowych. Tym 
bardziej, że nie stanowiło ono zapewne zamkniętego, ekskluzywnego kręgu. 
Jedni uczniowie przychodzili, inni odchodzili. Bywały momenty wzrostu tej 
liczby, szczególnie na początku nauczania Jezusa, ale także momenty rap 
townego zmniejszania się tej liczby. Był nawet krytyczny moment, kiedy 
odeszło wielu, być może nawet większość z dotychczasowych uczniów Jezu
sa. Ap. Jan  pisze o tym następująco: „Wielu tedy spośród uczniów jego, 
usłyszawszy to, mówiło: Twarda to moWa, któż jej słuchać ińoże? A Jezus 
świadom, że z tego powodu szemrzą uczniowie jego, rzekł im: To was gor
szy? Cóż dopiero, gdy ujrzycie Syna Człowieczego,- wstępującego tam, gdzie 

'b y ł pierwej? Duch ożywia. Ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem 
do was, są duchem i żywotem. Lecz są pośród was tacy, któray nie wierzą. 
Jezus bowiem od początku wiedział, którzy są niewierzący i kto go wyda.
I mówił: Dlatego powiedziałem wam, że nikt nie może przyjść do mnie, 
jeśli mu to nie jest dane od Ojca. Od tej chwili wielu uczniów jego zawróciło 
i już z nim nie chodziło” (J 6, 60—66). Odchodzili wtedy i przy innych oka- ' 
zjach di, których Jezus rozczarował, bo nie realizował nadziei i oczekiwań, 
które oni wiązali z osobą Mesjasza, i dla których to nadziei przyłączyli się 
do Niego.'! Odchodzili ci, którzy m e rozumieli Jego postępowania i  Jego 
Ewangelii, Pozostawali zaś ci, którzy na pytanie Jezusa: „Czy i w y chcecie 
odejść?” — odpowiadali jak Szymon Piotr: „Panie! Do kogo pójdziemy? Ty 
masz ałowa żywota wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś 
Chrystusem, Synem Boga żywego” (J 6, 67—69):

Ewangelista Łukasz wymienia obok Dwunastu także 'grupę siedemdziesię
ciu 'dwóch uczniów: „A potem wyznaczył Pan innych, Siedemdziesięciu 
dwóch, i rozesłał ich po dwóch przed sobą do każdego m iasta i miejscowości, 
dokąd sam zamierzał się udać” (Łk 10, 1). Zadania i sposób działania wyzna
czone owym uczniom przez Chrystusa Pana były podobne do tych, jakie



wyznaczył wcześniej apostołom. Mieli orii zwiastować Ewangelią, zapowiadać 
przyjście Chrystusa Pana..i przygotowywać grunt na Jego przyjęcie. Również 
ich zwiastowaniu towarzyszyły znaki i cuda, dokonywane w imieniu Jezusa 
Chrystusa^ Owi uczniowie pozostają dla nas właściwie bezimienni. Być, fnoże-, 
że do ich grona należeli Kleofas i nieznany z imienia uczeń towarzyszący mu 
w drodze do Emaus (Łk 24, 13—35), a także Józef zwany Barsabą i Maciej 
(Dz 1, 21r—23). Przyjąć wszak można, że towarzyszyli wiernie Jezusowi1 przez 
cały czas Jego działalności i pozostali M u/w ierni także po Jego śmierci 
i zmartwychwstaniu. Po wniebowstąpieniu zebrało się razem, prawdopodob
nie w  Wieczerniku, w  domu, w k;tórym odbyła się Ostatnia Wieczerza, „grono 
około stu dwudziestu osób” (Dz. 1, 15). Byłą to zapewne grupa najw ierniej
szych uczniów Jezusowych, do -której obok jedenastu apostołćfw, należała 
g ru p a ' siedemdziesięciu dwóch i niewiasty, które towarzyszyły Jezusowi 
i Jego uczniom. Grupa ta 'b y ła  prawdopodobnie jeszcze liczniejsza. Śmierć 
Chrystusa Pana zaskoczyła i przeraziła Jego uczniów, ale Jego zmartwych
wstanie pomogło im na nowo odzyskać wiarę. Zmartwychwstały ukaz/w ał 
się niemal wyłącznie swoim uczniom i zwolennikom. O tych objawieniach 
się Zmartwychwstałego, obok Ewangelistów, pisze także ap. Paweł. W I liście 
do K oryntian 'daje zestawienie tych objawień. Zmartwychwstały Chrystus 
„ukazał się Kefasowi, potem Dwunastu, potem ukazał się wiecęj, niż pię
ciuset* braciom riaraiz, z których większość dotychczas żyje, niektórzy zaś 
zasnęli; potem ukazał się Jakubov/i, następnie wszystkim apostołom, a w 
końcu po wszystkich ukazał się i mnie...” (I Kor 15, 4—8). Apostoł, obok 
faktów znanych z Ewangelii, podaje jeszcze dodatkowe, w ewangeliach nie 
zapisane. Szczególnie interesujące jest ukazanie się Zmartwychwstałego 
„więcej niż pięciuset braciom naraz”. Owi. „bracia” to na pewno wyznawcy; 
uczniowie Chrystusa, którzy znali Go z Jego ziemskiej działalności, którzy 
uwierzyli w Jezusa jako Chrystusa, i których wiara, po załamaniu związanym 
z ukrzyżowaniem Jezusa, ożyła na nowo dzięki spotkaniu ze Zmartwych
wstałym.
V Uczniowie Chrystusa Pana, którzy uwierzyli, żę On jest, Chrystusem', 
Synem Boga żywego, byli świadkami Jego nauczania i cudów, potwierdza
jących Jego boskie posłannictwo, byli'tpż świadkami Jego śmierci i  zm ar
twychwstania. Zgodnie z zamierzeniami Pana stali się Jego świadkami, ip j-  
pierw wobec Żydów, a potem także wobec innych narodów. Oni mieli za
nieść i zanieśli Ewangelię Chrystusową do wszystkich narodów świata. 
Troszczyli się o to, aby imię Jezusa (Shrystusa stało się znane Wszystkim, 
dlatego wiadomości o nich posiadamy niewiele. Nawet o Dwunastu wybranych 
Ewangelie podają tylko nieliczne dane, a wielu apostołów znanych jest tylko 
z imienia. Jest Hak, bo Ewangelie są świadectwem o Jezusie Chrystusie. Jest 
tak, bo uczniowie Chrystusowi wiedzieli, ,że ich zadaniem jest świadczyć
o Chrystusie, a nie dbać o własną wielkość, o zapisanie własnydh dokonań 
w dziejach ludzkości. Ich zwiastowanie było głoszeniem chwały Boga i Jego
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Umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa. W ich zwiastowaniu chodziło o zba
wienie człowieka, a nie o zaspokojenie jego ciekawości. Byłó to wykonanie 
zadania'zleconego im przez Chrystusa Pana: „j[dźcie tedy i czyńcie uczniami 
wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i ’Ducha Świętego, ucząc 
je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem” (Mt 28, 19—20).

Ks. Henryk Czembor
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Rola amerykańskiej pluralistycznej struktury wyznaniowej 
w amerykańskim procesie narodotwórczym

Relacja między systemem wyznaniowym Stanów Zjednoczonych a pro
cesem kształtowania się narodu amerykańskiego jest relacją dwustronną. 
Przebieg amerykańskiego procesu narodotwórczego determinował bowiem 
proces kształtowania się i przemian pluralistycznej struktury  wyznaniowej 
w  Stanach, z drugiej jednak strony religia i instytucje religijne odegrały bar
dzo istotną rolę w procesie asymilacji kolejnych kategorii imigrantów i ich 
potomków, a więc w  procesie kształtowania się narodu amerykańskiego.

Religię rozumiem jako formę świadomości społecznej, jako historycznie 
wytworzony i zmienny stosunek ludzi do rzeczywistości pozaęmpirycznej, 
której realne istnienie 'i  nadrzędny charakter wobec rzeczywistości empi
rycznej uznają, w yrażający się w wierze (aspekt teoretyczny, dogmatyczny 
religii), kulcie (aspekt praktyczny religii) i powodujący powstawanie zbioro
wości religijnych (aspekt organizacyjny religii) 1. Każdy z aspektów religii, 
zawierających się w  powyżej przytoczonej definicji, może być analizowany 
oddzielnie, z punktu widzenia jego oddziaływania w zakresie asymilacji. 
Aspekt teoretyczny religii, tj. dogmat czy też doktryna religijna może bo
wiem stanowić żywiołową siłę integrującą, lub dezintegrującą społeczeństwo, 
albo też może stać się elementem ideologii określonych grup społecznych 
podejmujących działania sprzyjające lub przeciwstawne asymilacji. Zbiorowe 
uczestnictwo w kulcie określonego systemu religijnego członków jakiejś 
grupy etnicznej również może być funkcjonalne lub dysfunkcjonalne w  sto
sunku <̂ o asymilacji. Jest to  uzależnione od zbieżności lub odmienności zbio
rowych działań kultowych te j grupy w stosunku do form kultów  dominują
cych w  społeczeństwie asymilującym. Osobny przedmiot rozważań może

‘ Definicja ta  została sformułowana w  oparciu o rozumienie religii przedstawione 
przez a .  Kubiaka w : Religijność a  Środowisko społeczne, Wrocław 1972, s. 17 oraz 
W. Piwowarskiego w : Socjologiczna definicja religii, Studia Socjologiczne, nr; 2, 1*74, 
SS. 197—218.
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też stanowić analiza funkcjonowania religijności rozumianej jako „sposób 
myślenia i działania, determinowany uznaniem religii (...), stan świadomości 
przejawiający się w zachowaniach, poprzez które ludzie wchodzą w kontakt 
z otaczającym ich środowiskiem społecznym i naturalnym ” 2, w zakresie 
asymilacji. Szczególnie interesująca wydaje się być analiza religijności zbio- 
rowości, w odróżnieniu od religijności poszczególnych jednostek, ze względu 
na to, że stanowi ona siłę zewnętrzną wobec jednostek, do której trzeba się 
przystosować. Jest ona „ważnym elementem kontroli społecznej, stwarza 
standardy, którym jednostka musi się podporządkować zgodnie z potrzebami 
zbiorowości” s. Religijność jako jedna z sił integrujących i ujednolicających 
życie zbiorowości może więc również wpływać hamująco lub przyspieszająco 
lia proces asym ilacji'określonych grup etnicznych. I wreszcie, można rów
nież Oddzielnie analizować funkcje aspektu instytucjonalnego, organizacyj
nego religii. Chodzić tu  będzie o uchwycenie zamierzonych, i niezamierzo-' 
nych ' skutków działań podejmowanych przez instytucje i organizację 
religijne w odniesieniu do procesu asymilacji określonej grupy etnicznej.

