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Bp Wiktor Wysoczański 
Chrześcijańska Akademia Teologiczna 
w 'Warszawie

STOSUNEK BPA LEONA GROCHOWSKIEGO 
DO POLSKI I KOŚCIOŁA POLSKOKATOLI
CKIEGO ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘD
NIENIEM SPRAWY JEGO AUTOKEFALIZACJI 
I PRZYNALEŻNOŚCI DO UNII UTRECHCKIEJ

Zwołując X  Synod Generalny Polskiego ^Narodowego Kościo
ła Katolickiego (dalej: PNKK), który odbył się w Chicago 
w  dniach 1-4 lipca 1958 r., Pierwszy Biskup Leon Grochowski 
(1886-1969) w odniesieniu do Kościitoła w Polsce, wypowiedział te 
oto znamienne słowa: „Nikt nas nie rozłączy, bo nas złączyła 
wspólna idea, wspólne dążenia. Nas złączył Bóg i powierzył nam 
trudną, ale świętą pracę w swojej winnicy, w naszym narodzie. 
Trzeba przyznać, że nasz wolny Kościół ma wielką przyszłość 
w (...) Ameryce, ale jeszcze większą przyszłość ma w  Polsce. 
Już dziś kiedy nasi przeciwnicy nie mają na swoje usługi strona 
niczego rządu, policji, niesumiennego sądownictwa, kłamliwej 
i oszczerczej prasy, i nie mogą się znęcać nad bezbronnym ludem, 
zdąrza się, że całe papieskie (rzymskokatolickie —  podkr.: W.W.) 
parafie przechodzą do Kościoła Narodowego, ale to stwarza dla 
nas' tiowe ' trudności, nowe zadania. Musimy przygotować, i to 
w tempie przyspieszonym, nowe zastępy duchowieństwa, dobrze 
przygotowanych księży, a nawet świeckich pracowników. Musimy 
pośpieszyć kierownictwu, jak też wyznawcom naszego Kościoła 

: w Polsce z (...) pomocą materialną i moralną, ponieważ stosunki
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gospodarcze są tam trudne. Taka pomoc jest konieczna i mecier- 
piąca zwłokS.” 1.
/  Słowa te bp L.Grochowski napisał po ponownym odwiedzeniu 

swej Ojczyzny, Polski, którą zawsze bardzo kochał i za którą tę
sknił. Wizyta nastąpiła na zaproszenie Kościoła w Polsce i mia
ła miejsce od 28 sierpnia do 30 września 1957 r., po jedenasto
letniej przerwie w  odwiedzinach. W podróży towarzyszyli mu 
ks, prob. Jozef Niemiński i mec. Alfons; Kinowski., Jej celem 
było poznanie istniejących w Polsce stosunków i nawiązanie bli
ższych kontaktów z Kościołem Polskokatolickim. Warto podkre
ślić, że bp L. Grochowski podczas tego pobytu w  Polsce odwie
dził osiemnaście parafii i dopomógł w zorganizowaniu parafii' 
polskokatolickiej w Bolesławiu;'Uczestniczył także w konferencji , 
księży. oraz w  posiedzeniu Rady Kościoła2. Doszedł do przeko
pania, że- Kościół pólskokatolicki w .Polsce.ma'- wielką przyszłość; 
„Zmieniają się czasy —  jak pisał —  zmienia się też człowiek 
Y? swoich poglądach na wszystkie zagadnienia życiowe. Tych 
przemian nikt żadną siłą nie może powstrzymać. I to jest fakt 
najpewniejszy, że -obeęiiie na świecie liczba .niewolników szybko 
topnieje i stale się kurczy.. Dziś dyktatorzy i w religii tracą;-, 
grunt pod nogami. Każdy człowiek, kążdy naród dąży do wolno
ści, bo nas B óg .stworzył wolnymi. (...) Mówiliśmy i stale powta^; 
rzać będziemy, że to ; nie my, -ale Bóg buduje Kościół Narodowy- 
Kto walczy z nami, ten z Bogiem -podejmuje walkę ale kto 
ż Bogiem walczy, ten na pewno przegra” 3.

Po wzięciu udziału w  dorocznej sesji Międzynarodowej Kon
ferencji Biskupów Starokatolickich (dalej: MKBS) w Rheinfeldęn> 
(Szwajcaria), która odbyła się w  dniach 20-21 września '1957'-kip; 
bp L,. Grochowski na łamach „Naszego Posłannictwa” pisał: „W y
jeżdżam z tym przeświadczeniem, że Kościół Narodowy 'm a w iet-: 
ką przyszłość w. Ojczyźnie. Przeżyliśmy już- ciężkie prześladowa

l i  „Rola Boża” 1957, nr 48, s. 5. '
‘  Protokół z X  Powszechnęgp Synodu P.N.K. Kościoła odbytego w Chi

cago, 111. od 1 do 4 lipca 1958 r., s. 8.
a Bp L. Grochowski: Moje wrażenia z pobytu w Polsce, „Rola Boża’^ 

1957, nr 42, s. 5.



ma, gdy zdzierano nam szaty, więziono niewinnych kapłanów 
i świeękich wyznawców, podpalano kościoły i dopuszczano się 
krwawych napadów.' Ten okres należy do bezpowrotnej przeszło
ści. Dziiśi z wiarą w 'B oga i w niespożyte &ty narodu polskiego 
kroczymy naprzód. Korzystamy obecnie z absolutnej wolności 
religijnej na równi z naszymi wczorajszymi prześladowcami. Do 
rozwoju Kościoła drogę mamy otwartą. Trzeba tylko siewców 
gorliwych, pełnych zapału i wiary w zwycięstwo Bożych ideałów 
na ziemi. Trzeba apostołów zdolnych do poświęceń i wyrzeczeń. 
Potrzeba serc ofiarnych, światłych i odważnych bojowników, 
którzy zrozumiawszy, jakie wielkie wartości dla narodu i państwa 
daje' Wielka religia Jezusa, byliby zdolni i gotowi poświęcić wszy
stko dla jej zwycięstwa. Takich ludzi spotkałem w  naszych sze
regach i dlatego z ufnością i wiarą spoglądam w -przyszłość. 
Odjeżdżając, zostawię w Ojczyźnie cząstkę swej polskiej duszy, 
bo tu widzę przyszłość Kościoła Narodowego. Wspólnie z kapłana^ 
mi i Radą Kościoła nakreśliliśmy program naszej pracy i naszego 
działania. Naszej mówię, bo nie tylko najstarszym kapłanem K o
ścioła .Narodowego,, lecz i Polakiem się czuję i wszystko, co się 
W  ojczyźnie dzieje nie jest mi obojętne. Przyszłość Kpściioła 
w Polsce jest moją głęboką troską i leży mi na sercu” 4,. "

..^Jako duchowny PNKK bp L. Grochowski odwiedził Stary 
Kfeaj aż 18 razy, co dobitnie świadczy o jego przywiązaniu do 
Ojczyzny i zorganizowanego w niej Kościoła Polskokatolickięgo. 
Pierwsza podróż nuiała miejsce pod koniec lipca 1920 roku, kiedy 
to jako stosunkowo młody kapłan towarzyszył organizatorowi 
PNKK bpowi F. Hodurowi (1866-1953) w  jego misji religijnej. Ce
lem podróży było osobiste zbadanie przez bpa F. Hodura możli
wości piracy PNKK w Polsce Odrodzonej i niepodległej, Od 
grudnia .1919 r. w Polsce przebywał już ks. Bronisław Krupski 
(1881-1936), delegat PNKK w USA i powiernik bpa Eduarda 
Jlerzoga (1841-1924)'—  ówczesnego zwierzchnika Kościoła Chrze-

4 Bp L. Grochowski: Na pożegnanie, „Naszą Posłannictwo" 1957, nr 10,
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ści jańskokatoJjiekiego w Szwajcarii i zarazem sekretarza Między
narodowej Konferencji Biskupów Starokatolickch.

Działalnością PNKK wśród Polorjiii amerykańskiej, zwłaszcza 
zaś podjęciem przezeń pracy misyjnej w Polsce, żywo intereso
wały się organy władzy i administracji państwowej II' Rzeczy
pospolitej, inspirowane i wspomagane przez duchowieństwo 
Kościoła Rzymskokatolickiego (zwłaszcza przez jego' hierarchię' 
oraz przez polskie placówki dyplomatyczne i konsularne, których 
zadaniem było m.in. dostarczanie do MZS poufnych raportów
0 PNKK. Z oczywistych więe względów pojawienie się w  Europie 
dwóch wybitnych duchownych PNKK musiało wywołać zaintere
sowanie, a zarazem poważne zaniepokojenie. Sprawą wcześniej za
jęło się Poselstwo Polskie w Berlinie, które po zebraniu informacji 
od bpa E. Herzoga i ks. prof. Jakoba Kunza sporządziło w dniu
1 czerwca 1920 r. obszerny raport dla MSZ w Warszawie, prze
kazany z kolei przez owo Ministerstwo d o ' wiadomości Minister
stwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 5. Poselstwo 
Polskie w Bernie stwierdziło fakt, że wśród reemigrantów pol
skich, powracających przez Szwajcarię do Polski, znajduje się 
znaczna liczba osiedleńców z obfitującej w starokatolików Pen
sylwanii” . W elaboracie czytamy: „Uznając, że polscy staroka- 
tolicy wracający do. kraju powołani są do oddziałania na pobra
tymczych im mariawitów, biskup starokatolików polskich ks. 
Hodur ze Scranton, (Pensylwania), przybył parę tygodni temu do 
Europy i bawi obecnie w Londynie. Ma on podobno zamiar wy
jechania do Polski. Tymczasem wysłał on tam ks. Krupskiego, 
który (...) znajduje się już w kraju. Ostatecznym celem podróży 
tych dwóch duchownych jest zreformowanie i ożywienie Kościo
ła Mariawickiego, który od czasów wojny podupadł. Zamierzona 
jest szeroka propaganda starokatolicka” 6. Autor raportu pod-

B Zob. sprawozdanie Powiatowego Komendanta Policji Państwowej w 
Krakowie z dnia 24 kwietnia 1922 r. przedstawione Starostwu Powiato
wemu w Krakowie, AAN MWR i OP V, sygn. 1381, k. 158.

® Raport ten (nr 2152) 20 R.P.127.Pol.) MSZ przesłało do wiaaomoscj 
Ministerstwu WRiOP przy piśmie z 23 czerwca 1920 r. (nr 54451) D.11129y 
/I/20), AĄW MWRiOP V, sygn, 1381 k. 68—73, cyt. s. 9.
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kreślił, że według opinii bpa E, Herzoga, „bp F. Hodur jest wy
trawnym, doświadczonym kapłanem i przybywa do Europy z sze
rokimi planami, a z których wszyscy starokatolicy radować się 
powinni” . Zdaniem bpa E. Herzoga, Polacy osiedleni w Stanach 
są „klejnotem Kościoła starokatolickiego” . „Istnienie w  kraju 
mariawitów wskazuje, że jest to grunt podatny do siewu, zaś 
ziarnem będą reemigranci, ludzie rozwinięci i zasobni. Należy 
jednak (...) zreformować kler mariawicki (...) i wraz z nim roz
począć poważną w Polsce religijną reformę” 7. Wobec tego Po^ 
selstwo Polskie w Bemie zwróciło uwagę w swym raporcie z. 
jednej strony na stosunki starokatolików znajdujących się poza 
granicami Polski z mariawitami, z drugiej strony zaś na stosunki 
mariawitów z Rosjanami i podniosło, że byłoby pożądane stwie
rdzić, „czy istnieje jakiś kontakt między mariawitami, ks. Krup
skim a duchowieństwem prawosławnym w prowincjach wschod
nich, zwłaszcza na Wołyniu” 8. '

Ministerstwo WRiOP w swym piśmie z dnia 10 września 1920 r. 
m.in. oznajmiło —  odpowiadając na omawiany raport —  że dzia
łalność ks. B. Krupskiego ograniczała się tylko dó terenu Mało
polski, gdzie w  ogóle nie było mariawitów, a prawosławnych 
znajdowała się znikoma liczba. Wobec tego, jeśli istniał jakiś 
kontakt między , -nimi, „to nici tego kontaktu były tak wiotkie, 
że ńie zwróciły uwagi władz policyjnych” *.

Bliższe związanie bpa L. Grochowskiego z nowo zorganizowa
nym Kościołem w Polsce (uważanym do 1951 r. przez władze 
zwierzchnie w Scranton za diecezję misyjną PNKK erygowaną 
w 1924 r.) nastąpiło na I Synodzie Ogólnopolskim w Warszawie 
w dniach 27:—29 czerwca 1928 r. Synodowi przewodniczył bp. 
F. Hodui\ Bp L. Grochowski został, tu wybrany na stanowisko 
kierownika Kościoła w Polsce, a urząd ten miał On objąć po 
uwolnieniu się od swych obowiązków w Ameryce. Tu też bp L.

-Grochowski zapoznał się bliżej z obecnymi na Synodzie przedsta

8 Tamże, k. 73
* AAN MWRiOP V, sygn. 1381, k. 74—75 oraz 82—84, cyt. k. 84.
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wicielami Starokatolickiego Kościoła Mariawitów,' którzy zade
klarowali bliższą współpracę z polskimi katolikami1'0,

Jeszcze na zjeździe duchowieństwa i świeckich przedstawicieli 
parafii PNKK w Polsce odbytym w Krakowie w dniu 2 wrze-' 
śnią 1931 r. —- wierzono, że do Ojczyzny na stałe przyjedzie bp 
L. Grochowski. Zjazd powołał delegata PNKK w USĄ bpa Wa
lentego Gawrychowskiego (1870— 1934) na ordynariusza Kościoła 
w Polsce do czasu objęcia steru Kościoła przez bpa L. Grochow
skiego. Jednakże od listopada 1931 r. trud scalania i odbudowy 
Kościoła w Polsce (po rozłamie) przypadł w udziale ks. Józefowi 
Padewskiemu (1894— 1951), który miał za zadanie doprowadze
nie do ponownej konsolidacji duchowieństwa i, wiernych.

Formalnie ks. J. Padewski był początkowo pomocnikiem bpa 
L. Grochowskiego (biskupa-opiekuna PNKK w Polsce) z tytu
łem delegata11.- Na sesji Rady Kościoła (zwanej w ówczesnej pu
blicystyce także Radą Synodalną), odbytej w  dniu 4 stycznia 
1933 r. w kaplicy PNKK w Warszawie, przy ul. Kaczej 7 pod 
przewodnictwem bpa Hodura, ks. delegat J. Padewski został po- 
wpłany na stanowisko przewodniczącego Rady Kościoła i admi
nistratora PNKK w Polsceł2, Sprawę tę bardziej konkretnie roz
strzygnięto na II Synodzie Ogólnopolskim, odbytym w  Warszawie 
w  dniach 17— 19 czerwca 1935 r. Uczestniczyli w  nim dwaj bis
kupi z USA, a mianowicie: bp F. Hodur i bp L. Grochowski.

10 Na podstawie szkicu: Najważniejsze momenty z Pierwszego Synodu 
PNK Kościoła w Polsce,, „Rola Boża” 1928, nr 16, s. 246.

11 Wynika to m.in. z odezwy bpa ,L. Grochowskiego, skierowanej do 
.księży i wiernych PNKK w Polsce, opublikowanej w „Posłannictwie.;.’’ 
1932, nr 7, s. 3—4. Na str; 3 czytamy: „Otrzymałem mandat od Naczelnej 
Rady Kościoła z Pierwszym Biskupem ks. F. Hodurem na czele, abym się- 
opiekował naszym Kościołem w Polsce i pomógł w uregulowaniu przy
krych warunków. Na mocy tego mandatu jestem jedynym biskupem pra
wnie pełniącym pasterską misję w Kościele Narodowym w Polsce”.

“ Przebieg obrad ^zrelacjonowano w: „Posłannictwie...” 1033, nr 23—24, 
s. i; zob. tamże na ś. 3 komunikat urzędowy .Rady Synodalnej PNKK 
w Polsce. . ' . : -  ' ' •• ■
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.Synod wybrał na biskupa ks. J. Padewskiego, który w dniu 26 
sierpnia; 1936 r.' otrzymał sakrę biskupią w  Scranton 13( ' v.

B p ' L. Grochowski —  jako żarliwy patriota polski — . także 
w  czasie późniejszym, tj. zarówno w okresie międzywojennym 
jak i po II wojnie światowej, chętnie przyjeżdżał do sw.ej Ojczy- 
zny.\ Głównym celem jego podróży do Polski była chęć pomocy 
w  szerzeniu i utrwalaniu idei PNKK w kraju ojczystym. Sercem 
zawsze był z Polską. W okresie międzywojennym walczył o pra
wne uznanie Kościoła w Polsce. Z myślą o Polsce w okresie
II wojny światowej powołał do życia w Chicago organizację pod - 
nazwą1 „Plutony Dobrego Samarytanina” , której zadaniem było 
niesienie pomocy polskim jeńcom wojennym. Organizował także 
pomoc materialną potrzebującym rodakom zaraz po wyzwoleniu 
kraju, jak i przez wiele lat jego odbudowy. Cieszył się każdym1 
sukcesem Polski, jej dorobkiem kulturalnym, gospodarczym, 
a także jej. prestiżem i autorytetem w oczach narodów świata.

Znane jest jego zdecydowane stanowisko, jakie od początku 
zajmował, w sprawie granicy polskiej na Odrze i Nysie, Pod
kreślał on przy każdej zdarzającej się okazji, że granica polska 
na Odrze i Nysie jest shiszna. W wywiadzie udzielonym tygodni
kowi „Rodzma” w listopadzie 1965 r. bjp L. Grochowski pod
kreślił: „Polska wróciła na swe prastare ziemie. Uważam, że 
Jeżeliby.Polska utraciła Ziemię Zachodnie, które je j się słusznie 
należą, straciłaby jednocześnie znaczenie w Europie. Uważam, 
żę.granica na Odrze i Nysie, jest słuszna14/  .. ."

W lipcu 1968 r. bp L. Grochowski w towarzystwie biskupów 
Tadeusza Zielińskiego,; Franciszka Rowińskiego i Eugeniusza Mą- 
gyara (19Q9— 1968) oraz' członka Rady Kościoła ,mec. . Ernesta 
Gazdy Zwiedził gzereg miejscowości w Polsce, w tym Wrocław 
i znajdujące się tam zakłady produkcyjne „Polkat” . Z okazji tej 
bp t  Grochowski złożył w sprawie Ziem Zachodnich nąstępu-

' 18 Wraz z elektem J. Padewskim sakrę biskupią otrzymał także elekt
■ Jan Misiaszek (1902—1972). Końsekratorem był bp F. Hodur, współsekre- 

tąrzami zaś bp L. Grochowski i bp Jan Zenon Jasiński. ' ,
_ł4 „Rodzina” z 2 stycznia 1966, nr 1 (287), s. 6, (
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jące oświadczenie dla prasy: „Sprawa granicy polsko-niemieckiej 
na Odrze i Nysie jest ostatecznie przesądzona. Rozumiemy, że 
Polska wróciła na swoje dawne ziemie i nawet większość Niem
ców temu faktowi nie przeczy. Granica zachodnia Polski na Od
rze i Nysie uzasadniona jest historycznie, ekonomicznie i prawnie. 
Na polskich ziemiach zachodnich i północnych mieszka 10 min 
Polaków — zauważył bp L. Grochowski w 1968 r. —  którzy 
przybyli tu jako prawowici właściciele tych ziem, zagrabionych 
w przeszłości przemocą-naszym przodkom przez Niemców. Wie
my też, że dla połowy Polaków mieszkających tutaj, ziemie te 
są miejscem ich urodzenia.

My w Ameryce wielokrotnie dawaliśmy wyraz naszemu stano
wisku odnośnie do aprobaty tej granicy. Zdemaskowaliśmy 
i przepędziliśmy wichrzycieli politycznych nadesłanych do Ame
ryki z Bonn, aby szerzyć wśród naszej Polonii i w świecie anglo
saskim nastroje rewizjonistyczne i wywrotne wobec Polski. Na
sze stanowisko w sprawie granicy na Odrze i Nysie jest identy
czne ze stanowiskiem Kościoła Polskokatolickiego, którego die
cezja liczy ponad 30 parafii. Kościół ten już w 1963 roku po
wołał pełnoprawnego ordynariusza tej diecezji. (...) Z okazji 
naszej wizyty mamy przyjemność odwiedzić w tym roku również 
Ziemie Zachodnie po wiekach odzyskane i stwierdzić, że tętnią 
one coraz pełniejszym życiem gospodarczym, a przede wszystkim 
życiem polskim” 15.

W uznaniu zasług na polu religijnym i społeczno-patriotycz
nym, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie nadała 
L. Grochowskiemu doktorat honorowy, którego uroczyste w r ę - ' 
czenie odbyło się w Warszawie w dniu 14 lipca 1966 r . 16. W listo

15 „Rodzina” z 11 sierpnia 1968, nr 32 (423), s. 11.
16 Zob. „Rodzina” z 31 lipca 1966, nr 31 (317), s. 8—9. Wcześniej bp L. 

Grochowski otrzymał dwa honorowe doktoraty w USA: 5 czerwca 1952, 
nadany przez Faculty and Board of Trustees, Nashotah House, Wiscon- 
sin, i 6 czerwca 1957, nadany przez Virginia Seminary, Alexandria, Va. 
Książka pamiątkowa z okazji uroczystości złotego jubileuszu kapłaństwa 
ks. bpa L. Grochowskiego, pierwszego biskupa PNKK, 1910—1960, Scran
ton, Pa.' 1960. s. 10 (niepaginowana).
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padzie tegoż roku miała miejsce uroczystość dekoracji bpa L. 
Grochowskiego w Ambasadzie PRL w Waszyngtonie wysokim 
odznaczeniem państwowym —  Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, nadanym mu-przez Radę Państwa „w  dowód 
uznania za wydatny wkład w dzieło krzewienia kultury naro
dowej i umacniania więzi Polonii amerykańskiej z krajem” 17.

Gdy natomiast szło o osobisty stosunek bpa L. Grochowskiego 
do, Kościoła w Polsce, to zdecydowanie opowiadał się on za 
administracyjnym podporządkowaniem tego Kościoła władzom 
zwierzchnim PNKK w USA, a zatem nie uznawał uchwał z lat 
1951— 1952. Pogląd ten prezentował Pierwszy Biskup PNKK tak
że na sesjach MKBS i w  prasie kościelnej18.

Dla pełniejszego obrazu przypomnijmy tu ważniejsze fakty 
historyczne. Otóż w 1951 r. nastąpiła autokefalizacja Kościoła 
w Polsce, potwierdzona na III Synodzie Ogólnopolskim, odbytym 
w Warszawie (8— 11 grudnia 1952). Zmieniono nazwę Kościoła. 
Od 1851 r. oficjalnie zwie się on Kościołem Polskokatolickim. 
W 1959 r. zaś stał się on pełnoprawnym. członkiem Unii Utrechc- 
kiej, a jego zwierzchnik elekt dr Maksymilian Rode, po otrzy
maniu sakry biskupiej w  dniu 5 lipca 1959 r. w Utrechcie z rąk 
biskupów starokatolickich, został przyjęty w poczet członków 
MKBS, co było następstwem uchwał IV Synodu Ogólnopolskiego, 
odbytego w Warszawie (16—17 czerwca 1959). Są to wydarzenia 
niezmiernie ważne dla Kościoła Polskokatolickiego, który odtąd 
w stosunku z Unią Utrechcką, w tym także z PNKK w USA 
i Kanadzie (i w ogóle na forum międzynarodowym), występuje 
jako samodzielny pod względem jurysdykcyjnym i administra
cyjnym.

Środowisko polonijne skupione w PNKK w USA i Kanadzie 
różńie reagowało na te zmiany, ale nadal żywo interesowało się 
Kościołem w Polsce. Stąd sprawy Kościoła Polskokatolickiego

. 17 „Rodzina” z 11 grudnia 1966, nr 50 (336), s. 4. W Polsce przedwrześ- 
niowej nadano mu Krzyż Legionów (1928) oraz Medal Niepodległości (1933).

18 Bp L. Grochowski: Idziemy z misją do Polski, „Rola Boża” 1956, nr 
50, s. 2—4.
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po części stały się przedmiotem obrad IX Synodu Generalnego 
PNKK w Buffalo (3— 6 sierpnia 1954) 19, a nieco szerzej omawia
no je następnie na zjeździe duchowieństwa PNKK w Buffalo 
w październiku 1956 r. Uczestnicy tego zjazdu widzieli potrzebę 
wysłania delegata PNKK do Polski. Pierwszy Biskup PNKK 
L. Grochowski apelował o składanie ofiar pieniężnych na fundusz 
misyjny 20.

Między władzami zwierzchnimi obu Kościołów doszło do na
wiązania na początku 1957 r. listownego kontaktu. W dniu 9 
stycznia tegoż roku odbył się w Warszawie ogólnopolski zjazd 
duchowieństwa, w którym udział wzięło 45 księży (na ogólną 
liczbę 52). Uczestnicy zjazdu, po wysłuchaniu referatu bpa Julia
na Pękali (1904— 1977) na temat stosunku Kościoła Polskokato
lickiego do PNKK w USA 21, podjęli uchwałę o nawiązaniu „ser
decznej i żywej łączności z macierzystym Kościołem w Amery
ce” 22. Wybrano nową Radę Kościoła, której przewodniczącym 
został bp J. Pękala. Radę upoważniono do zaproszenia do Polski 
Pierwszego Biskupa PNKK L. Grochowskiego. Jednocześnie uzna
no za celowe wzięcie udziału delegacji z Polski w uroczystoś
ciach 60 rocznicy zorganizowania PNKK w USA w drugą nie
dzielę marca 1957 r. Sprawy te omówiono bliżej w dniu nastę
pnym, na pierwszej sesji nowo wybranej Rady. Prezydium Ra
dy Kościoła Polskokatolickiego, informując bpa L. Grochowskie
go o treści podjętych uchwał, jednocześnie zaprosiło go oficjalnie 
do odwiedzenia O jczyzny2a. Do USA udali się: bp J. Pękala

19 Zob. sprawozdanie z tego Synodu, w: „Rola Boża” 1954, nr 35, s. 
4—13.

20 Na podstawie protokołu zjazdu duchowieństwa PNKK odbytego w 
w Buffalo, N.Y. w dniach 23.—25 października 1956 r., maszynopis w: ADC 
PNKK, Scranton, Pa., ś. 9—11.

21 Zob. wyjątki z referatu bpa J. Pękali opublikowane w. „Nasze Po
słannictwo” 1967, nr 1—3, s. 16—17.

!! Na podstawie pisma Prezydium Rady Kościoła Polskokatolickiego 
z dnia 14 stycznia 1957 do bpa L. Grochowskiego. Pismo wraz z komenta
rzem bpa L. Grochowskiego (zatytułowanym: Jeden Kościół Narodowy), 
w: „Rola Boża” 1957, nr 4. s.' 2.

48 „Nasze Posłannictwo” 1957, nr 1—3, s. 21.
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s . • •.
i ks. Tadeusz Majewski (ówczesny kanclerz Kurii Biskupiej). Po
wzięciu udziału w centralnych uroczystościach w Scranton, go
ście z Polski odwiedzili szereg parafii PNKK w USA i wygłosili 
liczne przemówienia. Wszędzie przyjmowano-ich bardzo serdecz
nie. Wierni PNKK w USA ponownie pospieszyli z pomocą Koś
ciołowi w Polsce. Zebrano wtedy ponad 10 000 dolarów, które 
przesłano do Scranton, by następnie przekazać je do dyspozycji 
Rady Kościoła w Polsce 2i.

Po wyjeździe delegacji polskiej ze Stanów w „Roli Bożej” 
ukazała się informacja, że w dniu 14 maja 1957 r. odbyła się 
w Scranton „konferencja biskupów diecezjalnych PNKK” pod 
przewodnictwem Pierwszego Biskupa L. Grochowskiego. Ucze
stniczył w niej m.in. bp J. Pękala. Na konferencji obszernie 
omówiono sprawę wyjazdu bpa L. Grochowskiego do Polski. Po
stanowiono zwołać w drugiej połowie września 1957 r. Synod 
w Warszawie, choć zgodnie z kan. 167 Prawa Kanonicznego, 
Synod zwyczajny mógł być zwołany dopiero w 1959 r. Jedno
cześnie ustalono, że delegaci z Polski (podobnie jak delegaci z Ka
nady) wezmą udział w X  Synodzie Generalnym PNKK w Chica
go (1— 4 lipca 1958). Mając przekonanie, że nastąpiło zjednocze
nie PNKK i Kościoła Polskokatolickięgo, podkreślano w „Roli 
Bożej” że uchwały Synodów PNKK obowiązują duchowieństwo 
i wiernych w USA, Kanadzie i Polsce 25.

Nie doszło jednak do zwołania w 1957 r. Synodu Kościoła 
Polskokatolickięgo. Kościół ten nie był też reprezentowany na 
X  Synodzie Generalnym PNKK w Chicago w 1958 r., a zatem 
uchwały ogólnopolskich zjazdów duchowieństwa (1951— 1952) 
i III Synodu Ogólnopolskiego (1952) Kościół Polskokatolicki utrzy
mał w mocy.

Całkiem inne informacje na temat wspólnych ustaleń delegacji 
polskiej z Episkopatem PNKK w USA podała Kuria Biskupia 
Kościoła Polskokatolickięgo. Według oficjalnego komunikatu Ku-

*4 Zob. „Rola Boża” 1957, nr 23, s. 7—9 oraz „Nasze Posłannictwo” 
195V, nr 5—6, s. 20 i nr 8, s. 19.

'*  „Rola Boża” 1857, nr 24, s. 10.
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rii, zamieszczonego w „Naszym Posłąnnictwie” 26, w wyniku kon- , 
ferencji delegacji polskiej' z Episkopatem PNKK uzgodniono, co 
następuje: / ■ ■

■— „Polski Narodowy Kościół w Ameryce i Kanadzie oraz 
Kościół Polskokatolicki w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, mi
mo nieco różnej nazwy, w sprawach zasad wiary i moralności 
stanowi jedną nierozerwalną całość;

—  w Synodach Kościoła, które są najwyższą władzą ustawo
dawczą, biorą udział zaproszeni przedstawiciele z tych krajów, 
w których Kościół rozwija swoją działalność;

—  Kościół Polskokatolicki w Polskiej Rzeczypospolitej Ludo
wej jest Kościołem autokefalicznym (autonomicznym),. niezależ
nym od zagranicy i rządzi się własnym Prawem Kanonicznym 
w ramach obowiązujących ustaw państwowych;

—  przyjazd delegacji Kościoła z Ameryki do Polski, której 
ma przewodniczyć pierwszy biskup L. Grochowski, ma nastąpić 
pod koniec lipca, względnie w połowie sierpnia 1957 r.” .

Ponadto w komunikacie tym podkreślono związek PNKK i Koś
cioła Polskokatolickiego z Unią Utrechcką Kościołów Starokato
lickich. •

-Delegacja PNKK przyjechała do Polski 28 sierpnia i przeby
wała tu do 30 września 1957 r. Już sam pobyt delegacji w Polsce 
przyczynił się do znacznego ożywienia Kościoła Polskokatolickie-
go-

W myśl przyjętego programu, na posiedzeniu Biskupów w 
Scranton (maj 1957), bp L. Grochowski wraz z bpem J. Pękalą 
mieli wziąć udział w XVII Międzynarodowym Kongresie Staro
katolików. Kongres ten odbył się w dniach 19— 23 września 
1957 r. w Rheinfelden, a oprócz wymienionych biskupów ucze
stniczył w  nim również ks. J. Niemiński27. Jak już powiedziano, 
w dniach 20—-21 września miała miejsce w Rheinfelden także

„Nasze Posłannictwo” 1957, nr 8, s. 19. Był to komunikat urzędowy, 
którzy pisali: bp J. Pękala, ordynariusz Kościoła Polskokatolickiego i ks. 
T. Majewski, kanclerz.

Por. IKZ 1957, z. 4, s. 313—314. : - :



■sesja MKBS, w której brał udział już tylko bp L. Grochowski. 
Pod jego właśnie wpływem biskupi starokatoliccy podjęli ważką 
dla Kościoła Polskokatolickięgo uchwałę. Stwierdzili oni najpierw, 
że'konsekracja obu biskupów-elektów polskokatolickch (Juliana 
Pękali i Eugeniusza Kriegelewicza) jest ważna28. Poważnie za
ciążyła tu opinia Pierwszego Biskupa P N K K 29 w sprawie Koś
cioła i biskupów polskokatolickich (a ściślej po 1956 r. już tylko 
jednego biskupa —  J. Pękali), co odzwierciedla zachowany pro
tokół sesji MKBS, którego odnośny fragment przytaczamy w do
słownym brzmieniu: „Bp (L.) Grochowski oświadcza: Kościół w 
Polsce jest nowym Kościołem, nie będącym juź w  łączności z da
wnym Kościołem Narodowym założonym przez (duchownych) 
z USA. Członkiem Unii U(trechckiej) może on być, lub stać się, 
tylko za pośrednictwem Kościoła w USA. Ponieważ istnieje nie
jasność co do legalności wyboru (J.) Pękali i stosunku Kościoła 

/ w Polsce do U(nii) U(trechckiej), względnie do Kościoła w USA, 
przeto zleca się bpowi (L.) Grochowskiemu, który udaje się do 

-Polski, aby najpierw wyjaśnił oba problemy. Stanowisko MKBS 
, przedstawia się następująco:

1. Jeśli Kościół w Polsce przywróci jedność kościelną z Koś
ciołem w USA, wówczas ipso facto nastąpi jego przyjęcie do 
U(nii) U(trechckiej);

2.». jeśli do .tego nie dojdzie, wówczas winien on złożyć wnió-

as Konsekracja obu elektów odbyła się w katedrze polskokatolickiej 
w Warszawie dnia 11 grudnia 1952 r. Konsekratorami byli bp Roman 
(Maria Jakub) Próćhniewski ..(1872—1954), bp Wacław (Maria Bartłomiej) 
Przysiecki (1878—1961) — obaj z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów 
oraz bp tytularny Adam Jurgielewicz z Kościoła Polskokatolickięgo.

29 Pierwszy Biskup PNKK L. Grochowski pozostawał pod wpływem 
niektórych duchownych polskokatolickich utrzymujących wtedy kontakt 
listowny ze Scranton. Przykłady: „list otwarty” ks. E. Narbutt-Narbutto- 

, wićza z listopada 1956 r., oraz dwa listy bpa A. Jurgielewicza —  pierwszy 
wysłany do bpa F. Hodura tuż po śmierci bpa Padewskiego w 1951 r., 
drugi z 31 marca 1957 r. do bpa L. Grochowskiego, w których autor, pro
sząc o uznanie ważności jego sakry. biskupiej, nie szczędził uwag krytycz- 

,nych pod adresem ówczesnego kierownictwa kościelnego. ADC PNKK, 
Scranton, Pa, — akta luźne. ■■■■; ■
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sek o przyjęcie do U(nii) U(trechckiej) i przedstawić wszystkie nie-1 
zbędne dokumenty: uwierzytelnione odpisy (lub fotokopie) aktu 
wyboru i konsekracji biskupa, liczbę parafii, duchownych i wier
nych, oświadczenie w sprawie zgodności z Deklaracją Utrechcką 
z 1889 r., katechizm, modlitewnik, statut Kościoła oraz niezbędne 
informacje o kształceniu duchownych” 30,

Po podjęciu tej uchwały przywołano bpa J. Pękalę, któremu 
bp L. Grochowski przedstawił stanowisko MKBS. Należało ocze
kiwać, że władze zwierzchnie Kościoła Polskokatolickiego wyra
żą wolę możliwie szybkiego formalnego ułożenia stosunku Koś
cioła i jego ordynariusza do Unii Utrechckiej i MKBS. Stało się 
inaczej. Wkrótce wyłoniły się jeszcze dodatkowe komplikacje, 
związane z udziałem bpa J. Pękali (w  charakterze współkonsekra- 
tora) w nadaniu sakry biskupiej elektowi Milanowi Dobrovolja- 
cowi w  dniu 22 czerwca 1958 r. w Belgradzie31. Rzecz w tym, 
że bp J. Pękala uczestniczył w nadaniu sakry wymienionemu 
elektowi wbrew wyraźnemu zakazowi MKBS. Pragnąc temu za
pobiec, arcybiskup Utrechtu Andreas Rinkel (1889— 1979) i bp 
"Urs Kury(1901— 1976) w czerwcu 1958 r. wystosowali specjalny 
list do bpa J. Pękali, w którym czytamy: „Z wielkim zdziwie
niem dowiedzieliśmy się, że Ksiądz Biskup ma zamiar udziele
nia sakry biskupiej biskupowi elektowi Milanowi J. Dobrovolja- 
cowi w Belgradzie. W imieniu Konferencji Biskupów Unii Utre
chckiej musimy Księdzu Biskupowi oświadczyć, że w żadnym 
przypadku nie jest to dopuszczalne” .

„Według postanowień Umowy Biskupów Unii Utrechckiej 
nie można udzielić sakry biskupiej innemu Kościołowi bez zgody 
Konferencji. Udzielając sakry biskupiej biskupowi-elektowi (M.J.) 
Dobrovoljacowi, bezpośrednio naruszyłby Ksiądz Biskup to po
stanowienie. Według informacji przekaznej Księdzu Biskupowi 
w Rheinfelden, Ksiądz Biskup oraz jego Kościół w Polsce obecnie

20 Protokoll der Sitzung der Internationalen altkatholischen Bischofskon- 
ferenz vom. 20. bis 21. September 1957 in Rathaus Rheinfelden, AAU.

łl „Nasze Posłannictwo” 1958, nr 8, z. 6. Szerzej tamże (nr 9, s. 6— 12) 
w reportażu ks. E. Narbutt-Narbuttowicza: Byliśmy w Jugosławii.
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nie jest jeszcze członkiem Unii Utrechckiej. Jednak przyjęcie 
Księdza Biskupa, a przez to i cały jego Kościół do Unii Utrechc
kiej, jak to jest przewidziane, stałoby się problematyczne, jeśli 
nie w ogóle niemożliwe, gdyby Ksiądz Biskup podjął się udzie
lenia tej sakry biskupiej w Belgradzie. Z drugiej strony przez 
tę konsekrację wystawiłby Ksiądz Biskup również na ogromne 
niebezpieczeństwo —znajdujące się obecnie jeszcze w toku —  ro
kowania między Konferencją Biskupów Starokatolickich a K o
ściołem Jugosławii” .

„Z  tych. powodów prosimy Księdza Biskupa po bratersku, 
ale stanowczo, o nieudzielenie tej sakry. W przeciwnym razie 
będziemy zmuszeni zastrzec sobie odpowiednie kroki”  32.

Na skutek zaistniałych tu komplikacji, Kościół Polskokato
licki w  PRL uzyskał status pełnoprawnego członka Unii 
Utrechckiej, na zasadzie równouprawnienia z PNKK w USA 
i Kanadzie, dopiero po IV Synodzie Ogólnopolskim. Wiązało 
się to z osobą nowego zwierzchnika Kościoła w Polsce. Wtedy 
także wzajemne stosunki między zwierzchnimi władzami 
PNKK w USA i Kanadzie oraz Kościoła Polskokatolickiego 
w PRL ułożyły się na zasadzie partnerstwa. Natomiast bp 
J. Pękala został przyjęty w poczet członków MKBS —  po wielu 
zabiegach — dopiero w  maju 1970 r.

Sprawa ta miała następujący przebieg. W październiku 
1965 r. ster rządów w Kościele przejęło nowe Prezydium Rady 
Kościoła. Bp M. Rode nadal zachował członkostwo w MKBS. 
Chociaż odtąd nie kierował on już Kościołem, ani żadną z jego 
diecezji, jego sytuacja i pozycja w Kościele Polskokatolickim 
i w MKBS od 1965 r. była sui generis 33. Po V Synodzie Ogólno
polskim, który odbył się w Warszawie w dniu 5 lipca 1965 r., 
członkami MKBS zostali także obaj nowo konsekrowani biskupi: 
Tadeusz Majewski i Franciszek Koc (1913-1983). Sprawa zaś bpa

82 Pismo zachowało się w ARS — teczka: „Biskup Ordynariusz 1957— 
— 1959”.

M Por. tu art. 6 pkt 1 i 2 Umowy Biskupów Staropolskich zjednoczo
nych w Unii Utrechckiej.

19



J. Pękali, nadal napotykała trudności. Wprawdzie na sesji 
MKBS, odbytej w dniach 22-23 • września 1961 r. w Haarlemie 
biskupi stwierdzili ważność, i wyboru-i konsekracji bpa J. Pękali, 
wyrażając gotowość przyjęcia go w  poczet członków MKBS, pod 
warunkiem, że usprawiedliwi. swój udział w  nadaniu sakry bis
kupiej elektowi M. J. Dobrovoljacowi w 1958't . w  Belgradzie.34, 
lećz postanowienie to podjęto bąz udziału Pierwszego Bisk upa 
PNKK w USA i Kanadzie. PNKK na sesji tej reprezentował bp 
Ti Zieliński, Kośeiół Pólskókatolićki' zaś —  bp - M. ! Rąde. Bp, 
J. Pękala, cłicąc zadośćuczynić żądaniom MKBS, przekonywał 
arcybpa A. Rinkla 35, że sprawę swej elekcji i sakry biskupiej 
(1952 r.) zaittierzaił bliżej naświetlić biskupom starokatolickim 
podczas sesji MKBS w Rheinfelden w 1957 r., ale. z powodu 
trudności językowych zmuszony-był zwrócić się o pomoc do bpa; 
L. Grochowskiego. Ten zaś przedstawił swój pogląd w przedmio
towej sprawie, o czym. już wspomniano, a.co w efekcie postawiło 
Kościół . Polskokatolicki i bpa ;J. Pękalę w dość^kłopótliwej sy- 
.tuacji kanonicznej. Sprawę , swego udziału w  nadaniu sakry bi
skupiej elektóWi M. J,: Dóbrovoljacówi, bp J. Pękala tłumaczył 
m. in. brakiem bliższej znajomości stosunków międzykościelnych 
oraz przyczynami natury pozakościelnej.

Podczas sesji MKBS w dniu 7 stycznia 1966 r. w Mannhem 
bp' L. Grochowski informując ó zmianach personalnych w Ko 
ściele Polśkokatolickim, jakie nastąpiły w październiku 1965 r 
ponownie poddał w  wątpliwość legalność wyboru i kanonicznosc 
konsekracji bpa J. Pękali, przewodniczącego Prezydium Rady 
Kćtścibła36. Do sprawy tej powrócono jesźcże ha seśji we wrze*

84 Zob.' Protokoll der Sitzung der Internationalen alkatholischeri. Bis- 
chąfskonlerenŁ vom 22. fjis 23. September 1961 in Haarlem, AAU.

35 Cyt. odręczne pismo bpa J. Pękali do arcybpa A- JEtinkla. Pismo 
w języku polskim, bez daty, przygotowane do tłumaczenia, znajduje się 
w zbiorach prywatnych bpa M. Rodego. ' '

,8 Zób. Protokoll .. der Sitzung der Internationalen' altkatholischen Bis- 
chdfskónfereftz — 7 Janiiar .1966 iri Mannheim, AATJ;'



śniu 1968 r. w Zurychu, gdzie Kościół. Polskokątoiicki reprezen
towali bp Tadeusz Majewski i ks.'Antoni Naumczyk (1925-1969) 37.
. W styczniu 1969 r. bp J. Pękala ponowit swą petycję o przy
jęcie go w poczet członków MKBS. W odpowiedzi otrzymał 
zaproszenie na sesję MKBS. Arcybiskup Utrechtu w  marcu 
1.969 r. pisa! do zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego: „Jeśli 
teraz przesyłał Księdzu Biskupowi porządek dzienny najbliższej 
Międzynarodowej -Konferencji Biskupów (MKBS), to czynię to 
w  następującym celu (...). <,Spodziewamy się, że Ksiądz Biskup 
przybędzie na Konferencję i na jej początku, po wysłuchaniu 
Księdza Biskupa,: przedłożymy Mu hasze wątpliwości i warunki. 
Ponadto spodziewamy się, że Ksiądz Biskup przedłoży nam pełną 
dokumentację Jego elekcji i konsekracji, poświadczy swoją 
zgodność z: wiarą Kościołów Starokatolickich i Deklaracją tych 
Kościołów % września 1889 r., a przez to ze związanymi z tym 
regulaminami MKB(S) (idzie ó umowę Biskupów Starokatolickich 
zjednoczonych w Unii Utrechckiej i Regulamin MKBS —  uwaga; 
W. W) oraz powtórzy to, co Ksiądz Biskup napisał w swym li
ście do mnie w  dniu 16 stycznia 1969 r., to znaczy uznanie, że 
przez konsekrację w Belgradzie popełnił Ksiądz Biskup błąd i że 
odcina się od wszelkich następstw tej konsekracji” .

Jeżeli wyjaśnienie Księdza Biskupa zadowoli członków K on 
ferencji, tym samym zostanie Ksiądz Biskup przyjęty w poczet 
członków MKB(S) i weźmie udział w  dalszych jej obradach. Dla
tego  jest ważne, aby Ksiądz Biskup był obecny, przy czym spo
dziewamy się, że będą Mu towarzyszyli przynajmniej jeden lub 
Obydwaj Jego współbiskupi. Mamy szczerą nadzieję, że Ksiąclz 
Biskup będzie mógł być obecny, oraz że spotkanie to może dor- 

,:^)rowadzić do rzeczywistego pojednania” .
W tej nadziei życzę Księdziu Biskupowi łaski Ducha Swię- 

rteso ouaz ^ozdrawiam w jedności wiary w Jezusa Chrystusa” 38.

17 Protokoll der Sitzung der Internatiónaleii altkatholischen Bischofskon- 
ferenz —  12. September 1968 in Zurich, AAU.

88 Oryginał pisma został zachowany w ARS, teczka: Biskup Ordynariusz 
19R7— 19fi9. '



Pomyślna decyzja w sprawie bpa J. Pękali zapadła dopiero 
po śmierci bpa L. Grochowskiego (17 lipca 1969 r.). Podjęto ją 
podczas sesji MKBS w dniach 20 —  22 maja 1970 r. w Amer- 
sfoort, gdzie PNKK w USA i Kanadzie reprezentował już nowy 
Pierwszy Biskup T. Zieliński wraz z bpem A. Ryszem —  ordy
nariuszem Diecezji Centralnej, Kościół Polskokatolicki zaś —  bp 
Pękala i ks. Szczepan Włodarski. Obradom —  po raz ostatni —  
przewodniczył arcybp A. Rinkel, który po wysłuchaniu zainte
resowanego i głosów uczestników sesji oświadczył w imieniu 
Konferencji, że „wybór i konsekracja bpa J. Pękali są ważne” . ' 
Po złożeniu przez bpa J. Pękalę oświadczenia, że podczas konse
kracji elekta M. J. Dobrovoljaca głównym konsekratorem był bp 
Radowan Jost, a on tylko współkonsekratorem, i że po konsekra
cji utrzymywał tylko kontakt z bpem Wilimem Huzjakiem, „uzna
no go za pełnoprawnego członka MKBS” 39. Arcybp A. Rinkel w 
piśmie z dnia 15 grudnia 1970 r. dziękując bpowi J. Pękali za 
życzenia z okazji intronizacji nowego biskupa Utrechtu M. Koka 
(8 listopada 1970) i przekazania mu urzędu przewodniczącego 
MKBS wyraził radość, żę udało mu się pokonać trudności, które 
od lat istniały między bpem J. Pękalą a MKBS, oraz — nadzieję, 
iż nawiązane dobre stosunki będą istniały nadal, po objęciu prze
wodnictwa w Konferencji przez nowego arcybiskupa.

Uchwałą MKBS z maja 1970 r. pośrednio uznano także posta
nowienia i uchwały obu ogólnopolskich zjazdów duchowieństwa 
(15 lutego 1951 i 24 lipca 1952) oraz III Synodu Ogólnopolskiego 
(8-11 grudnia 1952 r.) W ten właśnie sposób ostatecznie zakończył 
się niełatwy proces koniecznej normalizacji wzajemnych stosun
ków między Kościołem Polskokatolickim i Unią Utrechcką. 
Hamowanie tego procesu przez bpa L. Grochowskiego w czasie 
piastowania przez niego godności Pierwszego Biskupa PNKK 
w USA i Kanadzie (1953-1969) miało na celu próbę powrotu do 
sytuacji sprzed 1951 r., do ponownego podporządkowania Ko
ścioła Polskokatolickięgo zwierzchnim władzom PNKK w USA.

________  . /
39 Na podstawie protokołu tej sesji, w: AAU.'
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Było już to, oczywiście, niemożliwe z uwagi na obowiązujące 
w PRL przepisy ustawowe i zasady polityki wyznaniowej, choć 
ze . strony zwierzchnich władz Kościoła Polskokatolickięgo nie 
zawsze potrafiono z należytą mocą przeciwstawić się owym ten
dencjom. Nie podjęto też rzeczowej i konsekwentnej polemiki 
w tym zakresie.

Natomiast istniały słuszne wysiłki mające na celu ułożenie 
wspólnej platformy ideologii religijno-kościelnej obu Kościołów 
i pracy społeczno-patriotycznej. Przykładem jest tu szkic opu
blikowany w 1963 r. pt.: „Założenia ideowo-społeczne Kościoła 
Polskokatolickięgo 40 oraz dokument, przyjęty na sesji Rady Ko
ścioła w dniu 21 lipca 1964 r., a noszący tytuł: „Społeczny pro
gram Kościoła Polskokatolickięgo” 41. Podczas pobytu w Polsce 
biskupów PNKK L. Grochowskiego i F. Rowińskiego w dniach 
od 26 listopada do 13 grudnia 1965 r., w wyniku licznych ro
zmów z Prezydium Rady Kościoła Polskokatolickięgo, podpisano 
wspólne oświadczenie, zatytułowane: „Platforma ideol-ogii reli
gijno-kościelnej Polskiego Narodowego Kościoła Polskokatolickie- 
go w USA i Kanadzie oraz Kościoła Polskokatolickięgo w PRL” ,42.

W tych dokumentach akcentowano jedność ideologii religijno- 
kościelnej obu Kościołów, z jednoczesnym podkreśleniem nieza
leżności organizacyjnej i jurysdykcyjnej Kościoła Polskokato- 
lickiego od jakichkolwiek władz zagranicznych.

Rekapitulując chciałbym strawestować słowa bpa L. Grochow
skiego i podkreślić, że przez całe życie czuł się On Polakiem 
i wszystko, co się działo w Jego Ojczyźnie, nie było Mu obojętne. 
Przyszłość Kościoła w Polsce była jego głęboką troską i leżała 
Mu na sercu. Podniesione przeze mnie pewne elementy krytyczne 
•to niczym nie umniejszają wielkości i zasług dla Polski i Kościo
ła Polskokatolickięgo tego wielkiego Polaka, gorącego patrioty 
i zaangażowanego społecznika. Przez całe swoje życie niestrudze

40 „Rodzina” z 10 listopada 1963, nr 45 (175), s. 4—5.
41 Opublikowano w „Rodzinie” z 30 sierpnia 1964, nr 35 (217) s. 6—7 

oraz MK 1964, nr 10— 12, s. 97— 103.
42 Opublikowano w MK 1966, nr 2, s. 33—44.
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nie pracował nad krzewieniem bogatej polskiej kultury i podtrzy
maniem tradycji narodowych w USA i Kanadzie. Organizował 
także akcje repolonizacyjne, szerzył szacunek dla Polski i uko
chanie wszystkiego, co polskie. Potrzebę takiego działania akcen
tował w wystąpieniach z okazji swego uczestnictwa w obradach 
1000-lecia Państwa Polskiego, jakie miały miejsce w umiłowa
nej przez niego Ojczyźnie w roku 1966.

Brak odpowiedniej perspektywy historycznej nie pozwolił 
mi na pełną ocenę wszystkich wydarzeń w Kościele, w których 
uczestniczył bp L. Grochowski pośrednio lub bezpośrednio. Sta
nie się to możliwe po zebraniu odnośnych dokumentów, z których 
większość znajduje się dotąd w zbiorach prywatnych.



Bp Maksymilian Rode /

FILOZOFIA TEOLOGII SPOŁECZNYCH 
UWARUNKOWAŃ KOŚCIELNEJ DZIAŁAL
NOŚCI BISKUPA FRANCISZKA HODURA

I. Ks. Franciszek Hodur ortodoksyjnym kapłanem rzymskokato
lickim

Nie ulega wątpliwości, że fundamentalną postawę ideową, 
światopoglądową, biskupa Franciszka Hodura ukształtował Koś
ciół Rzymskokatolicki. Uczyniło to rodzinne, jak i parafialne 
i wczesnoszkolne, rzymskokatolickie wychowanie do matury, 
czyli uzyskania świadectwa dojrzałości w  gimnazjum pw. 
św. Anny w Krakowie włącznie. Zewnętrznym tego wyrazem 
było jego wstąpienie do rzymskokatolickiego seminarium du
chownego w Krakowie. Kilka tu w więcej niż koszarowej dyscy
plinie spędzonych lat zarówno teoretycznie jak i praktycznie trwa
le dopełniło rzymskokatolicyzmem w neoscholastycznym ukie
runkowaniu jego młodzieńczą osobowość. Już jako kleryk, będąc 
głęboko wierzącym katolikiem, ale i krytycznie myślącym mło
dzieńcem, zachowując i realizując tradycyjne poglądy rzymsko
katolickie, s p o ł e c z n i e  widział ogromne rozbieżności i nie
równości między ludźmi. Zarówno wśród ludności miejskiej, jak 
i szczególnie wiejskiej. I tu już poczynają się rodzić w umysło- 
wości młodego studenta bardzo istotne i ważne spostrzeżenia: 
teologia katolicka teoretycznie głosi wolność, równość, braterst
wo wszystkich ludzi, praktycznie jednak nie jest w pełni i kon
kretnie realizowana żadna z tych fundamentalnych społecznie 
zasad chrześcijaństwa, nie mówiąc już o m iłości. bliźniego jak 
siebie samego, i sprawiedliwości, przeciwnie —  triumfy święcą
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ich przeciwności i przeciwstawności.,Niewola polityczna i gos
podarcza Polski. Bogactwo panów i bieda szerokich warstw lud
ności miejskiej i wiejskiej. Walka klasowa sytych kapitalistów 
i głodnych robotników, feudałów i chłopów. I łatwo, anali
tycznie myślący student-kleryk Franciszek . Hodur, z pewnością 
doszedł do sforipoiłoWania tezy: prawdziwość ■ doktryny,- również 
teologicznej, faktycznie .warunkowana jest stopniem jakości jej 
realizacji' w praktyce. Można domniemywać, że doszły do niego 
krytykujące rzymskokatolicyzm poglądy ̂ modernistów, dalej i ra
cjonalistów drugiej połowy X IX  w., a był też już wtedy pod 
uzależniającym go wpływem filozofii polskich mesjanistów, zwła
szcza Hoene-Wrońskiego, Trentowskiego, Towiańskiego, nie mó
wiąc tu o naszych wieszczach, szczególnie Mickiewiczu i Słowa
ckim, oraz o innych pisarzach i poetach. Zapalił się też z pew
nością w pierwszych latach po ukazaniu się encykliki pap. Leona 
XIII (1891) „Rerum novarum” do realizacji jej treści, ale nie 
obca była mu też treść • Manifestu Komunistycznego i już pod 
koniec 1890 roku mocno rozwiniętego ruchu proletariackiego nie 
tylko w Polsce, Austrii, Rosji, ale w ogóle w świecie. Można 
dalej, znając ex post osobowość biskupa Franciszka Hodura rów
nież domniemywać; że; już wtedy jako m łody kleryk postanowił 
w przyszłej swojej pracy duszpasterskiej dążyć do likwidacji 
tyeh antynomii między, ludźmi i tej rozbieżności między kato
licyzmem w teorii i w praktyce. Zafascynowały go też wtedy; 
postępowe, demokratyczne poglądy społeczne ks. Stanisława Sto- 
jałówskiego (1845— 1911), których istotę stanowił postulat wol
ności ekonomicznej oraz społecznej i, politycznej tównież chło
pów z członkami innych wtedy uprzywilejowanych klas i WarstW 
społecznych; W demokratyzującej się postawie społecznej —  tak,, 
już tu w Polsce, a nie dopiero nieco później nagle W Ameryce —  ̂
i intelektualnej formacji krytycznie i równocześnie wnikliwie 
myślącego, a także wewnętrznie głęboko religijnego, młodego 
ks. Franciszka, urealnia i upraktycznia się t eio l o  g i â  Otrzyma
wszy w Krakowie niższe święcenia od kardynała • Albina Duna
jewskiego, (Wyjechał Franciszek Hodur' wraz z rzeszą Polaków 
do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej- Kiedy zaś, Wy
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lądowawszy w Ameryce, zgłosił się do rzymskokatolickiego ame
rykańskiego seminarium duchownego pw. św. Wincentego, z pe
wnością po wnikliwym egzaminie, czy rozmowie z nim przeło-' 
żon egoczy  przełożonych tegoż seminariumf i zreferowaniu jego 
sprawy'miejscowemu biskupowi, tenże biskup W. 0 ’Hara uznał 
jego teologiczne wykształcenie i wychowanie za Wystarczająco 
wysokie, w krótkim bowiem czasie, bo już po kilku miesiącach, 
dnia 19 sierpnia 1893 roku udzielił mu święceń kapłańskich. 
Znając pilność i pracowitość biskupa Franciszka Hodura można 
domniemywać, że i w pierwszych latach swojego rzymskokatoli
ckiego kapłaństwa i duszpasterzowania jako wikariusz w  Scran
ton, a następnie jako rzymskokatolicki proboszcz w  Nanticoke 
dokształcał się i na bieżąco dostatecznie orientował w  stanie 
i rozwoju teologii rzymskokatolickiej. Młody i inteligentny 
ks. Franciszek Hodur szybko też zorientował się w panują
cej i  tu w Ameryce nierówności społecznej i wyzysku Polaków 
przez inne narodowości. Bazą tego wyzysku był jednak nie -po
lityczny amerykanizm, a rzymski katolicyzm, realizowany tu prze
de wszystkim przez rzymskokatolickich niemieckich i irlandz
kich biskupów i ich, współpracowników. Ks. Franciszek Hodur 
widział tu znowu rozbieżności i to zasadnicze między głoszoną 
urzędowo rzymskokatolicką teologią* mającą być teologią chrześ- 
cijSńską, katolicką, ewańgelijną, a codzienną praktyką, a kon
kretnymi stosunkami międzyludzkirhi. Widział podwójne rozbie
żności: z teologią Jezusa Chrystusa, zawartą w Piśmie św. i  Tra
dycji i z praktycznym stosunkiem biskupów do księży i między 

; sóbą i ich stosunkiem do katolików swojej narodowości i naro
dowości innych, zwłaszcza do narodowości polskiej. Nie mógł, 
uwierzyć, aby ten stan i tu w Ameryce panujący rozdźwięk spo- 

\łeczny,* . serwjlizm, argumentowany swoiście interpretowaną 
teologią katolicką, : według której np.. miłość bliźniego u Po
laków miała się wyrażać w potulnym słuchaniu i wykonywaniu 

' często ■ niesprawiedliwych i krzywdzących Polaków rozkazów 
biskupów i księży irlandzkich czyi niemieckich, a również ich  
współpracowników i współplemieńców świeckich, —  był znany w 
Watykanie. Nie mógł zrozumieć, aby papież, m.in. autor encyklik
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społecznych, a szczególnie wspomnianej już „Rerum novarum”, 
mógł tolerować te rozbieżności, tę nierówność, to —  zwłaszcza 
niedopuszczanie Polaków do dofadztwa kościelnego i do kon
troli finansowej i majątkowej parafii jako wspólnoty, czy admi
nistracyjnie ujętej społeczności chrześcijańskiej, katolickiej, 
a szczególnie niewyrażanie zgody na tytuł własności kościołów 
pobudowanych przez Polaków i za ich pieniądze, ten wyzysk 
i pogardzanie innymi narodowościami, to szarganie teologii. 
Chyba o tym — myślał ks. Franciszek Hodur — papież 
nie wie! Postanowił więc udać się do Rzymu, do papieża, aby 
przedstawić mu i jego współpracownikom panującą tu sytuację 
społeczną i teologiczną i zyskać dla Polaków przynajmniej równe 
prawa z innymi narodowościami w zakresie życia religijno-koś- 
cielnego, a teologii przywrócić jej ewangelijną postać i Chrystu
sowy obiektywizm. Ale jeszcze na kilka miesięcy przed wyjazdem 
do Rzymu, który nastąpił w styczniu 1898 roku, a więc w maju 
1897 roku ks. Franciszek Hodur, który już wraz z coraz rosnącą 
rzeszą oddanych mu Polaków pogłębiał i upowszechniał ideę una
rodowienia Kościoła, w artykule pt. Kościół Narodowy bardzo w y
raźnie napisał: „Żeby nasz Kościół Rzymskokatolicki stał się na
rodowym (czyli polskim, n.), nie trzeba koniecznie zrywać z Rzy
mem i tworzyć jakąś nową sektę odmienną. Nie, z prawd przez 
nas dotychczas wyznawanych nie odrzuciliśmy żadnej, żądać 
tylko winniśmy w ustroju społeczno-administracyjnym reform 
w duchu demokratycznym. I tak niesłychany jest przecież ana
chronizm w dzisiejszych czasach, że naród polski nie ma żadnego 
wpływu na wybór biskupów i księży dla siebie przeznaczonych” 1. 
A zatem ks. Franciszek Hodur nie chciał odrywać się od Rzymu, 
nie chciał tworzyć sekty!

Przybywszy do Rzymu ks. Franciszek Hodur mimo rozlicz
nych starań nie został przyjęty przez papieża, ani złożone przez 
delegację postulaty nie zostały uwzględnione, a kiedy jesienią 
tegoż 1898 roku nadeszła do legata papieskiego W Waszyngtonie 
pisemna odpowiedź odmowna, negatywna, ks. Franciszek Hodur

1 Straż z 15.Y.1897 r.

28



po naradzie z kilkaset liczącą grupą Polaków tego rodzaju treści 
pisma nie przyjął do wiadomości, przeciwnie, zdecydowanie ją 
odrzucił, co przekazał miejscowym biskupom rzymskokatolickim 
i legatowi papieskiemu w Waszyngtonie. W kolejnej ich odpowie
dzi —  spotkała ks. Franciszka Hodura ekskomunika, klątwa, 
a więc praktycznie i formalnie wyłączenie z Kościoła Rzymsko
katolickiego. Można więc bardzo wyraźnie powiedzieć: Ks. Fran
ciszek Hodur aż do czasu formalnego wyłączenia go a zarazem 
później i własnego wyłączenia się z Kościoła Rzymskokatolickie
go był ortodoksyjnym kapłanem rzymskokatolickim. I to teolo
giczne, doktrynalne, rzymskokatolickie uzależnienie, nawet w 
tych kilkudziesięciu następnych latach samodzielnej i niezależnej 
działalności kościelnej w postaci zorganizowania Polskiego Naro
dowego Katolickiego Kościoła i wypowiadania oraz realizowania 
własnych, innych niż rzymskokatolickie, poglądów i praktyk, nie 
opuszczało go, przeciwnie — w dużej mierze warunkowało jego 
działalność i niektóre jego — jak to już powiedziałem — poglą
dy. .

Ale trzeba jeszcze zwrócić uwagę na inne ważne uzależnie
nie, inne — i to wybitnie społeczne uwarunkowanie, które stało 
się nie tylko ważnym ale —  twierdzę — iż równorzędnym z teo
logicznym wykształceniem i wychowaniem ks. F. Hodura, 
zwłaszcza podczas jego studiów i pierwszych lat działalności ka
płańskiej —  współczynnikiem całej jego następnej działalności 
kościelnej. Społeczne uwarunkowanie to panujące — o czym już 
wspomniałem i celowo powtarzam —  ówcześnie w Polsce sto
sunki polityczne i społeczno-gospodarcze, a potem stosunki spo
łeczne panujące w Ameryce wśród Polaków,, wyzyskiwanych 
a równocześnie i poniżanych, zwłaszcza przez duchowieństwo 
irlandzkie i niemieckie. W umyśle młodego kleryka a potem ka
płana rzymskokatolickiego, a później biskupa organizatora Pol
skiego Narodowego Katolickiego Kościoła i reformatora kościel- 
no-teologicznego, sprawy społeczne, nierówności i niesprawiedli
wości społeczne zajmowały zawsze istotne ważne miejsce w ca
łej działalności biskupa Franciszka Hodura i w znacznym stop
niu ją warunkowały.
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Można więc powiedzieć, że zarówno teologia rzymskokatolicka, 
jak i niesprawiedliwości i nierówności społeczne widziane w Pol
sce i w Ameryce stały się podstawowymi społecznymi uwarunko
waniami kościelnej samodzielnej i kościelnej niezależnej działal
ności biskupa Franciszka Hodura. Działalności opartej w przy
szłych latach nie tyle już o ortodoksyjną teologię rzymskokato
licką, ile w dużej mierze pod wpływem owych uwarunkowań
0 swoją filozofię tej teologii. Celem tej działalności, celem pierw
szym, czasowo biorąc, było wyzwolenie Polaków z ucisku i zale
żności od obcych biskupów i duchownych, jako też spod nie
sprawiedliwej wobec Polaków w ogóljs, a żyjących i mieszkają
cych szczególnie w Ameryce Północnej, postawy papieża, krzy
wdzącego stosunku Kościoła Rzymskokatolickiego. I tak można 
tu stwierdzić, iż teoretycznie i praktycznie ks. Franciszek Hodur 
może być uważany za prekursora dzisiaj tak dyskutowanej teo
logii wyzwolenia. Za prekursora teologii wyzwolenia ludu pols
kiego w Ameryce spod niewoli ideowej i materialnej, pieniężno- 
-ekonomicznej, papiestwa i biskupów oraz duchowieństwa irlandz
kiego i niemieckiego, w ogóle rzymskokatolickiego, i to w zasa
dzie środkami i sposobami pokojowymi. Zostały one ujęte w na
czelnym haśle działalności biskupa Franciszka Hodura. Pierw
szym środkiem to: Prawda — głościć prawdę; drugim środkiem, 
bardzo ważnym jest Praca, sumienna, zaangażowana, ilościowo
1 jakościowo dobra, ale owoc tej i takiej pracy Polaków miał 
pozostać własnością Polaków, w ich dyspozycji, w Polskim Koś
ciele, nie w Rzymie, nie w skarbcach obcego i wrogiego Polsce 
i Polakom duchowieństwa; trzecim środkiem to Walka, tak —  
walka, ale nie na pięści, czy przy pomocy broni palnej, ale 
w oparciu o treści prawdy ideowej i w celu ich głoszenia i to 
przede wszystkim poprzez własny przykład życia, i poprzez do
brze rozumianą propagandę. Tymi naczelnymi i wiodącymi środ
kami, realizacją ich treści biskup Franciszek Hodur wraz z sobie 
oddanymi kapłanami i ludem polskim zmierzał do zwycięstwa 
sprawy polskiej, to zwycięstwo zapewniał i ujął je we wspom
nianym haśle: „Prawdą, Pracą, Walką —  zwyciężymy” 2. O tych 
i innych środkach urzeczywistniania swoich zamierzeń, które
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począł realizować i w dużej mierze zrealizował w zorganizowa
nym przez siebie Kościele —  Polskim Narodowym Katolickim 
Kościele, pisze obszerniej biskup Franciszek Hodur w pracy swo
je j pt. Jaki K ościół3? Tu jednak miejsce, aby zaznaczyć, że jesz
cze w petycji złożonej w Watykanie, ks. Franciszek Hodur, bo 
On był z pewnością jej autorem, napisał również: „poza tymi 
postulatami, które nie dotykają zresztą dogmatów wiary ani ustro
ju św. Rzymskiego Kościoła... poddajemy się z całym zaufaniem 
kierownictwu św. Matki Kościoła” 4. Wszelako nic nie zyskawszy 
w Rzymie, wracał do Ameryki już innym człowiekiem, wracał 
w poczuciu, iż również w Rzymie, w Watykanie, realizacja teolo
gii Jezusa Chrystusa jest warunkowana aktualnymi sytuacjami 
politycznymi i społecznymi, ale tylko górnych warstw społecz
nych, a nie ogółu ludności, i odpowiednio dostosowywana do nich 
i cfd ich interesów uzależniana, i nimi warunkowana.

Ks. Franciszek Hodur do Ameryki wrócił z inną wizją Kościo
ła, wizją opartą w Jego rozumieniu o Pismo św. i Tradycję, ale 
i uwarunkowaną społecznymi potrzebami ludzi, konkretnie —  
Polaków, zarówno w zakresie ich aktualnego ziemskiego, jak 
i pozagrobowego życia.

Kiedy w 1898 roku biskupi rzymskokatoliccy rzucili klątwę 
na biskupa Franciszka Hodura i stosowali wobec niego wraz ze 
swoimi duchownymi i świeckimi rzymskokatolikami różnego ro
dzaju szykany, również w stosunku do wyznawców organizowa
nego Polskiego Kościoła, do zwalniania ich z pracy i aresztowań 
włącznie, biskup Franciszek Hodur w książce pt. Nowe Drogi 
(Scranton, 1901) m.in. napisał: „Lud Scrantoński i ci, co z nim 
trzymają, znają tylko jednego biskupa, jednego mistrza nad so
bą, Jezusa Chrystusa, i znają księży, którzy mają w Jego imie
niu głoście ewangelię czystą, żyć po Bożemu i naród do Boga 
prowadzić. Infuła jest dla nas symbolem tyranii, przewrotności, 
a pastorał przypomina bat ekonoma i nahajkę kozacką. Więc

* Ks. bp Fr. Hodur, Pisma, t. I, s. 10.
* Pisma, t. I, s.-12— 60.
4 Straż, 2 lipca 1898 (za: W. Wysoczański, Polski nurt starokatol., s. 67.
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precz z infułami, precz z pastorałami” 5. W książce zaś już w y
żej wspomnianej, Jaki Kościół m.in. napisał: ,„Nie będzie ten 
Kościół (tj. organizowany i następnie zorganizowany i działają
cy —  Polski Narodowy —  jakiś czas zwany Reformowany, po
tem —  Katolicki Kościół) głosił nauki o Bogu, objawiającym się 
na podobieństwo człowieka: mściwym, kapryśnym, niesprawie
dliwym, ale o Bogu-0jcu powołującym do bytu miliardy wszech- 
istot, a nade wszystko człowieka” ..., który „będzie rósł pod mi
łościwą opieką Ojca-Stwórcy” ... „aż się (człowiek, n.) zbliży do 
swego przeznaczenia, swego celu i szczęścia ostatecznego. Aż się 
stanie godnym świadomego współistnienia i współdziałania z Bo
giem” 6. To już jest w dużej mierze teologiczna filozofia biskupa 
Franciszka Hodura. Ale dalej pisze: „nie będzie straszył Kościół 
takim piekłem, w które sam nie wierzy” ... „Nie będzie się pano
szył w Chrystusowym Kościele nowego czasu papież-król, wyro
sły na średniowiecznym fanatyzmie... Duch Boży będzie panował 
w  tym nowożytnym Kościele, nie tylko w niedzielę, w natchnio
nym kazaniu na ambonie i ołtarzu, nie tylko w rozmodleniu 
pobożnych, szlachetnych mas ludu, ale w każdym świadomym, 
dobrowolnie akc’ e robotnika, wytwarzającego dla wspólnego 
dobra nowe bogactwa, w każdym prawie, uchwalonym w narodo
wym zgromadzeniu, w każdej czynności urzędnika-obywatela, 
współtwórcy i współwykonawcy w wielkim społecznym warszta
cie. Nowożytny Kościół Chrystusowy nie będzie błogosławił ani 
tolerował kast i uprzywilejowanych stanów. Skruszy bałwany, 
przed którymi się kornie modlono i składano ofiary z godności 
i szczęścia ludzkiego. Biskupi, księża nie będą stanowili w Chrys
tusowym Kościele uprzywilejowanej, pasożytniczej klasy, obwa
rowanej prawem Kościoła i państwa, ale będą światłymi, poży
tecznymi obywatelami społeczeństwa, tłumaczami Chrystusowej 
ewangelii, ,moralnych praw objawionych w istocie widzialnego 
świata i w  szczególniejszym stosunku Boga do człowieka, wyra
żonym tak często w mistycznych przejawach Stwórcy... Gdy no-

5 Pisma, t. I. s. 9.
6 Pisma, t. I, s. 13.—14.
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wożytny ksiądz będzie sam prowadził życie moralnie piękne, oby
watelskie, pożyteczne..., gdy będzie badał Prawdę i głosił ją lu
dowi..., gdy będzie dźwigał, cieszył, umacniał, t o . któż nazwie 
wtedy takiego księdza, tego Bożego robotnika, chwastem, pija
wką, pasożytem albo przeklętym paskarzem narodu?” 7. Ostro 
osądzał też i przedstawił papiestwo 8. Przytoczył też biskup Fran
ciszek Hodur opinię w tym zakresie jednego z papieży, miano
wicie pap. Hadriana VI o stanie Kościoła, wypowiedzianą w  1523 
roku: „M y wiemy, że działy się wstrętne rzeczy u stóp stolicy 
świętej. Wszystko tu było zbeszczjaszczone. Zło rozpoczęło się 
w  głowie, a przeszło do członków. To jest zdumiewające. My 
wszyscy, prałaci i kler, zeszliśmy z drogi prawej i przez długi 
czas nie było między nami ani jednego, który by dobrze czynił” 9. 
Wreszcie bardzo krytycznie ocenia biskup Franciszek Hodur dzie
je Kościoła Rzymskokatolickiego, zwłaszcza również ostatnich 
kilku wieków, szczególnie w tym i samego rzymskiego katoli
cyzmu, a czyni to w aspekcie filozoficznie ujętej, w dużej mierze 
własnej interpretacji, teologii m.in. w pracy pt. Prawo istnienia 
Polskiego Narodowego Kościoła10 * u . W Liście, skierowanym 
do Ignacego Paderewskiego, a wydrukowanym pt. Rzym czy 
Polska biskup Franciszek Hodur, m.in. stwierdza, iż niemal wszy
scy wielcy polscy uczeni byli antyrzymscy, albo niie byli prawo
wiernymi rzymskimi katolikami. Pisze m.in. tak: „Najznakomitsi 
polscy filozofowie X IX  wieku, to Hoens-Wroński, Trentowski, 
Cieszkowski, Libelt i Struve, ale żaden z nich nie był prawo
wiernym katolikiem” 12. I na wielu innych jeszcze miejscach 
i w późniejszych latach swojej kościelnej działalności biskup 
Franciszek Hodur pisał i wypowiadał się bardzo krytycznie o Koś
ciele Rzymskokatolickim, o rzymskokatolicyzmite jako o . odbie
gającym od ducha i treści Ewangelii systemie, o niegodnych ka
płanach, o fałszywej legitymacji, wystawianej przez przedstawi-

7 Tamże, s. 14— 15.
8 Jaki Kościół, pisma, t. I, s. 34 i in.
3 Tamże, s. 39.

10 j u pisma, t. I, s. 61—79 oraz s. 72—73 w szczególności.
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cieli tegoż Kościoła, zwłaszcza papieży —  legitymacji uprawnia
jącej do wejścia do nieba albo wtrącenia do piekła. I aczkolwiek 
z większym czy mniejszym nasileniem to bardzo negatywne na
stawienie biskupa Franciszka Hodura do Kościoła Rzymskokato
lickiego charakteryzuje całe jego życie i całą Jego kościelną dzia
łalność, w której jednak dominowały mimo wszystko Jego własne 
spojrzenia teologiczne, niejednokrotnie bardziej filozoficzne i uza
leżniane od faktów społecznych i ich uwarunkowań, to jednak 
rok 1907 zajmuje tu szczególne miejsce. Dlaczego?

II. Rok 1907 —  ks. Franciszek Hodur biskupem starokatolickim, 
a Polski Narodowy Katolicki Kościół w rodzinie Kościołów 
Starokatolickich Unii Utrechckiej.

Jak z innych referatów czy skądinąd wiemy, czy dowiemy się, 
29 września 1907 roku ks. Franciszek Hodur otrzymał sakrę 
biskupią w Utrechcie z rąk biskupów starokatolickich, mia
nowicie arcybiskupa Gerarda Gulla i współkonsekratorów J. van 
Thiela z Haarlemu i M. B. Spita z Deventeru, a tym sa
mym, przyjąwszy uprzednio Deklarację Utrechcką z 1889 roku, 
sam stał się członkiem Międzynarodowej Konferencji Biskupów 
Starokatolickich z siedzibą w Utrechcie, a Polski Narodowy Ka
tolicki Kościół został zaliczony do rodziny Kościołów Starokato
lickich. W tym bardzo doniosłym fakcie zawarte jest nie tylko 
odejście od poglądów na biskupstwo a poprzez jego pojęcie na 
istotę Kościoła tak ks. Franciszka Hodura, jak i współpracują
cego-z  nim już dość licznego grona świeckich i duchownych 
narodowców, ale i od społecznych uwarunkowań, które determi
nowały go i ukierunkowywały jego kościelną działalność po po

12 Pisma, t. I, s. 89.
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wrocie z Rzymu. Odejście od poglądów na biskupstwo a poprzez 
jego pojęcie na istotę Kościoła, bo m.in. zebrani pod jego prze- 

\ wodnictwem na zgromadzeniu parafialnym w Scranton, dnia 16 
grudnia 1900 roku narodowcy postanowili: „już nigdy więcej nie 
pukać o zgodę do biskupów amerykańskich” , a —  jak w oparciu
o odnośne źródła —  pisze w swojej książce bp doc. dr hab. Wiktor 
Wysoczański: „część zgromadzonych wyraziła też opinię, że Scran- 
tonianie mogą uznać nad sobą „tylko polskiego biskupa” 13. Od
tąd też —  „ze zrozumiałych względów —- w grupie scrantońskiej 
następuje wyraźna radykalizacja poglądów” ... a „radykalizm” 
ten „ujawnił się szczególnie w pojmowaniu godności biskupiej. 
W 1901 roku ks. Franciszek Hodur wyznał: ... „u nas, w Scranton, 
postawił naród kwestię jasno i orzekł, iż polski ksiądz, pocho
dzący z ludu i pracujący dla ludu, więcej u niego znaczy, niźli 
rzymscy i nierzymscy biskupi” 14. Oczywiście był to niekatolicki 
pogląd na istotę biskupstwa i Kościoła! Ale, i to już poważnej 
grupy zaangażowanych w zorganizowanie własnego, niezależnego, 
wolnego, Kościoła, coraz rosnącego grona Polaków w Ameryce. 
Społeczne więc uwarunkowanie i uzależnienie w ciągu następnych 
lat, zostało zmienione wprowadzeniem do teologii nieco filozofii, 
nieco racjonalizmu. I mimo rzucanych na biskupstwo jako takie, 
a szczególnie konkretnie na biskupów niepochlebnych opinii —  
zwołany przez ks. Franciszka Hodura wraz ze współpracującymi 
z nim księżmi i świeckimi działaczami narodowymi I synod Pol
skiego Narodowego Katolickiego Kościoła w dniach 6— 8 wrześ
nia 1904 roku w Scranton m.in. podjętymi uchwałami wybrał 
ks. Franciszka Hodura biskupem, a sakrę biskupią, jak już wspo
mnieliśmy— przyjął on w Utrechcie w 1907 roku, a Polski Naro
dowy Katolicki Kościół tym samym przyjął również katolicki, 
ściślej starokatolicki ustrój episkopalny.