Je s t sprawą oczywistą, iż wyodrębnienie poszczególnych aspektów religii, 
a także samej religijności' dla przeprowadzenia analizy ich roli w procesie 
narodotwórozym jest zabiegiem sztucznym i w każdym z tych przypad
ków ujawniać się będą wzajemne między nimi powiązania. Nie chodzi tu 
bowiem o odmienne zjawiska społeczne, ale o jedno, niezwykle złożone i w ie
loaspektowe. zjawisko, jakim w  każdym społeczeństwie jest religia. Wyróż
nienie poszczególnych jej aspektów ma jedynie ułatwić systematyzację 
wyników badań oraz wniosków końcowych, generalizacji. W sytuacji spo
łecznej Stanów Zjednoczonych zjawisko to  jest tym  bardziej skomplikowane, 
iż mówiąc o religi am erykańskiej ma się na  myśli religię trójsystemową: 
protestancko-katolicko-judaistyczną, charakteryzującą się nigdzie nie 
spotykanym pluralizmem, doktrynalnym, kultowym, organizacyjnym, a także 
etnicznym.

I. Rolą religii w  amerykańskim procesie narodotwórczym.

„Nie ma drugiego nawoczesnego kraju przemysłowego, w  którym zorga
nizowana religia odegrałaby większą rolę” 4 — pisał Will Herberg o Stanach 
Zjednoczonych. Powyższe sformułowanie wydaje się szczególnie prawdziwe, 
jeśli przyjmie się rozumienie religii najbardziej rozpowszechnione wśród 
socjologów amerykańskich, a bazujące na koncepcji antropologicznej. 
McCready i Greeley podają np.: że „Religia to sposób definiowania Rzeczy
wistości przez człowieka, schemat interpretacyjny, najbardziej pierw otny

* H. Kubiak: Religijność a  Środowisko społeczne, op. cit., s1. 8.
* Ibidem, *. 1S.
‘ W. Herberg: Protestant, Catholic, Jew, New York 1955, s. 65.

\  ' '
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system kulturowy, zawierający najwyższe wartości i odpowiedzi na pytania 
dotyczące niesprawiedliwości, cierpienia, tego, co zdumiewające, żyfcik 
i śmierci” 5. I w tym właśnie s«isie, w  sensie systemu kulturowego,'w sensie 
schematu interpretującego , otaczającą nzeczywistośó, religia odegrała tak  
ważną rolę w procesie; asymilacji grup etnicznych, w  procesie tworzenia 
przez nie nowego narodu.

Bolę tę należy, moim zdaniem, analizować z dwóch punktów widzenia: ze 
strony poszczególnych grup etnicznych oraz ze strony kształtującego się 
amerykańskiego społeczeństwa globalnego. W pierwszym’ z  tych .aspektów 
punktem  wyjścia jest wzajemna relacja pomiędzy religią i etnicznóścią, 
która w rzeczywistości Stanów Zjednoczonych miała bardzo istotne znacze
nie. W drugim — chodzi q ogólny, religijny, przede wszystkim chrześcijań
ski charakter amerykańskiej kultury „duchowej”. Stał się on jednym z czyn
ników jednoczących i ujednolicających tę kulturę, gdy — przy współudziale 
elementów kultur poszczególnych grup etnicznych — stawała się ona nową 
jakością.

1.1. Rola religii w odniesieniu do poszczególnych grup etnicznych.

Analizując rolę religii z punktu widzenia poszczególnych grup etnicznych, 
jakie brały udział w procesie kształtowania si£ narodu amerykańskiego, 
tnzeba skoncentrować się przede wszystkim na reląpji pomiędzy religią 
i etnicznóścią, która miała swą genezę w w arunkach europejskich, w których 
żyli przyszli imigranci do Stanów. Timothy L. S m ith6 np. podkreśla, ■ że 
W. rywalizacji 0 korzyści ekonomiczne i kulturowe między różnymi ludami 
w  Europie, religijna identyfikacja często odgrywała ważniejszą rolę niż język 
czy też mit o wspólnym pochodzeniu. Dlatego też np. Anglicy z okresu kolo
nialnego mieli pełną świadomość swojej religijnej i kulturowej odrębności 
od Szkotów, Walijczyków, szkockich i irlandzkich protestantów, nie mówiąc 
już o irlandzkich katolikach. Podobnie wśród ludów Środkowej i Południo
wej Europy występowała ekonomiczna, polityczna i kulturowa rywalizacja 
pomiędzy grupami etnoreligijnymi. Działo się tak  np. w Galicji, gdzie żyli 
obok siebie Polacy należący dó kościoła rzymskokatolickiego, grekokatolicy, 
ortodoksyjni Rusini, ortodoksyjni i hasydzcy Żydzi. Rząd wiedeński wyko
rzystywał w tym rejonie partykularne interesy grup niepolskich, by prżezwy- 
ciężyeVpolską walkę o niepodległość.

Relacja między religią a etniaznością uległa jednakże w  'Hfarunkach ,ame-,

W. C. McCready i A. M. Greeley: The Ultimate Values of the American Popula- 
tion, Sage Publlcations, London 1976, s. 179.

» T. L. Smith: Religion ond fethnicity in  America, „The American Historićal ReTlew”, 
December 1978, vol. 83, No 5, s. 1155—1185.
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rykańskich pewnej' modyfikacji. T. Smith sądzi7 ■[i . chyba -ma rację,, iż 
w Stanach nastąpiło: 1) przedefiniowanie, zwykle w kategoriach religijnych, 
granic peoplehood, a więc społeczności, z której się imigranci wywodzili; 
2) intensyfikacją psychicznych podstaw dla refleksji teologicznej: i refleksji 
dotyczącej etnoreligijnej przynależności. Było to skutkiem emocjonalnych 
konsekwencji „wykorzenienia” i  kilkakrotnych przesiedleń; 3) odrodzenie 
się przeświadczenia, iż celem historii jest stworzenie wspólnoty ogólnoludz
kiej, braterstw a opartego na wierze i zaufaniu. Relacja ta nabrała więc 
w Stanach charakteru relacji dialektycznej, w  tym sensie, ze oznaczała zło
żoność w ram ach jedności: oznaczała przynależność do wspólnoty ogólno- 
amerykańskiej poprzez przynależność do grupy etnoreligijnej. i

; Religia dostarczała więc imigrantom systemu zriaęzeń, systejnu wartości 
moralnych, podstaw dla samoidentyfikacji etnoreligijnej, a także do two
rzenia wspólnot opartych o tę j samoidentyfikację. Przywracała zachwiany 
poprzez proces migracji porządek prywatny, osobisty, rodzinny, a także 
pozwalała zorientować się w otaczającej rzeczywistości, również definio
wanej w kategoriach etnoreligijnych, ale odmiennych, od kategorii własnych. 
Wierzenia i obyczaje religijne oraz specyficzny typ tradycyjnej wobec’ nich 
lojalności stały się podstawą dla identyfikacji etnicznej w Stanach. Im i
granci potrzebowali tu  nowych typów wspólnot, nowego autorytetu, ale 
takich, które byłyby w swojej istocie dynamiczne. Dynamiczne w tym 
sensie, by można je było przystosować do zmieniającej się rzeczywistości 
amerykańskiej. Ponadto, musiały mieć one charakter postępowy — być 
w zgodności z w iarą w lepszą pszyszłość. Większość imigrantów — któnzy 
przybywali do Ameryki, wierzyła, że kraj ten to „ziemia obiecana”,, wierzyła 
w wolność i równość szans dla wszystkich, które ten kraj oferował. Wiara 
i nadzieja na lepszą przyszłość były w  zasadzie jedyną rekompensatą za 
utraconą na zawsze przeszłość, za którą — przynajmniej w  pewnych jej 
aspektach — stale tęsknili,

1.2. Rola religii w odniesieniu do społeczeństwa globalnego.

Idea jedności, wspólnoty ogólnoludzkiej przejawia się we wszystkich za
chodnich systemach religijnych. Znalazła ona swój wyra^ w Stanach w  pos
taci idei — wspólnej dla wszystkich — am erykańskiej przyszłości, w micie, 
według którego realizacja Królestwa Bożego nastąpić miała w  Ameryce. 
Popraez ten m it religia znalazła się pośród najwyższych wartości ,w am ery
kańskim systemie wartości. W konsekwencji wartością samą w sobie stała 
się przynależność do jakiejś tradycji religijnej, przy czym nie przywiązy
wano znaczenia, przynajmniej teoretycznie, do, tego, jaką to była tradycja.

’ Ibidem, s. 1161.
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W  praktyce bowiem tradycja protestancka była; i w  znacznym stopniu naćtól 
jest tradycją wyraźnie preferowaną. W ten  sposób religia stała się jednym 
z aspektów składających się na „przynależność do Ameryki’’. Zaczęła być 
identyfikowana z celami, jakie naród sobie stawia, ck> zrodziło pewien typ 
„narodowego mesjanizmu”. Treścią jego jest przekonanie, iż ' powołaniem 
Ameryki jęst upowszechnianie wśród innych narodów „amerykańskiego stylu 
życia” opartego nd demokracji ,i gospodarce Wolnorynkowej. Wiązało się to 
z przeświadczeniem o istnieniu zbiorowego i indywidualnego obowiązku re
alizowania woli Boga na ziemii, by dzieło Boga było równocześnie dziełem 
człowieka, gdyż Bóg jest aktywnie zaangażowany W ■ histofię, ptszy czym 
szczególną Jego troską cieszy się Ameryka. Na bazie powyższych przekonań 
oraz trwałych Symboli religii chrześcijańskiej wytworzyła się*w Stanach 
tzw. reH ^ą1 cywiińa ‘ {<4vlc. religiom) •, która jest „zespołem wierzeń, symbdli
i rytuałów publicznych, łożonym  z pewnych wspólnych elementów orien
tac ji're lig ijnych  podzielanych przez Amerykanów, stanowiącym religijny 
element całego życia amerykańskiego, w tym  także sfery politycznej, i który 
odegrał zasadniczą rolę w rozwoju instytucji amerykańskich”. Religia ta  
ftia charakter aktywistyczny, moralny i społeczny, a nie kontemplacyjny, 
teologiczny czy spirytualny'. Opiera się ona, na 'biblijnych archetypach, takich 
jak Exodus, Lud Wybrany, Ziemia Obiecana, 'Nowa Jerozolima, śmierć 
ofiarna, Ponowne Narodzenie, ale w tym przypadku odnosi się je do rzeczy
wistości amerykańskiej — do procesów imigracji, do Amerykanów, Ameryki, 
amerykańskich proroków i męczenników (Washington, Lincoln), am erykań
skich „świętych” wydarzeń (Thanksgiving Day, Memoriał Day, July 4, 
Veteran’s Day, dzień urodzin W ashingtona i Lincolna), miejsc, rytuałów
i symboli. Głównym nośnikiem i przekaźnikiem tych ideałów stał się amery
kański system szkolnictwa publicznego.

Ideały te to struktura jednocząca i ujednolicająca tfrójsystemową, chrześ
cijańsko-judaistyczną religię amerykańską. Zawierają się one w tej religii,

1 stanowiąc tym samym pomost pomiędzy wszystkimi jej szczegółowymi od
mianami funkcjonującymi w ramach pluralistycznej stfuktury wyznaniowej. 
Dzięki tym zasadom wszyscy Amerykanie, bez względu na regionalne, etńi- 
cżhe czy też pokoleniowe cechy partykularne, są właśnie członkami jednego 
amerykańskiego narodu. W „amerykańskim stylu życia” religia jest: tym 
elementeiń, który dostarcza w iary w społeczeństwo, do którego się należy. 
Jest, to religia „amerykanizmu” •, który jednoczy zawierające się w niej 
elęinent^ składowe: protestancki, katolicki i* judaistyczny. Z drugiej zaś 
strony, te właśnie elementy pozwalają członkom społeczeństwa am erykań

' * Zagadnieniem „civic religion” zajmuje się między innymi Bellah, w Beyond 
Belief i wielu innych pracacb.

• Jest to koncepcja przedstawiona przez A. M. Greeleya w Unsecular Man. The 
Persistence' of Keliglon,'I>eH Publishing Co. Inc. 1974, s. 129.
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skiego na „samookreślenie się” i „społeczne usytuowanie” wśród innych 
grup społeczeństwa globalnego. Religia integruje więc społeczeństwo plura
listyczne, i równocześnie umożliwia poszczególnym członkom tego społeczeń
stwa określić swoją zróżnicowaną pozycję w tym społeczeństwie.

Podsumowując można więc stwierdzić, iż rola religii jako zjawiska spo
łecznego była w  procesie kształtowania się narodu amerykańskiego dwojaka. 
Z jednej strony, w  swoich odmianach partykularnych funkcjonowała jako 
integralny składnik świadomości etnicznej poszczególnych grup biorących 
udział w tworzeniu tego narodu. Z drugiej zaś — zawarte w niej zasady 
uniwersalne, wykraczające poza ramy każdego z trzech głównych amerykań
skich systemów religijnych były czynnikiem integrującym kształtującą się 
pluralistyczną strukturę wyznaniową, a przez to także pluralistyczne spo
łeczeństwo amerykańskie.

Podobnie, siłą integrującą była też tworząca się amerykańska religijność, 
a więc specyficzny dla narodu amerykańskiego stosunek do religii w jej 
trzech aspektach: doktrynalnym, kultowym i instytucjonalnym.

II. Rola religijności w amerykańskim procesie narodotwórczym.

Religijność amerykańska charakteryzuje się następującymi, najistotniej
szymi, moim zdaniem, cechami: 1) stawianie zasad etycznych i moralnych 
systemów religijnych wyżej od spraw czysto teologicznych, ujmowanie tych 
zasad w sposób dynamiczny, pozwalający przystosować je do zmiennej rze
czywistości społecznej, przy równoczesnym dawaniu priorytetu problemom 
przyszłości; 2) bardzo osobisty stosunek do religii, choć niekoniecznie oznacza
jący indywidualizację czy prywatyzację przeżyć religijnych; 3) traktowanie 
formalnej przynależności do wyznań, kościołów czy sekt jako jednego z as
pektów, amerykańskiego stylu życia”, a przynależność ta ma w wielu wypad
kach" większą wymowę społeczną, a czasem też polityczną, niż świadczy o fak
tycznym zaangażowaniu religijnym; 4) bazowanie na nowym typie autory
tetu, szczególnie koniecznym dla zachowania poczucia ciągłości i trwałości 
w kontekście sytuacji imigracyjnej ,z jednej strony, z drugiej zaś — ze 
względu na wyjątkowo szybkie w  Stanach, szeroko pojęte zmiany społeczne.

Funkcji tego rodzaju autorytetu nie może w tym kraju pełnić tradycja, 
wobec tego staje się nim Biblia, i to głównie ze względu na aktualność gło
szonych w niej zasad moralnych, szczególnie gdy interpretowane są z dużą 
elastycznością.

Wykształcenie się pewnych cech specyficznych dla religijności amerykań
skiej, a więc religijności przedstawicieli narodu amerykańskiego należących 
przecież do tak ogromnej wielkości kościołów, wyznań i sekt, doprowadziło 
do powstania jakby pomostu pomiędzy religijnością typową dla protestan
tów, katolików i Żydów. Pomost ten bez wątpienia umożliwiał integrację
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na płaszczyźnie wyznaniowej i za jej pośrednictwem, na płaszczyźnie ogól
nospołecznej. Wśród wymienionych wyżej cech, najistotniejszą z punktu 
widzenia integrującej roli religijności wydaje się być tak powszechna 
w  Ameryce akceptacja autorytetu Pisma św., Starego i Nowego Testamentu.

Religia i religijność były jednakże czynnikami asymilującymi i integru
jącymi nie tylko w sposób żywiołowy. Trzeba bowiem podkreślić, iż w  wielu  
ze swych odmian partykularnych religią zawierała aspekt ideologii asymi- 
lacyjnej, ideologii będącej motorem świadomie podejmowanych, celowych
i kierowanych działań. Sposób interpretacji asym ilacji oraz intensywność 
podejmowanych na jej rzecz działań były oczywiście zróżnicowane w zależ
ności od faktu, czy założenia głoszone były przez wyznawców protestan
tyzmu, katolicyzmu czy judaizmu. Realizacja tych założeń możliwa jednakże 
była wyłącznie za pośrednictwem instytucji i organizacji religijnych. Stąd 
też i ten typ instytucji i organizacji brał czynny udział w  procesie kształto
wania się narodu amerykańskiego.

III. Rola instytucji i organizacji religijnych w  amerykańskim 
procesie narodotwórczym.

Na wstępie zaznaczyć trzeba, że instytucje i organizacje religijne zakła
dane przez osadników w  Stanach, choć oparte na wzorach europejskich, 
różniły się w  znacznym stopniu od swoich pierwowzorów, i to zarówno pod 
względem struktury jak i funkcji. Spośród odmiennych cech struktural
nych podkreślić należy, jak sądzę: 1) cechy charakteryzujące założycieli 
tych instytucji; 2) odmienne niż w  Europie podstawy formalnej do nich 
przynależności; 3) odmienny typ przywództwa oraiz 4) odmienny typ relacji 
między członkami tych instytucji a ich kierownictwem.