Odejście od społecznych uwarunkowań nie tylko w latach 
1904— 1907, ale i następnych, czyli filozofia ich teologii ujawniła

15 Polski nurt starokatolicyzmu, Zakład Wydaw. „Odrodzenie”, Warszawa 
1977, s. 69—70.

14 Tamże, s. 70.
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się m. in. przede wsżystkim właśnie teraz nie w odejściu od ka- 
tolickości organizowanego, a potem rozwijającego się Kościoła 
Narodowego, bo rzymskokatolicyzm mimo wszystko, co już pod
kreślaliśmy, przez całe życie i całą kościelną działalność biskupa 
Franciszka Hodura w istocie go nie opuszczał, owszem uzależniał 
go w swojej myśli i powodował, że interpretował swoją filozofią, 
swoim racjonalizmem, swoją teologią, albo filozofią teologii tych
że uwarunkowań, przede wszystkim uwarunkowaniami rzymskie-, 
go katolicyzmu, w którym wyrósł i wychował się, ale w nawróć
cie do niego, werbalnie w ujęciu i praktyce pierwszych wieków 
chrześcijaństwa —  z nielicznymi wyjątkami. Zwyciężyło więc 
ortodoksyjnie katolickie ukierunkowanie usiłowań Scrantonian 
i ks. Franciszka Hodura sprzed powrotu delegacji z Rzymu, a 
odrzucony został radykalizm kościelny i społeczny okresu paru 
lat po powrocie delegacji z Rzymu. Wśród nielicznych wyjątków, 
związanych z moim tematem, należy tu wymienić i krótko omó
wić następujące: 1. Stosunek biskupa Franciszka Hodura do tzw. 
sprawy społecznej i narodowej, w ogóle do spraw społecznych;
2. Inny pogląd biskupa Franciszka Hodura na niektóre prawdy 
wiary niż pogląd rzymskokatolicki, a mianowicie: pogląd na prze
kazywanie skutków grzechu pierworodnego; 3. Wprowadzenie no
wego sakramentu głoszenia i słuchania Słowa Bożego; 4. Pogląd 
biskupa Franciszka Hodura na piekło i istotę jego, kary, jako też 
problemu jego czasowośc-i czy wiećzystości.

Ad I. Fundamentem wszelkich spraw społecznych i politycz
nych jest według biskupa Franciszka Hodura przekonanie, iż na 
Ziemi zostanie założone „Królestwo Boże, to jest doskonałe 
społeczeństwo ludzkie” 15. To społczeństwo nazywa też w pracy 
pt. Rzym czy Polska „Królestwem Chrystusowym, pod które 
założył fundamenty Boski Nauczyciel z Nazaretu” a w  efekcie 
ma ono stać się „federacją, wszystkich narodów ziemi, poddanych 
jednemu prawu, opartemu o równość, sprawiedliwość i poświę
cenie się wzajemne” 16. Obywatel tego społeczeństwa, tego K ró-

15 Pisma, t. I, Jaki Kościół, s. 44.
10 Pisma, t. I, R zym  czy Polska, s. 99— 100.
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ściołem, Kościołem, który troszczył się i troszczy również
0 ziemskie sprawy człowieka, warunki jego pracy i płacy, 
mieszkania, o rozwój oświaty i kultury, ale pełnym uzależnieniem
1 uwarunkowaniem jego powstania i działania była i jest troska
0 zbawienie duszy ludzkiej. I wydałoby się, iż biskup Franciszek 
Hodur tę ważną przecież i istotną, życiową, ziemską tematykę 
społeczną ujmie jakoś zasadniczo w swojej pracy Kościół 
a sprawa społeczna. Nie! Istotę swojego stosunku w tym za
kresie i poglądu biskup Franciszek Hodur utożsamia mutatis 
mutandis z głosem św. Jana Chryzostoma, którego kazania ury
wek przytacza: „Mówicie —  wołał natchniony obrońca wyzyski
wanych, jeden z największych katolickich kaznodziejów, Jan 
Chryzostom, biskup Konstantynopola —  że ubodzy są próżnia
kami i dlatego cierpią nędzę. Ale czy wy bogacze, tak bardzo 
się zapracowujecie? Czy wy nie zbieracie owoców cudzego 
trudu, odziedziczonych po przodkach? Czy wy nie obciążacie in
nych wyczerpującą pracą, aby sami w próżniactwie, zbytku
1 swawoli spożywać owoce cudzego wysiłku” ? I po tym cytacie 
biskup Franciszek Hodur od siebie dodaje: „Powyższy ustęp wy
jęty z mowy wielkiego biskupa streszcza w  sobie zapatrywania 
wszystkich prawie wybitniejszych przywódców chrześcijaństwa 
pierwszych czterech stuleci”  21. W późniejszych wiekach —  stwier
dza biskup Franciszek Hodur —  niestety kościół Rzymskokatolicki, 
a i inne Kościoły, poszły raczej z władzą polityczną, z bogatymi, 
nie z ludem. Podobnie rzecz się ma z treścią podpunktu w pracy 
pt. Nasza wiara, mianowicie: Sprawa społeczna i narodowa22, 
gdzie nawet przejaskrawił i zbyt jednostronnie przedstawił pa
triotyzm Jezusa Chrystusa do Palestyny, do narodu żydowskiego, 
nie podkreślając, albo bardzo niewyraźnie, uniwersalność czy 
uniwersalizm przecież Jezusa Chrystusa osobiście i Jego DzieŁa. 
Ten stan rzeczy, z nielicznymi dobrymi wyjątkami, trzeba zmie
nić, trzeba wrócić do pierwszych wieków chrześcijaństwa, do 
samodzielnej działalności Kościoła, również działalności spo

21 Tamże, s. 78.
22 Tamże, s. 99.
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łecznej, w której —  pisze biskup Franciszek Hodur —  traktować 
należy kobietę jako istotę równą mężczyźnie, a kapłanom po
zwalać na zawieranie małżeństwa, „bo —  stwierdza biskup Fran
ciszek Hodur —  rzymski zakaz zawierania przez kapłanów małżeń
stwa stał się „źródłem nowego niezadowolenia i wypaczenia 
natury ludzkiej” 23. Ta rzymska reforma, dokonana przez pap. 
Grzegorza VII „odcięła księdza od społeczeństwa ludzkiego, jako 
ojca i obywatela, a zrobiła zeń kosmopolityczne narzędzie w ręku 
rzymskiego arcykapłana, którćmu zachciało się rządzić światem 
przy pomocy dobrze zorganizowanej sieci niższego i wyższego 
duchowieństwa i od niego zależnych karierowiczów” 24.

Ad 2. Z doktryny teologicznej Polskiego Narodowego Kato
lickiego Kościoła biskup Franciszek Hodur odrzucił trwałe 
przechodzenie skutków grzechu pierworodnego na rodzące się 
dzieci. Swoją w tym zakresie filozofię teologii rzymskokatolickiej 
tak uzasadnił w Apokalipsie X X  wieku: „Teologia moralna 
określa grzech jako świadome i dobrowolne przestąpienie prawa 
obowiązującego w sumieniu. Jest to zupełnie jasne i uzasadnione 
określenie. Mówi nam, że ludzka czynność wtedy tylko jest grze
szną, pociągającą za sobą winę i karę, gdy jest spełniona świa
domie i dobrowolnie. Pierworodny grzech miał być popełnionym 
przez pierwszych rodziców osiem tysięcy lat, a może sto tysięcy 
lat temu, nie mógł więc późniejszy człowiek brać udziału w  tej 
grzesznej czynności, ani swoją świadomością, ani wolą, ani ko
rzystać ze swobody działania, bo jeszcze nie żył. Nie może więc 
być karany za to, czego nie popełnił. Oprócz tego musi być wzięty 
pod uwagę inny jeszcze wzgląd przy rozważaniu grzechu pier
worodnego w tym znaczeniu, jak go tłumaczy Kościół rzymski. 
Czyn ludzki spełniany jest siłami duszy i ciała i na te czynniki 
spada odpowiedzialność za grzechy. Zgodnie z nauką większości 
Kościołów chrześcijańskich, a między innymi również zgodnie 
z nauką Kościoła rzymskiego, dusza ludzka zostaje powołana 
do bytu specjalnym, twórczym aktem Boga w chwili poczęcia

23 Tamże.
21 Tamże.
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lestwa —  człowiek —  „człowiek jest —  według biskupa Franci
szka Hodura —  istotą społeczną, nie tylko w  tym znaczeniu, 
że -żyje z podobnymi sobie istotami w przyczynowym związku 
i musi współpracować dla własnego dobra, jeśli chce z, niego 
korzystać, ale też w znaczeniu wyższym, szerszym, jest zależny 
od Pierwszej Przyczyny —  wszelkiego istnienia, od Najwyższego 
Organizatora wszechświata, spojony z Nim duchowymi i mo
ralnymi węzłami stanowiącymi o jego świadomym bycie, o jego 
rozwoju i dążeniu ostatecznym. Człowiek nie może się odosobnić 
bezkarnie od natury, od rodziny, od narodu, o d . państwa, od 
Kościoła, od Boga. Każde takie zboczenie sprowadza fatalne, 
straszne następstwa” 17. Celem człowieka, istoty społecznej, jest 
zbawienie, napisał w tejże samej rozprawce biskup Franciszek 
Hodur, „bo jak największym przywilejem człowieka jest zba
wienie, tak najświętszym Bożym prawem jest pomoc dla czło
wieka, by to zbawienie osiągnął” 18. W  krótkim zaś rozważaniu 
pt. Wstań w  punkcie: Czego dusza ludzka potrzebuje na ziemi —  
tak pisze: „Głównym jej zadaniem jest przygotowanie człowieka 
dla Królestwa Bożego, to jest takiego społeczeństwa ludzkiego, 
w  którym panowałaby harmonia między Bogiem a człowiekiem, 
w  którym człowiek czytałby bezpośrednio zamiary Boże wzglę- 

f dem sj.ebie, współpracował w ich urzeczywistnieniu i przez to 
ssię uszczęśliwiał” 19. W Apokalipsie X X  Wieku biskup Franciszek 
Hodur jeden podpunkt zatytułował: Kościół a sprawa społeczna20. 
Niestety —  mogłoby srę wydawać, że Polski Narodowy Kato-- 
licki Kościół a głównie Jego organizator, biskup Franciszek 
Hodur, w swoich publikacjach a również w swoich działaniach 
■wiele miejsca i czasu poświęci właśnie sprawom społecznym. 
sNie — wszystko świadczyło i świadczy o tym, że Dzieło biskupa 
^Franciszka Hodura nie było i nie jest i nie miało być jakimś 
ruchem społecznym, ale miało być i jest przede wszystkim Ko-

( J---------i--------------------------------------

17 Pisma, t. I, Słowa Prawdy, s. 174.
18 Tamże.
** Pisma, t. II, Apokalipsa X X  wieku, s. 77—81.
“  Pisma, t. II, Apokalipsa X X  w., s. 77—81.
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ściołem, Kościołem, który troszczył się i troszczy również
0 ziemskie sprawy człowieka, warunki jego pracy i płacy, 
mieszkania, o rozwój oświaty i kultury, ale pełnym uzależnieniem
1 uwarunkowaniem jego powstania i działania była i jest troska
0 zbawienie duszy ludzkiej. I wydałoby się, iż biskup Franciszek 
Hodur tę ważną przecież i istotną, życiową, ziemską tematykę 
społeczną ujmie jakoś zasadniczo w swojej pracy Kościół 
a sprawa społeczna. Nie! Istotę swojego stosunku w tym za
kresie i poglądu biskup Franciszek Hodur utożsamia mutatis 
mutandis z głosem św. Jana Chryzostoma, którego kazania ury
wek przytacza: „Mówicie —  wołał natchniony obrońca wyzyski
wanych, jeden z największych katolickich kaznodziejów, Jan 
Chryzostom, biskup Konstantynopola —  że ubodzy są próżnia
kami i dlatego cierpią nędzę. Ale czy wy bogacze, tak bardzo 
się zapracowujecie? Czy wy nie zbieracie owoców cudzego 
trudu, odziedziczonych po przodkach? Czy wy nie obciążacie in
nych wyczerpującą pracą, aby sami w próżniactwie, zbytku
1 swawoli spożywać owoce cudzego wysiłku” ? I po tym cytacie 
biskup Franciszek Hodur od siebie dodaje: „Powyższy ustęp wy
jęty z mowy wielkiego biskupa streszcza w  sobie zapatrywania 
wszystkich prawie wybitniejszych przywódców chrześcijaństwa 
pierwszych czterech stuleci”  21. W późniejszych wiekach —  stwier
dza biskup Franciszek Hodur —  niestety kościół Rzymskokatolicki, 
a i inne Kościoły, poszły raczej z władzą polityczną, z bogatymi, 
nie z ludem. Podobnie rzecz się ma z treścią podpunktu w pracy 
pt. Nasza wiara, mianowicie: Sprawa społeczna i narodowa22, 
gdzie nawet przejaskrawił i zbyt jednostronnie przedstawił pa
triotyzm Jezusa Chrystusa do Palestyny, do narodu żydowskiego, 
nie podkreślając, albo bardzo niewyraźnie, uniwersalność czy 
uniwersalizm przecież Jezusa Chrystusa osobiście i Jego DzieŁa. 
Ten stan rzeczy, z nielicznymi dobrymi wyjątkami, trzeba zmie
nić, trzeba wrócić do pierwszych wieków chrześcijaństwa, do 
samodzielnej działalności Kościoła, również działalności spo

21 Tamże, s. 78.
22 Tamże, s. 99.
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łecznej, w której —  pisze biskup Franciszek Hodur —  traktować 
należy kobietę jako istotę równą mężczyźnie, a kapłanom po
zwalać na zawieranie małżeństwa, ,,bo —  stwierdza biskup Fran
ciszek Hodur —  rzymski zakaz zawierania przez kapłanów małżeń
stwa stał się „źródłem nowego niezadowolenia i wypaczenia 
natury ludzkiej” 23. Ta rzymska reforma, dokonana przez pap. 
Grzegorza VII „odcięła księdza od społeczeństwa ludzkiego, jako 
ojca i obywatela, a zrobiła zeń kosmopolityczne narzędzie w ręku 
rzymskiego arcykapłana, którćmu zachciało się rządzić światem 
przy pomocy dobrze zorganizowanej sieci niższego i wyższego 
duchowieństwa i od niego zależnych karierowiczów” 24.

Ad 2. Z doktryny teologicznej Polskiego Narodowego Kato
lickiego Kościoła biskup Franciszek Hodur odrzucił trwałe 
przechodzenie skutków grzechu pierworodnego na rodzące się 
dzieci. Swoją w tym zakresie filozofię teologii rzymskokatolickiej 
tak uzasadnił w Apokalipsie X X  wieku: „Teologia moralna 
określa grzech jako świadome i dobrowolne przestąpienie prawa 
obowiązującego w sumieniu. Jest to zupełnie jasne i uzasadnione 
określenie. Mówi nam, że ludzka czynność wtedy tylko jest grze
szną, pociągającą za sobą winę i karę, gdy jest spełniona świa
domie i dobrowolnie. Pierworodny grzech miał być popełnionym 
przez pierwszych rodziców osiem tysięcy lat, a może sto tysięcy 
lat temu, nie mógł więc późniejszy człowiek brać udziału w  tej 
grzesznej czynności, ani swoją świadomością, ani wolą, ani ko
rzystać ze swobody działania, bo jeszcze nie żył. Nie może więc 
być karany za to, czego nie popełnił. Oprócz tego musi być wzięty 
pod uwagę inny jeszcze wzgląd przy rozważaniu grzechu pier
worodnego w tym znaczeniu, jak go tłumaczy Kościół rzymski. 
Czyn ludzki spełniany jest siłami duszy i ciała i na te czynniki 
spada odpowiedzialność za grzechy. Zgodnie z nauką większości 
Kościołów chrześcijańskich, a między innymi również zgodnie 
z nauką Kościoła rzymskiego, dusza ludzka zostaje powołana 
do bytu specjalnym, twórczym aktem Boga w chwili poczęcia

23 Tamże.
21 Tamże.
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człowieka. Jakby więc Pan Bóg mógł stwarzać za każdym aktem 
ludzką duszę z góry obarczoną grzechem, winą, przeciwną Bogu, 
sprzyjającą szatanowi, a nawet mu poddaną, jak chce tego nauka 
rzymskiego Kościoła?

„Tego' rodzaju teorie sprzeciwiają się naszemu pojęciu o Bogu,
o Jego istocie świętej, o Jego sprawiedliwości, a godności ludz
kiej. Rzymska nauka o grzechu pierworodnym i jego fatalnych 
następstwach tworzyła w minionych czasach zaczarowane koło, 
w którym tańczył nieszczęśliwy człowiek swój obłędny taniec” 25.

Ad 3. Natomiast obok wprowadzenia do liturgii języka naro
dowego, czym m. in. biskup Franciszek Hodur wyprzedził II sobór 
watykański, konkretniej języka polskiego, spowiedzi przed ołta
rzem i innych jeszcze zmian czy uzupełnień, do doktryny te
ologicznej Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła wprowa
dził sakrament głoszenia i słuchania Słowa Bożego. Uzasadnił 
swoje przekonanie o słuszności podjęcia takiej decyzji następu
jąco, pisząc w  pracy pt. Rzym czy Polska26: „Wielkim sakra
mentem Chrystusowego i Narodowego Kościoła zarazem, w  myśl 
ustanowienia Boskiego Założyciela, jest głoszenie i słuchanie, Sło
wa Bożego. Bóg przemówił przez usta Jezusa Chrystusa, gdy 
więc Narodowy ksiądz powtarza ewangelię Jezusową, w tym 
samym celu co On, w tym samym duchu tłumaczy ją, uprzy
stępnia, stosownie do potrzeb czasu wyjaśnia, spełnia najwyższy 
urząd, głosi wolę Bożą, a ci, co słuchają godnie Słowa Eożego, 
łączą się i jednoczą ze Stwórcą i Zbawcą swoim” 27.

Ad 4. Wprowadził też biskup Franciszek Hodur inne pojęcie 
piekła, stosując tu również raczej filozofię teologii niż egzegezę 
odnośnych tekstów Pisma św. Uczynił to przede wszystkim w bro
szurze pt. Dogmat o p iekle28. Biskup Franciszek Hodur pisze: 
„Nie przeczymy istnieniu piekła... atoli to piekło, jakie dziś 
jeszcze ciągle rzymscy duchowni przedstawiają, to wymysł cho
robliwej fantazji,' to stary zabytek pogański, niegodny czystego

85 Pisma, t. II, Apokalipsa X X  w., s. 69.
26 Pisma, t. I, s. 99.
27 Pisma, t. I, s. 99.



chrzęścijanizmu” 29. „Kościół Polski Narodowy tak rozumie pie
kło, jak je Zbawiciel rozumiał. To znaczy męki moralne, duchowe, 
stokiroć gorsze od roztopionej siarki i smoły, jakie trapić będą 
dusze człowieka, który zuchwale odwracał się za życia od Boga, 
od prawdy przedwiecznej, od światła nauki, czyli od ducha świa
tłości, a skłaniał się ku ciemnocie fanatycznej, czyli ku duchowi 
ciemności. Tam też pójdzie, gdzie pragnął. Atoli bez Boga dusza 
ludzka szczęścia zaznać nie może. Otóż ten brak Boga jest naj
większą karą dla duszy, jest jej piekłem. Dusza bez Boga to 
gałązka oderwana od drzewa. • Nie zginie, bo we wszechświecie 
nic nie ginie, ale usycha i marnieje” 30. Tak, ale to piekło według 
biskupa Franciszka Hodura nie, istnieje wiecznie. W pracy pt. 
Nasza Wiara pisze tak: „Wszystko musi osiągnąć ostateczny cel 
zamierzony przez Stwórcę, bo inaczej nie byłby Bóg wszech
mocnym, a więc i człowiek musi osiągnąć ostateczny cel swego 
bytu. A cóż stanowi ten ostateczny cel człowieka? Nie może być 
tym ostatecznym celem człowieka wieczna katusza, wieczne 
piekło, bo by się to sprzeciwiało wszechmądrości i wszechdobroci 
Bożej, ale może być tylko poznanie prawdy, zdobycie sprawie
dliwości i posiadanie niezamąconego szczęścia” 31. „Mądrość, do
broć i sprawiedliwość Boża sprzeciwiają się nieskończoności
i wieczności kar pozagrobowych, czyli takiemu piekłu, o jakim 
uczy kościół rzymskokatolicki... Głos sumienia i natura i Bóg 
mówią nam, żeśmy stworzeni do doskonałości, więc gdy jej nie 
zdobędziemy... w tym życiu, nie osiągniemy też pełni życia, 
dostojeństwa ludzkiego, musimy je zdobyć gdzie indziej, musimy 
dla nich pracować dalej, aż je posiądziemy” 32. Ale nieco dalej 
w tym samym elaboracie biskup Franciszek Hodur pisze: „Czas 
konania istoty ludzkiej jest albo zapłatą, albo karą, to znaczy jest 
wynikiem wszystkich prac spełnionych w życiu i jeśli te prace 
były wykonane podług planu Bożego, podług sił i łask odebra

*8 Pisma, t. I, s. 158—168. 
!l Tamże, s. 160.
M Pisma, t. I, s. 165.
81 Tamże, s. 127.
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nych, konanie jest momentem rodzenia się człowieka ku dosko
nalszemu życiu, jest snem tylko przykrym, z którego przebudzi 
się do pełni życia, ale jeśli człowiek zmarnował daną sobie 
sposobność, zdeptał Boże dary, służył tylko niskim instynktom 
swej natury, był głuchy na głos Boga i własnej duszy, żył na 
przekór swemu przeznaczeniu, to konanie dla takiego człowieka 
jest najstraszniejszą męczarnią, przejściem w okropny okres bytu, 
jest snem, z którego się przebudzi w przeświadczeniu, że był 
nikczemnikiem między nikczemnikami, najpodlejszą i najbardziej 
pogardy godną istotą. Naraz uczuje człowiek ogrom swej nędzy, 
poniżenia, niegodności i zatracenia i to poznanie będzie począt
kiem nowego życia tortur, bezgranicznego bólu, zwątpienia, sa
motności i rozpaczy” ... 3S. W sumie jednak można dojść do prze
konania, że biskup Franciszek Hodur przyjmuje możliwość 
doskonalenia się duszy ludzkiej w świecie pozagrobowym aż do 
osiągnięcia dla niej możliwego i osiągalnego stopnia doskona
łości i ostatecznie zbawienia, a więc tym samym nie przyjmuje 
wieczystości piekła.

III. Inna nieco jest też filozofia eklezjologii biskupa Fran
ciszka Hodura na tle teologii społecznych uwarunkowań pojęcia
i faktu jednego Kościoła Chrystusowego pierwszych wieków 
chrześcijaństwa a współczesnego istnienia wielu Kościołów, które 
chce się sprowadzić, choćby i według mnie jedynie słownie, do 
modnego dzisiaj powiedzenia w tym przedmiocie i porównania 
zarazem: jedność w różnorodności. Z tej problematyki i tematyki 
na zakończenie przytaczam dwa cytaty. Pierwszy z pracy bis
kupa Franciszka Hodura pt. Słowa prawdy jest swojego rodzaju 
definicją Kościoła: „Kościół jest —  według biskupa Franciszka 
Hodura — zjednoczeniem wolnych, religijnych ludzi, pragną
cych — przy pomocy swego zrzeszenia osiągnąć najwyższe cele 
życia. Każda religijna czynność ma wypływać z wolnej woli czło
wieka, nie może ulegać jakiemukolwiek zewnętrznemu przymu
sowi. Religia ani Kościół, jako jej wykładnik, nie powinny być

32 Tamże.
!S Pisma, t. I, s. 129.
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sługami politycznych partii, rządów, narzędziem potentatów tego 
świata w zwalczaniu wolnościowych dążeń człowieka albo narodu, 
alb,o ducha, ale przeciwnie, mają wzmacniać siły ducha, pomagać 
w pracy, w walce życiowej, w spełnianiu narodowego i ogólno
ludzkiego posłannictwa” 34. Drugi cytat dotyczy posłannictwa
i t?ologii Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła, a wypo
wiedział go biskup Franciszek Hodur w rozważaniu religij- 
no-społecznym pt. Wstań: „Jeśli ten nasz Kościół posunie się 
dalej na drodze do Boga, odkryje głębsze prawa jednoczące czło
wieka i naród z Najwyższą Istotą, jeśli podniesie swych wyzna
wców pod względem duchowym, moralnym i społecznym wyżej, 
aniżeli to czyni Kościół, któryśmy opuścili, jeśli księża i świeccy 
zwolennicy Narodowego Kościoła zdadzą wobec Boga i świata 
egzamin ze znajomości zagadnień nowoczesnego życia i rozwiąże 
je lepiej, trwalej, bezpieczniej dla swej duszy i narodu, to ten 
Kościół będzie miał rację bytu, prawo do istnienia i rozwoju, 
jeśli nie, to zginie” 3S.

31 Tamże, s. 175.
35 Pisma, t. II, s. 15—16.



Ks. Edward Bałakier 
Chrześcijańska Akademia Teologiczna 
w Warszawie

CZŁOWIEK JAKO ISTOTA RELIGIJNA 
WEDŁUG BISKUPA FRANCISZKA HODURA

Organizator Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego 
w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Polsce —  biskup Franci
szek Hodur był nie tylko człowiekiem głęboko religijnym, ale 
można śmiało stwierdzić* że sprawy religii wprost go fascynowały. 
Gdy miał ponad 60 lat, zmęczony pracą organizacyjną, nieustan
ną- walką o utrzymanie, umacnianie i stały rozrost Kościoła, 
schronił się od zgiełku świata w małym domku, pustelni niemal, 
zwanej „Ustroniem” , odległej o kilkadziesiąt kilometrów od 
Scranton, by tam pisać swoją „Apokalipsę czyli Objawienie X X  
wieku” . I zaraz na pierwszych jej stronach wyraził fascynację 
religią. „Dla mnie bowiem —  pisał — religijne zagadnienie 
jest jeszcze ciągle najważniejszym, najbardziej interesującym 
problemem, problemem życia i śmierci. To pytanie, czy religia 
jest źródłem i bodźcem ludzkiego życia, natchnieniem i wzmoc
nieniem, czy tylko mumią galwanizowaną przez księży i tych, 
co w tej pracy mają interes, pali mnie i dręczy, ożywia i niepo
koi, smuci i cieszy w takim samym stopniu i wczoraj i dziś, 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” (Apokalipsa, Scranton, 
Pa., 1930 s. 7).

Zagadnienia religijne, co trzeba na wstępie powiedzieć, były 
interesującym problemem nie tylko dla biskupa F. Hodura, ale 
są one takim problemem zawsze. Zwłaszcza w  czasach dzisiej-
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szych, w filozofii współczesnej daje się zaobserwować szczególny 
wzrost zainteresowania problematyką człowieka i to nie tylko 
w  jego uwarunkowaniach społecznych, ale także religijnych. 
Czym jest religia? —  Pytają filozofowie, teologowie, socjologo
wie, religiolodzy. Nie mają wątpliwości co do tego, że człowiek 
jest otwarty na świat rzeczy i osób, lecz czy w  podobny sposób 
skierowany jest na sferę transcendentną, czy jest bytem „ku 
Bogu” i czy realizacja tego skierowania jest niezbędna do pełni 
istnienia człowieka? Czym jest religia? Czy tylko wynikiem, zwła
szcza w początkach ewolucji człowieka, braku poznania otacza
jącej go przyrody i strachu przed grozą? Czy też potrzebą jego 
serca, jego ducha, który wrńz z ciałem tworzy gatunek „homo 
sapiens” ? ,

Najnowsze określenia i interpretacje fenomenu religijnego 
akcentują osobow y charakter przedmiotu religii, a także perso
nalny charakter uznawanych przez różne religie bóstw i stosunek 
człowieka do nich, współcześni znawcy tego zagadnienia twier
dzą, że człowiek nawet w religiach, które określamy jako kosmi
czne, politeistyczne, czy panteistyczne — magia, fetyszyzm, czy 
animizm —  szukał jako osoba kogoś, a nie czegoś; kogoś, kto 
mógłby odpowiedzieć na pytanie o sens życia, pomóc w trudnoś
ciach życiowych. Jeśli oddawał cześć boską słońcu, nie zawsze to 
oznaczało, żfe adoruje zjawiska materialne. Najczęściej traktował 
je jako hierofanie, tj. manifestacje tajemniczej potęgi i tę wła
śnie potęgę uwielbiał.

Nawet najbardziej prymitywne religie ludów pierwotnych, 
które dotąd uważano za zwykłe bałwochwalstwo, gdyż ludy te 
czciły różne przedmioty, drzewa, skały,' zwierzęta, zawierały w 
sobie wiarę w jakąś niebiańską, boską istotę, w stwórcę wszech
świata, który zapewnia płodność ziemi dzięki słońcu i deszczom. 
Znany historyk rteligii Mircea Eliade, w  „Traktacie o historii 
religii” wymienia kilkanaście1 pierwotnych ludów z północnej
i środkowej Azji, jak Samojedów, Korjaków, Eskimosów, Mongo
łów, Tatarów —  a także dawne plemiona australijskie Andoma- 
nów i , stwierdza, że we wszystkich ich kultach natrafić można 
na ślady kultu istoty najwyższej. I tak np. u Korjaków naczelne
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bóstwo nazywa się „jeden z wysoka” , „pan wysokości” , „ten, 
który istnieje” . Eskimosi ze środkowej Arktyki wierzą, że ich 
najwyższe bóstwo mieszka w nitebie i nazywają je „istotą nie
biańską” (Mircea Eliade: „Traktat o historii religii” . Warszawa 
1966, ss. 30, 44, 60, 65, 457). Tak więc w każdej nieomal religii 
stwierdzić można, że człowiek jako osoba szukał i nadal szuka 
bliskiego kontaktu z istotą najwyższą, tj. z Bogiem jako Osobą. 
Nie wgłębiając się w takie religioznawcze dociekania, biskup 
Franciszek Hodur określił personalny charakter odniesienia czło
wieka do Boga.

W dziełku pt. „Słowa prawdy, pociechy i zachęty” pisał: „Re
ligia jest żywym związkiem człowieka z Bogiem, jest najpotę
żniejszym, najszlachetniejszym i najświętszym uczuciem ludzkie
go serca i najwyższym wzlotem ludzkiego rozumu. Powstaje 
w tajni duszy, objawia się w wierze, ufności bez granie i w do
brych, społecznych czynach” (F. Hodur: „Słowa prawdy, pociechy
i zachęty” . Scranton, Pa., 1947, s. 23).

W „Katechizmie polskiej wiary” biskup Hodur postawił py
tanie: Czym jest religią? I odpowiedział na nie: „RJeligia jest to 
stosunek człowieka do Boga, ujawniający się w aktach czci, mi
łości i posłuszeństwa. Religia jest to uznanie przez człowieka 
wyższej nad sobą istoty, zwanej Bogiem i ustosunkowania się do 
tej Istoty przez akty rozumu i uczucia. Religia jest to Boże życie 
w człowieku” (F. Hodur: „Katechizm polskiej wiary” . Scranton, 
Pa., 1931, s. 77).

Po odpowiedzi na pytanie, czym jest religią, pozostajłe do roz
wiązania pytanie trudniejsze, zawarte w tytule referatu, a mia
nowicie: Czy człowiek jest istotą religijną? Czy religią jest za
korzeniona w bycie ludzkim, czy jest istotną cechą człowieka, 
czy należy do jego natury? O człowieku mówi się i pisze, że 
jest „homo sapiens” —  człowi'ek rozumny, „homo socialis” —  
człowiek istota społeczna, „homo oeconomicus” —  człowiek zaj
mujący się sprawami gospodarczymi, „homo faber” człowiek rze
mieślnik —  i te stwierdzenia są niepodważalnymi określeniami 
bytu ludzkiego. Ale czy tak samo można o człowieku powiedzieć, 
że jest „homo religiosus” ?
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Kto chce znaleźć odpowiedź na to pytanie, musi sięgnąć do 
historii kultury ludzkiej, a zwłaszcza historii rieligii, gdyż one 
dostarczają dużo materiału empirycznego, by można było po
wiedzieć, że religia jest zjawiskiem nieodłącznym od życia ludz
kiego. Wszędzie, gdzie pojawia się człowiek, rozwija się akty
wność religijna. Powszechność występowania aktów religijnych 
nie podlega dyskusji. Wprawdzie historia religii notuje liczne 
fakty ateizmu, a historia współczesna dostarcza tych faktów naj
więcej, nie mniej j|ednak jest także prawdą, że miliony ludzi 
doświadczają Boga w osobistych przeżyciach, że wznoszą się ku 
Niemu myślą i uczuciem, wyrażają swą zależność od Boga, czują 
się wobec Boga odpowiedzialni za swe czyny, oddają Bogu hołd, 
dziękują, proszą o łaski i przebaczenie.

Papież Jan Paweł II w encyklice „Redemptor hominis” pisał: 
„Religia jest to zjawisko powszechnie towarzyszące dziejom czło
wieka od początku. (...) Na różnych drogach, ale przecież jakby 
w jednym kierunku postępuje to najgłębsze dążenie ducha ludz
kiego, które wyraża się w  szukaniu Boga (...) Dziedzictwo ducha 
ludzkiego wypowiedziało się we wszystkich religiach” .

Znany współczesny teolog Hans Kung —  profesor teologii 
dogmatycznej i fundamentalnej w Uniwersytecie w Tiibingen, 
w dziele „Być chrześcijaninem” na temat nieprzemijalności re
ligii pisał:

„W X IX  i na początkch X X  wieku, byli tacy, którzy oczeki
wali, żywili nadzieję, a nawet ogłaszali koniec religii. Nikt jesz
cze nie zwrócił uwagi na to, że to oczekiwanie, nadzieja, pro
klamacja nie ma żadnej podstawy. Podobnie głoszenie „śmierci 
Boga”  nie stało się bardziej prawdziwe z powodu uporczywego 
powtarzania: Przeciwnie, nieustanne powtarzanie tego proroctwa, 
którte w sposób rzucający się w oczy nie zostało spełnione, wy
wołało u wielu ateistów sceptycyzm co do końca religii” (Hans 
Kiing: „Ori Being a Christian” , New York 1976, s. 60).

Podobnie o powszechności religii, o jej konieczności dla du
chowego rozwoju człowieka, a także o religijności człowieka zapla
nowanej przez opatrzność Bożą, wyrażał się biskup Franciszek 
Hodur: „Wskutek źle pojętej religii człowiek albo zaniedbuje
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swe boskie prawa życia, albo jls przekracza, lekceważy i próbuje 
obejść się bez nich. Wykoleja się na jakiś czas. (...) Człowiek, 
czy naród, gardzący duchowym, nadprzyrodzonym życiem, podo
bny jest do potężnego konaru odciętego od pnia drzewa szalonym 
wichrem, albo i od całego drzewa, wyrwanego z korzeniami z ło
na ziemi. Przez jakiś czas żyje i konar, i drzewo, ale tylko przez 
czas krótki. (...) Opatrzność Boża nie niszczy swego porządku we 
wszechświecie, a nawet przewrotności człowieka, narodu, czy 
wielkiego odłamu ludzkości... nie odbiera człowiekowi wolnej 
woli, nie tłumi naturalnych pragnień, ale zbliża się moment, 
kres, przez który nie przejdzie ożywiony tylko przyrodzonymi 
siłami” („Apokalipsa” , dz. cyt. s. 216— 217).

Oprócz argumentu opartego na powszechności wierzeń religij
nych dla uzasadnienia twierdzenia, zje człowiek jest istotą re
ligijną, teologowie przytaczają argument zaczerpnięty z osobowej 
struktury człowieka oraz z jego przygodności. Słynny holenderski 
teolog Schillebeeckx. w dziele pt. „Dieu et l ’homme” (Paris 1965) 
stara się wykazać, że w osobowej strukturze człowieka wpisana 
jest otwartość na byt osobowy. Człowiek odcięty od innych osób 
nie mógłby realizować sWego osobowego życia i tylko przez kon
takty z innymi staje się osobą, czyli życie autentycznie ludzkie 
implikuje obecność1 drugiej osoby. Człowiek jest takim bytem, 
jedynym wśród bytów dotąd nam znanych, którego interesuje 
jego własne istnienie, jego życie, dlatego nieustannie stara się 
wniknąć w jego sens. I właśnije w pytaniu o sens życia przejawia 
się najbardziej transcendencja osoby ludzkiej. Poszukując pod
stawy swego bytu, człowiek poszukuje nie tylko swego pochodze
nia, lecz również swego celu. W tym szukaniu, nieustannym 
badaniu dochodzi człowiek do przeświadczenia, że jest bytem 
przygodnym, niepełnym, zmierzającym ku zakończeniu swego 
istnienia, co dokonuje się w chwili śmierci. Ta właśnie świado
mość swej przygodności, niewystarczalności, jak też przygodności
i niepełności innych bytów osobowych, postuluje istnienie1 .■ bytu 
pełnego, absolutnego, który byłby uzasadnieniem i dopełnieniem 
osobowego życia człowieka. Innymi słowy człowiek jako osoba, 
ze swej natury potrzebuje dopełnienia swojej osobowości, którego
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nie mogą mu dać w całości inne osoby tak jak on przygodnie, 
niepełne, niedoskonałe, co może mu dać tylko Osobowość naj
wyższa — Bóg — Stwórca człowieka i całego wszechświata. 
Religijność zatem człowieka nie jest czymś zmiennym, uwarun
kowanym, przypadkowym, ale stanowi właściwość zakorzenioną 
w samej naturze człowieka i dlatego można o człowieku powie
dzieć, że jest „istotą religijną” (Por. Zofia J. Zdybijecka: „Czło
wiek i religia” W: Mieczysław Krąpiec: „Ja — człowiek” . Lublin 
1947, s. 314— 361).

Biskup Franciszek Hodur w swych rozważaniach na tematy 
religijne nie rozstrzygał tego problemu tak szeroko i dogłębnie, 
ale w jego prostych wypowiedziach, takich rnp. jak: „Człowiek 
skłania się naturalnym pędem ku Bogu, jako źródłu i celowi 
swego istnienia i z religii czerpie natchnienie, pociechę i zachętę 
do walki o byt...” , albo z wyżej wzmiankowanego, że religia „jest 
najświętszym uczuciem ludzkiego serca i najwyższym wzlotem 
ludzkiego rozumu” , że „powstaje w tajni duszy” , można wysnuć 
uzasadniony wniosek, że uważał religię za kategorię antropolo
giczną, za istotną cechę człowieka.

Przy omawianiu zagadnienia „Człowiek —  istota religijna” 
warto zwrócić uwagę na wielopostaciowość religii. William James 
w dzielte pt. „Doświadczenia religijne” słusznie podzielił religię 
na dwie części: na religię instytucjonalną, tj. religię zorganizo
waną w Kościół, dla której sprawą zasadniczą jest kult, ofiary, do
ktryna teologiczna, organizacja kościelna, swoista etyka wypły
wająca z doktryny oraz na religię osobistą, w której każdy czło
wiek, zgodnie z własnym sumieniem i stanem umysłu, wchodzi 
w osobisty kontakt z Bogiem. Religia instytucjonalna jest wielo- 
postaciowa. Istnieje mnóstwo Kościołów, wyznań, wielka różno
rodność dróg do Boga. Religia osobista, w każdym człowieku inna, 
budzi przeżycia i doświadczenia różne, jednak jej rdzteń, jej 
istota zawsze jest ta sama: chodzi o osobisty dialog z Bogiem, 
w którym człowiek uznaje swoją małość, zwraca się do Boga 
jako do swego Stwórcy i Pana, jak do swego Ojca i uzyskuje 
dzięki tej łączności i łasce Bożej >— odrodzenie wewnętrzne.