Założycielami instytucji religijnych w  Stanach byli imigranci, a więc 
ludzie, którzy albo dobrowolnie, albo pod przymusem opuścili ojczyznę. 
Doświadczyli przeto wszelkich skutków szeroko pojętego społecznego i kul
turowego „wykorzenienia” — poprzez zerwanie dawnych więzi rodzinnych, 
sąsiedzkich, towarzyskich ze środowiskiem zawodowym, a także kontaktu 
z kulturą kraju wychodźstwa. Co prawda, nieco inaczej przedstawiały się 
te problemy dla imigrantów z Wysp Brytyjskich oraz krajów zachodniej
i północnej Europy, którzy przybyli do Stanów w  okresie kolonialnym
i w  okresie do Wojny Domowej, w porównaniu z sytuacją, w  jakiej zna
leźli się imigranci osiedlający się w Stanach później. Przedstawiciele „nowej 
imigracji” zastali już bowiem w  Stanach sytuację bardziej złożoną. Nie ty l
ko napotykali te same problemy, co ich poprzednicy, ale również zastali 
pewne struktury organizacyjne społeczeństwa amerykańskiego, do których 
m usieli starać się włączyć, jeśli chcieli pozostać w  tym społeczeństwie na 
stałe. Zasadnicza trudność jaka się tu pojawiła, polegała na tym, że struk
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tury  te- m iały już utrwalony charakter „brytyjski",' język angielski stał się 
już językiem państwowym, a protestanckie instytucje religijne — niefor
malnie oa prawda — ale dominowały już w ramach kształtującego się sys
temu wyznaniowego. Osadnicy przybywający do Stanów w ramach fal 
„nowej im igracji” byli głównie przedstawicielami krajów centralnej, połu
dniowej i wschodniej Europy. W zwiąizku z tym różnili się w sposób istotny 
pod względem kultury, religii, języka i statusu ekonomicznego od im igran
tów; którzy ̂ przybyli do Stanów wcześniej. Wspólne jednakże były im 
wszystkifti’ doświadczenia związane z faktem, iż poddali się działaniu albo 
sił „wypychających” ich z ojczyzny, albo też sił „przyciągających” do 
Stanów. Ponadto, w większości charakteryzowali się „krytycznym niezado
woleniem” z istniejącego stanu rzeczy, które najczęściej leżało u podstaw 
decyzji o emigracji oraz podzielali z innymi wspólne doświadczenia osa
dników,-jakgdyby „powtarzających boski akt tworzenia kosmosu z chao
su” 10. Co więcej, wszyscy oni, choć w różny sposób i w różnym tempie, 
jako reprezentanci określonych narodów europejskich, czynnie uczestniczyli 
w kształtowaniu się poszczególnych grup etnicznych, a z biegiem czasu — 
także w procesie w tapiania się tych grup w społeczeństwo amerykańskie." 
tak więc, pomimo różnic, jakie wynieśli z kraju wychodźstwa, ''podzielali 
cały szereg doświadczeń, które z, jednej strony powodowały, iż różnili się 
w znacznym Stopniu, od przeciętnych przedstawicieli narodów, z których 
pochodzili, z drugiej z a ś — pozwoliły im z czasem stać się członkami nowo 
kształtującego się narodu amerykańskiego. Charakter instytucji i organi
zacji religijnych przez nich zakładanych musiał więc już być od samego 
początku odmienny od charakteru europejskich instytucji i organizacji tego 
typu.

Fakt, iż były to instytucje zakładane, a nie zastane, zadecydował m.in.
o tym, iż inne tu były podstawy formalnej do nich przynależności. Przedsta
wiciele każdej z kolejnych fal. imigrantów do Stanów tworzyli własne in
stytucje religijne, przy czym żadna z nich nie została uznana przez autory
tety państwowe za dominującą. Także w okresie tzw. „nowej imigracji”, gdy 
w zasadzie sieć tego rodzaju instytucji w Stanach, w ram ach trzech zasad
niczych systemów religijnych była już rozwinięta, osadnicy z Europy za
kładali nadal swe „etniczne kościoły”. Było to konieczne ze względu na 
masowy charakter tej imigracji. Poszczególne „masy etniczne” wprowadzały 
do Stanów elementy kultur własnych — w tym także religijnych — różnią
cych się w bardzo wielu aspektach od kultury zastanej. Aby więc prze
zwyciężyć- te różnice i umożliwić każdej z tych „mas” funkcjonowanie, 
z jednej strony, wśród przedstawicieli społeczności zastanej, z drugiej zaś — 
wśród innych „mas etnicznych”, trzeba było stworzyć instytucje religijne,

10 Są to cechy wyróżnione przez Beilaha i M. Eliade w rozdziałach do pracy J. Brauer 
(ed): The Reinterpretation in American Church History, The University of Chicago 
Press, 1968.
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które włączały imigrantów do wspólnoty wyznawców w ram ach określonego 
ogólnoamęrykańskiego systemu religijnego, a tą  drogą — do społeczeństwa 
globalnego.

Instytucje religijne, jako instytucje zakładane przez imigrantów dla osią
gnięcia określonych celów, były więc instytucjami, do których przynależność 
była sprawą indywidualnego wyboru, indywidualnej decyzji. Ich istnienie, 
rozwój i funkcjonowanie, przynajmniej w  okresie początkowym po ich 
założeniu, zależały w dużym stopniu od dobrowolnej, spontanicznej działal
ności ich fundatorów. Zjawiskiem ozysto amerykańskim stały się więc 
denominacje zrodzone z europejskich kośćiołów, ale będące w  Stanach do
browolnymi stowarzyszeniami osób pragnących realizować jasno określone 
ce le11. Charakteryzowały się one następującymi cechami: a) brakiem historii
i pierwotnością, b) woluntaryzmem i znaczną rolą laikatu, c) postawą mi
syjną, ekspansywnością, d) rozwojem poprzez „odrodzenie” (revivałism), 
e) postawą antyintelektualną i pietystyczną, f) duchem współzawodnictwa
i kooperacji — współzawodnicząc ze sobą musiały odpowiadać na coraz 
bardziej subtelne i głębokie żądania zmieniających się konsumentów.

W sposób oczywisty wszystko to musiało mieć wpływ na charakter -przy
wództwa ozy też kierownictwa tych instytucji. Zakres udziału świeckich 
przy ich organizowaniu stwarzał bowiem sytuację, w której czyniono 
wysiłki, aby na ich czele stanął przywódca charakteryzujący się charyzmą 
osobistą, a nie tylko pozycyjną. Był on bowiem liderem nie tylko w s,ensie 
religijnym, ale również społeczno-kulturowym i to w bardzo zróżnicowa
nych aspektach, z których najistotniejszy wynikał ze ścisłego związku między 
religijnością i etnicznóścią.

Cechy specyficzne członków instytucji religijnych, charakter przynależ
ności, typ przywództwa, wszystko to w konsekwencji prowadziło do wy-, 
kształcenia odmiennych niż w Europie wzajemnych relacji między człon
kami a kierownictwem. Przede wszystkim członkowie chcieli tu  w wię
kszym zakresie współuczestniczyć w zarządzaniu tymi instytucjami, decydo
wać o podejmowanych działaniach, a także mieć kontrolę nad posiadanym 
przez nie majątkiem. Tak więc przy rozszerzonym autorytecie religijno-spo- 
łecznym tych przywódców równocześnie rozszerzał się zakres udziału świec
kich w. funkcjonowaniu tych instytucji.

Instytucje i organizacje religijne w Stanach różniły się od europejskich 
również ze względu na pełnione przez nie funkcje. Zakres tych funkcji, jak 
już wcześniej wspomniałam, był tu  o wiele bardziej rozbudowany, a Charak
ter zdeterminowany z jednej strony przez spfećyficzne potrzeby i oczekiwania 
imigrantów, e drugiej zaś ■—- przez program, jaki sobie zakładali do wyko
nania ich liderzy. W całokształcie pełnionych przez nie funkcji, w sytuacji 
Stanów Zjednoczonych, najistotniejsza była funkcja integracyjna, wyraża

11 Patrz ibidem, rozdział napisany przez Sidney Mead.
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jąca się w działaniach na rzecz separacji wobec grup zewnętrznych o tyle,
0 ile było to konieczne ze względu na potrzeby grupy własnej, oraz eks
presyjna, wyrażająca się w  działaniach na rzecz przezwyciężania separacji 
w  takim stopniu, aby grupa mogła działać w ramach społeczeństwa glo
balnego 12. Funkcje te realizowane były w  sposób żywiołowy, ale także 
w  sposób zamierzony — poprzez przyjęcie określonej ideologii asym ilaeyj- 
nej.

Instytucje te utrwalały zwartość grupy własnej, ale równocześnie łączyły 
różne grupy etniczmo-religijne w ramach ogólnoamerykańskich systemów  
religijnych. Pozwalały więc imigrantom najpierw uświadomić sobie specy
ficzne cechy, wspólnotę interesów i nawiązać silne więzi społeczne. Poprzez 
działania mające na celu zachowanie języka ojczystego i ojczystej obrzędo
wości religijnej ułatwiały im samoidentyfikację. Gdy zaś z „mas etnicznych” 
zaczęła się już wyłaniać grupa etniczna, instytucje te dostarczały jej człon
kom własnego układu odniesienia, a równocześnie zapewniały im miejsce 
we wspólnocie narodowej, poprzez wspólnotę wyznaniową, której były e le
mentem.

Całokształt funkcji pełnionych przez instytucje religijne daje się upo
rządkować według następujących kategorii:

1) funkcje religijne: a) oczekiwane przez zbiorowość wierzących ze względu 
na występujące w nich potrzeby religijne, b) zamierzone przez instytucję 
kościoła ze względu na cele, jakie sobie stawia: i) zachowawcza, ii) integra
cyjna, iii) dostosowania iv) rozwoju, c) faktycznie wypełniane, nie zawsze 
pokrywające się z całokształtem funkcji oczekiwanych i zamierzonych: 
i) jawne oraz ii) ukryte, czyli skutki działań ani nie oczekiwane ani nie 
zamierzone, które mogą być funkcjonalne, dysfunkcjonalne lub afunkcjo- 
nalne w  stosunku do oczekiwań i zamierzeń;

2) funkcje pozareligijne: a) oczekiwane — ze względu na potrzeby poza- 
religijne, które z różnych względów muszą być zaspokajane przez instytucje
1 organizacje religijne, b) zamierzone przez kościół ze względu na cele spo
łeczno-kulturowe różne od religijnych: i) integracyjna oraz ii) ekspresyjna, 
c) faktycznie spełniane: i) jawne, ii) ukryte.

Uczestnicząc w  amerykańskim procesie narodotwórczym instytucje i orga
nizacje religijne m odyfikowały więc wszystkie typy asymilacji: strukturalną, 
kulturową i osobowościową, psychiczną imigrantów. Asymilacja struktural
na modyfikowana była przez skutki następujących form działań:

— przez zakładanie organizacji ubezpieczeniowych, opieki społecznej, 
baraków instytucje religijne wpływały na uregulowanie i polepszenie sytu
acji materialnej imigrantów (szczególnie biednych, chorych, niezdolnych do 
pracy), co albo umożliwiało im awans ekonomiczny, a dalej społeczny, albo

a H. K ubiak: Polski Narodowy Kościół Katolicki w Stanach Zjednoczonych Am eryki 
w latach  1897—1965, W rocław 1970, s. 51.
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też przynajmniej stwarzało warunki korzystne dla rodzenia się aspiracji 
w kierunku dalszego awansu;

— przez tworzenie organizacji nowych, nieznanych w  starej ojczyźnie, 
a typowych dla społeczeństwa amerykańskiego —■ choć były to organizacje 
etniczne — włączały imigrantów do amerykańskiego modelu stosunków spo
łecznych;

—■ przez tworzenie organizacji, które z jednej strony rywaliizowały z ana
logicznymi organizacjami amerykańskimi, z drugiej zaś — z innymi orga
nizacjami etnicznymi, powodowały konsolidację danej grupy etnicznej 
w obliczu wspólnego „przeciwnika”, a także konsolidację 'poszczególnych 
środowisk etnicznych, wpływając na rozbudowanie się i utrwalenie zróżnico
wania społecznego w  ramach grupy etnicznej;

—■ przez włączanie imigrantów do szerszego środowiska wyznawców okre
ślonego systemu religijnego w  Stanach włączały daną grupę etniczną do 
diziałań podejmowanych przez tę całą grupę wyznaniową w  kierunku awansu
i asym ilacji strukturalnej.

Asymilacja kulturowa imigrantów modyfikowana była natomiast przez 
skutki następujących działań:

—■ przez rozwój szkolnictwa, przynajmniej na poziomie podstawowym  
zapobiegały analfabetyzmowi wśród imigrantów i budziły aspiracje 
w kierunku zdobywania wykształcenia ponadpodstawowego;

— przez rozwój oświaty (organizowanie odczytów, pogadanek) organiza
cje te wpływały na podnoszenie ogólnego poziomu kulturalnego imigrantów;

— przez wydawanie książek, publikacji, prasy informowały imigrantów
o sytuacji grupy etnicznej w  środowisku amerykańskim i przekazywały 
przynajmniej elementarną wiedzę o tym środowisku;

— przez podejmowanie działań na rzecz kraju wychodźstwa, jak np. 
upamiętnianie rocznic narodowych, organizowanie pomocy materialnej dla 
rodaków w kraju, itp. wpływały na kształtowanie nowych form świadomości 
narodowej, etnicznej i społeczno-politycznej.

Instytucje religijne modyfikowały również asymilację osobowościową, 
psychiczną imigrantów w  Stanach:

—■ przez organizowanie od nowa życia społecznego imigrantów w  ramach 
grupy etnicznej, co wpływało na modyfikowanie postaw dawnych i na 
kształtowanie się postaw nowych, charakterystycznych dla środowiska am e
rykańskiego;

— przez przekazywanie imigrantom nieznanych im wcześniej wzorów ról 
społecznych, typowych dla społeczeństwa amerykańskiego;

— przez podnoszenie znaczenia danej grupy etnicznej podnosiły równo
cześnie poczucie własnej wartości poszczególnych jej członków, tym samym  
rodząc aspiracje w  kierunku dalszego awansu przyspieszały asymilację 
indywidualną;

— przez zbudowanie systemu społecznej organizacji wewnętrznej danej
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grupy etnicznej podnosiły znaczenie tej grupy w wieloetnicznym społeczeń
stwie amerykańskim, tym samym ułatwiając asymilację zbiorową tej grupy.

Trzeba jednak podkreślić, iż instytucje i organizacje te stwarzały również 
własne dysfunkcje w odniesieniu do procesu asymilacji imigrantów. Często 
bowiem, szczególnie dla pierwszego i drugiego pokolenia imigrantów stano
wiły one przeszkodę na drodze do awansu społecznego. Powyższe stwierdze
nie dotyczy przede wzystkim instytucji zakładanych przez reprezentantów 
„nowej im igracji”. W swoich założeniach-przyjmowały one bowiem zazwy
czaj walkę o „separatyzm etniczny”, a więc koncentrowały się na działaniach 
mających na celu zachowanie „etniczności” imigrantów. Organizując imi
grantów w  ramach wspólnot etniczno-religijnych stwarzały im w arunki do 
życda na terytorium  Stanów, ale głównie jedynie w obrębie tych etniczno- 
-religijnych gett. Bardziej aktywne jednostki, chcąc wyjść poza ich ramy, 
musiały najczęściej zrywać wszelkie z nimi więzi. Stąd też pojawił się pro
blem drugiego pokolenia jako pokolenia rootless A m ericans13. Dopiero 
trzecia generacja, wychowana w oparciu o wzory kultury i wartości cen
tralnego układu, aby umocnić własną pozycję w społeczeństwie am erykań
skim, zaczęła ponownie nawiązywać do swego europejskiego dziedzictwa. 
Działania, które były dysfunkcjonalne dla drugiej generacji, mogły staćj się 
funkcjonalne dla trzeciej, jeśli zostały przez instytucje religijne zmodyfiko
wane, tzn. jeśli europejskie . dziedzictwo' zaczęło być przekazywane nie N 
w spbsób etniczny,-lale amerykański.

Rola instytucji religijnyoh w amerykańskim procesie narodotwócczym 
była też uzależniona od przyjmowanej przez nie ideologii asymilacyjnej. 
Hieronim K ubiak14 wyróżnia ideologię: 1) amerykanizacji zmierzającej do 
angiokonfermizmu, która miała polegać na rezygnacji imigrantów z dzie
dziczonej kultury własnej i przyjęciu anglosaskich wzorpw zachowań i w ar
tości; 2) meltingpot, zakładającą, że przez wymieszanie biologiczne, amalga
mację, z różnych etnicznych składników zrodzi się nowa jakość narodu 
amerykańskiego, w równym stopniu daleka od wzorów i wartości anglosas
kich, jak i każdych innych; 3) kresów, która zakłada, że wykształcenie się 
specyficznych cech narodu amerykańskiego i jego integracja nastąpiły pod 
wpływem warunków miejscowych, wyzwania, jakie rzucały kresy; 4) triple 
melting-pot, która twierdzi, że różne grupy etniczne scalają się w ramach 
trzech religii dominujących w Stanach: protestantyzmu, katolicyzmu i juda
izmu; 5) transmuting-pot, która zakłada, że wzory i wartości kultury wnoszo
ne przez poszczególne grupy etniczne, pod wpływem zderzenia z innymi 
grupami i rzeczywistością amerykańską najpierw  ulegają przekształceniu,

u Problemem drugiego pokolenia rootless American interesuje się m.in. W. Herberg: 
Protestant, Catholić, Je w, op. cit., a trzeciego pokolenia np. M. L. Hansen: The Third 
Generatłon in America, „Commentary”, November 1952, No 14, s. 492—500*

14 H. Kubiak: Rodowód narodu amerykańskiego, Kraków 1975, s. 150—162.

134



a dopiero później wchłaniane są do ogólnonarodowej kultury amerykańskiej. 
Przekształcający tygiel nie produkuje zatem jakościowo nowej wartości, 
lecz spełnia rolę katalizatora, umożliwiającego scalanie elementów kultury 
pochodzących % różnych grup etnicznych z trzonem anglosaskim oraz 
6) pluralizmu kulturowego, według którego różnorodność ku ltu r i trwałość 
grup etnicznych zostaje zachowana, co dodatkowo sprzyja wzmocnieniu 
amerykańskich demokratycznych zasad ustrojowych. Ideologia ta, w formie 
zredukowanej, głosi nie potrzebę powstrzymywania amerykańskiego procesu 
narodotwórczego, ale zachowania w jego ram ach — obok centralnego, wy- 
standaryzowanego zbioru wzorów, zachowań i wartości wspólnego wszystkim 
grupom tworzącym społeczeństwo amerykańskie — żywych jeszcze elemen
tów tradycji poszczególnych grup etnicznych.