O tej właśnie sile tkwiącej w religii, zdolnej przemienić
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człowieka, odrodzić go duchowo, pisał i mówił często biskup 
Franciszek Hodur. Odrodzenie, według niego, jest to „stan prze
mienienia się człowieka w nową duchową istotę. Jest to poznanie 
swego stosunku do Boga, a przez to zbliżenie się do Stwórcy
i zjednoczenie z Nim ściślejsze” . Dla religijnie odrodzonego 
człowieka ,,Bóg jest punktem wyjścia, miarą jego pracy i uko
ronowaniem każdej czynności. On żyje w obliczu Boga, czuje 
Jego obecność, wpływ Jego łaski... zmienia się jego stosunek 
do świata i ludzi... przestaje być łapczywy, zakłamany, żądny 
zmysłowej rozkoszy. Bogactwo i sława, i zaszczyty, i używanie 
zmysłowe, mają dla niego wartość względną, przejściową. To 
przemijające objawy ludzkiego życia, dla których nie warto 
narażać odwiecznych interesów duszy, dóbr duchowych. Nie zna
czy to jednak, by odrodzony człowiek miał zaniedbywać swe do
czesne sprawy, by miał być złym obywatelem, robotnikiem, 
nauczycielem, księdzem, lekarzem —  o nie, owszem, odrodzony 
człowiek spełnia wszystkie swe obowiązki sumiennie, rzetelnie, 
wiernie, akuratnie, bo uważa, że wypełnianie obowiązków swego 
powołania jest nieodzowne do należytego i sprawiedliwego uk
ształtowania się ludzkich stosunków na ziemi... przyczynia się 
w wysokim stopniu do harmonii życia, do powolnego ziszczenia 
się zadań Królestwa Bożego na świecie” (F. Hodur: „Nasza wiara” 
W: „Pisma” T. 1., Warszawa 1967, s. 115-116).

Odrodzony wewnętrznie wierzący człowiek, istota religijna, 
według biskupa Hodura ma obowiązek nieustannego doskonalenia 

gdyż Bóg nie stworzył człowieka doskonałym, skończonym 
tworem, ale słabym, skłonnym do dobrego i złego, skazanym na 
ustawiczną pracę, cierpienia i walkę, upadki i zwycięstwa. Ssm 
Bóg pragnie, by człowiek dążył do doskonałości, gdyż jest to 
właściwość ludzkiej istoty. Jeśli człowiek spełnia Tę wolę Bożą, 
wtedy wspina się coraz wyżej po drabinie swego przeznaczenia; 
rozwija umysł, obejmuje nim wszechświat, uszlachetnia serce
i pojmuje lepiej i kocha Boga, opanowuje martwą przyrodę i czy
ni swoją pomocnicą, i staje się coraz bardziej społeczną istotą, 
widzącą we współpracy człowieka z człowiekiem cel swego do
czesnego życia „Pisma” , T. 1 dz. cyt. Warszawa 1967 s. 19).
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Celem człowieka jako istoty religijnej jest — według biskupa 
Hodura •— oprócz dążenia do Boga, swego Stwórcy i najlepszego 
Ojca — budowanie Królestwa Bożego na ziemi. Królestwo to 
pojmował Organizator Kościoła Narodowego jako doskonałe ludz
kie społeczeństwo, oparte o miłość, pokój, braterstwo, sprawie
dliwość. Człowiek bowiem, jako istota materialna i duchowa, 
posiadająca w sobie pierwiastek odbłysku Boga, nie może się 
zadowolić niedoskonałym porządkiem rzeczy na świecie... i z na
tury swej dąży do powołania do bytu takiego porządku, który 
byłby godnym Boga... czyli innymi słowy, do zaistnienia Kró
lestwa Bożego — takiego Królestwa, które byłoby zrealizowaniem 
pragnień i tęsknot wszystkich szlachetnych ludzi. Niektórzy lu
dzie — pisał biskup Ilodur — mają mylne wyobrażenie o Kró
lestwie Bożym. Myślę, że to tylko stan błogosławionych po 
śmierci, w krainie niebieskiej, a to jest Boży porządek w docze
snym i wiecznym życiu („Apokalipsa” , dz. cyt., s. 185, 186).

W tym miejscu, mimo woli, przychodzą na pamięć słowa 
Augusta Cieszkowskiego, zawarte w jego dziele pt. „Ojcze nasz” : 
„Do gotowego dziś Eldorado niech sobie duchowi leniwce wzdy
chają; nam potrzeba naszą Ziemię Obiecaną własnym działaniem 
zagaić, zasadzić i wykształcić. Pod tym tylko warunkiem posią
dziemy ją, a to czynne posiadanie jest właśnie Epoki trzeciej 
(Epoki Ducha Świętego —  E. B.) zadaniem” (A. Cieszkowski: 
„Ojcze nasz” T. 1, s. 138).

Pozostał mi na zakończenie referatu jeszcze jeden pogląd 
Organizatora Kościoła Narodowego na temat religii, można by 
powiedzieć, pogląd swoisty, oryginalny, zrozumiały ze względu 
na okoliczności, w jakich został przedstawiony, zrozumiały na 
kanwie szczerego patriotyzmu Autora, patriotyzmu tym goręt
szego, że w tym czasie jego daleka, umiłowana Ojczyzna — Pol
ska — tkwiła jeszcze w okowach niewoli.

W pierwszej Konstytucji, czyli zasadach i ustawach Polskiego 
Narodowego Kościoła Katolickiego, zredagowanej przez biskupa 
Hodura zaraz u początków Kościoła, tj. w 1897, a następnie roz
szerzonej i przyjętej na Pierwszym Synodzie w Scranton w r. 
1904, zawarte zostały we wstępie stwierdzenia następujące:
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„Keligia jest źródłem życia i odrodzenia... ale ta religia winna 
mieć charakter religii narodowej. Jej główne ołtarze, jej główni 
nauczyciele muszą być w sercu danego narodu. Religia podaje 
moralne zasady, na których wychowują się całe pokolenia dane
go narodu, o od tego wychowania domowego i publicznego, zależy 
potem rozwój i przyszłość narodu, jego szczęście, zdrowie, bo
gactwo duchowe i materialne. Czy to więc obojętnym ma być 
dla naszego społeczeństwa, kto nas uczy, kto kontroluje, bicie 
naszego serca, myśli nasze? O nie! Jeśli ten zegar moralny i du
chowy będzie w nas, będzie częścią naszego narodu, to całe 
życie potoczy się śzerokim potokiem ku wielkiemu morzu przy
szłości, ale gdy'regulatorami naszej pracy duchowej będą obcy 
ludzie, będą siedzieć w, Rzymie albo Berlinie, Petersburgu, Wie
dniu, Dublinie,; albo tu ną stolicach ajryskich biskupów, to 
naród nasz nie zdobędzie najprawdopodobniej wolności, nie bę
dzie nigdy sobą, ale tylko przeżuwaczem obcych myśli,. cudzych, 
owoców, podścieliskiem dla zdrowych i mocnych społeczeństw, 
pozostanie chferlakiem moralnym i duchowym, . nad ' którym 
ludzkość przejdzie do porządku dziennego” (Księga Pamiątkowa 
„33” . Scranton, Pa„ 1930, s. 87, 88).

Te niezbyt obszerne rozważania o człowieku, jako istocie re
ligijnej, należy krótko podsumować:1 odpowiadając na następu
jące pytanie: jaką wizję człowieka religijnego miał biskup 
F. Hodur? Otóż z jego twórczości, tylko w drobnych fragmentach 
cytowanej w referacie, można wysnuć wnioski następujące:

1) Każdy człowiek wierzący, a więc człowiek religijny, wi
nien szczerze interesować się sprawami religijnymi.

2) Religia jest żywą wiązią człowieka z Bogiem, czyli posiada 
charakter osobowy.

3) Człowiek jest ukształtowany przez Opatrzność Bożą, jako 
istota religijna choć —  mimo to —  jest wolny w manifestowaniu 
swojej religijności, może\ nawet stać się człowiekiem ąreligijnym.

; 4) Człowiek religijny ma obowiązek dążyć dp wewnętrznego 
odrodzenia, do doskonalenia się duchowego, intelektualnego
i fizycznego.
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5) „Najlepszą 'atmosferę do duchowego i religijnego rozwoju 
człowieka wprowadza religią narodowa, której kapłani są dobry
mi synami swojej ojczyzny, znającymi jej język, historię i kul
turę.



Władysław Chojnacki 
Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii 
w Warszawie

INFORMACJA O DOKUMENTACJI BIBLIO
GRAFICZNEJ PUBLIKACJI POLSKIEGO 

NARODOWEGO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 
W STANACH ZJEDNOCZONYCH 

I KANADZIE

Na początku lat siedemdziesiątych przystąpiłem do rejestracji 
bibliograficznej książek polskich wydanych w Stanach Zjedno
czonych, początkowo w oparciu o zbiory krajowe, i wówczas to 
nawiązałem bliższy kontakt z tutejszym Kościołem Polskokato- 
lickim. Dopiero jednak mój i syna mego Wojciecha wyjazd do 
Ameryki w 1980 r. pozwolił objąć kwerendą również Stany Z je
dnoczone. Opisaliśmy wówczas blisko 25.000 książek polskich 
(tam wydanych), a kiedy okazało się, że wśród nich znalazło 
się blisko 1.000 publikacji Polskiego Narodowego Kościoła Kato
lickiego, zaproponował mi w 1981 r. ks. dr Wiktor Wysoczański 
przygotowanie do druku samodzielnej bibliografii wydawnictw 
Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w Ameryce. Wyma
gało to jednak powtórnego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, 
oraz także do Kanady. Zainteresował się tym opracowaniem rów
nież ks. dr Teodor Zawistowski, wówczas przewodniczący Komisji 
Historyczno-Archiwalnej Polskiego Narodowego Kościoła Kato
lickiego w USA, która pod jego wpływem ufundowała dla mnie 
miesięczne stypendium dla przeprowadzenia tam kwerendy. Pla
nowany mój wyjazd w 1982 r. nie doszedł dó skutku z przyczyn
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ode mnie niezależnych, i dopiero w 1985 r. mogłem tam wyje
chać na okres paru miesięcy, i to dzięki życzliwości księży 
biskupów: Tadeusza R. Majewskiego i Wiktora Wosoczańskiego 
oraz wspomnianej już Komisji Historyczno-Archiwalnej PNKK 
ze Scranton.

Zanim omówię moje poszukiwania i osiągnięcia z zakresu 
dokumentacji bibliograficznej, odnoszącej się do Polskiego Na
rodowego Kościoła Katolickiego, podzielę się najpierw reflek
sjami ogólniejszej natury, odnoszącymi się do stanu zachowania 
polskich wydawnictw, opublikowanych w Ameryce w  tamtej
szych archiwach i bibliotekach polonijnych. Muszę stwierdzić 
z żalem, że jest on wprost katastrofalny, gdyż ogromna więk
szość archiwów i bibliotek wielu organizacji polonijnych i w y
dawców uległa już całkowitej lub częściowej zagładzie. Z tych 
ostatnich nie pozostało na przykład śladu po archiwum wydawcy 
Władysławie Dyniewiczu (działającego w Chicago od 1873 do 
1912 r.), a z ogromnej spuścizny wydawnictwa Antoniego Pa
ryskiego w Toledo (Chic.) ocalono w końcu lat 60-tych zaledwie 
dziesiątą część, wynoszącą 100 metrów bieżących akt i książek. 
Podobnie istniejąca do niedawna w Steyens Point, Wisconsin, 
firma wydawnicza Braci Worzałłów wyrzuciła na śmietnik na 
początku lat 70-tych całe swe archiwum w czasie przeprowadzki 
do nowej siedziby. To samo również zrobili Ks. Ks. Zmartwych
wstańcy w Chicago z archiwum „Dziennika Chicagowskiego” .

Przykładów takich i im podobnych można by przytoczyć 
znacznie więcej, dotyczących zarówno organizacji świeckich jak
i religijnych, które jeszcze w końcu lat 50-tych posiadały w  su
mie kilka tysięcy bibliptek polonijnych. Pierwszą niepowetowaną 
stratę poniósł Związek Narodowy Polski przez pożar swojego 
kolegium w Cambridge Springs, Pensylwania, gdzie znajdowało 
się jego najstarsze archiwum wraz z archiwami nieistniejących 
już XIX-wiecznych organizacji polonijnych w  Ameryce, biblioteka 
Kolegium Związkowego i zaczątkiem Muzeum. Wszystko to mie
ściło się w drewnianym budynku i spłonęło w 1931 r. przez 
zaprószenie ognia. Natomiast parę tysięcy archiwów i bibliotek 
polonijnych organizacji świeckich i kościelnych świadomie zo
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stało zniszczonych w latach 60-tych i 70-tych obecnego stulecia 
pod pretekstem, że nikt już tam książek polskich nie czyta.

Przestały również istnieć polskie księgozbiory w bibliotekach ■ 
publicznych, z wyjątkiem New York Public Library (np. w Chi
cago wyrzucono sześćdziesiąt tysięcy polskich książek). Te os
tatnie nie czyniły tego z jakiejś niechęci do polskiej książki, 
lecz postąpiły według zasady stosowanej nawet w amerykańskich 
bibliotekach uniwersyteckich, że jeśli książka nie jest czytana 
w ciągu pięciu lat, to się ją usuwa, aby zrobić miejsce dla nowej. 
Kiedy ostatnio nowo przybyli Polacy zaczęli domagać się w nie
których bibliotekach publicznych polskich książek, stworzono dla 
nich znowu osobne działy, w których znajdują się już tylko 
książki emigracyjne, wydawane głównie w Anglii i we Francji. 
Widziałem tego typu nowy dział polski w Detroit —  Hamtramek, 
liczący przeszło 6 tysięcy książek, stworzony kilkanaście lat po 
likwidacji starego księgozbioru powstałego w końcu X IX  wieku.

Jeśli możemy zrozumieć taką motywację bibliotek publicz
nych czy uniwersyteckich, spowodowaną brakiem miejsc, to nie 
można niczym usprawiedliwiać bezmyślnego niszczenia bibliotek 
organizacji polonijnych czy bibliotek parafialnych i zakonnych, 
których likwidację np. w stanie Illinois nakazała tamtejsza 
hierarchia Kościoła Rzymskokatolickiego. Z licznych przykładów,
o których mi mówiono, wspomnę o jednym szczególnie barba
rzyńskim, kiedy to w 1980 r. franciszkanie ze stanu Illinois 
pościągali z polskich klasztorów około 100 tysięcy książek pol
skich i zakopali je w ziemi, gdyż takiej ilości nie można było 
spalić na stosie.

Ten przydługi może wstęp pozwoli zrozumieć, choć na pewno 
nie, usprawiedliwić, podobne poczynania w Polskim Narodowym 
Kościele Katolickim w Stanach Zjednoczonych, które miały 
miejsce nawet kilkanaście lat wcześniej niż gdzie indziej wśród 
Polonii amerykańskiej. Zaczęło się to wkrótce po zgonie bpa 
Franciszka Hodura w 1953 r., kiedy małżonka jego następycy 
ks. bpa Leona Grochowskiego, w  czasie tegoż nieobecności 
w Scranton, kazała zlikwidować całe archiwum Kościoła i spuś
ciznę po jego Organizatorze, aby w czterech pokojach, które
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zajmowały, umieścić wikarych. Według jednej wersji, którą na 
miejscu słyszałem, całe to archiwum i biblioteka zostały wywie
zione, na czterech samochodach ciężarowych na wysypisko śmieci. 
Według drugiej wersji, wszystko zostało zakopane na cmentarzu.

To barbarzyństwo, któremu nikt się nie sprzeciwił, spowodo
wało m. in. zniszczenie wszystkich akt osobowych księży polsko- 
narodowych, których pełnego wykazu nie uda się już nigdy chyba 
odtworzyć. Zniszczono także komplety czasopism wydawanych 
przez ks. bpa Hodura m. in. „Tygodnika Scrantońskiego” , z któ
rego nie zachował się nawet jeden numer oraz „Straży” , której 
brak obecnie kilkunastu roczników do kompletu i wielu innych 
wydawnictw Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego, zarów
no wydawanych centralnie, jak też przez poszczególne diecezje 
i parafie.

Podobna sytuacja zaistniała w dziesięć lat później po śmierci 
następcy Organizatora Kościoła, ks. bpa Leona Grochowskiego, 
którego całą spuściznę rękopiśmienną oraz dość zasobną biblio
tekę zgromadzoną przezeń jeszcze w Chicago —  takżle wywieziono 
na śmietnik. Ta niesławna tradycja trwa niestety w tym Ko
ściele nadal. W 1980 r., kiedy byłem na Farmie „Spójni” pod 
Scranton, pokazywano mi mieszkanie ks. prof. Teofila Czarkow
skiego, zmarłego tam dwa lata przedtem, które zostało opróż
nione z ogromnej ilości papierów, książek i czasopism, wywożo
nych samochodami ciężarowymi do pobliskiego lasu i tam 
rozrzuconych widłami wśród drzew. Jeszcze w  1980 r. udało 
mi się w Scranton przeprowadzić wnikliwą kwerendę w dużej 
bibliotece Towarzystwa Niewiast Adoracji Najświętszego Sakra
mentu, dość zasobnej m. in. w wydawnictwa Kościoła z początku 
X X  wieku. Kiedy byłem tam po upływie pięciu lat, zobaczyłem 
z niej tylko nędzne resztki, podobnie jak w bibliotece tamtej
szego Seminarium Duchownego, która kiedyś była oczkijem 
w głowie ks. bpa Hodura. Zupełnie tak samo wygląda to w  ar
chiwach poszczególnych diecezji, np. w  Buffalo, ks. biskup 
Świątek oświadczył mi wprost, że nie ma tam żadnego archiwum 
ani biblioteki.

Jednak ta rozpaczliwa sytuacja nie zniechęciła mnie do rejes
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tracji bibliograficznej spuścizny Polskiego Narodowego Kościoła 
Katolickiego w Ameryce, a raczej nawet zdopingowała do zdwo
jenia wysiłków w tej pracy, zanim nie będzie już na to za 
późno. Na szczęście znalazły się tam światlejsze jednostki, które 
zabezpieczały, co się tylko dało, z wydawnictw tego Kościoła. 
Należą do nich dwaj bracia: bp Józef i ks. dr Teodor Zawisto
wscy, którzy zabezpieczyli spuściznę po swym ojcu ks. seniorze 
Józefie Zawistowskim, pragnąc ją przekazać Kościołowi. Lecz 
kiedy w Scranton nie okazywano nawet najmniejszego zainte
resowania w jej przejęciu, przekazano ją do Archiwum Imi- 
gracyjnego w St. Paul przy Uniwersytecie Minnesota, gdzie 
została porządnie skatalogowana i zabezpieczona. Ks. bp Józef 
Zawistowski stworzył w ciągu ubiegłych pięciu lat w Chicago 
archiwum spuścizn po zmarłych księżach biskupach: Franciszku 
Bończaku i Józefie Kardasiu, a ks. Teodor Zawistowski zapocząt
kował, jako przewodniczący Komisji Historyczno-Archiwalnej 
Kościoła, gromadzenie archiwaliów i wydawnictw w celu stwo
rzenia centralnego archiwum. Pracę tę kontynuuje z wielkim 
zapałem, poświęcając jej wiele energii i czasu jego następca 
Władysław Lasiński. Na terenie Kanady zaś posiada duży zbiór 
archiwaliów (w tym spuściznę po ks. bp. Janie Misiaszku) i w y
dawnictw Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w Stanach 
Zjednoczonych i Kanadzie ks. bp Józef Niemiński w Toronto, 
Ontario.

Właściwie do 1980 r. Scranton nie objawiało większego zain
teresowania naukowym opracowaniem dziejów Polskiego Naro
dowego Kościoła Katolickiego w Ameryce. Zadowolono się tym, 
że pisali je i publikowali głównie ludzie spoza tego Kościoła, 
jak np. Teodor Audrews, Paul Fox, Hieronim Kubiak czy William 
Stuart Shea. W kwietniu 1980 r. odbyła się na Farmie „Spójni” 
pod Scranton —  z inicjatywy ks. bp. Wiktora Wysoczańskiego 
i prof. Hieronima Kubiaka — pierwsza konferencja naukowa, na 
której aż cztery referaty na temat przeszłości Kościoła Narodo
wego wygłosili naukowcy przybyli specjalnie z Polski, a byli 
nimi: obecny bp doc. dr hab. Wiktor Wysoczański, prof. dr hab. 
Hieronim Kubiak, doc. dr hab. Barbara Leś i piszący te słowa.
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Wówczas wzbudziło to pewne zainteresowanie u władz kościel
nych i odtąd rokrocznie odbywają się —  za każdym razem w in
nym mieście — takie konferencje, których referaty są publiko
wane w sześciu już tomach ,,Polish National Katholic Church 
Studies” . W tomie 5 „Studies” z roku 1984 ukazał się m, in. spis 
zawartości miesięcznika ,,Nowy Świat” , wydawanego i redago
wanego przez ks. bpa Hodura w 1903 i 1904 r., opracowany przez 
ks. Kazimierza Grotnika, który zestawił także, na razie w kom
puterze, chronologiczny spis zawartości artykułów „Roli Bożej ’ 
od 1922 r. do 1960 r. Jest to ważna dokumentacja przeszło 600 
artykułów ks. bpa Hodura, drukowanych w tym piśmie. Nie 
ma dotąd zestawienia bibliografii artykułów ks. bpa Hodura dru
kowanych w „Straży” , przynajmniej do 1922 r., w tych rocz
nikach, które jeszcze istnieją. A są to przecież prace podstawowe, 
bez których nie można napisać pełnej biografii, jaką Komisja 
ma za zadanie opracować. Zlecono to prof. Józefowi Wieczerza- 
kowi, który nie mógł mi — nawet w przybliżeniu —  podać 
terminu ukończenia tej pracy.

W czasie dwukrotnego pobytu w Stanach Zjednoczonych oraz 
w Kanadzie zostały przeprowadzone kwerendy bibliograficzne: 
w spuściźnie po ks. seniorze Józefie Zawistowskim, znajdują
cej się obecnie w St. Paul w Minnesocie (jest to w chwili obecnej 
największa kolekcja archiwalno-biblioteczna odnosząca się do 
dziejów Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w Ame
ryce), w kolekcji ks. bpa dra Józefa Niemińskiego z Toronto 
(gdzie się znajduje również częściowa spuścizna po biskupie Mi- 
siasżku), zajmującej drugie miejsce i w Komisji Historycz
no-Archiwalnej, będącej na trzecim miejscu. Czwarte miejsce 
zajmowałaby Biblioteka Towarzystwa Niewiast Adoracji Naj
świętszego Sakramentu, gdyby nie uległa znacznemu zniszcze
niu w ciągu ostatnich pięciu lat. Nie widziałem obszernych 
zbiorów Komisji Biografii ks. bpa Franciszka Hodura, które mają 
być dość znaczne. Niestety, nie udostępniono mi ich. Ciekawe ma
teriały znalazłem w będącym in statu nascendi archiwum przy ka
tedrze pw. Wszystkich Świętych w Chicago w stosunkowo nie
wielkich kolekcjach księży Bończaka i Kardasia. Stosunkowo
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najmniej materiałów znalazłem w archiwum i szczątkowej bi
bliotece Polskó-Narodowej „Spójni”’ W Scranton.

Z uwagi na to, że będąca w opracowaniu bibliografia ma być 
zarazem centralnym katalogiem wydawnictw Polskiego Narodo
wego Kościoła Katolickiego w Ameryce, przeprowadziłem również . 
kwerendy w Bibliotece Kongresu w Waszyngtonie, gdzie zna
lazłem zaledwie kilkadziesiąt wydawnictw, a od kilku do kilku
nastu w poszczególnych bibliotekach uniwersyteckich. Nieco 
więcej materiałów, zwłaszcza periodycznych, posiada Muzeum 
Polski w Chicago. Przeprowadziłem również poszukiwania w pry
watnych księgozbiorach poszczególnych księży, z których 
wymienię tylko tych, którzy posiadali najwięcej książek doty
czących Polskiego Kościoła Narodowego: ks. bp Antoni Rysz 
i ks. bp Józef Zawistowski oraz księża: Kazimierz Grotnik, Karol 
Klimczak, . Jerzy Urbański i Te,odór Zawistowski. Ogółem w ciągu 
d.wóch pobytów w Stanach Zjednoczonych i jednego w Kanadzie 
zostało opisanych 1932 wydawnictw Polskiego Narodowego K o
ścioła Katolickiego, bądź przezeń zainspirowanych, w językach: 
polskim, angielskim i litewskim. W  tym jest 90 tytułów czasopism 
i kalendarzy oraz 67 biuletynów parafialnych. Te ostatnie stanowią 
połowę aktualnie wychodzących, ponieważ było dla mnie nie
możliwością objechać wszystkie 130 parafii, bo tyle jest ich 
obecnie, dla opisania wszystkich biuletynów. Wśród wydawnictw 
książkowych zostało zarejestrowanych 370 jubileuszowych ksiąg 
parafialnych, będących często jedynym źródłem do ich dziejów.

Warto wspomnieć, że opisano z autopsji ogółem 77 pozycji 
autorstwa ks. bpa Franciszka Hodura w języku polskim, czasami 
podpisywanych także pseudonimami: Chrystomir Cień, Stary Po
lak i W. Waręga. Ponadto jedną w języku litewskim oraz 13
przetłumaczonych już po jego zgonie na język angielski.

• Bibliografia zawierać będzie w osobnym dziale wydawnictwa 
zawarte i prasowo publikowana również przez inne niezależne 
Kościoły katolickie w Stanach Zjednoczonych spoza Polskiego ' 
Narodowego Kościoła Katolickiego, bądź odeń odłączone.

Moje refleksje związane z opracowywaniem tej Bibliografii 
Są raczej negatywne, gdyż odzwierciedlają ogólną sytuację Pó-



lonii Amerykańskiej, wynaradawiajacej się w szybkim .tempie. 
Obecnie bardzo rzadko wydaję się tam yr Kościele Narodowym 
publikacje w języku polskim, około 90% ukazuje się już tylko 
po angielsku. Zapytani ó to księża narodowi tłumaczą się, że 
obecnie ich parafie składają się już ,nie- tylko z Amerykanów 
polskiego pochodzenia, ale również irlandzkiego i' włoskiego, - któ
rzy sprzeciwiają się odprawianiu nabożeństw w języku dla nich 
niezrozumiałym. Zresztą, prawdę powiedziawszy, tym pierwszym, 
wcale na tym nie zależy^ bo już ną ogół nie mówią nawet w swych 
domach po polsku. Również w Seminarium Duchownym 
w Scranton od1 dawna zaprzestano regularnej nauki języka pol
skiego. Wprawdzie obecny jego! prorektor ks. dr Jerzy Urbań
ski zachęca tę obecną czteroosobową garstkę alumnów do odma
wiania modlitw i śpiewania pieśni w języku polskim,, ale widać, 
żę oni nic, albo praWie nic, nie rozumieją. Wiele, parafii jest 
obecnie nie obsadzonych z braku powołań kapłańskich i poszcze
gólni księża obsługują po dwie, a nawet trzy parafie. Zresztą 
proces likwidacji tych parafii już się rozpoczął, np. w Chicago 
dwie ż nich przestały istnieć, a ich kościoły zostały, sprzedane 
sektom protestanckim.

Całe szczęście, że Organizator Kościoła nie doczekał tycłi 
przemian; które stały się obecnie zaprzeczeniem jego idei, i : wiel
kiego ̂ iatriptyzmu. Coraz częściej słychać tam głosy, aby usunąć 
ż nazwy Kościoła anachroniczny (ich zdaniem) już dzisiaj przyt 
miotnik' „Polish” i zmienić jego nazwę Narodowy KatoMćki 
Kościół (National Catholic Church).

Przygotowana przeze mnie Bibliografia będzie jakby podzwon- 
nem polskości w Polskim Narodowym Kościele Katolickim Sta
nów Zjednęćzonych, powstałym przed dziewięćdziesięciu laty 
dla jej obEbny przed niesprawiedliwością i zagładą. Dziś pozos
tała ona już w tym Kościele tylkó symbolem i reliktem...



Władysław Miodunka 
Uniwersytet Jagielloński 
Kraków

ROLA JĘZYKA POLSKIEGO W POWSTANIU 
POLSKIEGO NARODOWEGO KOŚCIOŁA 

KATOLICKIEGO

.24 grudnia 1900 roku w kościele św. Stanisława w Scranton,' 
w Pensylwanii, q godzinie wpół do jedenastej została odprawiona 
przez ks. Franciszka Hodura msza święta w języku polskim1. 
Dzień ten można uznać, za przełomowy w procesie tworzenia się 
Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego i za jedną z naj
ważniejszych dat w dziejach tego kościoła. W  tym dniu bowiem 
Kościół ten przemówił własnym językiem —  dosłownie i prze- , 
nośnie. Dosłownie, gdjrż jego twórcy zdecydowali się wprowadzić 
do liturgii Kościoła katolickiego język, którego w tej liturgii 
wówczas nie Używano: język polski, jeden z europejskich języków 
narodowych.

24 XII 1900 roku PNKK przemówił swym językiem także 
w sensie przenośnym, gdyż zmiana języka oznaczała 1) zerwanie 
zę zbiorowością katolicką posługującą się łaciną jako językiem 
liturgicznym oraz 2) etap tworzenia się nowej zbiorowości i insty
tucji religijnej, jaką okazał się PNKK. :

Data ta jest także datą ważną w dziejach języka polskiego, 
który przeżywał okresy wzlotów i upadków. Z tego względu 
•wyprowadzenie języka polskiego do liturgii PNKK zasługuje na 
analizę językoznawczą, analizę, która pozwoli ocenić znaczenie 
historycznej decyzji z 16 XII 1900 roku, ukaże też różne jej

1 Podaję za: Prace i pisma księdza biskupa Frarjciszka Hodur.?, tóra I, 
Straż, Scranton 1939.
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wymiary niezależnie od tego, czy organizatorzy PNKK uświado- 
iniali je sobie, czy. też nie.

Roli języka polskiego w życiu religijnym i społecznym PNKK  
poświęcił cały rozdział swej pracy H. Kubiak? który przeprowa
dził analizę socjologiczną roli polszczyzny w PNKK. Analiza, 
którą tu podejmujemy, jest analizą językoznawczą a więc Od
mienną od tej przeprowadzonej przez II. Kubiaka. Prowadząc tę 
analizę,; odwołujemy się do metod językoznawstwa zewnętrznego 
rączej riiż , wewnętrznego. Z punktu widzenia językoznawstwa 
wewnętrznego a więc badania struktury języka można i trze
ba powtórzyć za W. Doroszewskim opinięyz 1938 r., w której —  
analizując język dzieła „Pewna droga” bpa Fr; Hodura — , stwie
rdza on, że język tego dzieła charakteryzuje czystość i popula
rność oraz że brak w nim amerykanizmów3.

1 H-. Kubiak stwierdza, że „zmiana'łaciny na język, polski wyni
kała (...) nie tyle z potrzeby tworzenia nowej religii, co z koniecz
ności zaspokojenia pozareligijnych potrzeb i ambicji ©migrantów 
•polskich” . Zgadzając się z tym stwierdzeniem, chcemy jednak 
podkreślić ,że sprawę języka liturgicznego PNKK można powiązać 

, z zasadami wiary, głoszonymi przez ten Kościół. Skłania do tego 
uważna lektura „Naszej wiary czyli streszczenia nauki Kościoła 
Polsko-Narodowego Katolickiego w Ameryce, wraz z objaśnie
niami;“niektórych zasad Chrystusowej religii” autorstwa ks. bpa 
Franciszka Hodura 4. Otóż rozdział szósty tej pracy jest poświę
cony „sprawie społecznej i narodowej”, którą autor uważa za 
„jedno zn a j ważniejszych zagadnień w religijnej myśli człowie
ka” . Trudno nie zgodzić się z bpem Hodurem, gdy stwierdzą, żev 
zagadnienie to jest trudne i dlatego Kościół często ucieka od nie
go, „aby nie'drażnić i zniechęcać wpływowych sfer podtrzymu-

* H: Kubiak, Polski Narodowy Kościół Katolicki w Standch Zjedno
czonych. .Atfneryki w latach ’ 1897—1965. Jego społeczne uwarunkowania 
i społeczne funkcje. PAN, Ossolineum 1970, s. 166—175.

* W; Doroszewski, Język polstei w Stanach Zjednopzonych . A.P. Prace' 
Tow. Naukowego Warszawskiego, Warszawa 1938, s. 1—21.

■* Książkę wydała Spółka Wydawnicza. Scranton 1913. Następujące 
w tekście cytaty pochodzą z tej pracy. i
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jących hierarchię różnych kościołów i nie burzyć mas ludowych” . 
Zdając sobie sprawę z tych trudności, ks. F. Hodur podejmuje 
rozważania o sprawie narodowej i dochodzi do ciekawych wnio
sków. Podkreśla zrazu to, co jest powszechnie znane, ale niezbyt 
dobrze uświadamiane: podkreśla narodowość Chrystusa obok uni
wersalizmu Jego nauki, pisząc: „Chrystus występuje najpierw, 
i przede wszystkim jako narodowy, żydowski mesjasz (...) a ,,ze 
wszystkich wynurzeń Chrystusowych wypływa bezgraniczna mi
łość żydowskiego narodu, jego przeszłości, misji, przeznaczenia 
i ziemi” (s. 34— 35). To stwierdzenie prowadzi go do uznania ist
nienia różnych narodów za konieczność dziejową, zgodną z wolą 
Bożą. W ten sposób interpretujemy następujące słowa: „Narody 
różne, to różne struny tego potężnego instrumentu, nazwanego 
ludzkością, na którym wygrywa Boża ręka przecudowne pieśni 
życia, szczęścia, bólu, smutku, radości i wesela. Te struny muszą 
być różnorodne (podkreślenie —  W.M.), aby z nich wydobył 
Arcymistrz różne głosy, ale te wszystkie różne tony zlewają się 
w jedną, harmonijną całość, w pieśń doskonałą” (s. 36)! Z ta
kiego właśnie stosunku do narodów wynika stosunek do języków 
narodowych, które uważa bp Hodur za wyrażające „odrębny 
charakter, zbiorową duszę, różniącą się od zbiorowej duszy inne
go narodu” i za rezultat pracy Bożej w ludzie przez całe tysiąc
lecia. Niszczenie tak rozumianego języka, ograniczanie jego roz
woju musi być widziane jako „sprzeciwianie się woli bożej” . 
Dlatego nie dziwi, że akapit poświęcony narodom i językom na
rodowym kończy bp Hodur bardzo mocnym stwierdzeniem: „Po
zbawiać praw politycznych dany naród, krzywdzić go, deptać po 
nim, odzierać go z mienia, wiary, języka, ziemi —  to świętokra
dztwo” (s. 37).

Omówiony tu krótko rozdział szósty stanowi rozszerzenie 9. 
punktu z jedenastoczęściowego „Wyznania wiary Kościoła Polsko- 
-Narodowego Katolickiego w Ameryce” , który głosi co następuje: 
„Wierzę, że wszyscy ludzie mają jednakowe prawo do bytu, do 
szczęścia i do tych środków i sposobów, które prowadzą do za
chowania istności, do udoskonalenia i zbawienia”  (s. 8). Cytowane 
„Wyznanie wiary” zostało przyjęte przez prowincjonalne zgro

64



madzenia PŃKK w czerwcu i lipcu 1912 roku, jest więc później
sze w stosunku do dokumentów z 1900 r. zapowiadających wpro
wadzenie języka polskiego. Jeśli jednak powstanie PNKK po
traktujemy jako proces trwający w czasie i polegający na stop
niowym uświadamianiu sobie odrębności, będziemy musieli zwró
cić uwagę na fakt, że prawo do pielęgnowania i rozwoju języka 
narodowego znalazło się w kanonie wiary PNKK. Jest Ono kon
sekwencją najpierw podjęcia a potem rozstrzygnięcia kwestii 
narodowej w duchu wzajemnego szacunku i równouprawnienia 
wszystkich narodów, które nie tylko mogą, ale „muszą być róż
norodne” .

W liście ogłoszonym w „Straży” 21 XII 1900 r., ks. F. Hodur 
zapowiada odprawienie mszy po polsku z dwu powodów: „naj
pierw religijnej natury, a po drugie ze względów narodowych”5. 
Względy religijne były w owym czasie rozumiane jednak nie jak 
prawo do używania języka; narodowego w liturgii, lecz jak chęć 
„zbliżenia i zjednoczenia” człowieka z Bogiem przez ( udział w 
obrzędach religijnych. Szło więc raczej o to, by kapłan przestał 
mówić do Boga w imieniu zebranego ludu w języku, którego 
ten lud nie rozumie, by lud i kapłan mówili jednym językiem, 
by lud wreszcie rozumiany jako dzieci boże mógł przemówić do 
Boga —  swego ojca „w  języku, którym może wyjawić łatwo całą 
miłość i cześć” . W tym ujęciu język liturgiczny miał łączyć lud 
z Bogiem a nie dzielić go od Boga. Zmiana języka powodowała 
modyfikację roli księdza, który przestawał być tłumaczem uczuć 
ludu a stawał się „prawdziwym ofiarnikiem i . pośrednikiem mię
dzy ludem a Bogiem” .

W świetle , tych danych widać wyraźnie, że spojrzenie na 
rolę języka narodowego w liturgii i kanonie wiary PNKK zmie
niało się. Dotyczyło zrazu tylko modyfikacji roli języka litur
gicznego i ról przypisywanych uczestniczącym w obrzędach 
(głównie we mszy), z czasem jednak znalazło wyraz w kanonie 
wiary tego Kościoła. Upoważnia to do stwierdzenia, że zmiana

5 Cytuję wg „Prace i pisma...”, t. I, s. 51—56.
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mająca początkowo charakter zewnętrzny, stała się z czasem czę
ścią ideologii Kościoła, wchodząc do jego kanonu wiary.

Nie oznacza to, oczywiście, byśmy umniejszali znaczenie 
zmiany języka liturgicznego, zmiany o charakterze zewnętrznym, 
czyli dotyczącej sposobu wyrażania treści głoszonych przez Koś
ciół Rzymskokatolicki. Jak wiadomo, zmianę tę poprzedziła 
ekskomunika ks. F. Hodura i parafian z kościoła pw. św. Stanis
ława, ogłoszona 2. X. 1898 r. W sensie etymologicznym ekskomu
nika oznacza wyprowadzenie, wyłączenie, wykluczenie jednostki 
lub grupy ze wspólnoty (kościelnej). Kościół Rzymskokatolicki 
wyłączył formalnie, organizatorów PNKK ze swej wspólnoty 2. 
X. 1898 r. Ciekawe, że także po tym czasie jego księża posługi
wali się w liturgii łaciną, czyli językiem wspólnoty rzymskokato
lickiej. Wprowadzając do liturgii język polski, PNKK sam wy
łączył się w sposób widoczny ze wspólnoty Kościoła Rzymskoka
tolickiego, gdyż przemówił własnym językiem, językiem 
narodowym, nie akceptowanym w Kościele Rzymskokatolickim. 
W tym sensie dzień odprawienia pierwszej mszy po polsku sta
nowi dzień przełomowy w dziejach PNKK: był to bowiem dzień 
kiedy PNKK dał zewnętrzny wyraz swego wyłączenia się z Koś
cioła Rzymskokatolickiego. Równocześnie, był to początek zmian 
doktrynalnych, odchodzących od nauki Kościoła Rzymskokato
lickiego a wprowadzających elementy nowe, albo nadających ele
mentom starym nowe znaczenie, nową wartość.

O tym dniu łatwo pisać dzisiaj. Nie ulega jednak wątpliwości, 
żę był to dzień trudny, bo wymagał realizacji decyzji z 16 XII, 
wbrew wielowiekowiej tradycji katolickiej i wbrew presji po
tężnej instytucji, jaką był wówczas Kościół Rzymskokatolicki 
W dniu tym jeszcze raz potwierdziła się nieprzeciętna wiara i od
waga księdza Fr. Hodura.