Nie będę tu  powtarzać bardziej szczegółowej analizy tych ideologii. 
Chciałabym natomiast podkreślić, iż w odniesieniu do instytucji i organiza
cji religijnych najistotniejszą rolę, jak.sądzę, odegrała ideologia anglokon- 
formiizmu i pluralizmu kulturowego. Pierwsza z■ nich wykorzystywana była 
przez instytucje religijne zakładane przez „starą imigrację”, druga — przez 
„nową”. Przeciwstawność tych ideologii była jedną z przyczyn konfliktów 
trwających tak długo, jak długo trw ał proces konstytuowania ,się jednej, 
choć pluralistycznej struktury wyznaniowej i jednego, heterogennego narodu 
amerykańskiego. Wszystkie instytucje i organizacje religijne w Stanach były 
asymilujące. Zależnie jednak od całej gamy czynników, w  tym także gło
szonej ideologii, jedne z nich asymilowały szybciej, inne wolniej. Przykła
dowo badania porównawcze przeprowadzone nad asymilującą rolą instytu
cji religijnych Polonii amerykańskiej wykazały, że instytucje polonijnego 
kościoła rzymskokatolickiego opóźniały przebieg procesu asymilacji im igran
tów polskich i ich potomków, polonijne instytucje protestanckie asymilacji 
zdecydowanie sprzyjały, natomiast instytucje, i organizacje Polskiego Na
rodowego Kościoła Katolickiego, może ze względu na ich nie polską, a ame
rykańską genezę oraz posiadanie własnej zupełnie niezależnej hierarchii, 
wydają się być w  tym kontekście instytucjami, które relatywnie w sposób 
najbardziej adekwatny służyły środowisku polonijnemu, znajdującemu się 
w  ich zasięgu. Pozwalały bowiem asymilować się tem u środowisku dużo 
szybciej niż instytucje rzymskokatolickie, ale równocześnie nie dopuszczały 
do utraty  przez nie świadomości polskiego pochodzenia etnicznego. Ich 
działalność była więc zgodna z obiektywnym procesem przemian tego środo
wiska, przemian w kierunku zmodyfikowania różnic kulturowych, religij
nych, językowych i statusu ekonomicznego w stosunku do Społecznóści za
stanej, a więc w kierunku asymilacji ale według wzoru pluralizmu kulturo
wego. Asymilacji, która włącza potomków imigrantów do narodu amery
kańskiego, ale jako członków zbiorowości etnicznej — jednego z elementów 
składowych tego pluralistycznego społeczeństwa.

Podsumowując można więc powiedzieć, że religia, religijność oraz instytu
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cje i organizacje religijne' odegrały niezwykle istotną rolę w procesie orga
nizowania i integrowania grup imigrantów, a także w  procesie wprowa
dzania ich do społeczeństwa globalnego. Choć były one kształtowane i mo
dyfikowane przez amerykański proces narodotwórczy, równocześnie stanowiły 
czynniki aktywnie uczestniczące w realizacji tego procesu.

Barbara Leś



R E C E N Z J E
Kazimierz Maciej Zaba
Uniwersytet Jagielloński

Wiesław Śladkowski. Emigracja polska we Francji 1871—1918. 
Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1980„ ss. 374.

Historia napływu do Francji pojedynczych osób czy grup ludzi nie chcą
cych lub nie mogących pozostawać dłużej w granicach swych krajów  macie
rzystych sięga la t bardzo odległych. Polacy, mający w tej historii swą odręb
ną i bogatą kartę zaczęli masowo napływać do tego- kraju  już w  latach 
trzydziestych XIX wieku, powodowani czynnikami natury przede wszystkim 
politycznej. Dziejom tej emigracji — zwłaszcza tak zwanej Wielkiej — po
święcono w literaturze naukowej sporo uwagi. Mniej liczne, choć chyba nie 
mniej dogłębne analizy dotyczą tzw. małej emigracji postyczniowej. Odręb
ną zbiorowość wychodźczą stanowi emigracja zarobkowa z Polski do Francji, 
emigracja zrodzona przez wewnętrzne (polskie) jak i zewnętrzne (nie tylko 
francuskie) czynniki natury  ekonomiczno-społecznej czy demograficznej. 
Czynniki te — choć w różnym stopniu w poszczególnych okresach historii
— wywarły decydujący wpływ nie tylko na strukturę społeczno-zawodową 
imigracji polskiej, ale również na mechanizmy i kierunki przemian tej zbio
rowości. Zagadnienia te podejmowało i podejmuje nadal szereg autorów, 
tak  polskich jak  i francuskich, dzięki czemu posiadamy rozległą literaturę
o polskiej im igracji zarobkowej we Francji.

Tej pozytywnej oceny nie da się niestety odnieść do okresu lat 1870—1918. 
Ten właśnie, kilkudziesięcioletni etap dziejów imigracji polskiej we Francji 
bardzo rzadko był przedmiotem całościowych analiz naukowych ,a podejmo
wane fragmentaryczne studia o charakterze monograficznym (ich autorów 
wymienia W. Śladkowski na stronie 8—9) nie pozwalają na systematyzację 
wiedzy w tym zakresie. Mimo istnienia wielu przyczyn takiego stanu rzeczy, 
za jedną z najważniejszych można uznać tę, jaką na stronie 6 podaje Autor. 
Pisze on mianowicie, iż „Hola polityczna, a także kulturow a wychodźstwa 
polskiego we Francji podupadła po powstaniu styczniowym, zanikła po 
Komunie Paryskiej. Emigracja polska w tym  kraju  uległa wówczas znacz
nej redukcji, pozostając przez następnych kilkanaście la t w  zupełnym prawie 
bezruchu. Okres ten uszedł więc uwagi badaczy”. Z tym większym zadowo

,,Posłannictwo” 
Nr 3—4 1981
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leniem  należy odnotować fakt ukazania się najnowszej książki Wiesława 
Sladkowskiego, pt.: „Emigracja polska we Francji 1871—1918”.'

Autor, podejmując ten niepopularny dotąd wśród naukowców temat udo
wadnia, iż jest on niezmiernie interesujący między innymi ze względu na 
fakt, że „Przełom stuleci był również słupem granicznym dla emigracji 
polskiej w e Francji. Nastąpiło wtedy przebudzenie się starej generacji, 
a nowi wychodźcy, głównie studenci, podjęli propagandę idei socjalistycz
nych. Rozpoczęła się także emigracja zarobkowa” (s. 6). Należy w tym. m iej
scu zaznaczyć, iż w  odniesieniu do emigracji z lat 1870—1918 trudno jeist 
podać dokładne charakterystyki. Z powodu braku wiarygodnych danych 
statystycznych niemożliwe jest między innymi precyzyjne określen ie, jej 
składu liczbowego, demograficznego czy społeczno-zawodowego. Równie trud
no jest odtworzyć geografię jej rozmieszczenia na terytorium Francji. Nie 
można więc zgłaszać pod adresem Autora omawianej tu pracy pretensji o to, 
iż nie rozwija szerzej tej właśnie problematyki. Czyni to zresztą świadomie, 
ograniczając się do wydobycia z dostępnych materiałów tych informacji 
dotyczących składu społecznego i charakteru ówczesnej emigracji, na pod
stawie których można określić w  sposób dość precyzyjny przyczyny i wa
runki powstawania oraz kierunki ewolucji licznych w  tym okresie organi
zacji i instytucji emigracyjnych.

Omawiana tu książka składa się z ośmiu rozdziałów, wstępu i zakończenia; 
zawiera ponadto obszerną bibliografię oraz indeks osób. W tym kontekście 
nasuwa się zawierające w  sobie pewną dozę pretensji pytanie pod adresem 
Autora: dlaczego nie zamieścił w  książce również indeksu organizacji w y
chodźczych, aktywnych w  opisywanym przez Niego okresie?- Podstawową 
bazą faktograficzną, będącą punktem wyjścia szczegółowych analiz stanowią 
w  większości archiwalne materiały źródłowe. Szczególne miejsce zajmuje 
tu prasa emigracyjna (wychodząca w  interesującym Autora przedziale czasd- 
wym), wśród której wybijają się na czoło tytuły takie, jak: wychodzący 
przez cały omawiany tu okres ozasu „Bulletin Polonais” — orgain starej 
emigracji postyczniowej, tzw. batiniolczyków, „łączących patriotyzm z umiar
kowanymi, a nawet zachowawczymi tendencjami społecznymi’’ (s. 10); 
„Kurier Polski w  Paryżu” i „Kurier Polski” organy sił demokratycznych re
dagowane przez znanego działacza emigracyjnego Agatona Gillera; „Pobud
ka” :— pismo ugrupowań socjalistycznych i „Polonia” — prokatolickie — pi
smo wychodzące w  ostatnich latach poprzedzających wybuch I wojny św ia
towej i w  czasie jej trwania. Bazę tę uzupełniają pamiętniki, wspomnienia
i korespondencja osób szczególnie zasłużonych w  dziejach omawianej 
w  książce emigracji oraz broszury, drobne ulotki, ogłoszenia i współczesna 
publicystyka. Wykorzystał też Autor wszystkie istotne z punktu widzenia 
podejmowanej przez niego problematyki informacje zawarte w  istnieją
cych już opracowaniach naukowych, zarówno polskich jak i francuskich.