Drugim z powodów wprowadzenia do liturgii PNKK języka 
polskiego był —  jak pisze bp F. Hodur — „wzgląd narodowy” . 
Szło tu o sytuację narodu polskiego w końcu XIX wieku, narodu 
bez państwa, narodu podzielonego między zaborców (Prusy, Rosję
i Austrię), narodu, którego znaczna część wyemigrowała z ziem 
polskich do innych krajów Europy i obu Ameryk. Naród ten był



zatem państwowo i przestrzennie podzielony, ale jednoczyła go — 
zdaniem bpa Hodura —  „jedna wiara, jedna nadzieja i prze
piękny, majestatyczny, królewski język polski” . Język, jedno
czący podzielony naród, nie cieszył się uznaniem i prestiżem. Prze
ciwnie, był to język nieoficjalny w państwach zaborczych, język 
„poniewierany, wzgardzony i prześladowany” , „wyrzucany ze 
szkół, urzędów, towarzystw” . Reakcją na taki stosunek do mowy 
polskiej była decyzja organizatorów PNKK, decyzja świadoma, 
jak o tym świadczą słowa ks. F. Hodura z 16 XII 1900 r.: „wpro
wadzamy język nasz do liturgii, wznosimy go na ołtarz, ponieważ 
chcemy być żywym społeczeństwem, chcemy żyć własnym życiem, 
własną mocą iść, i mamy do tego prawo kosmiczne, prawo Bo
że” . W „Odezwie, czyli zawiadomieniu ludu polskiego o nabożeń
stwie w języku polskim” bp. F. Hodur dodawał: „I udowodnimy 
przez to także, żeśmy narodem samodzielnym, mającym takie 
same prawa do bytu, do sławy i szczęścia, jak te wszystkie inne 
ludy, które się już zdobyły na obrzędy narodowe. Chociaż późno 
dosyć zabrzmi pod sklepieniami kościołów naszych polska mowa 
w świętych obrzędach, to zawsze lepiej, niż gdyby nigdy się nie 
miał doczekać naród tej radosnej chwili” . Ks. F. Hodur zdawał 
sobie sprawę, że nie był to pierwszy w dziejach wysiłek wpro
wadzenia języka polskiego do liturgii (cytuje za Długoszem in
formację o budowie w 1390 roku kościoła, w którym nabożeństwa 
miały się odbywać po polsku), uważa jednak, że ten wysiłek 
zostanie uwieńczony sukcesem a język polski ,, nie zginie nigdy, 
bo go lud ze 'swymi kapłanami wprowadził przed ołtarz Boga” .

Mamy tu więc do czynienia ze świadomą sakralizacją języka, 
wyniesieniem go na ołtarze po to, by dodać mu prestiżu, by 
uczynić zeń język, w którym lud mówi do Boga. Jest to zatem 
druga —  po wyłączeniu ze wspólnoty Kościoła Rzymskokatolic
kiego — funkcja wprowadzenia polszczyzny do liturgii PNKK.

Naukowiec nie może pominąć milczeniem tego, że w pismach 
ks. F. Hodura Polacy podzieleni państwowo i przestrzennie to
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jeden -naród-6, połączony wspólnym językiem, językiem narodo
wym. Ciekawe także, że ks. Hodur używa świadomie opozycji 
język (mowa polska) -— gwara. Termin język  ma znaćzenie na
rzędzia komunikacji cechującego cały naród, podczas gdy termin 
gitara zarezerwowano dla narzędzia komunikacji „żebraczego ple
mienia” . Bp F. Hodur podkreśla, że „wszystkie wielkie i histo
ryczne narody wprowadziły do kościelnych obrzędów swój własny 
język, aby go podnieść, wzbogacić, uczcić i uświęcić” (s. 52). 
Tymczasem wysiłki zaborców zmierzają do tego, by polską mowę 
uczynić „gwarą żebraczego plemienia” . Przeciwstawienie się tym 
działaniom wynika z „poczucia godności narodowej” , która każe 
walczyć o prestiż języka narodowego, poniżanego także w Koś
ciele rzymskim. Z uwagą o poniżaniu języków narodowych w 
Kościele rzymskim w owych czasach można się zgodzić, dodając 
wszakże, że prawa języka liturgicznego przysługiwały łacinie 
a odmawiano ich wszystkim językom narodowym. Sobór Wa
tykański II wprowadził do liturgii języki narodowe, przez co 
uświęcił je, ale znaczenie tej decyzji dla prestiżu języków naro
dowych jest mniejsze niż można by się tego spodziewać. Wy
wyższenie bowiem wszystkich oznacza w  rzeczywistości ■ niewy- 
wyższanie nikogo. Oznacza ono natomiast pośrednio „poniżenie” 
czyli obniżenie prestiżu łaciny jako języka liturgicznego całej 
społeczności rzymskokatolickiej.

Skoro już mówimy tu o stosunku Kościoła Rzymskokatolickie
go do języków narodowych i jego zmianie, dodajmy, że organiza
torzy PNKK wyprzedzili pod tym względem o kilkadziesiąt lat 
Kościół Rzymskokatolicki.

Naukowiec nie może nie podkreślić, iż zdaniem ks. Hodura 
Polacy rozproszeni po całym świecie byli tak samo. członkami 
narodu polskiego, Polakami, niezależnie od tego, czy mieszkali

6 Zwraca na to uwagą A. Hałas, Polski Narodowy Kościół Katolicki 
w Ameryce a wartości etniczne. Collectanea Theologica 55 (1985), fasc. I, 
s. 197—202. A. Hałas odróżnia okres myślenia kategoriami narodu (od 
założenia do 1918 r.) i okres kultywowania własnej tożsamości etnicznej 
Amerykanów polskiego pochodzenia (tu: uczenie Polaków „szlachetnej 
amerykanizacji”).
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w Prusach, Rosji, Austrii, czy też w USA. W tym samym stopniu 
odnosiło się do nich dążenie do odzyskania wolnej ojczyzny jak 
i troska o zachowanie języka. W tej sytuacji istniały dwa wyjścia: 
pozostać Polakiem, niezależnie od tego, gdzie się żyje lub „po
godzić się z losem, zostać Polakiem pruskim, rosyjskim, ajrysko- 
amerykańskim i austriackim” czyli zasymilować się. PNKK wal
czył z drugą postawą, walczył o bycie Polakiem w całym tego 
słowa znaczeniu i dlatego był tak narodowy w swtej ideologii 
i w działaniu.

W stwierdzeniu o byciu Polakiem „ajrysko-amerykańskim” 
dostrzegamy ślady konfliktów etnicznych, które doprowadziły do 
wyłonienia się PNKK z Kościoła Rzymskokatolickiego w USA. 
Jego wyższa hierarchia była w owych czasach zdominowana przez 
Irlandczyków z pochodzenia, którzy do ambicji polskich w Koś
ciele Rzymskokatolickim odnosili się najczęściej wrogo lub byli 
na nie obojętni. Pamiętając o tym, rozumiemy, dlaczego wg ks. 
F. Hodura Polacy byli podobnie uciskani i poniżani w Prusach, 
Rosji, Austrii i w USA, dlaczego walka o język i kulturę we 
wszystkich tych krajach winna być podobna.

PNKK wyniósł język polski na ołtarzie, uświęcił go jako ję
zyk narodowy na kilkadziesiąt lat przed decyzją Soboru Waty
kańskiego drugiego po to, by podnieść jego prestiż, by z języka 
„dławionego ukazami potężnych tego świata, pomiatanego często 
przez własny naród” uczynić język święty, potężny, nieśmiertel
ny. Czy do tak określonego celu organizatorzy PNKK dobrali 
odpowiednie środki? Dziś, w świetle ustaleń współczesnej socjo- 
lingwistyiki, możemy na to pytanie odpowiedzić pozytywnie: tak, 
organizatorzy PNKK uczynili słusznie, wiadomo bowiem, że ję
zyki wchodzące w kontakty różnią się mocą a ich moc zależy 
m.in. od czynników ideologicznych, w  tym religijnych. Wiadomo 
też, że języki kultowe, liturgiczne traktowane jako języki święte 
mają moc o wiele większą od języków, którym cecha ta nie 
przysługuje. Badacze zgodni są również co do tego, że większą 
moc posiada język od gwary i dlatego decyzję o wyborze na ję
zyk liturgiczny języka ogólnonarodowego a nie gwary ludowej 
należy uznać za całkowicie słuszną. Ks. Hodur podkreślał w swych



pismach piękno języka polskiego i dorobek literacki Słowackiego, 
Mickiewicza, Sienkiewicza. Także i tę jego opinię musi potwie
rdzić współczesny językoznawca, gdyż moc języka zależy od pro
mieniowania wartości kulturowych stworzonych w tym języku7.

W ciągu lat, które minęły od utworzenia PNKK, zmieniła się 
sytuacja narodu polskiego, i języka polskiego, zmieniła się pozy
cja języka polskiego na ziemiach polskich i w obrębie Kościoła 
Rzymskokatolickiego. Tak więc oceniając rolę języka polskiego 
w PNKK, musimy brać pod uwagę inny kontekst społeczno-his- 
toryczny, kontekst zupełnie, krańcowo wręcz odmienny od tego, 
w jakim były podejmowane decyzje, które zostały tu poddane 
analizie. Pisząc o nich, należy zwrócić uwagę na fakt, że odbija 
w nich blask walki o polskość, która toczyła się na ziemiach 
polskich, a którą najkrócej wyraziła M. Konopnicka w słowach: 
„Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, nie damy pogrześć mowy” .

Twórcy PNKK walczyli o pozycję języka polskiego „rzuciwszy 
ziemię, skąd nasz ród” , a więc na obczyźnie, w warunkach od
miennych od polskich. Walczyli o nią, rzucając na szalę dużo, bo 
m. in. przynależność do wspólnoty Kościoła Rzymskokatolickiego 
i płacąc za walkę o polskość konkretną cenę, jaką stanowiła 
ekskomunika, a po niej  ̂wyśmiewanie na ulicy, piętnowanie w 
życiu sąsiedzkim i rodzinnym oraz szykanowanie w środowisku 
pracy. Dlatego też tu, w Polsce, trzeba o tlej walce pamiętać 
i trzeba oddać jej cześć.

7 Na temat zmiennych, od których zależy moc języka zob.: W. Mio
dunka, Moc języka i jej znaczenie w kontaktach - językowych i kulturo
wych (w druku).



Andrzej Hałas
Katolicki Uniwersytet Lubelski

FRANCISZEK HODUR JAKO SEMINARZYSTA 
I KSIĄDZ RZYMSKOKATOLICKI

Franciszek Hodur (1866— 1953) znany jest przede wszystkim 
jako organizator i wieloletni przywódca Polskiego Narodowego 
Kościoła Katolickiego (dalej PN K K )*. Z perspektywy Kościoła 
Rzymskokatolickiego rodzący się w konflikcie Kościół narodowy 2 
ujmowany był w kategorii schizmy, zaś z czasem —  głównie 
po przyjęciu przez ks. Hodura Sakry biskupiej z rąk biskupów 
starokatolickich3 oraz po podpisaniu przez PNKK interkómunii 
z Kościołem Episkopalnym4 —  w kategorii herezji, w katego
riach zatem ideologicznie pejoratywnych. Z kolei PNKK jako 
punkt wyjścia do określenia własnej tożsamości ideologicznej 
przyjął zdecydowanie negatywny obraz Kościoła Rzymskokatolic
kiego. Je dwie antagońistyczne perspektywy ideologiczne ■ w y
tworzyły zatem dwie różne rzeczywistości. Każda z nich zawie

1 Nazwa Kościoła założonego przez Hodura ma swoją bogatą historię 
i przechodziła wiele zmian. Zob. W. Wysoczański: Polski nurt staroka- 
tolicyzmu, Warszawa 1977,, s. 65, przypis 25.

2 Dość popularne, skrócone określenie PNKK.
8 Konsekracja miała miejsce 29 września 1907 roku w katedrze św. 

Gertrudy w Utrechcie. Konsekratorem był abp Utrechtu Gerardus Gul, 
zaś współkonsekratorami —  J. van Thiel z Haarlemu i M. B, Spit z De- 
ventu. Por.. W. Wysoczański: Polski nurt ..., 76. Wysoczański wyraźnie 
.zaznacza, że konsekracji udzielono po przyjęciu przez Hodura zasad De
klaracji Utrechckiej z 1889 r.

4 Najwięcej szcżegółów na temat okoliczności podpisania interkómunii 
pomiędzy PNKK i Kościołem Episkopalnym znajdujemy w książce T. 
Andrews, The Polish National Cathólic Church in America and Poland, 
London 1953, s. 88—89.
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rała pozytywny obraz własny i rytualnie niejako poniżany obraz 
drugiej strony5.

v Sylwetka organizatora PNNK, ks. Franciszka Hodura w tej 
sytuacji w zależności od przyjętej perspektywy była przedstawio
na bądź w stylistyce bohatera pozytywnego, bądź negatywnego. 
Była. ona podporządkowowana = celom ataku ' i obrony.. Stroną 
rzymskokatolicka w ‘ opisie faktóty uwykuplała^ czy nawet W pe
wnym stbpniU^dopisywała”, wydarzenia o wydźwięku negaty
wnym, przemilczając zasadniczo wszystko to, co mogłoby wywo

łać niezgodne z jej interesami nastawienia pozytywne. Odwrotnie 
'■y—i wyznawcy i sympatycy PNKK w swych . opracowaniach uwy
puklali, czy też ; ,;dopisywali” wszystko to, co na ogół odbiera 
się - pozytywnie, przemilczając lub łagodząc wydarzenia o wydź
więku negatywnym.
, Ten mechanizm, kreowania rzeczywistości, budowania niejako 
historii zostanie pokazany ha przykładzie tworzenia różnych wi
zerunków Franciszka Hodura jako -kleryka seminarium diecezji 
krakewskiej oraz jako rzymskokatolickiego księdza w diecezji 
(Scranton w stanie- Pensylwania w Stanach Zjednoczonych. Szcze
gólnie dużo- miejsca /  zostanie ■ poświęcone obiektywie niezbyt 
y?ażnemu;,lęcz'— -jak się okazało —  bardzo podatnemu, na inter
pretacje ideologiczne epizodowi opuszczenia przez Franciszka JIo- 
dura seminarium w  Krakowie. Fakt. ten bowiem miał niejako 
symbolicznie antycypować późniejsze wystąpienie Franciszka Ho
dura z Kościoła. Rzymskokatolickiego.

. 1. Siady pobytu F. Hodura w seminarium zachowane w archi
wach.

- Powszechnie utrzymywano dotąd, iż F. Hodur wstąpił do se
minarium duchownego bezpośrednio po ukończeniu gimnazjum.

, . Mechanizm , ten możemy zaobserwować — trzeba to podkreślić —  
W publikacjach obu stron. Prrzykładową egzemplifikację stanowić będą 
cytaty przytaczane w dalszej części artykułu.
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Józef Wieczerzak natomiast — powołując się na. wspomnienia 
samego Hodura przechowane w relacji jedriego zjego najbliższych' 
współpracowników., ks. Józefa Zawistowskiego —  twierdzi, że na 
wstąpienie do seminarium zdecydował się o dopiero w trzecim 
roku po zdaniu matury, próbując w międzyczasie kariery tea
tralnej 6. Wątpliwości te dotyczą jednak daty ukończenia gimna
zjum, gdyż rozpoczęcie studiów seminaryjnych/ miało niewątpli
wie miejsce w październiku 1889 r.7.

, Seminarium krakowskie znajdowało się w owym czasie w sy
tuacji wyróżniającej je pod wieloma względami spośród innych 
seminariów tak z terenu Galicji, jak i z terenu pozostałych dwóch 
zaborów. Od roku 1852 zostało ono połączone z Wydżiałem Teo
logicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego ina mocy odnośnego roz
porządzenia austriackich władz oświatowych 8 i klerycy uczęsz
czali na większość wykładów do Collegium Novum9. Pozostała 
część wykładów odbywała się na Stradomiu w gmachu Księży 
Misjonarzy, którym już od .roku 1732 zlecone było kierownictwo 
seminarium diecezji krakowskiej10. Ta sytuacja potrójnej władzy, 
której klerycy podlegali (biskup wraz z konsystorżęm, władze 
uniwersyteckie oraz i Księża Misjonarze; jako bezpośredni przeło
żeni w- Seminarium) nie sprzyjała utrzymaniu odpowiedniej dy
scypliny, gdyż klerycy mieli; zawsze możność odwoływania' .się

8 J. Wieczerzaj Biskup Francis Hodur and the Socialists: Ąssociations 
and' piśassociśtions, W: „Polish American Studies”, 1983 (Autumn), Vol. 
XL No 2, s. 7.

7 Dokument wpisu „w poczet uczniów Wydziału teologicznego” nóśi 
datę 7 października 1889. Jego fotokopią, została opublikowana w książce
H. Kubiak, Tlie Polish National Catholic Cłiurch in the United Stated 
of America jfrom' 1897 to 1980, Warszawa—Kraków 1982, s. 120—121.

8 Por. yę, Kt'. Bartel, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego,
na przełomie dwóch wieków (od- połowy X IX  w. dó końca I wojny świa- 
towej), w^ „Analecta Cracoviensia” T. 1, 1969, s. 405. 7

St. Dóbrzanowski. Restauracją diecezji Krakowskiej' w latach 
osiemdziesiątych X IX  wieku,, w: Studia z Historii Kościoła w Polsce, t, 3, 
Warszawa 1977, s. 140.

10 Por. St. Janaczek, Krakpws&a prowincja Księży Misjonarzy {"1865^ 
— 1914), Lublin 1979 (maszynopis, Biblioteka KUL), s. 200.
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od decyzji rektora do biskupa lub konsystorza, zyskując często 
je j ; zawieszenie 11.
, Z pobytu F. Hodura w seminarium zachowało się niewiele 
śladów w' archiwach. W ^rchiwum, Prowincjonalnym Księży'Mi
sjonarzy w-Krakowie na Stradómiu znajduje się „Książka obo
wiązków domowych wykonywanych przez alumnów Seminarium 
diecezji krakowskiej od Roku Pańskiego 1873” 12, w której po- • 
cząwszy od stycznia 1890 do stycznia 1892 r. nazwisko Hodura 
pojawia się kilkakrotnie jako pełniącego różne wewnątrzsemina- 
ryjne funkcje. Zachpwał się tam także zbiór kazań, jakie klerycy 
w  interesującym nas okresię opracowywali w ramach, ćwiczeń 
homiletycznych. Niestety poszczególne kazania nie były podpisy
wane, 4w związku z czym identyfikacja autorów jest'prawie nie
możliwa.
v  W  Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie przechowała 
się lista alumnów, którzy mieli otrzyiriać w październiku >1890 r.' 
tdnsurę i cztery niższe święcenia, na której wśród 14 kleryków 
drugiego roku mających przyjąć tonsurę Franciscus Joannis Hę- 
dur 'jest wymieniony na miejscu szóstym13. Niestety analogiczna 
listą z roku następnego (1891) nie zachowała się, więc o otrzy
maniu przez Franciszka Hodura w tym roku czterech niższych 
święceń możemy wnioskować jedynie na podstawie danych z wy
dawanego co roku drukiem wykazu klęiru diecezji krakowskiej, 
w którym podawano także nazwiska wszystkich kleryków semi
narium-diecezjalnego, umieszczając prży każdym ,notatkę, jakie 
do tej pory otrzymali świępenia. W  Wykazie dotyczącym roku 
1892 nazwisko Franciszka Hodura pojawia się jako siódme wśród

11 Por. Tamże, s. 203—204. '■
18 Liber- officiórum domesticorum ab Alumnis ■ Seminarii- Dioec. Orac.

p&actorum ab A. 1873 D. Archiwum Prowincjalne Księży Misjonarzy
w Krakowie na Sjtrgdomiu, Akta seminarium diecezjalnego z lat 1800—  
— 1901. . .. s

"  18 Catalogus Alumno.rum Seminarii Craeovienśis pro suscipienda Tonsu-
ra nęc non pro suspipiendi? Quatuor Minorum Ordinibus, Archiwum
Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Zespół: Akta Qrdinaridorum od 1885
do 1906, teka: 1890. .

74 ■ ’ V



słuchaczy trzeciego toku teologii z -adnotacją C.M.O. (Clericus 
Mirprum Ordinum), świadczącą, że otrzymał już niższe Święce
nia 14.

2. Interpretacje dotyczące okresu pobytu w seminarium.

: W wielu opracowaniach historii PNKK, sporządzonych przez
autorów, będących jego członkami, biografie F. Hodura zawierają 
liczne szczegóły dotyczące, okresu jego pobytu w seminarium 
w Krakowie w latach 1889— 1892. Nie mogą one niestety pre
tendować do miana faktów. Są to konstrukcjeinterpretacyjnę 
oparte na niepewnych poszlakach) Podanie ich jako informacji 
pewnych służy- idealizacji tego okresu- życia Hodura; Przedsta
wia się go jako romantycznego młodego działacza spiskowych 
organizacji patriotycznych, powiązanego, z ruchem ludowym 
słynnego „trybuna chłopów” ks. Stanisława Stojałowskiego, który, 
naraziwszy się władzom zaborczym i serwilistycznej wobec niej, 
arystokratycznej hierarchii kościelnej musi opuścić Kraków.

W  opublikowanej rok po śmierci Franciszka Hodura krótkiej 
. historii jego „życia, i walk” Bolesław Bąk podaje, iż Hodur' jako 

student Wydziału Teologicznego UJ brał czynny udział w wie
czornych spotkaniach i pracach wielu organizacji młodzieżowych
o charakterze patriotycznym, wybijając się na ich czoło, szcze
gólnie dzięki doskonałym przemówieniom15. Z szerszego kon
tekstu wynika niedwuznacznie, że chodzić tu, miało o organizacje 
świeckie, skupiające młodzież z całego Uniwersytetu, nie wiadomo 
wszakże* jakie'16. Jest jednak rzeczą, niemożliwą, by kleryk mógł

. 14 Eienchus Venerabilis Cleri tam saecularis quam regularis Dioećesęos 
Ćracoviensis S. Sedi Apostoiicae immediate subjectae pro Arino Domini 
1892, Cracoviae 1892, s. 255.
■ ^ Por. B. Bąk, A  short History of the Life and Struggles of Bishop 

Francis Hodur, Scranton, Pa., 1954, s. 9— 10.
18 Tamże, s. 9.
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w owym czasie wychodzić wieczorami z seminarium w celu wzię
cia udziału w zebraniach organizacji świeckich, natomiast chodzi 
tu prawdopodobnie tylko o czynny udział w pracy stowarzyszeń, 
które działały w seminarium zrzeszając wyłącznie kleryków. 
Najaktywniejsze w owym czasie, to „Czytelnia” , które propago
wało lekturę wartościowych książek i urządzało na ich temat 
dyskusje i odczyty oraz „Kółko Wymowy” , którego członkowie 
zapoznawali się z teorią wymowy, ćwiczyli dykcję i urządzali 
wieczorki, podczas których deklamowano utwory poetyckie17. 
Aluzji do działalności w tych stowarzyszeniach możemy się do
patrywać w artykule księdza rzymskokatolickiego, N. Cieszyńs
kiego, który powołując się na wspomniena jednego z ówczesnych 
kolegów Fr. Hodura pisze, że był on „(...) a-luińnem seminarium 
krakowskiego, gdzie należał do jednostek wybitniejszych, cieszył 
się wpływami w gronie młodzieży18. Trzeba podkreślić, iż Bąk 
pobyt Hodura w seminarium przemilcza. Według niego nie jest 
on klerykiem, lecz tylko studentem Wydziału Teologicznego UJ, 
działa aktywnie „wśród kolegów studentów” i wreszcie zostaje 
skreśloiiy z listy „studentów Teologii Rzymskokatolickiej” 19. 
W ten sposób działalność w stowarzyszeniach seminaryjnych zo
stała zinterpretowana jako działalność o charakterze świeckim. 
W świetle tych ustaleń upadają przesłanki uprawniające do w y
ciągnięcia wniosku, iż udział w organizacjach politycznych był 
główną przyczyną usunięcia Hodura z seminarium.

Do sfery domysłów należy też zaliczyć przedstawione przez 
tych autorów powiązania gimnazjalisty i kleryka Fr. Hodura 
z księdzem Stojałowskim. Faktem jest, że przed udaniem się 
w r. 1898 do Rzymu w celu przedstawienia Ojcu Świętemu pe
tycji dotyczącej postulatów duszpasterstwa etnicznego, Hodur 
przybył specjalnie do Polski, by spotkać się z tym „trybunem 
•ludowym” i dostał od niego wskazówki i listy polecające do

17 Por. St. Janaczek, Krakowska prowincja ..., s. 204—205.
18 N. Cieszyński, Jak powstał kościół narodowy, „Roczniki Katolickie”, 

1923, s. 474.
19 Por. B. Bąk, A short History..., s. 9—10.
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wybitnych osobistości w Kurii Rzymskiej 20. Mogłoby to wska
zywać na łączące ich wcześniej jakieś więzy. Hodur w swoich 
wspomnieniach wymienia ks. Stojałowskiego tylko ogólnie, jako 
jednego z „idoli” okresu krakowskiego 21. Jest jednak zrozumiałe, 
że będąc w gimnazjum, obdarzony bolesnym przydomkiem „chło- 
pitudo” 22, wywodząc się ze środowiska, które obejmowało dzia
łalność tego księdza —  ludowca, jeśli nie mógł w tej działalności 
uczestniczyć aktywnie, to przynajmniej uważnie ją śledził. Jej 
rozmiary i zakres bardzo trafnie określił sam ks. Stojałowskii

;,Tak tedy, od r. 1875 do 1889, więc w przeciągu lat 14, udało 
się ruch ludowy w Galicji tak poprowadzić, że lud zaczął nie 
tylko czytać, ale i sam pisywać do gazetek, nauczył się wiecować, 
założono Kółka rolnicze i pierwsze sklepy chrześcijańskie, zaczęto 
tworzyć osobne komitety wyborcze, które w r. 1889 odniosły 
pierwsze zwycięstwo wyborcze przez wybór własnych posłów. 
Stało się zaś to wszystko wskutek tego,, że lud był zgodny i zje
dnoczony — nie było rozdziałów i stronnictw wśród włościa- 
ństwa” 23. ■ !

Młody kleryk z oburzeniem śledził poczynania krakowskich 
„stańczyków” , skupionych wokół konserwatywnego „Czasu” , któ
rzy wszelkimi siłami starali się odsunąć Stojałowskiego od dzia
łalności społeczno-politycznej, a także biskupów diecezji lwo
wskiej, którzy poczynania te wspierali nakładając na Stojałows-* 
kiego kary kościelne 2i.

20 Por.: „Straż” z 26 lutego 1892; S. Włodarski, The Orgin and Growth 
of the Polish National Catholic Church, Scranton, Pa., 1974, s. 55.

21 Jest to określenie użyte przez samego bpa Hodura, które zanotował 
ks. L. Zawistowski w swych wspomnieniach zatytułowanych: „Bishop 
Franciszek Hodur jak go znałem”, przechowywanych przez Immigration 
History Research Center, Saint Paul, Minn. w Zawistowski Collection, 
Box 7. Cyt za: J. Wieczerzak, Bishop Francis Hodur..., s. 7.

22 Por. H. Kubiak, Polski Narodowy Kościół Katolicki w Stanach Zje
dnoczonych Ameryki w latach 1897—1965, Wrocław—Warszawa—Kraków 
1970, s. 130, przypis 65.

23 H. Hempel, Wspomnienia z życia ś.p. ks. Stanisława Stojałowskiego, 
Kraków 1921, s. 47.

21 Tamże, s. 40—41 oraz 44 passim. ■ *
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kłopotów z władzą kościelną czy świecką” 32. Poruszana już kwe
stia usunięcia Hodura z seminarium —  ze względu na rozbieżne 
interpretacje zasługuje na szersze omówienie.

3. Ideologiczne interpretacje faktu opuszczenia Krakowa

Wydawać by się mogło, że ..przyczyny, dla których F. Hodur 
musiał opuścić seminarium krakowskie: czy odszedł z własnej 
inicjatywy, czy też został wydalony —  mają znaczenie margi
nalne. Dano mu przecież możliwość ukończenia studiów semina
ryjnych i zostania księdzem rzymskokatolickim w Ameryce 
(w sierpniu 1893 r.), co miało zresztą miejsce również w przypa
dku wielu innych kleryków, którzy z różnych przyczyn nie mogli 
kontynuować studiów seminaryjnych w Galicji czy w innych 
zaborach. Dla przykładu można tu przytoczyć znanego historyka 
Polonii, ks. Wacława Kruszkę, który jako kleryk został usunię
ty od Jezuitów za uderzenie kolegi. W Stanach Zjednoczonych 
został on przyjęty do seminarium w Milwaukee w stanie Wiscon- 
sin, po którego ukończeniu został wyświęcony na księdza33. 
W przypadku Franciszka Hodura jednak jstoimy wobec faktu 
dwóch skrajnie różnych ideologicznie obciążonych interpretacji 
tego wydarzenia.

Najpierw omówione zostaną prace autorów będących członka
mi PNKK lub z nim sympatyzujących, które charakteryzują się 
tym, że bezsporny fakt konieczności opuszczenia seminarium albo 
pomijają, albo mówią wprawdzie o usunięciu, ale interpretują 
ten fakt pozytywnie dla Franciszka Hodura, albo też przy jego 
opisie używają różnego rodzaju eufemizmów.

Do pierwszej grupy zaliczyć możemy wydaną w  roku śmierci 
organizatora PNKK książkę Theodora Andrews’a —  pierwsze po-

32 Tamże.
33 Zob. W. Kruszka, Siedem siedmioleci, czyli pół wieku życia, t. 1, 

Poznań—Milwaukee 1924, s. 111—205.
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ważniejsze studium o P N K K 34, W krótkim biogramie natrafia
my na informację, że „po święceniach Hodur przybył do Stanów 
Zjednoczonych” 35, co w sposób oczywisty mija się z prawdą, 
gdyż Hodur przybył do USA ukończywszy wcześniej jedynie 3 
lata seminarium. Do tej grupy —  wspominającej w ogóle o po
bycie w seminarium —  zaliczyć możemy także wydaną cztery 
lata później książkę Paula Foxa, który życiorys Franciszka Ho
dura rozpoczyna od momentu, gdy jako kapłan rzymskokatolicki 
pracuje w Nanticoke w stanie Pensylwania 36.

Grupę drugą opracowań rozpoczyna wspomniana już wcześ
niej praca B. Bąka, w której pobyt Hodura w seminarium jest 
jakby zatajony37. Spotykamy się tutaj z twierdzeniem, że pa
triotyzm Hodura spotkał się z dezaprobatą władz austriackich, 
co wywołało również krytyczną postawę hierachii kościelnej i w 
związku z tym „jego nazwisko zostało wykreślone z listy stu
dentów rzymskokatolickiej teologii” 38, Charakterystyczne jest to, 
że chociaż w pracy Bąka pojawiają się przypisy, przytoczonym 
powyżej informacjom nie towarzyszą żadne odniesienia do źródeł.

Do omawianej tu grupy zaliczyć też możemy artykuł Lauren- 
ce’a Orzella, z którego dowiadujemy się, że Franciszek Hodur 
„przybył do Stanów Zjednoczonych jako kleryk w lutym 1893” 39. 

t Odsyłając nieco później czytelnika szukającego szczegółowszych 
informacji do książki S. Włodarskiego, w której jest mowa wprost
o usunięciu z seminarium, Orzell jest co najmniej niekonsekwen
tny, gdyż będąc usuniętym z seminarium Franciszek Hodur prze-

u  T. Andrews, The Polish National ...
. 86 Tamże, s. 27, przypisy 1.

** P. Fox, The Polish National Catholic Church, Scranton, Pa., (1957) 
s. 23.

17 Jak było już wspomniane Bąk pisze jedynie o studiach Hodura na 
UJ. Możliwe, iż nie wiedział o tym, że studenci Wydziału Teologicznego,
którzy chcieli zostać księżmi rpusieli jednocześnie wstąpić do seminarium.

*8 Bt Bąk, A short History ..., s. 10.
*• L. Orzell, A Minority within a Minority: The Polish National Catholic

Church, 1896—1907, w: „Polish American Studies”, vol. 36, nr 1, 1979, 
s. 12, przypis 19.
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stał być klerykiem A do Stanów, przybył jako osoba świecka. 
Użycia takiego sformułowania nie usprawiedliwia także fakt, że 
poi przyjeźdżie do Stanów Zjednoczonych został on do semina
rium przyjęty powtórnie. Chodziło więc prawdopodobnie o za
sugerowanie, że miała miejsce jedynie zwykła zmiana miejsca 
studiów.

Słowa „usunięty z seminarium” pomija w swej ostatniej książ
ce także ksiądz Wiktor Wysoczański. Wspomniawszy o kontak
tach Franciszka Hodura z ruchem ks. S. Stojałowskiego pisze: 
„Stał się on niewygodny dla władz Wyższego Seminarium Du
chownego w Krakowie, które zachowywały pełną jurysdykcję nad 
studentami Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Po zaliczeniu trzech lat studiów teologicznych i przyjęciu 
niższych święceń z rąk kard. A. Dunajewskiego (f 1894), kleryk 
F. Hodur nie widząc możliwości osiągnięcia celu, tj. otrzymania 
święceń kapłańskich w Galicji, wyjeżdża wraz z falą emigrantów 
do USA” 40. Według tego opisu Hodur napotyka wprawdzie 
kłopoty z władzami kościelnymi, ale do USA wyjeżdża będąc 
wciąż klerykiem.

Osobnego omówienia wymagają książki S. Włodarskiego. 
W  wydanej w roku 1964 „Historii Kościoła Polskokatolickiego” 
(t. I do 1946 r.) autor pozostaje wierny dotychczasowej praktyce 
przemilczenia faktu usunięcia z seminarium lub mówienia o nim 
w formie żawoalowanej. „Nieprzychylni ks. Hodurowi historycy 
podkreślają fakt przerwania jego pobytu w Seminarium, lecz 
uparcie przemilczają przyczynę. Było nią zaangażowanie się kle
ryka Hodura w pracę społeczną, konkretnie w ruch ludowy, za
początkowany przez ks. Stojałowskiego” 41. W  wydanej natomiast 
10 lat później dużej monografii pt. „The Origin and Growth of 
the Polish National Catholic Church” w interesującym nas fra
gmencie spotykamy już słowa „wygnanie” 42 i „wydalenie” 43,

40 W. Wysoczański, Polski nurt ..., s. 58—59.
41 Włodarski, Historia Kościoła Polskokatolickiego, t. 1, Warszawa 1964, 

s. 73.
44 Tenże, The Origin ..., s. 42. .
45 Tamże, s. 40.
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które przyczynę „przerwania” studiów określają bardzo jedno
znacznie. Przyczyny tej zmiany interpretacji, możemy dopatry
wać się w pragnieniu pewnego udramatyzowania problemu. Po
służyła w tym celu książka literata Jana Wiktora 44, w której 
zamieszczony został wywiad z gimnazjalnym kolegą Hodura, 
prof. Adamem Krzyżanowskim 4S, który powiedział: „Franek zdał 
maturę świetnie i poszedł za głosem swego powołania —  wstąpił 
do seminarium duchownego, gdzie przebył dwa lata 46. Wtedy 
za bunt zostało usuniętych pięciu najzdolniejszych alumnów 
z HodUrem na czele” 47. I na tę właśnie relację .powołuje się 
S. Włodarski48, gdy pisze: „Adam Krzyżanowski informuje nas, 
że wraz z Hodurem Seminarium opuściło dziesięciu innych kle
ryków” 49. Fakt, że liczba ta napisana jest słownie, wyklucza 
możliwości pomyłki drukarskiej, a zatem liczba została podwojona 
przez Włodarskiego Celowo, by zwiększyć wrażenie płynące z fak
tu jednoczesnego wydalenia z seminarium większej grupy kle
ryków za rzekomą działalność w ruchu ks. Stojałowskiego. Spra
wę tę definitywnie rozwiązuje notatka w protokole czynności 
Konsystorza Diecezji Krakowskiej w roku 1892, gdzie pod ko
lejnym numerem 3158 czytamy: „Polecono ks. Elektorowi Se
minarium tut. . dyecezial., by wydalił z Seminarium alumnów: 
Franciszka Hodura, Franciszka Popiołka i Marcina Zycha” 50. 
A zatem wraz z Hodurem zostało wydalonych jedynie trzech, 
a nie dziesięciu irinych kleryków. Potwierdza to także pismo rek
tora seminarium skierowane do Namiestnictwa 3 grudnia 1892 r., 
w którym informując o składzie osobowym seminarium pisze, że

44 J. Wiktor, Strzecha w cieniu drapaczy chmur, Warszawa 1964.
46 Tamże, s. 112— ? Z tekstu jednoznacznie nie wynika, w którym miej

scu kończy się relacja prof. Krzyżanowskiego, a zaczyna komentarz autora.
46 W rzeczywistości Hodur był w seminarium 3 lata.
47 J. Wiktor, Strzecha ..., s. 114.
48 Chociaż w przypisie zamiast strony 114 podaje 113.
49 S. Włodarski, The Origin ..., s. 40.
50 Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Protokół czynności 

Konsystorza Ilnego Dyecezyi. Krakowskiej w Krakowie w roku 1892.
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„13 kleryków otrzymało święcenia, a 3 —  Hodur, Popiołek i Zych 
wystąpiło, więc razem odeszło 16 kleryków” 51.

Najbardziej ostrożna-jest. relacja Hieronima Kubiaka. Przy
tacza on wprawdzie omawiane wyżej opinie Bąka i Włodarskiegó, 
ale sam zastrzega się:- „Jak było naprawdę? W  archiwum UJ 
brak jakichkolwiek informacji’, na ten temat” 52.
! W  sposób wyraźny podjęcie decyzji opuszczenia seminarium 
samemu Hodurowi przypisuje jedynie J. Wieczerzak, który pisze: 
„Po dwóch'latach przygotowania Franciszek Hodur zrezygnował 
z pobytu w krakowskim seminarium i wyemigrował” 53. Nie ule
gający już dzisiaj żadnej wątpliwości fakt wydalenia z semina
rium został tutaj zupełnie zanegowany. Niestety nie mogła tai 
teza być poparta \ żadnymi •dowodami. Można zrozumieć utrudnio- , 
ny dostęp -autóra dó'archiwum Kurii Metropolitalnej w Krako
wie, ale dziwić musi brak ustosunkowania, się do Wcześniejszych 
przeciwstawnych opinii,- choćby tylko autorów życzliwych Ho
durowi (np. Włodarski i Kubiak), którzy pisali przecież wprost 
ó usunięciu z seminarium;

Trzeba tu także wspomnieć- o pewnej tendencji do udramaty- 
zowanego przedstawienia, sytuacji Hodura widocznej u autorów 
nierzymskokatolickich. Bąk stwierdza, że po skreśleniu Hodura 
ź listy studentów „zamknięte przed nim zostały drzwi wiszystkich 
szkół Krakową” 54. Po/raz drugi mówi o tym H. Kubiak, ale 
w1 formie jużs nieco rozszerzonej. Pisze on:\„W tej sytuacji wszy
stkie szkoły przed 24-letnim F. Hodurem były zamknięte, a dal
szy pobyt w mieście niebezpieczny” 35. Wersję najbardziej szcze
gółową przytacza S. Włodarski: „Po wydaleniu z seminarium 
Hodur otrzymał list, w którym pozbawiono go podstawowych

51 Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie,:1 Seminarium • —  kan
dydaci na alumnów od 1881 do 190TV

52 H. Kubiak, Polski Narodowy...^ s. 131
5* J. Wieczerzak, Bishop Francis Hodur ..., s. 8.:
S4 B. Bąk, A  short History..., s. 10.
85 H. Kubiak, Polski Narodowy ..., s. 131, przypis 71

84



(common) uprawnień, tj. zamknięto przed nim drzwi wszystkich 
-innych seminariów w Polsce” 66.

Z przytoczonych tu trzech autorów tylko Kubiak powołuje 
się na źródła, na jakich się opiera, chociaż jeSt to jedynie bliżej 
nie sprecyzowana „literatura pamiętnikarska’’. Pozostali zaś nie 
zaopatrują swych informacji w żadne odnośniki. Tymczasem wiaV 
domo, że wydalony razem z Franciszkiem Hodurem Franciszek 
Popiołek mógł swobodnie dalej kontynuować studia na Uniwer
sytecie Jagiellońskim, tylko na innym wydziale 57.

Próbując przywołane tu interpretacje faktu opuszczenia Kra
kowa scharakteryzować najogólniej, trzeba powiedzieć, że ich t 
najbardziej podstawową tendencją było przedstawianie Hodura 
w świetle pozytywnym. Unikano używania sformułowania „usu
nięty” czy „wydalony” z seminarium, mających w potocznym 
odbiorze wydźwięk pejoratywny. Jeśli się one pojawiały, to z do
datkiem —  za działalność patriotyczną czy społeczną, co faktowi 
temu dawało wymiar pozytywny. Taką samą funkcję —  kreowa
nia męczennika i ofiary niesłusznych prześladowań —  miało tak
że przytaczanie epizodu z ,■,zamkniętymi drzwiami wszystkich 
szkół”. U większości autorów troska o wymiar apologetyczny 
przeważała nad troską o rzetelność, tak jeśli chodzi o chronoló^ 
gię, jak i o samejakty.

Autorzy reprezentujący stronę przeciwną —  rzymskokatolic
ką —  fakt wydalenia podkreślali i interpretowali wyraźnie na 
niekorzyść Franciszka Hodura, Przyświecały im inne cele: przfed- 
stawienie historii PNKK i form jego działalności w świetle jak 
najbardziej pejoratywnym. Również oni nie przykładali dużej 
troski do zgodności opisu poszczególnych wydarzeń z ich rze
czywistym’ przebiegiem, jak też do samej chronologii. Jak się 
okazało riąstawienie polemiczne było tak silne, że —  podobnie 
jak to widzieliśmy u autorów omówionych wcześniej —  także

58 S. Włodarski, The Origin ..., s. 42.
■ 57 Por. J. Wiktor, Strzecha ś. 114. Franciszek " Popiołek był później 
historykiem dziejów Śląska Cieszyńskiego, a w latach 1897—1932 dyrek
torem gimnazjum w Cieszynie. Zob. Encyklopedia Popularna PWN, War- 
szawa 1984, s. 613.
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w wielu opracowaniach rzymskokatolickich' napotykamy prze
milczenia, błędną interpretację, ęzy wręcz nieprawdę.

W  przeciwieństwie do autorów związanych z PNKK autorzy 
rzymskokatoliccy jednoznacznie, Zgodnie z rzeczywistością, mówią
o opuszczeniu przez Franciszka Hodura seminarium wskutek de
cyzji władz kościelnych. Fakt ten jest jednak przjez nich specjalnie 
w biografii -'Hodura uwypuklany! Wskazują tez oni Stronniczo na 
przyczynę „wydalenia”,, „usunięcia”, czy' wręcz „ wypędzenia” 58 
Hodura —  nieposłuszeństwo i skłonność do wolnomyśłictól- 
stwa” 59. Charakterystyczne jest tu sformułowanie użyte przez 
księdza J. Gharaszewskiego: „wypędek z seminarium duchowne
go w Krakowie za sposób myślenia sekciarski i nieposłuszeńst
wo (...)” 6#.
: W  świetle dostępnych dokumentów dotyczących tej sprawy
można stwierdzić, że przyczyna ta została niejako ex post ■„dopi
sana” w oparciu o późniejszą działalność Hodura. Formułującj 
ją w teń sposób można było wywołać w czytelniku wrażenie, że 
genezy PNKK należy , się dopatrywać jedynie w specyficznych 
cechach jego założyciela, które jakoby predestynowały go do wy
powiedzenia posłuszeństwa Kościołowi Rzymskokatolickiemu. Ta
kie postawienie sprawy tłumaczy cel, jaki przyświecał autoro- 
w/i —  jak największe poniżenie przeciwnika.

Fakt wydalenia Franciszka HodUra z; seminarium jest bezspor
ny i udokumentowany. Wydaje się, że można też w oparciu
o źródła wskazać najbardziej prawdopodobną tego faktu przyczy
nę i nie obciążać, go interpretacją ukierunkowaną ideologicznie. 
Przechował się mianowicie dokument wskazujący, na'■zaistnienie

-.ss przyk&dowo możną tu wymienić następujące opracowania: W. Krusz
ka, Historia Polska w Ameryce, Milwaukee, Wis. 1908* t. XII, s. 95; St. 
Bajko, Kościół Narodowy (Hodurowy), Kraków 1948, s. 7; S. Grelęwski 

. Kościół naródowy w Pólscei, jego zasady, organizacja i rozwój, w: Pa
miętnik kursu duszpasterskiego w sprawie sekciarstwa i innowierstwa, 
Poznań 1931, s. 22. ) '
; sa por.: N Cieszyński, Amerykański kąkol w polskiej pszenicy, „Rocz
niki Katolickie”* 1926  ̂ s-r 341; oraz S. MystkóWski, Polski Kościół NaTO- 
dowy, Warszawa 1923, s. 16. V, ■ . . -

60 J. Charszewski, Najazd sekciarstwa na Polskę, Włocławek 1923, s. 67.
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w seminarium krakowskim na przełomie lat 1891 i 1892 ostrego 
Icónfliktu pomiędzy klerykami i ich bezpośrednimi przełożonymi 
Księżmi Misjonarzami. Jest to memoriał, który klerycy opraco
wali na wyraźne żądanie księdza, który z ramienia kardynała 
Dunajewskiego przeprowadził w seminarium wizytację, przedkła
dając później ordynariuszowi swoje wni°ski i konkretne propo
zycję rozładowania napiętej sytuacji61, Memoriał podpisali ję- 
dynie klerycy najstarszego —  czwartego roku—- chociaż* tekstu 
wynika Wyraźnie, iż wyrażał on opinię wszystkich. Składał się 
z trzech części, które kolejno zawierały: 1. omówienie warunków 
materialnych (s. 6); 2. skargę na księdza prokuratora (s, 2); 3, 
omówienie warunków duchowych (s. 3). Najbardziej drażliwą 
była sprawa wyżywienia,. Napięcie wzrosło w . sposób szczególny 
po kilku zbiorowych .odmowach spożycia niektórych posiłków. 
Protestowano także przeciwko sposobowi odnoszęnia.się do kle
ryków przez przełożonych oraz wysunięto szereg zastrzeżeń i po
stulatów w zakresie spraw duchowych. Wizytujący przygotował 
dla kardynała Dunajewskiego szczegółowo wnioski, ,które zakoń- 
czył następującą ..sugestią: „Na konferencji z Przełożonymi Se- 
minaryum' (może w obecności Wizytatora Gen.) odbytej. i po wy- 

; słuchaniu przez tych „Verbi Episcopi”, punkta przez Eminencyą 
przyjęte zx odpowiednią admonicyją przez delegacyą jaką Alum
nom-obwieścić; —  a następnie od czasu do czasu niespodziewanie
Seminaryum wizytować może wypada” 62. ................

Postulat spotkania się, ^kardynała Dunajewskiego z władzami 
seminarium w obecności przełożonego prowincjalnego Księży

01 Ąrchi^um, Kurii Metropoiitalftej w Krakowie, Akta Seminarium. Bis
kupiego, fasc. 1892, Memoriał kleryków z dnia 8 lutego 1892 r. Ó tym, 
źe klerycy. przygotowali memoriał na zlecenie przekonuje fakt, iż wyra
źnie. powołują się ha to w końcowym fragmencie: „Wręczając Ci to pis- 
mq na wyraźne Twoje polecenie Revęrendissime Domine,' ośmielamy się- 
prosić Cię usilnie d pokornie, abyś raczył przedstawić nasze smutne i opła
kane położenie Jego Eminencji, Księciu Kardynałowti” (s. 10—11). Opinia 
wizytującego c nosi tytuł: „Wnioski, wskutek żąlenia się alumnów semi
naryjnych na wikt i duchowną opiekę, przez delegatów postawione”: V

62 Wnioski..., s. 3.



Misjonarzy pokazuje, jak bardzo sytuacja była riapięta. Zachowa
nie kleryków —  chociaż zasadniczo ich prośby wizytator postulo
wał uwzględnić —  musiało wzbudzać jednak jego zastrzeżenia, 
skoro sugerował także: „Dostrzeżone ujemne zachowanie się ma 
być natychmiast po ojcowsku prostowane, bez odkładania na 
później, lub przymrużenie oczów. Upomnienia bezskuteczne, zwła
szcza brak powołania lub nałóg, jaki zdradzające objawy mają 
być bezwzględnie, acz po ojcowsku z wydaleniem z zakładu ka
rane” 83.

Jest więc rzeczą bardzo prawdopodobną, że postanowiono usu
nąć z seminarium tych kleryków, którzy w protestach brali udział 
najaktywniejszy. Przemawia za tym także relacja księdza W. Mi
sia —  jedyny podający bezpośredni powód usunięcia Hodura 
z seminarium.

„Kiedy w Wielkim Poście podawano na stół śledzie i nędzny 
wikt postny, paru kleryków, a między innymi i Hodur, zbunto
wało się, nie pokazując się przez 3 dni w refektarzu, dostając 
jednak w tym czasie pożywienie z miasta. O tym sensacyjnym 
strajku kleryków dowiedział się „Diabeł krakowski, pismo humo
rystyczne i w najbliższym numerze umieścił rycinę przedstawia
jącą kleryków przenoszących przez dość wysoki mur kosze z żyw
nością i przytem pieprzny wierszyk pod adresem X  rektora. 
To, rzecz oczywista doniosło się do uszu śp. X  biskupa Duna
jewskiego, który aczkolwiek bardzo wyrozumiały i pobłażliwy 
dla młodzieńczego wieku, bunt surowo ukarał, wydaliwszy z se
minarium głównych sprawców jego ®4. Jak widać ksiądz Miś widzi 
bezpośredni związek pomiędzy protestami kleryków, a wydale
niem kilku z nich z seminarium. Być może dysponował on odpo
wiednimi danymi z archiwum Kurii Metropolitalnej, do których 
obecnie nie udało się jeszcze dotrzeć. Nie wyjaśnia on jednak 
faktu, dlaczego decyzję o usunięciu podjęto dopiero 28 lipca 65,

cs Tamże.
M W. Miś, Heretycy —  Sekciarze, Stanisławów, 1930, s. 57—58.
65 Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Protokół czynności 

Konsystorza Ilnego Dyecezji Krakowskiej w Krakowie w roku 1892. po
zycja 3158. ;
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czyli w kilka miesięcy po wspomnianych protestach. Pewnym 
potwierdzeniem takiej interpretacji jest także wspomniana już 
wzmianka A. Krzyżanowskiego o tym, że Hodur został wydalo
ny z seminarium z kilku innymi klerykami za udział w buncie ®6.

Trźeba tu również dodać, że w niecałe dwa tygodnie po usu
nięciu kleryków Księża Misjonarze zdecydowali się zmienić rek
tora seminarium «7. Uznano prawdopodobnie, że mający wówczas 
84 lata, zasłużony skądinąd ksiądz Gołaszewski nie będzie w sta
nie rozładować tak poważnych napięć. Obydwa te posunięcia —  
usunięcia kleryków i zmianę rektora —  trzeba traktować łącznie, 
jako próbę uzdrowienia sytuacji. Pierwsze satysfakcjonowało Mi
sjonarzy, zaś kleryków ostrzegało przed dalszymi buntami, dru
gie natomiast było dobrym punktem wyjścia do wprowadzenia 
w seminarium zmian satysfakcjonującym kleryków, bez uszczu
plenia autorytetu bezpośredniego przełożonego.

4. Dwa obrazy rzymskokatolickiego księdza Franciszka Hodura

Po wydaleniu z seminarium w Krakowie Franciszek Hodur 
zdecydował się na emigrację do Ameryki. Przybył tam już na po
czątku roku 1893 68. Po początkowych trudnościach zdołał nawią
zać kontakt z księdzem Benvenuto Gramlewiczem z Nanticoke, 
w stanie Pensylwania, dzięki któremu mógł szybko ukończyć 
przerwane studia seminaryjne i otrzymać święcenia kapłańskie 
(19 sierpnia 1893), w tym samym mniej więcej czasie, w jakim 
otrzymałby je w Polsce ®9. Było to możliwe tylko dzięki wsta
wiennictwu wpływowego księdza Gramlewicza, gdyż Hodur, jak 
to udowadnia ksiądz John Gallagher, wieloletni archiwista die
cezji rzymskokatolickiej w Scranton, nie przywiózł z sobą żadnej' 
opinii ani dokumentu, który by zaświadczył o przebytych dotych
czas studiach70. Nie krył on wprawdzie faktu, iż został z semi

66 J. Wiktor, Strzecha..., s. 114.
67 Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Protokół czynności..,, 

pozycja 3824.
68 Por. J. Gallagher, A. Century of History. The Diocese of Ścranton: 

1868—1968, Scranton, Pa., 1968, s. 168.
69 Tamże, s. 222.
70 Tamże, s. 168.
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narium usunięty, jednak sugerował —  o czym przekonują wspo
mnienia ks. Andrzeja Zychowicza71 przyczyna leżała w jego 
działalności patriotycznej, co niogło być albo jego subiektywnym 
przypuszczeniem, albo też skuteczną próbą apologii własnej oso
by. Zaraz po. święceniach ks. Franciszek Hodur został wikarym 
w „polskiej parafii pw. Najświętszego Serca Marii i Jezusa w po-, 
łudniowym Scranton72, rozpoczynając trwający prawie pięć lat 
(sierpień 1893 —  marzec 1897) okres pracy duszpasterskiej w Koś

ciele Rzj^skokatolickim. Zanim- we wrześniu 1895 roku powie- 
rzono mu kierownictwo nowo powstałej polskiej parafii w Nanti- 
cóke 73, przez krótki okres czasu był już proboszczem w parafii 
słowackiej w Scranton. W marcu 1897 r. powrócił % Nanticoke,

, bez zgody biskupa do Scranton, by objąć kierownictwo tworzonej 
bez zgody władz kościelnych -parafii polskiej, która stała się za
lążkiem PNKK. W  konsekwencji biskup go suspendował (15 
marca 1897) 7V  zaś pkskomunika została ogłoszona 2 październi
ka 1898 75. "  ' ■■■
: Analiza omówień tego okresu w opracowaniach autorów
rzymskokatolickich pokazuje, jak bardzo ulegli oni pragnieniu 
wtłoczenia za wszelką ceńę ks. Franciszka Hodura w ramy stere
otypu księdza bezwartościowego, pozostającego w nieustannym 
konflikcie z władzą kościelną;. Starano się także okres ten skró
cić,- czyniąc to ąlbo przez podawanie danych fałszywych, albo 
przez niedopowiedzenia. Dlatego też większość tych opracowań 
pozostaje na poziomie polemicznych broszur propagandowych.

! Ks, Stanisław Grelewski przesuwa datę święceń na rok 1895 78

71 Tamże, s. 222, przypis 33.
72 Tamże, s. 169.
78 Por, H. Kubiak, Polski Naródo\tfy..., s. 131.

V 4 J. Gallagher, A  Century..... s. 222. , <
75 Por. S. Włodarski, The Origin ..., s. 61.
76 S. Grelewski, Sekty religijne w Polsce Współczesnej, Sandomierz 1937,

s. 56. Odwołuje się on wprawdzie dp książki W. Misia, Heretycy — sek- 
ciarze, Stanisławów 1930, s. 57# gdzie jednak rô c święceń Hodurą, nie jest 
podany wcale. Błędnie rok 1895 podaje również S. Bojko w broszurze
„Kościół -Narodowy (Hodurowy)”, Kraków 1948, s. 7.
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mimo, iż wcześniejsze opracowania —r również rzymskokatoii-
■ ków -— podają właściwy rok 1893. Inni autorzy posuwają się 
jeszcze dalej w tworzeniu nieprawdziwych faktów. Ks. J. Char- 
szewski podaje wprawdzie prawdziwą datę święceń Hodura, ale 
dodaje, iż „już w roku następnym (Hodur); poróżniwsży się ze 
swoim biskupem został , przez niego zawieszony w czynnościach 
kapłańskich17, co miało mieć miejsce w parafii w Nanticoke. 
Dalej Charszewski wspomina o konfliktach w polskiej parafii 
w  Scranton w roku 1897 i dodaje, iż „obrażeni skrantończycy 
polscy wybudowali sobie kościół nowy i wezwali zasuspendowa- 
ne'go Hodura na swego proboszcza”, który tę nową parafię ogło
sił „jako niezależną od biskupa, .tem samem zaś i od Papieża” 78. 
Oprócz mylnej informacji, że wkrótce po święceniach ks. Hodu- 
rowi przyznano probostwo w Nanticoke, Charszewskiemu jesz
cze dwa razy możemy zarzucić dezinformację. Ks. Franciszka 
Hodura nie zasuspendowano po roku kapłaństwa, ani też po przy
byciu do Scranton ni-e ogłaszał on parafii pw. św. Stanisława 
BM jako niezależnej od Papieża79.

Bez powoływania się ha Charszewskiego te same ̂ treści pu
blikuje siedem lat;. później również W. Miś, wyakcentowując 
szczególnie nieprawdziwy (w podanym czasie) fakt nałożenia na 
;ks. Franciszka Hodura kar kościelnych. Pozwala on czytelnikowi 
snuó' domysły, że na młodego, nie pracującego w duchu Chrystu
sowym ks. Franciszka Hodura nałożono wszystkie móżiiwe kary 
kościelne, włącznie z interdyktem80. W  podobnym duchu znie
kształca fakty wydawca i autor „Roczników Katolickich” , ks. Ń. 
Cieszyński,, sprowadzając rzymskokatolicka działalność' duszoa-

. 77 J. Charszewski, Najazd sekciarstwa na Polslcę, Włocławek .1923, s. 67.
,78 Tamże. ; -
P  W łącz  przeciwnie, w początkowym okresie konfliktu deklarował wy

raźnie poczucie jedności z papieżem i doktrynalną tożsamość z Kościołem 
Rzymskokatolicki^. Por: artj^kuł i,Kościół Narodowy”, w „Straż” z 15 
maja 1897, nr ̂ 5 oraz „Kościół Narodowy a Niezależny”, „Straż” z 4 wrześ

n ia  1897, nr 21:
80 W. Miś, Kim jest Hodur, w „Prawda Katolicka” nr 1/1930, s. 4. . ,
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sterską ks. Hodura do 'jednorocznej pracy w Nantiooke, po której 
nastąpiła suspensa. 81.

Wspomnieć móżńa jeszcze artykuł ks. K. Bisztygi, który oma
wianą działalność ks. Hodura ^prowadza w swej relacji doawan- 
tury z proboszczem, nie podając jednak; ani/czasu, ani miejsca 
tego . wydarzenia82.

U wymienionych przykładowo autorów oprócz wykazanych 
błędów, nieścisłości i jawnych zafałszowań uderza całkowity brak 
jakiejkolwiek informacji, którą ukazywałaby ks. Hodura ,w świe
tle pozytywnym. Przykłady można by jeszcze mnożyć, ale przy
toczone tutaj wystarczą w zupełności do zilustrowania tezy, iż 
mało dbając o prawdę historyczną autorzy ci główny nacisk kładli 
na osiągnięcie ćelu ideologicznego ;— ograniczenie- w jak najwięk
szym stopniu popularności i  zakresu oddziaływania założonego 
przez ks. Hodura PNKK.
■ ■■■!. Autorzy nierzymskokatoliccy pomijają zasadniczo w swych 
opracowaniach okres działalności ks. Franciszka Hodura w Koście
le Rzymskokatolickim. Nieliczni, którzy o nim wspominają, do

starczają zupełnie innych informacji niż te, które zostały przy
toczone wyżej. Spotykamy się ż Sylwetką Franciszka Hodura jako 
księdza oddanego bez reszty pracy duszpasterskiej i społecznej8S. 
Najszczegółowszy opis przedstawia ks. Tadeusz Majewski84. Infor
muje on o założeniu przez ks.; Franciszka Hodura przy polskiej 
parafii w Scranton Towarzystwa Oświaty, o zainaugurowaniu 
wydawania gazety „Tygodnik Scrantoński”, o zorgańizówąniu 
biblioteki i czytelni polskiej oraz urządzaniu patriotycznych wie
czornic. W  jednym z przedstawień teatralnych przygotowanych

81 N. Cieszyński, Jak powstał kośćiół narodowy. „Roczniki Katolickie”, 
1923, S. 475. _■ , , ' ; ' ;
'*8a K. Bisztyga, Kto to jest Hodur, „Głosy Katolickie”, XXVI (1926), nr

■ 304,- s: 1. ‘ v : V.' 7 ;
88 Por. B. Bąk,-A  short Históry ..., s. 14; S. Włodarski, The Origin 

s. 44; J. Wieczerzak, Biśhop Francis Hodur; ..., s. 8, H. Kubiak, Polski Na
rodowy..., ^131---132. ' • ■ ' '

M T.' Majewski, Ks. Franciszek Hodur. Biskup, Polak, Reformator, War- 
szawa 1966, s. 14.
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przez młodego wikarego uczestniczyć miał nawet biskup ordy
nariusz 0 ’Hara, chwaląc młodzież, za aktywność kulturalno-oś
wiatową 85.

‘Wszystkie te fakty znalazły potwierdzenie .w wydanej w 100- 
-lecie diecezji Scranton obszernej książęe, która wiele miejsca 
poświęca okolicznościom powstania-PNKK 88. Jej autor, ksiądz 
John Gallagher, wieloletni dyrektor diecezjalnego archiwum, 
mający zatem nieograniczony dostęp do wszelkich materiałów 
archiwalnych, wydarzenia związane z narodzinami PNKK starał 
się przedstawić w miarę^obiektywnie, i" w oparciu o źródła. Prze
de wszystkim rezygnuje on całkowicie z dotychczasowej stylistyki 
opisu Franciszka Hodura jako księdza diecezji scrantońskiej. 
Przeciwnie przedstawia on sylwetkę „niezmordowanego i zaan
gażowanego pasterza dusz” 87.. Dodaje dalej, że dla swego opie- 
kuną (Księdza Gremlewicza) „był on źródłem dumy. i satysfa
kcji” 88. Gallagher utrzymuje, że Hodur musiał cieszyć się w kurii 
i u ordynariusza szczególnym poważaniem89. Potwierdza to także 
decyzja biskupa 0 ’Hary powierzenia ks. Hodurowi parafii pw. 
Sw. Trójcy w Nanticoke, która oderwała się ód parafii pw. Sw. 
Stanisława, kierowanej przez ks. Gramlewicza. Historia tego kon
fliktu pokazuje wyraźnie, iż powierzenie tego probostwa właśnie 
księdzu Franciszkowi Hodurowi było dowodem szczególnego Zau
fania? jakie w nim pokładał zarówno ks. Gramlewicż, jak i biskup 
0 ’Hara90. Można więc w oparciu o te fakty mówić o szybkiej 
karierze, jaką ks. Fr. Hodur zrobił w ciągu niecałych pięciu lat 
pracy duszpasterskiej w Kościele Rzymskokatolickim. Wejście 
w konflikt z władzą kościelną'Wiązało, się z automatycznym jej 
przerwaniem.

Na zakończenie należy podkreślić, że przy egzemplifikacji 
nie wykorzystano tu wszystkich t>rzvkładów rozbieżności, hie-

8®.Tąm^e.
a3 J, Gallagher, A Century ... .
87 Tamże, s. 169. ,
88 Tamże.
89 Tiamże. ''
•*. Tamże; s. 163— 168.

93



konsekwencji. i mniej lub'/bardziej świadomych pomyłek, na 
które natrafiono w analizowanych pracach. Łatwo byłoby bowiem 
w tym wyliczaniu błędnych dat i faktów zagubić cel zasadni
czy —  wykazanie ideologicznych załpżeń i pobudek autorów re
prezentujących dwie różne grupy interesów.-. Trzeba bowiem też 
powiedzieć, że te ideologicznie motywowane opracowania wy
tworzyły z czasem dwie różne grupy stereótypów, w jakich prze
ciętny wyznawca Kościoła - Rzymskokatolickiego ; widzi PNKK  
i odwrotnie! Przebicie się zatem przez tę warstwę ideologiczną 
i próba dotarcia do rzeczywistego przebiegu \ faktów odmito
logizowania ■ historii, piosiada' w tym przypadku znaczenie- nie 
tylko poznawcze, ale również, ekumeniczne. Istnieje więc paląca - 
potrzeba, by w podobnym duchu 'opracować również pozostały 
okres życia Organizator^ i P^żywódcy PNKK, jak i- założdtógó 
przez niego Kościoła:



Bp. Janusz Narzyóski

"O ZAANGAŻOWANA WSPOLNOTĘ 
BRATERSTWA EKUMENICZNEGO, SOLIDA

RNEGO WSPÓŁDZIAŁANIA I SŁUŻBY 
NA RZECZ POKOJU"

, Z działalności Polskiej Rady Ekumenicznej w latach 1983— 1986

Pluralizm konfesyjny jest od wieków cechą chrześcijaństwa 
w Polsce. Tak było w przeszłości i tak jest dzisiaj, gdy w naszym 
kraju istnieje i działa, prowadząc nieskrępowanąi; intensywną 
działalność ponad 30 różnych Kościołów i wyznań chrześcijań
skich. Przed 40-tu laty w tę pluralistyczną strukturę konfesyjną 
naszego życia religi jnego wpisała się Polska Radą. Ekumeniczna, 
zrzeszająca osiem Kościołów oraz trzy współpracujące z ńią sto
warzyszenia i instytucje. To zróżnicowanie rzeczywistości eklez
jalnej w naszej ojczyźnie podważa tezę o. monastycznym 
charakterze rodzimej wspólnoty wierzących: Nadszedł więc już 
ćzśs, aby w klimacie ekumenicznego zbliżenia dokonać rewizji 
jawnie triumfalistycznego stereotypu o Polsce tylko rzymskoka
tolickiej w przeszłości i dzisiaj, Zwrócił ńa to uwagę prked' fety : 
ks. prof. Jerzy Klinger, który ponownie podejmując bróbleńi ńur- 
tu słowiańskiego. w-naszych dziejach kościelnych wykazał, że 
chrześcijaństwo w Polsce ma • znacznie bogatsze źródła, „niż 
jedna tradycja kulturalho-kościelna, jaką stanowi Obrządek ła
ciński’’. , Słusznie, też : pisał wybitny teolog prawosławny, że 
przerńilczanie pluriformizmu .tradycji eklezjalnych i zjawiska'wie- 
lowyznąmpwości naszego- chrześcijaństwa,, bynajmniej nie prźy^ 
czynią, się do; wzbogacenia kultury polskie j, lecz raczej zuboża ją 
i jej rzeczywi^y obraz'w5rpąfcza.' Ną gruncie podobnych simpli- 
fikatorskich opinii powstało zrodzone z teorii przedmurza
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i ksenofobii religijnej XVII-wiecznego sarmatyzmu, znane hasło: 
„Polak-katolik” , któremu kłerykalny zaścianek nadał cechy sa
kralne, aby tym mocniej mogło się utrwalić w zbiorowej pamięci 
rzymskokatolickiej części społeczeństwa. Nic też dziwnego, że 
odmienność wyznaniowa, bądź akonfesyjność traktowana jest 
najczęściej jako zjawisko przejściowe, któremu towarzyszy na
dzieja powrotu do Kościoła rzymskokatolickiego. Tym postawom 
sprzyja w ostatnich latach widoczny renesans, zgoła neosarmac- 
kiej symboliki o: „przez Boga zaplanowanej diadzie Kościoła 
i narodu” , której jak wiemy, wcale nie jest obca pokusa klery- 
kalnego integryzmu. Z pewnością też nie sprzyja budowaniu 
wspólnoty chrześcijańskiej, ani też narodowej, teza ks. prof. 
J. Tischnera o „ wyższości więzi religijnej nad narodową” . Sięga
nie do takich anachronizmów trzeba uznać za rzecz szkodliwą 
i niezgodną z prawdą historyczną. Jak wiadomo przecież nawet 
pobożny Sarmata sprzed wieków wyżej cenił służbę dla Ojczyzny 
i „regnum politicum” niż wierność dla praktyk religijnych 
i „regnum sacerdotale” . Tak samo nie zmacnia ducha tolerancji 
i nie'ułatwia współżycia ekumenicznego chęć ożywienia anachro
nicznego synonimu „Polak-katolik” , którego relikty w potocznej 
mentalności bynajmniej nie zostały jeszcze przezwyciężone. Są 
to wszystko przejawy myślenia triumfalistycznego, które budzi 
niepokój-. Gwoli sprawiedliwości trzeba też dodać, że tego rodzaju 
poglądy krytycznie są oceniane przez niektórych przedstawicieli 
środowisk katolickich. Trudno jednak w takim klimacie mówić
0 pluraliźmie konfesyjnym i wspominać o wielowyznaniowości 
dawnej Polski. Z tym większym zadowoleniem odbierany jest 
przez naszą wspólnotę Kościołów fakt uznania przez władze pań
stwowe pluralizmu konfesyjnego w naszym kraju, jako trwałego
1 niepodważalnego elementu polityki wyznaniowej. Potwierdził 
ten stan rzeczy X  Zjazd Partii, w którego dokumentach po raz 
pierwszy mówi się nie tylko o Kościele rzymskokatolickim, ale 
również o innych Kościołach i związkach wyznaniowych.

Nie ukrywam, że z prawdziwą satysfakcją przyjęliśmy do wia
domości słowa przewodniczącego Rady Państwa, gen. Wojciecha 
Jaruzelskiego, który z trybuny zjazdowej tak powiedział: „Z uz-
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naniem patrzymy na działalność tych Kościołów i związków 
wyznaniowych, które kształtują wśród swoich wyznawców posta
wy szacunku do pracy, własności społecznej, poszanowania pań
stwa i obowiązującego w nim prawa, znajdując właściwą drogę 
do konstruktywnego wpisania się w socjalistyczną rzeczywistość".

Jako wspólnota Kościołów należących do PRE odczytujemy tę 
życzliwą opinię I sekretarza Partii nie tylko jako akceptację zja
wiska wielowyznaniowości w naszym kraju, ale także i wyraz 
uznania dla postawy obywatelskiej i patriotycznej naszego śro
dowiska. Skoro o tym mówię, niech mi będzie wolno wyrazić 
również zadowolenie, że zasada wielowyznaniowości i równo
prawności wszystkich Kościołów i związków religijnych przy
jęta przez nasze Państwo ma w osobie obecnego kierownika 
Urzędu do Spraw Wyznań, ministra prof. dr. A. Łopatki gorącego 
jej rzecznika, współarchitekta i konsekwentnego realizatora. Takie 
stanowisko znalazło wyraz w wielu wystąpieniach Kierownika 
Urzędu do Spraw Wyznań w kraju i za granicą, za co z tego 
miejsca pragniemy Mu serdecznie podziękować, a także jego 
współpracownikom w Urzędzie z dyrektorem mgr. T. Dusikiem 
na czele. Spośród licznych wystąpień pana ministra dr. A. Ło
patki na temat stosunku Państwa do naszych Kościołów niech 
mi będzie wolno zacytować dwie wypowiedzi: „Katolicyzm jest 
religią większości obywateli PRL. Nie zmienia to jednak faktu, 
że Polska jest krajem wielowyznaniowym. Żadne wyznanie nie 
ma patentu na patriotyzm polski, ani też monopolu wpływania na 
tworzenie i upowszechnianie wartości kultury narodowej. Wszy
stkie Kościoły i Wyznania mają otwartą drogę do wnoszenia wkła
du do skarbnicy duchowego i materialnego i cywilizacyjnego do
robku narodu. Wszystkie też na miarę swoich sił i możliwości, po
winny przyczyniać się do utrwalenia pokoju w świecie, a zwła
szcza w Europie, dó porozumienia i odrodzenia narodowego” .

„Jest również zasadą konstytucyjną, że Państwo traktuje 
jednakowo wszystkie Kościoły i związki wyznaniowe. Każdy 
z nich ma jednakowe prawa i obowiązki. Nie ma w  Polsce Koś
ciołów lub związków Wyznaniowych uprzywilejowanych, bądź 
dyskryminowanych przez państwo. Nie ma Kościołów lub zwią-
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zków wyznaniowych mniejszościowych lub większościowych. Nie 
jest dopuszczalne używanie' różnych pejoratywnych nazw, jak np. 
sekta. Oczywiście, nie oznacza to, że państwo nie dostrzega wpły
wu i znaczenia faktycznego każdego związku wyznaniowego. Są 
Kościoły i związki wyznaniowe o większych i mniejszych wpły
wach, przez państwo jednak wszystkie traktowane są równo
prawnie” .

W takim kontekście religijno-kościelnym, prawno-państwo- 
wym i społeczno-politycznym działa i rozwija się od przeszło 
40-tu lat Polska Rada Ekumeniczna, Patrząc wstecz na miniony 
okres można powiedzieć bez fałszywej skromności, że nasza 
wspólnota ekumeniczna na stałe i w sposób niezbywalny weszła do 
historii chrześcijaństwa w Polsce, jako żywa i twórcza jej część.

Jak wiadomo, od początku ta działalność miała nie tylko wy
miar krajowy i wewnętrzny, ale rozwijana była również poza' 
granicami naszego kraju, poprzez stałą współpracę ze, Światową 
Radą Kościołów, Chrześcijańską Konferencją Pokojową, Konfe
rencją Kościołów Europejskich i innymi ponadkonfesyjnymi or
ganizacjami kościelnymi, a także poprzez liczne kontakty 
bilateralne z poszczególnymi Kościołami i krajami. Na tym grun
cie nasza współpraca była owocna i znalazła życzliwe uznanie. 
Szczególnie wysoko oceniane są wysiłki i kontakty z Kościołami 
należącymi do EKD w RFN. Gorący rzecznik tych stosunków, ks. 

\bp K. Scharf, pisząc o ekumenicznym aspekcie pojednania z Pol
ską, ujął swoją ocenę naszej braterskiej współpracy w stwierdze
niu, że „Polskiej Radzie Ekumenicznej udało się wzbudzić taki 
potencjał ekumeniczny chrześcijaństwa nierzymskokatolickiego 
w Polsce, tak rozszerzyć jego formy instytucjonalne, oraz tak 
ściślę połączyć je z organizacjami ekumenicznymi w Europie 
i świecie, że trudno dziś sobie wyobrazić te organizacje bez pol
skiego udziału” . Skoro pozwoliłem sobie zacytować głos tego 
wybitnego znawcy zagadnień ekumenicznych, to niech mi będzie 
wolno dopełnić tę opinię wypowiedzią prof. H. Kruegera nie mniej 
kompetentnego znawcy zagadnień ekumenicznych, który tak pisał
o  naszej wspólnocie Kościołów: „Ekumenia, a tu historia stosun
ków między PRE i Ewangelickim Kościołem w RFN może być
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przykładem, oznacza właśnie, właściwie rozumiana, zawsze rów
nież możliwość korekty utartych tradycji, rezygnacji z istnieją
cych schematów i jest otwartą postawą dla nowych sposobów 
myślenia i działania jednostek, jak całych Kościołów. Jeżeli tutaj 
pó obu stronach istnieje gotowość do współpracy i zostanie ona 
zachowana, to na pewno także i trudne początki tej drogi będą 
się opłacały” . Pozytywnej oceny doczekała się też PRE u na
szych zagranicznych partnerów zarówno na Zachodzie jak i na 
Wschodzie dzięki rozważnej i patriotycznej postawie oraz 
zaangażowanej działalności na rzecz pojednania w trudnym okre
sie, minionych sześciu lat. Byłoby jednak uproszczeniem, gdy
byśmy chcieli twierdzić, że nie było głosów krytycznych o naszej 
działalności., Wiele razy byliśmy atakowani w  RFN przez prawi
cowe i antykomunistyczne świeckie i kościelne organizacje za 
nasze poparcie dla działalności i polityki na rzecz pojednania 
i porozumienia z Polską, jaką od lat prowadzą przedstawiciele 
Kościoła Ewangelickiego w RFN. W ostatnich sześciu latach nie 
brakowało także ataków, skierowanych pod adresem naszej wspól
noty, jak i jej przedstawicieli z powodu pozytywnego stanowiska 
zajętego przez PRE wobec polityki porozumienia narodowego 
rządu gen. Jaruzelskiego i naszego udziału w pracach Patrio
tycznego Ruchu^Odrodzenia Narodowego. Będzie też rzeczą przy
szłego historyka minionego 40-lecia wnikliwa ocena tych wszy
stkich opinii, która pozwoli dopiero na pełne ukazanie całokształtu 
wszystkich naszych poczynań w tym okresie. Tymczasem, przed
stawione tu ogólne, informacje miały ukazać tylko kontekst 
naszej pracy, ale również wskazać na luki i białe plamy w naszej 
wiedzy o minionych latach. Jest rzeczą paradoksalną, że znacznie 
więcej pisano o nas za granicą niż na rodzimym gruncie i tutaj 
niedostatki naszej historiografii kościelnej są aż nadto widoczne. 
Dość powiedzieć, że oprócz lakonicznych wzmianek i kilkustroni- 
cowych pobieżnych informacji nie ukazało się dotąd żadne po
ważniejsze opracowanie. Z tymi trudnościami borykać się musi 
każdy, kto chce odpowiedzieć na pytanie o kierunki, tendencje 
i proprium naszej pracy, naszej chrześcijańskiej, ekumenicznej 
i społeczno-patriotycznej formacji w ciągu minionych 40-tu lat.
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Szukając odpowiedzi na powyższe pytania będziemy musieli wyjść 
poza okres sprawozdawczy sięgając do szerszego kontekstu histo
rycznego. Taka próba spojrzenia w przeszłość jest niezbędna do 
samookreślenia i weryfikacji naszej postawy w dniu dzisiejszym. 
Z myślą o tym nadałem tym fragmentarycznym informacjom 
tytuł: „O zaangażowaną wspólnotę braterstwa ekumenicznego, 
solidarnego współdziałania i służby na rzecz pokoju” , i cały ma
teriał podzieliłem na trzy części.
1. Teologiczne podstawy naszego chrześcijańskiego i ekumenicz

nego zaangażowania.
2. Historyczny rodowód naszej tożsamości ekumenicznej.
3. Konsekwencje naszego świadectwa i służby.
Jest rzeczą zrozumiałą, że ze względu na szczupłe ramy czasowe 
i wielowątkowy charakter niniejszych uwag, mogłem podjąć 
tylko niektóre problemy. W tej sytuacji traktuję moją wypowiedź 
jako wprowadzenie do dyskusji, która rozwinie niniejsze uwagi.