Omawiany przez niego etap dziejów zbiorowości polonijnej w e Francji
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był w pewnym sensie jej okresem przejściowym. Na strukturę tej zbioro
wości składali się bowiem z jednej strony uczestnicy powstań oraz ich po
tomkowie (w znacznej już,mierze zasymilowani), z drugiej zaś — napływa
jący coraz szerszym strumieniem reprezentanci nowej fali emigracyjnej, 
wśród których najwięcej było studentów, działaczy politycznych różnych 
ugrupowań, (z działaczami ruchu Socjalistycznego i robotniczego włącznie)
i przedstawicieli inteligencji z dużym odsetkiem artystów i literatów. Wierni 
starym  ideałom przedstawiciele dawnej emigracji, tworzący „dość spójny 
krąg pokoleniowy, a zarazem określoną grupę polityczną” (s. 48) nie rozu
mieli i nie akceptowali idei, poglądów i programów przywiezionych i lan
sowanych przez nową falę emigracji. Postawa ta oceniona została przez tych 
ostatnich bardzo krytycznie, jako „najskrajniejsze wstecznictwo” (s. 50). Te 
dwie główne siły ówczesnej Polonii pozostawały zresztą niezmiennie w an- 
tagonistycznych stosunkach; Trudno się zresztą dziwić takiemu ułożeniu się 
stosunków wzajemnych, skoro ani jednej, .ani drugiej grupie emigracji nie 
udało się nigdy osiągnąć stanu pełnej, wewnętrznej integracji wskutek du- 

' żego zróżnicowania wewnętrznego i rozbieżności celów i dążeń poszczegól
nych ugrupowań w łonie każdej z nich.

Dzięki przyjętemu przez W. Sladkowskiego kierunkowi analizy, mamy mo
żliwość dogłębnego zapoznania się ze strukturą organizacyjną tak starej jak
i nowej imigracji, z układem sił polityczno-ideologicznych charakteryzują
cym każdą z tych społeczności oddzielnie, oraz z wzajemnymi pomiędzy nimi 
stosunkami. Tę, tak  zróżnicowaną społecznie i podzieloną politycznie imi
grację polską usiłowały zorganizować i skupić wokół swych programów 
polityczno-społecznych liczne organizacje i ugrupowania polonijne o bardzo 
odmiennych, niejednokrotnie wrogich sobie orientacjach. Z jednej strony 
były to organizacje związane ze starą generacją wychodźczą, wśród których 
na czoło wybijał się,Związek Narodowy Polski, z drugiej — radykalne, so
cjalistyczne organizacje młodej imigracji grupujące zwłaszcza młodzież, 
chętnie skupiającą się wokół przywódców i programu Gminy Narodowo-So- 
cjalistycznej.

Relatywnie najobszerniej potraktowana jest w omawianej tu  książce kwe
stia działalności poszczególnych ugrupowań nowej emigracji, podejmowanej 
w oparciu o bardzo różne programy polityczno-społeczne. Oprócz wymienio
nej już Gminy Narodowo-Socjalistycznej istniał jeszcze cały szereg ugru
powań pomniejszych, w programach których odzwierciedlała się mozaika 
postaw i orientacji występujących wśród imigracji.

Równolegle 2 powyższą analizą przedstawia Autor charakterystykę działań 
podejmowanych przez organizacje i ugrupowania polonijne, zorientowanych 
nji sprawy wewnętrzne samej imigracji, na sprawy Polski czy też na sprawy 
otou tych przedmiotów jednocześnie. Nie wszystkie z założeń, nawet tych 
najważniejszych, najliczniejszych i najbardziej żywotnych ugrupowań i or
ganizacji udało się' zrealizować w praktyce. Rozbieżność pomiędzy funkcja-
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nil założonymi a faktycznie realizowanymi przez te ' organizacje ,była-zna
czna, a przyczyny i kierunki przemian w tym zakresie da’ją 's ię  odczytać — 
choć A utor nie ńiówi o tyńi explicite — z  analiz prowadzonych przez 
W. Sladkowskiego. Niewątpliwą jednak zasługą większości’ z. Wymienionych ■ 
powyżej organizacji i .ugrupowań politycznych było to, iż przyczyniły się 
one do ożywienia życia emigracyjnego, zamierającego w raz z utfjatą społecz-*' 
nych podstaw działania, u tra tą  energii- i / wpły,wów przez przedstaw icieli/ 
starej, polistopadowej i  postyczniowej emigracji politycznej. Wychodźstwo, 
Okresu la t 1870—1918 „uczyniło także,wiele dla sprawy polśkiej1 we Francji ’
i na'zachodzie'Europy. W latach poprzedzających wybuch wojtiy światowej 
światłe jednostki emigracyjne i organizacje o charakterze kulturalnym  i a r - , 
tystycznym podjęły i^wykonywały poważną pracę propagandową i p&pula-' 
ryzacyjmą, przypominając społeczeństwu francuskiemu o kwestii polskiej” ' 
(s. 350). Interesująco kreśli W. Sladkowski sylwetki tych właśnie ludzi znaj-, 
dujących się wówcz,as’dobrowolnie lub pod przymusem nad Sekwaną. Poza 
dokładnymi charakterystykam i czołowych przedstawicieli czy przywódców 
imigracji, ich amtiicji oraz podejmowanych przez nich działań, otrzymujemy 
też sporą porcję inform acji na -temat powikłanych niejednokrotnie ‘losów 
osóbj nie związanych w sposób trw ały z francuskimi lub polonijnymi s t r u k - '' 
tiirami organizacyjnymi, przebywających we Francji czy to dla zdobycia ,lub 
uizupełriienia studiów, czy dla pogłębienia iswych zawodowych kwalifikacji 
czy też dla zdobycia lub utrw alenia kariery. Rola tych pojedynczych osób, 

~w ożywieniu i aktywizacji Polonii w-zakresie działań na niwie kulturalnej, 
społecznej czy politycznej jest godna odnotowania. Doniosłe były równifeż, 
reperkusje ich działalności dla wzroętu zainteresowania Francuzów ..Polską, 
osiągnięciami narodu polskiego w dziedzińie literatury, sztuki,' muzyki, itd\ 

Podsumowując,,można więc stwierdzić, żev jest to książka godna polecenia 
szerokiemu kręgowi czytelników", a  nie tylko tym, którzy profesjonalnie -zaj- , 
m ują się problematyką Polonii .francuskiej.

Cazimierz Maciej Zaba



„Posłannictwo” 
Nr 3—4 198i

Plany wydawnicze protestanckiego Zakładu Drukarskiego 
w Berlinie

' "Ewangelickie Zakłady Wydawnicze w  Berlinie podjęły zadanie' opubliko
wania śzeregu rozpraw poświęconych problematyce historycizrio-tec^ogicznej. 
M^,ją ońe standwić pomoc dla wszystkich studiujących dzieje Kościoła/ 
Chrześcijańskiego, a przede wszystkim teologię.1 Olbnzymie przedsięwzięcie 
jijęte zostało w trzech seriach, „zawierających ^8 odrębnych tematów”. Jest 
to, zdaniem wydawców, „historia kościoła w pojedynczych wydarzeniach”.
; Seria pierwsza, poświęcona dziejom Kościoła (Starożytnego i wczesnego 

średniowiecza, przewiduje 10 pozycji o następujących tematach:
- l. ^ is to r ia  Chrześcijaństwa pierwbtaego; 2. Chrześcijaństwo wczesne II wie- 
' ku; 3. Od Tertuliana do! Ambrożego; 4. Kościół’ Wschodni w trzecim i czwar

tym stuleciu;. 5.) jKośloiół (Zachodni w czasie wędrówki ludów; Q. Kościioły 
Wschodnie w espoce sporów chrystologicznych; 7. Kościół Łaciński w epoce 
Kaolingów; 8. Kościoły Wsqhodnie ocl obrazoburstwa do rozdziału Kościoła 
vĄ 1J05|4 r .;  Q. Od Kościoła Państwowego Ottona I  do^Kościoła Papieskiego 
Grzegorza VII oraz 10. Kościoły czasów "krucjat.

Seria druga, pt. „Późne Średniowiecze a  Reformacja”, posiada tylko 8 po- 
zycji, a mianowicie;
1. Późne średniowiecze — kapłaństwo i władza w  tym  czasie, Scholastyka 
(ok .1200—,1308); 2. Późna Schblastyka, Sobory reformujące przededniu 
Reformacji, - Humanizm- (ok. 1308—1500); 3. Początki Reformacji młodego 
/Lutra i .fniodego Zwingliego; 4. Dzieje Reformacji od Wormacji <1521) do 
Augsburga (1530), Reformacja Zuryską (ok. 1521—1532); 5. Dzieje Reformacji 
ocl *153^30 1555/66, umocnienie Reformacji, Kalwin, Kontrreform acja do 1563, 
(W dentinum ); 6. Reformacja w otaczającym ją  środowiska, powstanie ewan
gelickich Kościołów krajowych' (ok. 1530—1580); 7. Kontrreformacja od 1563 r., 
Ortodoksja luterańska i reformowana;' 8., Historia Kościołów prawosławnych 
w latach1'1274-rl700 (wyłączając Piotra Wielkiego).