I. Teologiczne podstawy naszego chrześcijańskiego i ekumenicz
nego zaangażowania.

Braterstwo i wspólnota, to podstawowe pojęcia konstytuujące 
tożsamość chrześcijańską i ekumeniczną PRE. Tak scharaktery
zował ks. prezes prof. dr W. Benedyktowicz proprium teologiczne 
naszej służby na kartach książki pt.: „Neue Baeume pflanzen” . 
I takie określenie naszego duchowego rodowdu nie jest sprawą 
przypadku. Na polskim gruncie już przed 10-ciu laty ks. prof. dr 
J. Klinger wskazał na znaczenie pojęcia „wspólnoty” (koinonia) 
w refleksji ekumenicznej. Wybitny teolog prawosławny wysunął 
wówczas tezę o tożsamości koinonii eklezjalnej z koinonią sakra
mentalną. Odwołałem się do słów wybitnych teologów naszego 
środowiska, aby przypomnieć, jak mocno zakorzenione jest w  na
szej świadomości ekumenicznej znaczenie takich pojęć jak: bra
terstwo i wspólnota. Jest to również dowód zażyłości naszego 
ekumenicznego myślenia z Pismem św. Tam zaś dość rzadko mó
wi się o jedności, natomiast bardzo często pada pojęcie wspólnoty,
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koinonia. Dlatego wydaje się być uzasadniony postulat dr W. A. 
Visser’t Hoofta, wybitnego ekumenisty i działacza SRK, aby nie 
rezygnując z pojęcia jedności Kościoły, interpretować go w świe
tle, jakże pojemnego określenia —  wspólnoty. Kto też sięga do 
polskiej jak i obcej literatury ekumenicznej przyzna, jak znaczną 
rolę w refleksji teologicznej odgrywają przemyślenia na temat 
braterstwa i wspólnoty. Można też powiedzieć, że nasze minione 
40-lęeie PRE stoi pod znakiem braterstwax i wspólnoty. Dzięki 
temu w minionym okresie uniknęliśmy jakże kłopotliwych spo
rów i rozbieżności. Ta też jedność w braterstwie i wspólnocie 
w Jezusie Chrystusie pozwoliła nam zachować, nie naruszając 
naszej własnej tożsamości konfesyjnej, jedność w różnorodności. 
Braterstwo i wspólnota nadały naszym wewnętrznym stosunkom 
ekumenicznym nową jakość. Jest ono bowiem Bożą rzeczywis
tością, ma charakter pneumatyczny, jest darem Ducha św. Na 
takich podstawach oparte są zasady naszego współżycia i współ
pracy. Zawsze braterstwo zakorzenione jest w Jezusie Chry
stusie: ,,bo jeden tylko jest nauczyciel wasz Jezus Chrystus, a wy 
wszyscy Jesteście braćmi” (Mt 23,8) Kiedy o tym mówimy, to 
trzeba pamiętać, że jedność Kościoła jest uczestnictwem w po
słannictwie Jezusa Chrystusa z jednej strony, z drugiej zaś 
polega ona na byciu w braterskiej miłości i chrześcijańskiej 
wspólnocie. Toteż stale podkreśla się w Piśmie św. nierozerwalny 
związek między wiarą w Boga, a miłością do braci, do bliźnich. 
Podstawowym kryterium autentyczności naszej wiary, wiary 
w Boga i miłości do Niego jest więc miłość do innych. Zgodnie 
z duchem tych zasad ruch ekumeniczny ma być taką szkołą 
miłości bliźnich, która obejmuje tych wszystkich, którzy pragną 
jedności w Chrystusie, ponad podziałami konfesyjnymi, różnicami 
kulturowymi, światopoglądowymi i politycznymi. Jeżeli tak po
jętej miłości w tym dążeniu do wspólnoty zabraknie wśród nas, 
wówczas jedność Kościoła nawet w połowicznej bądź też tym
czasowej postaci nie jest możliwa. Wszystkie też koncepcje 
jedności, które pojawiły się w ruchu ekumenicznym, jak jedność 
w pojednanej różnorodności, czy idea soborowej wspólnoty, 
wszystkie te określenia pozostaną niespełnionym postulatem, je

101



żeli ich fundamentem nie będzie miłość bratnia i bliźniego. Kiedy 
autorzy nowotestamentowi mówią o wspólnocie, używają słowa 
„koinonia” . Jest to jedno z zasadniczych pojęć biblijnych. Jego 
znaczenie jest trojakie:
1) Mieć udział w czymś, być uczestnikiem czegoś,
2) Udzielać pomocy braciom, wspomagać bliźnich, dzielić się 

czymś z innymi.
3) Być w braterskiej społeczności i wspólnocie z innymi ludźmi, 

ożywionymi wolą jednomyślności i jedności przez Ducha Sw.
Ap. Paweł mówi: „Wierny jest Bóg, który powołał was do spo
łeczności syna swojego” (1 Kr 1,9). (Uwaga! Przekład Tyniecki 
oddaje słowo „koinonia” —  przez „współczestnictwo, Biblia War
szawska—-przez „społeczność). Tak więc „Koinonia” — to Boża 
rzeczywistość! Jest dziełem Ducha św. Pojęcie to obejmuje werty
kalny, jak i horyzontalny wymiar naszej wiary między Bogiem 
i człowiekiem. Nowotestamentęwe pojęcie wspólnoty cechuje we
wnętrzna, ograniczna, jedność. Duch harmonii, zgody i wewnętrz
nego zrozumienia. Kiedy w Dz. Ap. 1,41 czytamy słowa: „I trwali 
w nauce apostolskiej i wspólnocie” , to jest to świadectwo ducho
wej jedności i braterstwa, które wyrażają się w łamaniu chleba 
i modlitwie. Jak ściśle łączy się pojęcie wspólnoty wierzących 
z wiarą w Boga i Chrystusem, pisze ap. Jan: „a społeczność nasza 
jest społecznością z Ojcem i Synem jego, Jezusem Chrystusem” 
(1 J 1,3). Według św. Jana pojęcie wspólnoty sprowadza się do 
egzystencji wierzących w Chrystusie i bycia Chrystusa w nich. 
„Że jestem ja w Ojcu moim, a wy we mnie, a ja w was” (J 14,20b). 
Jeżeli też trwamy w Chrystusie, mówi Pismo św. On w nas, 
to społeczność przynosi owoce (J 15,4 in). Taka koinonia ogar
nia całe życie, zaczyna się na ziemi, a ma swoje spełnienie u Ojca 
w niebiesiech. Podstawą tej wspólnoty jest dzieło Chrystusa. 
Chrześcijanie otrzymali powołanie do wspólnoty, która od po
czątku ma określony charakter i cel. To nie kto inny, ale Bóg 
wzywa was do społeczności Jezusa Chrystusa swego Syna, a Pana 
naszego (1 Kor 1,9). Dzięki tej koinonii mamy udział w zbawieniu, 
które Bóg zainaugurował wcieleniem swego Syna. Równocześnie, 
jako naśladowcy Jezusa Chrystusa, jesteśmy powołani do spo

102



łeczności w Duchu św. (Flp 2,1), aby uczestniczyć w jego życio
dajnym działaniu. W ten sposób powstaje nowa wspólnota. Jej 
cechą jest to, że nie pochodzi ze świata, ani z woli człowieka, ale 
od Boga i tylko od Niego. Ta nowa koinonia, to wspólnota 
zmartwychwstałego Pana. Właśnie poselstwo o ukrzyżowanym 
i zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie zbiera, łączy i buduje 
tę nową wspólnotę, która swą moc objawia, jako główny czynnik, 
przeobrażający naszą egzystencję przez działanie Ducha św. Ce
chą charakterystyczną tej koinonii jest posłuszeństwo i wierność 
dla przykazań Bożych. Tych zaś, którzy żyją w ten sposób, Bóg 
obdarza miłością i przyjmuje do swojej społeczności. Być zatem 
we wspólnocie, tzn. być umiłowanym przez Boga, który jest zako
chany w człowieku. W takiej koinonii nie ma miejsca na lęk, 
trwogę, bo nawet na sądzie otacza nas Jego miłość. W ten sposób 
ustanowiona przez Jezusa Chrystusa koinonia z Bogiem jest fun
damentem wspólnoty wierzących i Kościoła. Jak pisze ks. prezes 
W. Benedyktowicz, życie w takiej wspólnocie jest zawsze byciem 
w Kościele. Właśnie Kościół, jako nowa wspólnota życia wkracza 
w istniejący świat, przez objawienie się Boga w Jezusie Chrys
tusie. Stąd nowotestamentowa „ecclesia” , to coś więcej niż stru
ktura społeczna i socjologiczna, ale wspólnota wierzących, która 
tylko w wierze w Jezusa Chrystusa i w mocy Ducha św. odnaj
duje swoją tożsamość. Pismo św. uczy nas o Kościele, że pełnia 
jego tajemnicy, jako ciała Chrystusowego jest nam dostępna 
przez udział w Komunii św., to jest wspólnocie eucharystycznej. 
Mówi o tym Ap. Paweł (1 Kor 1,16 i nn 1 Kor 10,16), że uczestni
ctwo w sakramencie ołtarza konstytuuje wspólnotę i jest realiza
cją społeczności, którą mamy z Bogiem przez Chrystusa. Dlatego 
pisał ks. prof. J. Klinger: „Można więc potwierdzić, że jeżeli sakra
ment Eucharystii jest przedłużeniem tajemnicy Zmartwychwsta
nia, to koinonia Kościoła jest przedłużeniem tajemnicy Eucharystii. 
Koinonia Kościoła jest znakiem nieustającym, szerszym od postaci 
chleba i wina i również sakramentalnym, który czerpie całą 
swoją wartość i całe, życie nie z ludzkich struktur, ale z nie
ustającej obecności Zmartwychwstałego Chrystusa, jako Sędziego 
i jako Zbawcy —  we wspólnocie Kościoła. A ludzka struktura
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Kościoła —  nie w swych elementach podlegających zmianom, 
lecz w elemencie niezmiennym wspólnoty miłości —  ta struktura 
jest znakiem zewnętrznym, postacią naprawdę sakramentalną 
i może czasem zakrywać, ale również objawiać tę tajemniczą 
obecność Zmartwychwstałego” .

Tak więc koinonia to postać i kształt życia, to stosunek Boga 
do człowieka, to wspólnota wszystkich, którzy stali się uczestni
kami zbawczego dzieła w Jezusie Chrystusie. Przywilej uczest
niczenia w takiej koinonii daje On nam także przez braterską 
społeczność, jaką nam stwarza we wspólnocie PRE. Do takiej 
wspólnoty wzywa nas dzisiaj Bóg, który tę wspólnotę odnawia 
i wzmacnia. On też zobowiązuje nas, jako braterstwo wszczepio
nych w Jego ciało do: świadectwa, misji i służby we współcze
snym świecie. To świadectwo Słowa jest poselstwem, zapowiedzią 
wcielenia Syna Bożego i proklamacją Zmartwychwstałego i Uk
rzyżowanego Jezusa Chrystusa. Gdzie przez Ducha św. dociera 
tak ujęte zwiastowanie, które jest Słowem Bożym o sądzie i łasce, 
tam powstaje za sprawą Ducha św. społeczność wierzących, czyli 
społeczność świętych w Jezusie Chrystusie. Dlatego świadectwo 
to ma być składane przed światem, w sposób otwarty i nie może 
ono być tylko sprawą zamkniętych konwentykli, separatysty
cznych grup, marginesów naszego życia i katakumb. Nie może 
ono też być nikomu obojętne. To Słowo stawia wszystkich przed 
decyzją, która jest ostateczna. Z tak ujętych założeń wynikają 
konkretne obowiązki dla wszystkich członków wspólnoty Chrys
tusowej. Wszyscy chrześcijanie mają być świadkami Słowa Bo
żego. Od tego obowiązku nikt nie może się uchylić, jeżeli nie chce 
zaprzeć się Słowa, które Bóg kieruje do nas. Rezygnacja lub 
odwlekanie decyzji już jest decyzją, ale podjętą przeciwko Bogu. 
Świadectwo składane wobec świata jest jednocześnie wyznaniem 
naszej wiary. Dlatego wspólnota Chrystusowa jest zawsze spo
łecznością świadczącą i wyznającą. Jako członkowie nowej wspól
noty w Jezusie Chrystusie (koinonii) mamy być świadkami wszę
dzie, „aż do końca ziemi” , (Dz 1,8; Łk 14,47). To wezwanie do świa
dectwa o Chrystusie kieruje Jezus również, do nas. „Idąc na cały 
świat głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu” (Mk 16,16). Ka
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żdy z nas ma mandat i powołanie do tej służby, każdy powinien 
mieć w niej swój udział, bo tylko wtedy wspólnota wierzących mo
że się wzajemnie budować.Odtąd nowe życie Chrystusowej koino- 
nii wyraża się w słuchaniu Słowa Bożego i świadectwie. Celem na
szego świadectwa jest pozyskanie zeświecczonego i obojętnego 
wobec Boga człowieka do żywej wiary w Jezusa Chrystusa i do 
jego nowej wspólnoty. Odtąd świadectwo Ewangelii o zbawiennej 
łssce w Chrystusie i wezwanie do pojednania z Bogiem jest tre
ścią i programem działania Kościoła chrześcijańskiego. Jako 
współpracownicy Boży i członkowie nowej wspólnoty wszyscy 
jesteśmy powołani do realizacji tego programu. O ile świadectwo 
jest instrumentem i celem służby chrześcijańskiej, o tyle misja 
i ewangelizacja jest funkcją jej działania. To nowe odkrycie misji 
i ewangelizacji dla Kościoła nie jest aż tak dawnej daty. Dopiero 
przed ćwierćwieczem podjęto szerszą dyskusję w SRK o misji, 
jako podstawowej strukturze Kościoła.W Genewie sformułowano 
nawet tezę, że misja nie jest funkcją Kościoła, ale Kościół jest 
funkcją misji. Nie ulega jednak wątpliwości, że Kościół, który 
istnieje w świecie i został powołany do tego w całej swojej eg
zystencji określony jest przez misję. To zadanie wyznacza Jezus 
Chrystus wspólnocie wierzących: „Jak mnie ojciec posłał, tak 
i ja was posyłam” (J 20,21). Tak więc egzystencja wspólnoty 
chrześcijańskiej zakorzeniona jest w misji Syna i w Jego pos
łannictwie mocą daru Jego ducha (Dz 1,8; Ga 4,6). Sprawa misji, 
jest więc zadaniem całej biblijnej koinonii. Misyjny wymiar 
wspólnoty wpisany jest już w zwiastowanie i posłannictwo na
szego Pana. Jezus jest pierwszym misjonarzem, Ewangelistą 
i arcykapłanem, którego Bóg posłał, aby wybawił świat (Hbr 3,1). 
Misję zlecił on tez Swoim uczniom polecając im: „a idąc głoście 
wieść że przybliżyło się Królestwo niebios” (Mt 10,7), z miłości do 
świata Bóg posłał Syna Swego, aby wszystko zbawić, bo Bóg 
ćhce aby wszyscy doszli do poznania prawdy” (I Tm 2,4).

Dzięki misji powstał Kościół, który jest powołany do misji 
i ewangelizacji. Tak więc misja jest funkcją i narzędziem nowej 
wspólnoty w Chrystusie. Taka misja ma wymiar eschatologiczny. 
Jest to bowiem zwiastowaniem o królestwie Bożym, które już
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istnieje, a jego pełna realizacja nastąpi dopiero w przyszłości. 
Dlatego Kościół ma obowiązek zwiastować Chrystusa, aby każdy 
mógł podjąć osobistą decyzję i odpowiedzieć wobec Niego „tak” 
lub „nie” . Nic dziwnego, że na I Walnym Zgromadzeniu SRK 
w Amsterdamie w 1948 r. jest zadaniem Kościoła wpisanym 
w Boży plan zbawienia. Z tego powodu, wszystko co robi Ko
ściół ma znaczenie misyjne. Kościół, który w istocie swej nie jest 
misyjny, nie jest w ogóle Kościołem. Nikomu jednak nie wolno 
Ewangelii narzucać, ale w obliczu nadchodzącego sądu Bożego 
musimy podkreślać, jak pilna jest potrzeba głoszenia Ewangelii. 
Tak pojęta misja Kościoła ma zawsze charakter centryfugalny. 
Poczyna się od środka, aby raz wprawiona w ruch ogarnąć cały 
świat. Uniwersalny charakter misji i ewangelizacji podkreśla 
Słowo Jezusa: „mam i inne owoce, które nie są z tej owczarni, 
również i te muszę przyprowadzić” (J 10,16). W ten sposób 
przedstawione zadania misyjne nie upoważniają chrześcijan do 
rzucania potępień na świat. Zawsze bowiem jest to świat, 
w  -którym zjawił się Jezus Chrystus, aby go zbawić. W takiej 
perspektywie dystans między światem a Ewangelią i wspólnotą 
wierzących zamienia się w poczucie łączności i jest aktem soli
darności z tym światem. Bo Kościół zawsze potrzebuje świata, 
aby stawać się i być Kościołem. Misja koinonii Bożej nie gwałci, 
nie podporządkowuje, nie ma nic wspólnego z paternalistyczną 
opiekuńczością, lecz wyzwala do miłości bliźniego, do innego 
człowieka, do życia w pokoju i sprawiedliwości. Celem misji 
i ewangelizacji jest przeto budowanie wspólnoty wiary i miłości, 
etosu braterstwa, klimatu dialogu i pokojowego współżycia całej 
rodziny ludzkiej. Spór o istotę misji i ewangelizacji, który po
laryzuje wspólnotę chrześcijańską na ewangelikalnych funda
mentalistów reprezentujących tendencję zmierzającą do jedno
stronnego zawężania misji, do wewnętrznego przeżycia, do 
prywatyzacji religii i wyłącznej troski o zbawienie dusz, oraz 
na radykalnych ewangelistów spod znaku teologii wyzwolenia, 
opowiadających się za walką z uciskiem i wyzyskiem człowieka, 
nie wydaje się być w pełni uzasadniony. Adresem zwiastowania 
misyjnego Kościoła jest bowiem cały człowiek, jako istota psy
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chofizyczna, którego zbawienie jest dla nas równie ważne, jak 
jego aspiracje do nowej, wyższej jakości życia w warunkach 
gospodarczego i społecznego postępu. Dlatego w polskich warun
kach nasza koncepcja misji winna zmierzać w  kierunku całościo
wego i totalnego jej charakteru, która w wymiarze wertykalnym 
nie zgubi jego odwiecznej tęsknoty za Bogiem i jego królestwem, 
ale także będzie w płaszczyźnie horyzontalnej skłonna respekto
wać dążenie tegoż człowieka i całych mas ludzkich do szczęścia, 
z nieodłącznym od niego żądaniem emancypacji społecznej. 
W warunkach ogólnego kryzysu wartości, zagrożenia pokoju 
w  obliczu groźby katastrofy ekologicznej, narastających zjawisk 
patologii społecznej —  misja i ewangelizacja jest i powinna być 
zwiastowaniem Kościoła, które zmierza do humanizacji tego 
świata i uczłowieczenia istoty ludzkiej. Kościół misyjny i ewange
lizujący winien być również zwiastunem nowego projektu ro
dziny ludzkiej, ponieważ ludzkość jest jedna, nie z powodu wła
snych jej zasług, lub wyróżniających ją cech, lecz dlatego, że 
jest ona obiektem miłości Boga i jego zbawiennego działania. 
Ludzkość jest jedna, bo jedno jest wspólne powołanie do Bożej 
łaski i miłości i wymiar wertykalny jej jedności określa wymiar 
horyzontalny —  powiedział dr Visser’t Hooft.

Należy zatem ubolewać, że nie chcą tego zrozumieć ąuasi 
ewangeliści spod znaku Jerry Falwella, i inni ultra konserwa
tywni fundamentaliści północno-amerykańscy, którzy w trosce
o wyłącznie swoje zbawienie stali się w swym antykomunistycz
nym zaślepieniu rzecznikami eskalacji zbrojeń atomowych i kos
micznych oraz moralnymi poplecznikami możliwej zagłady całej 
ludzkości. Dlatego należy chronić naszą ekumeniczną misję i ewan
gelizację przed paternalistyczną, indywidualistyczną i emocjona
lną formacją pewnych zagranicznych misjonarzy, którzy chcieli
by u nas szukać dla tak pojętej swojej misji podatnego gruntu. 
Jako heroldowie i świadkowie Ewangelii Jezusa Chrystusa, chrześ
cijanie mają brać zaangażowany udział w dziele uczłowieczenia 
życia dzieci tego świata i wraz z katolickim socjologiem ks. 
Władysławem Piwowarskim uważam, że ten wymiar misji i ewan
gelizacji ma u nas i gdzie indziej przyszłościowy charakter. I tu
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dochodzimy do służby-diakonii, jako sposobu istnienia ekume
nicznej koinonii. Uważam, że pojęcie diakonii-służby zajmuje 
w naszej refleksji teologicznej niezwykle ważne miejsce. Z niej 
bowiem wiedzie swój rodowód cała działalność PRE, o czym 
będę mówił na innym miejscu. Tymczasem stwierdzamy, że słu
żba, jako bycie we wspólnocie Chrystusowej jest tożsama z jej 
istotą. To ona uobecnia w słowie i czynie służbę Jezusa Chrys
tusa, którego całe życie tym mianem można określić, Dzięki te
mu ci, którzy w Jezusie Chrystusie wzajemnie sobie służą, stają 
się nową wspólnotą ludzi, służąc sobie wzajemnie, służą i światu. 
Tak pojęta diakonia jest możliwa, ponieważ Bóg z miłości do 
nas poświęcił Syna Swego, aby pojednać grzeszników ze sobą. 
Tak więc pojednanie między Bogiem i człowiekiem jest najwyż
szą służbą. Jest to akt pełnej identyfikacji i nieograniczonej 
solidarności z człowiekiem i ze światem. I ten akt solidarności 
powinien być punktem orientacyjnym naszej chrześcijańskiej 
służby. Tak więc nasza solidarność ze światem, nie jest jakimś 
obcym elementem naszego życia chrześcijańskiego, lecz jest za
korzeniona w służbie naszego Pana. Dlatego jako członkowie 
wspólnoty Chrystusowej nie musimy decydować, jak mamy lu
dziom służyć. Wystarczy, że będziemy naśladować Jezusa Chrys
tusa w Jego służebnym powołaniu. Chrześcijanin, który chce 
służyć, jak jego Pan służył, winien wejrzeć w życie tego, kto 
potrzebuje od nas pomocy. Dlatego mógł Ap. Paweł wyśpiewać 
ów wspaniały hymn o miłości Bożej: „i choćbym rozdał całe 
mienie swoje i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a mi
łości bym nie miał, byłbym niczym” (1 Kor 13, 13).

Szczególnym aspektem nowotestamentowej diakonii jest od
powiedzialność Kościoła za los starców, chorych, upośledzonych, 
wdów i sierot i wszystkich cierpiących i skrzywdzonych. Dlatego 
tak ważne znaczenie ma działalność samarytańska wspólnoty 
chrześcijańskiej. Zawsze, w Kościele pojętym jako wspólnota 
miłości, służba jest stałym doświadczeniem tej miłości wyraża
jącym się w działaniu, które jest naturalną konsekwencją chrześ
cijańskiego świadectwa.

Kończąc tę część naszych rozważań poświęconych teologicz
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nym podstawom naszej ekumenicznej chrześcijańskiej egzysten
cji, można powiedzieć, że diakonia nie jest jałmużną, lecz miłoś
cią. Jeżeli Kościół nie zacznie miłować świata, jak Bóg go miłuje, 
wtedy nie będzie umiał służyć i nie będzie Kościołem Chrystu
sa.

II. Historyczny rodowód naszej tożsamości ekumenicznej

Kościół wie, że sensu swego istnienia nie może upatrywać 
jedynie w sobie samym, lecz, że przez swe posłuszeństwo, swoją 
cześć i chwałę oddawaną Panu ma służyć człowiekowi w miłości 
i ma to czynić zawsze w kościele i poza nim, w życiu prywatnym 
i politycznym, w sprawach społecznych, czy międzynarodowych. 
Myślę, że treść tych słów J. L. Hromadki możemy wpisać w mi
nione 40-lecie naszej wspólnoty ekumenicznej.

Utworzona w 1943 r. przez garstkę entuzjastów ekumenizmu, 
w mrokach okupacyjnej nocy rozpoczynała swoją działalność. 
Podstawą ideową nowego ruchu było Wyznanie Chrześcijan Pol
skich. Treść tego dokumentu poczęta w duchu polskiego irenizmu, 
chrześcijańskiego uniwersalizmu i głębokiego patriotyzmu była 
świadectwem żywotności i idei ekumenizmu i niezłomności ducha 
oporu i odwagi chrześcijan należących do pierwszej Rady Eku
menicznej w Polsce. Dzisiaj ta najstarsza Rada Krajowa w Euro
pie obchodzi swój jubileusz. Oczywiście okres 40-tu lat, czy na
wet więcej jest w dziejach Kościoła tylko epizodem, ale rzecz 
jednak w tym, że stoi on u nas w Polsce pod znakiem głębokich 
przemian. ■ Są to bowiem lata, które w naszym kraju stoją pod 
znakiem rewolucji: społeczno-politycznej, terytorialnej i migra
cyjnej. W takich warunkach rozpoczynała w dniu 2.X.1945 r. 
swą działalność Rada Protestanckich Kościołów w Rzeczypospo
litej Polskiej, w skład której weszli oficjalni reprezentanci Koś
ciołów: Ewang. Augsburskiego, Metodystycznego, Ewangelicznych 
Chrześcijan, Ewang. Reformowanego, Baptystów. Celem Rady, 
na czele której stanęli ks. sup. Konstanty Najder (Kościół Meto
dystów) —  prezes; ks. bp prof. Jan Szeruda —  wiceprezes (Koś
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ciół Ewang. Augsburski); ks. Zygmunt Michelis —  sekretarz (Koś
ciół Ewang. Augsburski); ks. L. Jesakow —  skarbnik (Kościół 
Metodystów); członkowie: ks. sup. Stefan Skierski (Kościół Re
formowany); Aleksander Enholc — B. i Z. Towarzystwo Biblijne 
(ewang. reform.); Stanisław Krakiewicz (ewang. chrześcijan.) 
i Aleksander Kircun (Kościół Baptystów) było:
1) Pogłębienie współpracy na niwie religijnej i społeczno-chary- 

tatywnej;
2) Reprezentowanie polskiego protestantyzmu wobec kraju i za

granicy;
3) Wspólna obrona przeciwko wszelkim zakusom na wolność su

mienia i pełnego równouprawnienia religijnego w kraju;
4) Kultywowanie duchowej łączności z protestanckimi Kościołami 

za granicą, szczególnie z Ameryką Płn.;
5) Pośredniczenie, uzyskanie i rozprowadzanie w kraju pomocy 

materialnej od zagranicznych protestanckich Kościołów.
To pierwsze przedstawicielstwo polskiego ekumenizmu w po

wojennym państwie, które w dniu 14 października 1945 r. prze
kształciło się w Tymczasową Radę Ekumeniczną przy obecności 
przedstawicieli rodzimego prawosławia i starokatolicyzmu, wszy
stko musiało zaczynać od podstaw. Taki był też los jej pierwszych 
Kościołów członkowskich, które poniosły bolesne straty we wszy
stkich dziedzinach życia. Polityka eksterminacyjna wyniszczyła 
w sposób szczególny Kościoły współpracujące z ówczesną Radą 
Ekumeniczną. Jak bardzo i głęboko pożoga wojenna naruszyła 
podstawy naszego życia kościelnego, ukazały prace poświęcone 
martyrologii Kościołów członkowskich. Tak wyglądała sytuacja 
naszego ruchu ekumenicznego bezpośrednio po II wojnie świa
towej. Równocześnie przemiany społeczne i gospodarcze w kraju 
postawiły polską ekumenię w radykalnie nowej sytuacji. Nastę
pstwem tych przemian była konieczność nowego przemyślenia 
naszej sytuacji zarówno w  wymiarze teologicznym, jak i prak
tycznej działalności ekumenicznej i kościelnej. Tym bardziej, że 
spotkanie z socjalistycznymi przemianami wyostrzyło świadomość 
moralno-polityczną chrześcijan i Kościołów. Ponadto ukazały 
także znaczenie wymiaru horyzontalnego naszej egzystencji.
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I uświadomiły, że Kościół jest integralną częścią świata. Nie jest 
on przeciwnikiem świata, lecz zgodnie z biblijną etymologią sło
wa „ecclesia”  jest wspólnotą powołaną i posłaną do służby w 
świecie. Zadaniem Kościoła, zgodnym z wolą Bożą jest zachowa
nie pokoju i ładu w tym świecie. Mając na uwadze nowy kon
tekst, Kościół musiał rozważyć swą funkcję społeczno-etyczną 
jak i integracyjno-humanistyczną w  społeczeństwie i dokonać 
wyboru swojego miejsca w społeczeństwie socjalistycznym. W rze
czywistości oznaczało to, że określając swoją drogę na przyszłość 
musiał rozważyć wybór następujących opcji:
1) Drogę opozycji i walki z ustrojem socjalistycznym. Wynika 

ona z postawy obronnej, a nawet nienawiści do ustroju so
cjalistycznego. Takie stanowisko przekreśla wszelką możliwość 
koegzystencji. Ideologiczną nadbudową formacji opozycyjnej 
jest najczęściej antykomunizm.

2) Drogę „getta” , która stanowi pokusę dla Kościołów o niewiel
kiej liczbie wiernych. Społeczności takie zepchnięte do egzys
tencji marginalnej trwając w kwietystycznym spokoju ska
zują siebie na dobrowolną izolację i powolne obumieranie, aż 
do całkowitego zaniku w społeczeństwie.

3) Drogę restauracji i odnowy —  dawnych związków między 
Państwem i Kościołem, restytucji tronu i ołtarza z czasów 
doby konstantyńskiej. Taka opcja jest dzisiaj anachronizmem, 
chociaż nie wyklucza się istnienia różnych form pośrednich, 
które nie oznaczają całkowitego rozdziału Kościoła od Pań
stwa.

4) Drogę biernego przystosowania się, aż do rezygnacji z wła
snej tożsamości, co niekiedy prowadzi do różnych form syn- 
kretyzmu ideowego. Tego typu eklektyzm i łączenie chrześ
cijaństwa z innymi światopoglądami i formacjami filozoficz
nymi jest nie do przyjęcia. Dotyczy to również prób synkre- 
tyzmu światopoglądu socjalistycznego i komunistycznego 
z chrześcijaństwem. Jak uczy doświadczenie taki synkretyzm 
chrześcijaństwa i marksizmu, filozoficznego, jest niezależnie 
od pewnych istniejących konwergencji niemożliwy.

5) Drogę konstruktywnej, dynamicznej lojalności i służby pa
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triotycznej i obywatelskiej, narodowi i społeczeństwu. Ta 
opcja jest wyrazem neiszej miłości do Boga, która owocuje 
w miłości do naszych bliźnich, naszego narodu, naszej Ojczy
zny, do całej ludzkości. Wiara nasza jest z tego powodu tak 
zaangażowaną rzeczywistością (M. Luter) w miłość do bliźnie
go, ponieważ karmi się miłością do Boga. Ponadto wybór 
drogi na rzecz służby społecznej jest opcją na rzecz żywej 
teologii biblijnej, której głównymi założeniami są:
1) Służebna, diakońijna formacja życia chrześcijańskiego 

i kościelnego. Tu niemożliwe są jakiekolwiek kompromisy 
w sferze wiary, ale też rzecznicy tej formacji chrześcijań
skiej nie zgłaszają warunków wstępnych przy rozwiązywa
niu problemów moralnych współczesnego człowieka i spo
łeczeństwa. I czynią to w duchu prawdziwej miłości, spra
wiedliwości i humanitaryzmu.

2) Służebny styl życia, którego cechą jest postawa otwarta
i stała gotowość do dialogu i partnerskiej współpracy na 
rzecz wszystkich chorych, spracowanych i obciążonych, 
gdziekolwiek się znajdują w świecie.

3) Służebna duchowość nacechowana głęboką biblijną poboż
nością wyrażającą się w prawdziwej wierze, duchem mo
dlitwy i etosem miłości chrześcijańskiej. Taka formacja 
duchowa chrześcijanina nacechowana duchem prawdziwej 
służebności ma realne szanse oddziaływania na inne formy 
życia społecznego, jak rodzina, nasze środowisko w miej
scu pracy, i innych zbiorowiskach społecznych. Tak zary
sowana postać służebnej roli chrześcijanina i jego stosunku 
do świata, do której nie ukrywam bynajmniej morjej oso
bistej sympatii, każe nam mówić o teologii służby i dia
konii chrześcijańskiej, której biblijne uzasadnienie stanowi 
jej podstawę szczególnie mocną. Takie rozważania na te
mat naszej drogi w egzystencji chrześcijańskiej w  socja
listycznym państwie były nieodzowne w nowej sytuacji 
społeczno-politycznej. U podstaw tej refleksji legły 3 zasa
dnicze przesłanki: 1) odmienne niż dotąd rozumienie zadań
i pozycji Kościoła w narodzie i społeczeństwie, 2) potrzeba
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nowej jakości życia w  świeckim, socjalistycznym społeczeń
stwie, 3) konieczność nowej interpretacji społeczno-etycz- 
nych zadań chrześcijan w  nowym społeczeństwie. Przyjmu
jąc takie założenia naszej refleksji, towarzyszyło nam prze
konanie, że Kościół tylko wtedy może spełnić swe posłanni
ctwo, jeśli nie żyje i nie działa wyłącznie sam dla siebie, 
lecz służy i działa dla innych. Logicznym następstwem ta
kiego pojmowania roli Kościoła była: już jak wspomniałem 
zmiana naszej postawy wobec świata. W tym rozumieniu 
chrześcijaństwa świat przestawał był obcą, samodzielną Ko
ściołowi rzeczywistością. Taki pogląd nie oznacza idealiza- 
cji świata. Pogląd taki wynika z interpretacji XIII r. Listu 
Ąp. Pawła do Rzymian, z której wynika, że chrześcijanin 
z jednej strony bierze udział w duchowej władzy Boga
i jest jej narzędziem i ten udział wyraża się w życiu Ko
ścioła przez słuchanie Słowa Bożego i Sakramenty. Rów
nocześnie uczestniczy on w świeckiej władzy Boga, działa
jąc na rzecz zachowania i ocalenia dzieła stworzenia. Tej 
powinności nie spełnia sam, lecz wykonuje ją w ramach 
porządku tego świata wraz z innymi ludźmi. Ponieważ 
zachowanie życia i ładu w tym świecie jest wolą Boga, 
dlatego zadaniem Kościoła i chrześcijan jest współpraca 
ze wszystkimi ludźmi dobrej woli nad zachowaniem pokoju
i rozwojem sprawiedliwych stosunków w życiu społecznym. 
Tak więc Kościół jest zobowiązany do tego, aby wywierać 
w życiu społecznym taki wpływ, by przez współpracę 
chrześcijan i niechrześcijan tak zmieniać i humanizować 
nasze życie, aby w  nim miłość Boża jak najpełniej ukazana 
została światu. Zawsze religia winna na człowieka działać 
uczłowieczająca, bo jeżeli jest inaczej, jest religią fałszywą. 
Tak więc humanizacja człowieka nie jest próbą redukowa
nia religii do humąnizmu, ale to jest warunek jej auten
tyczności i zgodności z religią chrześcijańską. Jako 
chrześcijanie winniśmy też zawsze pamiętać, że polityka, 
gospodarka, kultura nie istnieją w sposób autonomiczny, 
w jakiejś wydzielonej sferze, lecz zawsze wymagają naszej
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krytycznej oceny. Co więcej wiara chrześcijańska winna 
dać światu krytyczne świadectwo, że rozum przeobrażający 
świat uwikłał i podporządkował się strukturom przemocy, 
niesprawiedliwości i nie kieruje się miłością jako najwyż
szym kryterium i dobrem człowieka. Wierny Słowu Boże
mu i kierując się wolą Bożą i tym, co jest dobre, miłe
i doskonałe zawsze dąży chrześcijanin do tego, aby wszyst
kimi dostępnymi mu środkami zmniejszać niesprawiedli
wość, ucisk i wyzysk i poniżanie godności ludzkiej i tym sa
mym, aby dążyć do pomnażania gotowości do służby w  na
śladowaniu Jezusa Chrystusa. Mówiąc o tym nie wolno nam 
zapomnieć, że refleksja na temat Ewangelii, jeżeli nie łączy 
się z poważnym traktowaniem spraw społecznych i polity
cznych, to taka postawa podważa wiarygodność Ewangelii. 
Dlatego w świetle jej nauki chrześcijanie powinni stale kon
trolować jej służbę dla świata. I ponieważ Jezus Chrystus 
służy nam jako członkom swojego ciała, jesteśmy więc w 
stanie nie tylko służyć światu, ale iść z Ewangelią w świat
i składać przed nim nasze świadectwo. Dlatego naszą dia
konię chrześcijańską w socjalistycznym społeczeństwie po
winniśmy przyjąć jako mandat powierzony i zlecony nam 
przez Boga. Wychodząc z takich założeń nasza wspólnota 
ekumeniczna uznała swoją służbę w PRL za podstawę i ra
cję swojej egzystencji i zaszczytny obowiązek patriotyczny. 
Uważamy bowiem, iż racja naszego państwa i narodu
i naszej służby jest pojęciem tożsamym. W ten sposób na
leży bowiem rozumieć teologię diakonii i naszą służbę 
ekumeniczno-społeczną. Równocześnie odrzuciliśmy możli
wość konfrontacji z nowym ustrojem państwowym i społe
czno-politycznym zajmując otwartą i lojalną postawę. Tej 
lojalności nie rozumieliśmy w sensie zawężonym i ogra
niczonym, lecz jako coś konstruktywnego i twórczego, jako 
aktywną stronniczą opcję na rzecz socjalistycznego państwa. 
Wybierając i akceptując nasze miejsce w Polsce Ludowej 
świadomie odrzuciliśmy postawę biernego stania obok, jak
i drogę antysocjalistycznej opozycji 'i abstynencji politycz



nej. Jako ekumeniczna wspólnota Kościołów, nie próbowa
liśmy wybierać tzw. „trzeciej drogi” , która prowadziłaby 
między obozami. Uznaliśmy bowiem taką postawę i takie 
myślenie za niebezpieczną próbę mistyfikacji odpowie
dzialności chrześcijańskiej w świecie. Naszą postawę wobec 
państwa zawsze staraliśmy się otwarcie i jasno określać, 
zgodnie z biblijną zasadą: „tak, tak —■ nie, nie” (Mt 5,37). 
Kto postępuje inaczej i milczy, działa nieewangelicznie
i też zajmuje określoną pozycję polityczną. To Słowu Bo
żemu zawdzięczamy pogląd, że chrześcijanin powinien się 
zdecydować i zadeklarować w sposób wyraźny i jedno
znaczny. Kiedy mówię o naszej lojalności, a tę za naszymi 
poprzednikami w ruchu ekumenicznym pojmuję jako 
synonim stałego dynamicznego procesu i zaangażowania. 
Taka zaangażowana postawa nie eliminuje również kry
tycznego dystansu i nigdy nie oznacza bezkrytycznej ak
ceptacji. W tym miejscu warto jednak dodać, że władze 
naszego państwa nigdy nie wymagały od nas oportunis- 
tycznej aklamacji i jakiejś dyspozycyjności, czy też czysto 
deklaratywnych konfesji na rzecz socjalizmu. Tak więc 
treścią wszystkich naszych przemyśleń i poczynań było 
zaangażowanie na rzecz służby społeczeństwu w imię spra
wiedliwości społecznej, walki o pokój i dobra człowieka. 
Podstawą tego zaangażowania było przekonanie o trwa
łości ustroju socjalistycznego i wynikało z akceptacji jego 
zasad, jako bardziej sprawiedliwych i zgodnych z inte
resami naszego narodu i państwa. Decydujący był także 
fakt, że Polska Ludowa, jako wierna spadkobierczyni trady
cji tolerancji i koegzystencji różnych wyznań przeprowa
dziła rozdział Kościoła od Państwa i zagwarantowała 
wszystkim wyznaniom równouprawnienie. Minął okres 
dominacji jednego Kościoła. Ekspansja klerykalna przestała 
nam zagrażać, a pluralizm konfesyjny stał się w nowej 
Polsce ważnym czynnikiem określającym geografię wyzna
niową naszego kraju. Oto przesłanki naszej opcji na rzecz 
służby, dialogu, spotkania, konstruktywnego zaangażowania
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i harmonijnego współdziałania. Tak pojęta diakonia, służba 
i motywacja na rzecz zaangażowania między naszą wspól
notą Kościołów nie byłaby możliwa bez zasadniczej re
orientacji w sferze myślenia teologicznego. W sumie 
podstawowa teza tak rozumianej teologii służby i etosu 
społecznego prowadzi do stwierdzenia, że cała egzystencja 
chrześcijanina w świecie ma charakter służebny, Rozwija
jąc tę tezę można powiedzieć, że nie ma wewnętrznego 
odrodzenia bez zasadniczych następstw w sferze społeczno- 
-politycznej etosu działania chrześcijanina. Naśladowanie 
Jezusa Chrystusa w dojrzałym świecie nie wyczerpuje się 
jedynie w wierze i modlitwie. Podobnie zwiastowanie 
Ewangelii nie jest wyłącznie działaniem na rzecz budowy 
i samozachowania Kościoła. Zawsze życie chrześcijanina 
i istnienie Kościoła w tym świecie jest stałym aktem wcie
lenia (inkarnacji) i przekształcenia naszej wiary w pracy 
i służbie na rzecz bliźniego. Właśnie ten akt miłości 
bliźniego nie dzieje się w próżni, lecz w konkretnych 
realiach społecznych, politycznych i kulturalnych. Dlatego 
istotą posłannictwa Kościoła jest diakonia, służba. Stawia
jąc taką tezę, odwołujemy się do przykładu Jezusa Chry
stusa. Jako najwyższy diakonos, sługa, Jezus zawsze 
rozumiał swe życie jako służbę. Kiedy zwiastował Kró
lestwo Boże, kiedy uzdrawiał chorych, kiedy karmił 
głodnych —  stale służył bliźniemu. Niewątpliwie prawdą 
jest, że był również Panem, ale nawet wtedy służył nam 
modląc się za nas i w Słowie Swoim objawiając nam 
Ojca. Jezus Chrystus jąko Kyrios-Pan, który jest jedno
cześnie Sługą (diakonos) nie przyszedł na ten świat, aby
panować, lecz ....przyjął postać sługi i uniżył samego siebie
aż do śmierci i to śmierci krzyżowej...” (List do Filip. 
2,7-8). To uniżenie i ogołocenie naszego Pana nie jest 
jdnorazowym aktem, dopełnionym w chwili Jego wcielenia, 
lecz wyrazem Jego służebnej postawy, obejmującej i ce
chującej całe Jego ziemskie życie. Ten akt poniżenia jest 
dla Kościoła zobowiązaniem do naśladowania Jezusa Chry-
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slusa w Jego służbie. Kościół za przykładem swego Pana 
musi się Uniżyć, aby móc prawdziwie służyć. W tym 
świecie Kościół istnieje i działa nie dzięki atrybutom wła
dzy i mocy, lecz przez swe uniżenie i służbę. Nigdy nie 
wolno nam zapomnieć, pisał Dietrich Bonhoeffer, że „nasz 
Bóg dał się wypchnąć ze świata, aż na krzyż, stał się 
w świecie bezsilny i słaby i tak Właśnie, i tylko tak jest 
nam znany i nam pomaga. Również Kościół pomaga, nie 
przez wszechmoc, lecz przez słabość i krzyż” . Innymi sło
wy Kościół jest mocny nie wtedy kiedy panuje nad świa
tem, lecz wówczas, kiedy służy człowiekowi i światu, 
w którym ten człowiek żyje. Dzięki temu możemy ujmo
wać nasze życie w kategoriach służby. Być w Chrystusie 
i żyć dla Chrystusa, tzn. żyć dla innych „Bo Syn człowie
czy nie przyszedł, aby Mu służono, ale by służył człowieko
wi” (Mt 20,28). Tak więc prawdziwa moc i wielkość stają 
się udziałem Kościoła przez świadectwo i służbę, wówczas, 
gdy jest on Kościołem dla innych. Ta kategoria eklezjo
logiczna zachowuje SWą ważność W  życiu każdego chrze
ścijanina. Dlatego rozumiemy naszą egzystencję chrześci
jańską, nie jako życie dla siebie, obok siebie czy 
przeciwko sobie, lecz jako życie dla innych —  bliźnich. 
Bycie chrześcijanina jest żawsże tożsame z byciem dla 
drugiego człowieka, innego, z chrześcijańską proegzysten- 
cją. Kościół dla innych, który służy i ogołocony z iluzji 
własnej mocy jest zawsze otwarty dla wszystkich, nawet 
dla tych, którzy do niego nie należą. Jest to Kościół za
angażowany i współodpowiedzialny, gdy idzie o zbawienie, 
ale i doczesne dobro człowieka. Jego zaangażowanie 
w  świecie i dla świata wynika z powołania go do tego przez 
Boga, nie zaś z własnej inicjatywy. Zawsze Bóg jest Panem 
jego aktywności i jego zaangażowania. Angażując się 
w  świecie i dla świata wspólnota ekumeniczna odrzuca pry
watyzację Ewangelii i bojaźliwe zamykanie się w murach 
Kościoła. Zawsze jest ona otwarta dla dialogu, spotkania 
i komunikacji. Warto pamiętać, że pojęcie społeczeństwa
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(societas), zawiera tę samą treść, jaka mieści się w pojęciu 
wspólnoty (communio), tzn. bycie wspólnie z innymi. Dla
tego troska o dobre współżycie i współbycie z innymi win
na łączyć Kościół i społeczeństwo. Dlatego potrzeba nam 
teologii twórczej komunikacji i koegzystencji.