Seria trzecia pt. „Gzasy Nowe”, obejmuje 10 pozycji, >a w tym ; 1. Pietyzm; 
■2. Wiek oświecenia; 3. Protestantyzm od końca wojny wyzwoleńczej do założe-
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nia Państwa; 4. Religijne ruchy protestacyjne a .specjalne stowarzyszeni^ 
.nowych czasów; 5. Protestantyzm w Niemczech (1780—1918); 6. Pfotestan- 
tyzm w  Niemczech (1918—1945); 7. Europejski protestantyzm poząniemiecki 
w 'X IX  stuleciu,; 8. Katolicyzm (od 1688 do czasów współczesnych); 9/ Kioś- 
oiół Wschodńi od początku XVIII wieku; 10. Ekumenia. ’ ''

Jak  widzimy, plan działalności wydawniczej zakładu na odcinku historią 
Kościoła Chrześcijańskiego jest olbrzymi. Niewątpliwie zmobilizuje on, kilku
dziesięciu naukowców i sipecjąlistów ,nie tylko z zakresu historii protestan
tyzmu, gdyż obejmuje również dzieje Kościoła Wschodniego III i IV wiekrf 
(I, 4),' epoki sporów' chrystologicznych (I, 6), okresy w alk obrazoburczych (I, 
8), dzieje prawosławia w okresie od 1274—1700 (II, 8) i nowych czasów^ Spe
cjalną pozycję powinny stanowić dzieje ekumenicznego stosunku Rizymu do 
tego ruchu w okresie przed Vaticanum i po m m  oraz udział prawosławia 
w tym ruchu. Z niecierpliwością czekamy na pełną realizację tego planu. i ,

Spectator

Friedhelni Winkelmann — „Die ostlichen Kirchen in der Epoche 
der christologischen Auseinanderschungen (5. bis 7, 

, Jahrundert). Kirchengeschichte in. Einzeldarstellungeri, 
herausgegeben von Gert Haendler, Kurt Meier und Joachim 
Rogge, Evangelische VerląganstM Berlin 1980 (nakład 6310 

egz. ss. 149).

Jept to ̂ już czwarta pozycja z serii < „Historią kościelna w pojedynczych, 
Wydarzeniach pomyślana jako pomoc naukowa dla wszystkich studiująpych 
teologię”. >_ ’ i " , u l(; i

Podstawowa 'część tej pracy składa się (poza wstępem, wykazem ̂ literatury
i źródeł) z pięciu .rozdziałów: 1. Rzym wschodni od końca czwartego d<0 po* 
czątku ósmego stulecia; 2. Rozwój na Wschodzie problematyki chrystologicz
n e j;-3. Starania o zachowanie jedności Kościoła i Państw a; 4. Uformowanie/ 
się Kościołów niezależnych o orientacji antychalcedońskiej y 5. Odbudowa 
Państwowego Kościoła Bizantyjskiego od piątego do siódmego stulecia. ‘ 

'W rozdziale pierwszym autor omawia problem podziału Cesarstwa Rzym-/ 
skiego na Rzym Wschodni i Rzym'Zachodni, polityczne i społeczne odrodzenie 
Państwa Wczesno-bizamtyjskiego oraz uprofiłowanie kulturowe Rzymti 
Wschodniego w  okresie od piątego, do siódmego stulecia. ,

Rozdział drugi, dość obszerny, porusza sześć podstawowych kwestii, a mia
nowicie: 1. Wprowadzenie w problematykę, i terminologię chrystologiczną;
2. Przedchalcedońskie starania o wyjaśnienie próblenyi chrystologicznego: 
pierwsze świadome refleksje prctolemu chrystologicznego (Apolłnarios),, wkład
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, młodej Szkoły Antiocheńskiej w problem chrystologiczny — Diodor z Tarsen, 
Tebdor z Mopsuestii, Nestoriusz, Syryjczycy — Teodoret i Ibais, Cyryl Ale
ksandryjski i jego 12 .Anatematyzmów, pogrzebanie pozycji Cyryla przez Eu- 
tychesa; 3. Foirmuła kompromisowa IV Soboru Ekumenicznego w Chalcedonie 
(454);-4. Chrystologia monofizyfoni i  jej podstawy: Tymoteusz Ailuros Akse- 
naja (Fitoksenos), Sewer z Antiochii, znany teolog monofizycki, nowochalce- 
dońska 'chrystologia pośrednicząca; 5. Problem monorgetyczny i monotelaty- 
czny i jego uzasadnienie teologiczne, Maksym Homilogeta, jako główny prze
ciwnik monotelityzmu, VI Sobór Ekumeniczny w  Konstantynopolu (680—681), 
jako zakończenie sporów; 6.' Scholastycane opracowanie przez Jana Damas- 
cena ważniejszych Wyników chrystologicznych. i ?
y Rozdział trzeci, największy objętościowo*, poświęcony jest: 1. Sporom koś- 
cielno-politycznym w okresie od II do IV Soboru Ekumenicznego (konfironta- 

; cja żądań biskupów ;Alefcsandrii i Konstantynopola, obalanie Jana Złotouste- 
gó, zwycięstwo Cyryla nad Nestoriuszem); 2. IV Soborowi Ekumenicznemu 

' w Chalcedonie (451), jego przygotowaniu, przebiegowi i wynikom kościęlno- 
.-politycznym; 3. Polityce kościelnej po Soborze i do końcń VII w .: pierwszym 

-oporem .przeciwko realizacji uchwał Chalcedońskicft, włączeniu się cesarzy 
w problematykę teologiczną,. V Soborowi Ekumenicznemu (553), polityce koś
cielnej następców Justyniana I i ostatnim próbom uzyskania jedności Kościoła
i Pąństwa. "

Rozdział czwarty pracy zajmuje się: 1. Rozwojem Patriarchatu Aleksan
dryjskiego; 2, Rozwojem Patriarchatu Antiocheńskiego; 3. Dziejami wscho- 
dnio-syryjskiego Kościoła Nestariańskiego w oikresie od piątego do siódmego 
stulecia; 4. Histprię Kościoła Ormiańskiego tego czasu. '

/Rozdział piąty, końcowy, omawia: 1. Pozycję cesarza w Kościele; 2. Rolę 
wspólnoty mnichów bizantyjskich; 3. .Problem Kościoła i społeczeństwa.

Dość szczegółowe i obszernie streszczenie tej rozpraiwy ma na celuprzedsta- 
wianie, ogromu podjętych przez autora badań nad epoką sporów chrystologicz- 
•nych i pokazanie, z jaką skrupulatnością podszedł, on do rozpracowania;obra
nego przez siebie tematu. A tem at ten wymagał międizy, innymi dparcia 
badań na takich m ateriałach źródłowych, jak wydawnictwo J. P. Migne’a, 
Patrologiae corsus completus, Series Gracca* jak J. D. Mansiego* Sacrorum 
Consiliorńu nova collectio, a także szereg innych- mat'eriałówv mających 
podstawwwe znaczenie dla pracy.
. Pozą tymi materiałami autor skorzystał również z obszernej literatury po
mocniczej (przeważnie pochodzenia zachodniego). Szkoda tylko, że nie sięgnął, 
r&wnież do prawosławnej, rosyjskiej literatury teologicznej, do prac tak wy
bitnych historyków kościelnych jak A. P. Lebiediew, profesor Moskiewskiej 
Akademii Duchownej i Uniwersytetu Moskiewskiego (1908), autor słynnej 
„Historii Soborów Powszechnych” wielokrotnie wydawanej w Moskwie 
i' Petersburgu. Ponadto ostatnim, najnowszym -w tej dziedzinie dziełem, jest 
praca dr A. W. Kartaszowa, profesora' św. Sergiuszowskiej Akademii w P a
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ryżu, -pt. „Sobory Powszechne”, wydana w Paryżu w  1963 r. Na szczególną 
uwagę zasługują właśnie rozdziały pt. „IV' Sobór Powszechny” — Koniec 
Nestariusza, Chalcedon (451), Problem Chalcedoński wyrozumieniu myślicieli 
rosyjskich. - ■

^Vartość omawianej tu  rozprawy, napisanej, bardzo zwięźle i mającej raczej 
formą konspektu (zaledwie 141 str.), autor znacznie powiększył, uzupełniając 
tablicam i chronologicznymi. Są to wykazy cesarzy i' patriarchów K onstanty
nopolitańskich, Aleksandryjskich i Antiocheńskich, czynnych w  okresie od IV 
do VII w., a także wykaizem zdarzeń kościelno-historycziiych tego okresu. 
Poza rejestrem  osobowo-rzeczowym autor Załączył jeszcze pięknie wykonaną 
mapę kościelną ówczesnego Wschodu, uwzględniającą stan faktyczny Kościoła, 
przypadający n a  koniec panoiyanió Justyniana I (565).

Na mapie zaznaczone, są granice diecezji kościelnych, których razem jest 12. 
Znajdują się tam  diecezje Prefektury Wschodu, rozmieszczone w diecezji 
gracji, Ponifcu, Orientu, Egiptu — jazem  50 diecezji wyżej wymienionych pa
triarchatów. Wschodnie granice patriarchatu Konstantynopolitańskiego po
krywały się z granicami diecezji Tracji, A siny i Pontu. Patriarchat Alek* 
sandryjski obejmował całą diecezję'Egiptu, natomiast Patriarchat Antiocheń
ski — diecezję Orientu (b,ez diecezji Palestyny, znajdujących się w jurysdykcji 
Patriarchy Jerozolimskiego).

Jak  wodzimy, opracowana na podstawie źródeł mapa pozwala ustalić ktoś- 
cielno-adminisfcracyjną strukturę ówczesnego Kościoła Chrześcijańskiego, to
też wyniki badań .autora dają szeroiki obraz sytuacji Kościoła Chrześcijań-. 
skiego <■ w  okresie największego natężenia, Sporów. Chrystologicznych.

Wydając tę książkę, Ewangelicki Źąk2ad .,Wyd^awniczyw osiągnął wytyczony 
cel — a mjamowicie. zapoznał histotykó-wf i teO?log{Kv z 'najciekawszym okre
sem, historii. Kościoła.--•okresem. Sporów Chrystologicznych.•

'-A V •:
Speetator'



„Trzymamy liy  laga, co h w i m , co w u q d lle , 
co przez w u y ilk ich  było wyznawane, lo |eit 
bowiem prawdziwie i rzeciyw iicie  katolickie”.

(iw . W incenta z Lerynu)