Tak więc zamykając rozważania tej części sprawozdania mo
żemy powiedzieć, że świadectwo i służba wyrażająca się w dzia
łaniu, to podstawowe elementy myślenia teologicznego i egzys
tencji ekumenicznej w minionym czterdziestoleciu.

III. Konsekwencje naszego świadectwa i służby

Gdy mówimy o konsekwencjach naszej egzystencji ekume
nicznej, to dotykamy tu „differentia specifica” teologii służby. 
Przedstawiona w poprzednich dwóch fragmentach sprawozdania 
próba jej charakterystyki, wykazała, jak mniemam, że jest ona 
teologią życia, której założenia mają zawsze charakter konkretny, 
praktyczny i pragmatyczny. Jej adresatem jest człowiek realny, 
konkretny, uwikłany w trudne problemy współczesnego świata. 
Ponadto jest nim także Kościół, który w widzianym swym kształ
cie doczesnym socjologicznym nie działa w  próżni. Eklozjologicz- 
na i społeczno-polityczna rzeczywistość naszego życia, stawia nas 
przed pytaniami i zadaniami, na które nie można odpowiedzieć 
odwołując się jedynie do niewidzialności Kościoła. Po owocach 
nas poznają i te owoce są świadectwem wiarygodności naszej 
wiary. W tym znaczeniu służebna funkcja wspólnoty ekume
nicznej obejmuje całe ludzkie życie, w jego wymiarze osobistym, 
jak w kontekście jego społecznej rzeczywistości. Z pewnością 
taką orientację miało nasze ekumeniczne świadectwo i służba 
w ciągu minionych lat. Jeżeli jednak pytamy o konkretne kon
sekwencje naszego działania ekumenicznego w ciągu ostatnich 
trzech lat, to spróbuję je ogólnie omówić na kanwie konkretnych 
faktów i wydarzeń, wyróżniając trzy zasadnicze wymiary naszej 
słóżby.
1) Nasza ekumeniczna egzystencja wobec wyzwań współczesności.
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2) nasza opcja na rzecz dialogu i solidarnego współdziałania.
3) Nasza służba na rzecz pokoju.

1. Nasza ekumeniczna egzystencja wobec wyzwań współczesności

Ekumenizm jest rzeczywistością, która uniwersalizuje dzisiaj 
świat. Gdy mówimy jednak o ekumenizmie i irenizmie w naszym 
kraju, to ma on w moim przekonaniu trojakie znaczenie:

1) W dobie głębokich podziałów świata, różnic rasowych, 
klasowych, światopoglądowych —  ekumenizm jest kategorią 
dialogu, spotkania z ludźmi, zaprzeczaniem nietolerancji i party
kularyzmu. Ta forma szukania, zbliżenia i jedności realizowana 
jest i u nas w kontaktach i współdziałaniu z ludźmi innych świa
topoglądów i orientacji ideowych.

2) Jest synonimem braterskiej wspólnoty i współpracy w du
chu miłości chrześcijańskiej i jedności celów w walce o pokój 
i w zaangażowaniu na rzecz duchowego i moralnego odrodzenia 
naszego społeczeństwa.

3) Jest postacią ekumenizmu realizowanego przez Kościół 
Rzymskokatolicki, którego model został określony w  Dekrecie
0 Ekumenizmie z 1964 r.

a) Myślę, że model ekumenizmu, braterskiej wspólnoty
1 współpracy wymieniony wśród podanych wyżej wariantów, jest 
najbliższy naszej pracy w PRE.

Od lat określa on wzajemne braterskie stosunki i klimat współ
pracy. Podobnie jak i w  ubiegłych latach nasza wspólna służba 
wolna była od zakłóceń i nieporozumień. Różnice zdań i poglądów, 
które pojawiają się w naszych dyskusjach nie podwaźaja ducha 
zgody i jednomyślności w sprawach zasadniczych. Ten consensus 
pod żadnym względem nie podważa naszej tożsamości, której 
nikt bynajmniej nie żamierza się wyrzec. Ze względów histo
rycznych w rocznicę 40-lecia warto przypomnieć, że w latach 
pięćdziesiątych praktykowana była w PRE nieoficjalna interko- 
munia pomiędzy poszczególnymi księżmi i ich parafiami na 
następujących warunkach:
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a) uznawanie nadprzyrodzonego charakteru Sakramentu Komunii 
św.,
b) uznanie także w zasadzie dwupostaciowości Komunii św. także 
dla wiernych,
c) prźyjrńoW&nie w dosłownym ustanowieniu słów Sakramentu 
Komunii św.,
d) konieczność przynajmniej personalnej sukcesji apostolskiej. 

Do tej nieoficjalnej personalnej interkomunii należało kilku
nastu duchownych z trzech wyznań ewangelickich i dwóch sta
rokatolickich. Liturgia stosowana w nabożeństwie miała charak
ter starokościelny. Przyjmowano także Wśród Kościołów 
członkowskich ograniczoną wspólnotę ambony. Stosowana prak
tyka prywatnej, czy nieoficjalnej interkomunii była epizodem 
w historii PRE. Z biegiem czasu została ona zaniechana i nikt
o niej dzisiaj nie wspomina. Nie wydaje się też, abyśmy mieli 
do tej sprawy powracać, bo od lat sprawdza się też PRE, jako 
sprawny i dobry instrument zrzeszonych w niej Kościołów za- 
rówfto na gfuńdie krajowym jak i zagranicznym. Zgodnie ze 
strukturą organizacyjną naszej wspólnoty w okresie sprawo
zdawczym była prowadżorta:
a) w działaniach terenowych,
b) w komisjach,
c) w Prezydium i Żarźądżie PRE.

Na terenie całego kraju istnieje 14 Oddziałów o regionalnym 
charakterze. Warto podkreślić, że niektóre z nich, zwłaszcza te, 
które rózwij&ją swą służbę w większych skupiskach wyznawców 
należących dó Kościołów Zrzeszonych W PRE przejawiają dużą 
aktywność i zaangażowanie W swojej pracy, wykraczające poza 
ich regionalne granice. W tym miejscu niech mi będzie wolno 
wymienić Oddział Śląski PRE, który pod sprawnym kierownic
twem ks. kons. Jana Grossa z Mikołowa i przy aktywnej współ
pracy całego Zarządu, od lat wyróżnia się w  swoim zaangażowa
nym działaniu. Wymieniając tylko jeden z ośrodków regionalnych 
nie zamierzam bynajmniej minimalizować znaczenia i wkładu pra
cy innych oddziałów, które działają niekiedy w b. trudnych wa
runkach. Będzie już rzeczą nowowybranego Zarządu PRE troska
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o zapewnienie lepśzej niż dotąd współpracy i komunikacji między 
ośrodkiem centralnym w Warszawie a oddziałami w terenie. 
Wążne miejsce w strukturze PRE zajmują komisje. W okresie 
sprawozdawczym działały:
1. Komisja teologiczna —  ks. bp dr W. Wysoczański — prze

wodniczący.
2. Komisja katechetyczna ■— ks. Wł. Nast —  przewodniczący.
3. Komisja eWartgelizacyjna —  ks. bp Ż. Tranda —  przewodni-^ 

cźący.
4. Komisja młodzieżowa — ks. T. Szurman — przewodniczący.
5. Komisja pracy kobiet —  dr K. Olgyay-Stawikowska.
6. Komisja pomocy międzykościelnej — ks. seh. J. Szarek — 

przewodniczący.
Znaczenie pracy teologicznej w ruchu ekumenicznym jest do

niosłe. Dlatego należy wyrazić zadowolenie, że w minionej ka
dencji praca ta została podjęta i koncentrowała się na omó
wieniu dokumentów ze spotkania ekumenicznego europejskich 
episkopatów rzymskokatolickich i KEK w Riva del Garda oraz 
dokumentu z Limy. Należy to uznać za dobry początek, zwła
szcza, że przez całe lata komisja ta nie prejawiała żadnej ak
tywności. Byłoby rzeczą wskazaną, aby Wyniki dotychczasowej 
pracy mogły być udostępnione Kościołom członkowskim, tym 
bardziej że niektóre z nich pracują nad tymi dokumentami np. 
dokument z Limy.

Jak wynika ze sprawozdania przewodniczącego komisji ka
techetycznej, ks. Wł. Nasta, wnikliwego rozpatrzenia wymaga 
program pracy katechetycznej w PRE. Wydaje się, że zamierze
niom programowym komisji trzeba w przyszłości nadać bardziej 
uniwersalny charakter, który poza Kościołami protestanckimi 
mógłby zachęcić i pozostałe Kościoły członkowskie do-czynnego 
udziału w pracach Komisji.

O doniosłym znaczeniu misji i ewangelizacji w ruchu ekume
nicznym mówiłem w innych częściach mojego sprawozdania. 
Truizmem jest już dzisiaj stwierdzenie, że misja i koinonia eku
meniczna to pojęcia tożsame. Kościoły we współczesnym świecie, 
wzmagające się z procesami sekularyzacji, a tym samym podlega
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jące zjawiskom rńinoryzacji i diasporyzacji,. z natury swej skaza
ne są na prowadzenie misji i ewangelizacji. Biorąc to pod uwagę 
oczywistym, staje się przekonanie, że misja i ewangelizacja sta
nowią integralny element świadectwa i służby wspólnoty ekume
nicznej. ,Tym potrzebom i oczekiwaniom na gruncie PRE wy
chodzi naprzeciw praca Komisji Ewangelizacyjnej, która działa w  
okresie sprawozdawczym pod przewodnictwem ks. Z. Trandy, Bo
gaty program pracy Komisji minionej kadencji został nieomal w 
całości zrealizowany. Na wyróżnienie zasługuje zorganizowanie 
konferencji teologicznej poświęconej „Ewangelizacji, jako .odpo
wiedzialnemu zadaniu Kościoła. Było to spotkanie, w którym 
uczestniczyli róiwnież kompetentni referenci z . zagranicy. Kon
tynuowano także, seminaria poświęcone służbie samarytańskiej. 
Odbyły się trzy . z udziałem zagranicznych prelegentów. Na ‘ 
uwagę zasługują planowane spotkania komdsji z przedstawicie
lami poszczególnych Kościołów oraz z przedstawicielem Komisji 
d/s Misji i Ewangelizacji SRK. Myślę, źe taka wymiana poglądów 
ńa ten- temat z przedstawicielami, sztabu w Genewie jest uzasad
niona. Genewska koncepcja misji, którą przyjmuję lutrową zasa
dę, że. zawrócenie do Boga, jest również nawróceniem i zwrotem, 
ku człowiekowi, nie ząwszę jest zbieżna z ijiódelem misji przy
jętym w ewalngelikąłnych • kręgach ewangelistów amerykańskich. 
Aby zwiększyć zainteresowanie pracą Komisji, należałoby zapro
sić do współpracy i udziału w planowanych seminariach “i ewan
gelizacjach zn,awęóvy. zagadnień misji i ' ewangelizacji, z kręgów 
Kościołów starokatolickich i prawosławnych. ,

Komisja młodzieżowa PRE, której przewodniczył ks. Tadeusz 
Szurman z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego odbyła 5 po
siedzeń i na gruncie krajowym była organizatorem nabożeństwa 
ekumenicznego dla młodzieży W czasie Tygodnia Modlitw w 198.6 
r. Z upoważnienia PRĘ ks. T. Szurman pracuje w zespole d/s Pro
filaktyczno-Wychowawczych przy Komisji d/ą zapobiegania nar
komanii. Komisja utrzymuje kpntakty z kościelnymi organizacja
mi z RFN i NRD; z tego tytułu członkowie Komisji, byli 
delegatami PRE , i< uczestniczyli w , różnych ^konferencjach za 
granicą. Na uwagę zasługuje pobyt 10-cio osobowej ekumenicznej



grupy, .młodzieżowej ż Polski na obozie młodzieżowym w NRD. 
W  ramach tych; kontaktów przebywała w naszym kraiu na za
proszenie PRE grupa młodzieży w NRD.

/ Tradycyjnie już organizatorem SDMK była Komisja. pracy 
kobiet, której przewodniczyła p. dr Kinga Stawikowska z Kościo
ła Ewangelicko-Reformowanego. Z, inicjatywy Komisji odbyły 
się 2 konferencje ogólnopolskie, które postawiły sobie, za cel oży
wienie pracy ekumenicznej kobiet w . Oddziałach terenowych. 
Na uwagę zasługuje propozycja powołania Polskiego Komitetu 
SDMK, która umożliwi szersze upowszechnienie tej. idei, pielęg
nowanej na, gruncie PRE od wielu lat. W myśl postanowień 
statutowych problemami pomocy samarytańskiej dla Kościołów 
członkowskich PRĘ zajmowała się Komisja1 Pomocy. Międzykoś
cielnej oraz Agenda Pomocy PRE. Przewodniczącym Komisji 
Pomocy. PRE był w okresie sprawozdawczym ks. sen. Jan Sza-’ 
rek. Komisja,, tą ś,tanowi ważny inętrument w  naszych kontaktach 
z jsj odpowiednikami w SRK. i w KEK. Od lat zajmuje się 
sprawą koordynacji spraw .pomocy przekazywanej Kościołom 
członkowskim za pośrednictwem PRE. W ciągu minionych 5 lat 
zagraniczni ofiarodawcy przekazali na realizację, różnych pro
jektów. •, Kościołów członkowskich PRE ogólną sumę 90 tys. do
larów, Chcę ; zwrócić uwagę, że. pomoc ta z każdym rokiem 
mąldje. W  związku .z polepszeniem > się1 sytuacji gospodarczej 
w naszym kraju zagraniczni ofiarodawcy w ŚRK i; KEK kierują 

;swoją pomóc do krajów trzeciego, świata, . gdzie sytuacja ulega 
stałemu pogorszeniu. Biorąc to pod uwagę, wskazane jest ogra
niczenie wydatków przeznaczonych na nowe projekty, zwłaszcza 

, :w zakresie budownictwa kościelnego. SRK nie jest przekonana 
^  celowości, podejmowania nowych inwestycji' w tym zakresie. 

Mówili o* tym przedstawiciele sztabu w Genewie w czasie pobytu 
g??fPy informacyjnej z KEK i SRK w marcu br. Jako przewodni
czący komisji d/s Pomocy ks. Z. Sżaxek jest delegatem PRE dti 
Europejskiej Grupy Pomocy Międzykościelnej.

O rozmiarach pomocy charytatywnej, która dotarłą do Polski 
9d stycznia 1983-—  18.XII. 1986 r. szczegółowo informuje relacja 
ks. sekretarza Z. Pawlika, sekretarza PRE d/s Pomocy. Ogólna



wartość darów nadesłana z 10 krajów od USA aż po Islandię 
ocenia się na Sumę 70 mil. dolarów USA. Głównym koordynato
rem tej akcji, a także instytucją, która wspierała ją finansowo 
była SRK w  Genewie. Drugim ważnym partnerem współpracy 
w tym okresie był Diakonisches Werk w RFN. Ze środków ze
branych przez tę instytucję charytatywną oraz Kościoły Ewan
gelickie w  RFN nasz kraj otrzymał pomoc w wysokości 18 mil. 
marek zach* niem. Ż funduszów Diakonisches Werk finansowany 
był w ostatnim okresie program pomocy SRK. Odbiorcami zagra
nicznych darów i dostaw Socjalnych były Kościoły PRE, Komisja 
Charytatywna Episkopatu Polski Oraz liczne instytucje państwowe 
i społeczne. Chociaż nosicielami tej samarytańskiej akcji były 
Kościoły i instytucje protestanckie, nigdy przy podziale darów 
nie kierowano się kryteriami konfesyjnymi. Warto dodać, że to 
z inicjatywy PRE Zaproszeni zostali do tej współpracy przed
stawiciele Episkopatu Kościoła Rzymskokatolickiego w 1981 r. jak 
i instytucji państwowych. Uważaliśmy bowiem Od początku, że 
pomoc.od nasżych zagranicznych współwyznawców przeznaczona 
była dla całego polskiego społeczeństwa, bez Względu na wyzna
nie, czy światopogląd. Korzystam ze sposobhości, aby z tego 
miejsca wyrazić serdeczne podziękowanie Agendom Pomocy 
w śRK  i Diakonisches Werk Z& partnerską współpracę i wolńe 
od wszelkiego paternalizmu zrozumienie dla naszych potrzeb. 
Słowa te kieruję na ręce ks. sekretarza 2. Pawlika jako dyif. 
Agendy Pomocy PRE.

Zamykając omówienie działalności Komisji, pragnę wyrazić 
podziękowanie wszystkim członkom Wchodzącym w ich skład oraz 
przewodniczącym, którzy kierowali ich pracami.

Celem uprawnienia pracy Oddziałów Terenowych należy 
zgodnie z par. 22 p. 4 statutu PRE zweryfikować istniejące, bądź 
opracować nowe regulaminy określające zasady działania i upra
wnienia Oddziałów i Komisji.

Nad całokształtem pracy PRE czuwało Prezydium i Żarząd. 
Członkowie Prezydium odbyli 8 posiedzeń plenarnych oraz zbie
rali się wielokrotnie w  pełnym składzie z okazji różnych innych 
zebrań i zgromadzeń. Zarząd działał w sposób kolektywny i od
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był 24 wielogodzinne posiedzenia. Podział kompetencji w Za
rządzie był następujący:
prezes: ks. bp Janusz Narzyński —: oddziały PRE i kontakty zâ - 

graniczne,
ks. metropolita Bazyli —  całokształt współpracy z Ko
ściołem Rzymskokatolickim,
ks. prezies E. Czajko — Komisja Rady i sprawy radiowe, 
ks. bp T. Majewski —  sprawy finansowe i problematyka 
społeczna,
ks. Z. Pawlik —  sekretarz Rady —  pomoc humanitarna, 
problematyka pokojowa.

Z tutułu sprawowanych w Zarządzie funkcji członkowie Za
rządu brali udział w pracach różnych organizacji państwowych 
i społecznych, które zabiegały o naszą współpracę. Wielokrotnie 
też członkowie władz PRE uczestniczyli w Komisji Rady Krajowej 
i Komitetu Wykonawczego PRON. Członek Prezydium dyr. B. 
Enholc-Narzyńska weszła z wyboru przez I Kongres PRON do 
Rady Krajowej i Komitetu Wykonawczego PRON. Chcę pod
kreślić, że PRE należy do grona organizącji założycielskich P-i= 
triotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego i jest jej stałym 
członkiem. W skład Komisji Krajowej PRON wchodzą przedsta
wiciele prawie wszystkich Kościołów wchodzących w skład PRE. 
Chcemy też wyrazić nasze zadowolenie i radość, że prezes hon. 
PRĘ został zaproszony do współpracy jako członek Rady Kon
sultacyjnej przy Radzie Państwa.

Pracami Polskiego Oddziału ChKP kieruje od trzech lat wy
bitny polski irenolog, autor pierwszej na naszym gruncie pracy 
poświęconej tym zagadnieniom, prezes honorowy PRE, ks. prof. 
dr W. Benedyktowicz. Ppd jego kierownictwem pracował Polski 
Oddziął ChKP. Wieloletni współpracownik i sekretarz tegoż 
oddziału, ks. Z. Gawlik, został wybrany w br. do Prezydium 
Ogólnopolskiego Komitetu Pokoju.

Prace Zarządu i Prezydium wspierał na codzień w  siedzibie 
PRE zespół pracowników etatowych. Kierował nimi i koordyno
wał ich prące sekretarz PRĘ, ks, dr Z, Pawlik. Nad działalnością 
biura w siedzibie PRE czuwał pąn mgr Andrzej Wojtowicz, jako



jego dyrektor. Był on również w minionej kadencji dyrektorem 
Wydziału Kontaktów zagranicznych i prasy PRE, kierując tym 
odcinkiem pracy w sposób sprawny i kompetentny. Beż pomocy 
wymienionych osób, a także innych etatowych współpracowników, 
których nazwiska podają 'w  porządku alfabetycznym: Julitta 
Azembska, Eugeniusz. Dąbrowski, Jan Głodek, Dorota Jaworska, 
Blandyna Majewska, Lilia Ondrouszek i Mieczysława. Żalisz, 
bieżąca i b. rozbudowana praca PRE byłaby niemożliwa. Dlatego 
pragnę za ich wkład" pracy podziękować, kierując te słowa na 
ręce sekretarza, iks. dr. -Zi Pawlika oraz p. dyi\ biura mgr. Ą. 
Wojtowicza, Zanim opuścimy krąg spraw naszej wewnętrznej 
Ekumenii nie sposób pominąć milczeniem' działalności informa
cyjnej i wydawniczej prowadzonej* przez Wydział Prasy. Można . 
powiedzieć, że w. ostatnich latach praca ta okrzepła i przejńwia 
tendncje rozwojowe. Dyrektor Wydziału Prasy utrzymuje stałe 
kontakty z redakcjami Kościołów członkowskich i zasila je w ma
teriały' informujące o działalności ekumenicznej w kraju i proza 
jego .grarticami.;' Nie zawsze jednak : redakcje pisną Kościołów 
członkowskich są skłonne korzystać z tych materiałów. Myślę, że 
nowy Zarząd PRE podejmie kroki do zmiany tego stanu rzeczy. 
Jak nas informuje p. mgr A. Wojtowicz byłaby nawet szansa na 
zwiększenie liczby naszego biuletynu ekumenicznego, który i tak 
w ostatnim okresie zwiększył swój nakład z 300 do 500 ćgz. Pro
ponowana'przez Zarząd inicjatywa wydawania biuletynu w języ
ku polskim .czeka na realizację, o ile na to pozwoli sytuacja 
materialną i.,środki finansowe- PRE. Te- zaś w1 ostatnim czasie, 
mimo stałych podwyżek składek członkowskich, nie 'ulegają 
zwiększeniu:. Mimo to PRE 'wydaje 'co - roku broszurę z tekstem 
na obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Z inicjaty
wy naszej Rady Ekumenicznej wydana została książka ks. bpa 
dr" H, Hilda pt.:v „Chrześcijańska Odpowiedzialność • za świ&t”,- 
w nakładzie 5 tys. Ta cenna publikacja naszego wypróbowanego 
przyjaciela PRE i naszego kraju* godna' jest szerokiego upow
szechniania ze względu na swe wysokie walory teologiczne i tre
ści o charakterze społeczno-polityczriym. ‘Trudy • przygotowania 
i wydania tej publikacji własnym sumptem: wzięło na siebie



Brytyjskie i Zagr. Tow. Biblijne w Warszawie, które jak wia
domo, obok Społecznego Towarzystwa Polskich Katolików 
i (EJhAT, ma swojego przedstawiciela w PrezydiumPRE.

‘We wstępie do moich uwag sprawozdawczych wykazałem, że 
nasza wspólnota ekumeniczna jest omawiana częściej w publi
kacjach zagranicznych niż polskich. Tę tezę potwierdza nowa 
książką pt. „Neue Baeume pflanzen”, wydana- przed dwoma laty 
z okazji 10-lecia kontaktów PRE— EKD. Mmy paradoksalną sy
tuację, że prędzej coś dowiemy się ż tej książki o haszym'sta
nowisku wobec wydarzeń sierpniowych z r .  1980, niż z jakiej
kolwiek innej polskiej publikacji. Dlatego należy wyrazić 
wdzięczność naszym ,partnerom z EKD, że mogła ta publikacja 
w braterskiej współpracy z nami powstać. .  ̂ ; ‘

Rozpocząłem tę część sprawozdania od podkreślenia dobrego 
braterskiego klimatu w łonie naszej wspólnoty. Dlatego zanie
pokoiły mnie głosy, które zwróciły uwagę w czasie Zgromadze
nia Śląskiego Oddziału PRE na przypadki uprawiania prozelity
zmu na gruncie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w diecezji 
'cieszyńskiej przez członków jednego z  Kościołów należących do 
PRE. Podzielam ten niepokój jako prezes PRE i biskup Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego i chcę wyraźnie podkreślić, że nasza 
współpraca i •braterska wspólnota zostanie przekreślona,' jeżeli 
te praktyki dawno zarzucone we współżyciu ekumenicznym1 będą 
stosowane.

b) Kilka myśli o stosunkach ekumenicznych z Kościołem Rzym
skokatolickim

Po latach braku jakichkolwiek stosunków że wspólnotą rzym
skokatolicką w naszym krajii mamy od pfewneęo czasu nawet'foi?- 
my..instytucjonalnego dialogu. Zapęwńm gó praca Komisji Mie
szanej PRE i Kościoła Rzymskokatólicgiego oraz Podkomisji d/s 
dialogu. Komisja Mieszana zebrała się 4;razy i w jej pracach PRE ' 
reprezentowali: ks: bp Jeremiasz z Kościoła Prawosławnego, bp 
W. Wysoczański/ks. R. Janik/ks.dr Z .P aw lik .p . dyr. Andrzej
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Wojtowicz. Przedmiotem obrad tej- Kc?misji są bieżące sprawy 
stosunków między : stronami. Profil teologiczny ma natomiast 
podkomisja d/s dialoguj która po 3-letniej przerwie w swoięh 
pracach zebrała się ponownie- 3 1utegq 1986 r. oraz powtórnie 26 
kwietnia 1986 r. W  pracach-tej podkomisji, PRE reprezentowali; 
ks. l?p W. Wysoczański, ks. M- Uglorz, a ostatnio do tego grana 
dołączył ks, sen. J. Pośpiech. Opia 13 czerwca 1984 r. odbyło się 
w . W a^aw ie  potkanie ks, bpa Ałfqiw& 1Nasspla ^  przewini"' 
czącego Komisji Episkopatu d/§ %um enizm uz ks. bp- Januszem 
Narzyńskim —- preźesem-PRĘ w siedzibie l^onsystorza Kościoła 

1 Ewangelicko-Augsburskiego. Było to pierwsze z tego rodzaju 
Spotkań ■ w całości poświęcane stosunkom Kościołów zrzeszonych 
w PRE a Kościołem Rzymskokatolickim. Chcę podkreślić dobrą, 
rzśczową atmosferę tej rozmowy oraz otwarty, życzliwy stosunek 
bpa Nossola do gospodarza tego spotkania.

Po tej wstępnej informacji można oczekiwać ode mnie pełnego 
obrazu naszych stosunków nie tylko w ciągu minionej kadencji, 
•ąle ęawet w ,okresie ubiegłych 40-tu lat, Oczekiwania te byłyby 
uzasadnione, zważywszy na to, że Kościół Rzymskokatolicki na 
polskim (gruncie jest największym1 naszym rozmówcą, Analiza 
takich stosunków jest ftam od-dawna potrzebna, ale w ramach 
tego sprawozdania —  niewykonalna. Nie czułbym się nawet kom*- 
petentny do jej wykonania. Dlatego ograniczę się w tym miejscu 
do , kilku uwag ogólnych na temat minionych trzech lat. Kiedy 
mówimy o naszych polskich sprawach, musimy mieć zawsze na 
uwadze ich szerszy, ogólnoeuropejski, a nawet światowy aspekt 
stosunków ekumenicznych, pó latach 1964-1970, które były wy* 
buchem ekumenicznej euforii, przyszedł okres lO^ciu lat między 
r. 1970— 1980. W  tym czasie dialog między konfesyjny posunął 
się bardzo daleko. We wszystkich tych rozmowach uczestniczył 
kościół Rzymąkokatolięki. Trzeba było podziwiać odwagę teoło* 
gpw rzymskeką^lickich podejmuj aęycfr nawet dyskusję w ispra*

: wie ordynacji kobiet tę> wszystka odbicie w wielu'
~ wgpóljnych dokumentach potwięrdzającyęh obuitronny consensus 
uczestniczących w tych rc&mowach lealogów, Ni© wchodzę w tyia 
spojrzeniu z lotu ptaka w problematykę tych spotkań, które



ukazały w niejednej kwestii, dotąd otwartej i trudnej, jak np. 
w sprawie sakramentu ołtarza, daleko idące zbieżności, konwer
gencje. Niektórzy, wśród, teplogów podejmowali rolą. architektów, 
by'konstruować modęle przyszłej jedności. \Vśród luteran mó
wiono: o jedności ;w po jednanej różnorodności. $RK opowiadała 
się natomiast za modelem wspólnoty soborowej. Z debaty nad 
Konfesją Augsburską zrodziła się koncepcja wspólnoty istniejącej 
na zasadach korporacji, której twórcą był obecny prefekt Kon
gregacji d/s Doktryny kard. Józef Ratzinger. Ta faza, ruchu 
ekumenicznego należy do przeszłości. To co było przedmiotem 
wieloletnich żmudnych prac całych zespołów teologicznych po
zostało Właściwie na półkach bibliotek. Nie doczekało się akcep
tacji oficjalnego Kościoła, który czyniąc nieznaczne ustępstwa 
pozostał w kwestiach takich jak: sprawy prymatu papieskiego, 
urzędu kościelnego na dawnych pozycjach. Optymistom przewi
dującym inny przebieg wydarzeń, już przed laty odpowiedział 
niezapomniany Ernst Lange, wołając: „Dla Rzymu jedność, która 
nie jest strukturalną jednością, nie jest wyobrażalna. Rzym myśli 
zawsze w kategoriach struktur”. Nic- dziwnego," że lata osiemdzie
siąte przyniosły oznaki wyraźnego otrzeźwienia i regresu w do
tychczasowych rozmowach. Oczywiście nie ma też powrotu do 
czasów prżedsoborowych. Przeciwnie, zauważalne są też korzystne 
zmiany i pozytywne strony tego procesu. Posunęła się naprzód 
ekumenia Wspólnej modlitwy, nabożeństwa, zatrzymała się na
tomiast wówczas, gdy padło pytanie ó prawdę. Dlatego dzisiaj 
mówi się o potrzebie pogłębienia i weryfikacji dotychczasowych 
wyników dialogu.' Fala nowego konserwatyzmu, który- doszedł 
do głosu W chrześcijaństwie', a także na gruncie politycznym 
sprzyja przejawom wzrostu poczucia konfesyjnego. Zarysowuje 
się polaryzacja między konserwatystami, a progresistami. Musi 
to brać pód uwagę w swoich rozważaniach polski Papież Jan 
Paweł Ii, który z natury swej nie ma chyba skłonności do tego, 
by^byc rzecznikiem reprezentantów teologicznego postępu. I cfcei 
ćiaż ttie mówi się otwarcie o stagnacji, czy vbraku postępu, to
#  sumie przyznaje się, że materia dialogu ekumenicznego śtała 
się trudniejsza. Również po stronie protestanckiej ćorafc ódW&ż-*
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niejsze są głosy i przestrogi. Znany nąm dobrze teolog niemiecki 
ż NRD prof. dr.Gerhard Baśsarak, analizując stan dialogu eku
menicznego na 'podstawie publikacji ks. Rahnera i Friesa stawia 
pytanie: „dZy wszystkie'drogi prowadzą do Rzymu?” i odpowiada:
,,Chrześcijaństwo nia znacznie bliższe cele: Betlejem z jego stajr 

' nią i żłobem, Jerozolima z krzyżem i miejscem zmartwychwstania 
Jezusa Chrystusa, Pana Kościoła i świata”. W  -takim klimacie,^ 
kiedy, jak powiada jeden z teologów rzymskokatolickich narasta
ją tendencje konserwatywne ia jednej strony, z-drugiej zaś kiedy 
prawie 70% mieszkańców nasż£j Zifemi nie jest ochrzczona,: 'nie 
ma zbyt wiele tematów' do rozmów, skoro spotkanie Papieża Jana 
Pawła II z sekretarzem generalnym SRK Emilio Castro trwało 
tylko 20 minut! W  takim też kontekście należy patrzeć i na ro
zwój stosunków ekumenicznych w naszym k^aju. W  okresie spra
wozdawczym mimo ’ zarejestrowanych pozytywnych przejawów, 
można by określić nasze wzajemne stosunki mianem poprawnej 
koegzystencji, która wolna jeśt od Większej dynamiki, chociaż 
W: stosunkach z niektórymi Kościołami naszej wspólnoty nie jest 
ona ,Wolną od cieni. • Najwyraźniej przejawy zbliżenia-ujawniają 
się podczas Tygodni Modlitwy o; Jedność Chrześcijan. Są one dzi
siaj integralną częścią naszego ekumenicznego współżycia. Warto
o tym wspomnieć, że w ub. r. po raz pierwszy przemawiali w koś
ciołach rzymskokatolickich zwierzchnik Kościoła Polskokatołickie- 

■ go, ks. bp T. Majewski oraz zwierzchnik Kościoła' Mariawitów ks. 
bp St. Kowalski, jak dotąd nieząpraszani ńa ambony tego Kościoła.

Sprawa Wspólnych Tygodni Modlitwy o Jedność Chrześcijan 
jest też na ogół głównym przedmiotem rozmów w Komisji Mie
szanej. Nie kwestionując ważności tego zagadnienia i roli mod
litwy .k we wzajemnych stosimkach ekumenicznych, która jest 
niewątpliwie pierwszoplanową, można chyba' zapytać o -możli
wość- poszerzenia katalogu temątów' do • wspólnych rozważań'. 
Skoro1 me raz . skłonni jesteśmy mówić, że nauka dzieli, a prak
tyka zbliża; to chyba można się ..-zastanowić nad .tym, by ten 
dialog poszerzyć o tak praktyczne,, i jakże istotne tematy 
wymagające współdziałania, jak. np. walka z plagą alkoholizmu, 
narkomanii, zagrożenia środowiska , i innych'.chprób społecznych.
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Rozproszenie wysiłków w walce z tymi objawami szkodzi całej 
sprawie.' Tymczasem nie,dostrzegali^ chęci u partnera dialogu!, 
który by zechciał w: sposób odważny podjąć dyskusję na temat 
tzw. „trudnych” problemów, np. urzędu kościelnego, .prymatu 
papieskiego i innych. Jako luteranie wyrażamy zadowolenie, że 
w atmosferze partnerstwa regulowane są sprawy zagarniętych 
kościołów ewangelickich na Mazurach. Wyrażamy też nadzieję, 
że kwestie, które w naszych bilateralnych stosunkach są jeszcze 
otwarte, zostaną również w duchu wzajemnego zrozumienia po
myślnie załatwione. Chcemy też wierzyć, że podobne bolesne spra
wy,, które nadal istnieją w dwustronnych stosunkach między inny
mi Kościołami PRE zostaną uregulowane w duchu prawdziwie 
ekumenicznym i Chrystusowym. Jestem przekonany,; że nasz dia
log ekumeniczny, zyskałby ,na jasności, 1) gdyby partnerzy 
rozmów wyjaśnili sobie wiążąco,, że celem dialogu nie jest chęć 
podważenia tożsamości konfesyjnej drugiej strony, 2) gdyby, 
stosunki można było oprzeć na zasadzie partnerstwa, tolerancji 
i praw przysługujących każdemu człowiekowi (sprawa mał
żeństw mieszanych i. wychowanie potomstwa bez nacisków ze 
strony Kościoła), 3) gdyby uznano, w dobie pluralizmu, wy
znaniowego, monizm za anachronizm, oraz jednoznacznie zaak
ceptowano zasadę, że celem ekumenizmu nie jest on sam w so
bie, .lecz że ma prowadzić tylko do Jezusa i tylko do Niego,
4) gdyby zaniechano ostrzeżeń "przed jakąkolwiek „polityką” 
wyznaniową oraz zaniechano . udzielania rad na temat:: „ulegania' 
wpływom czynników pozakościelnych”; Przyzwyczailiśmy się do 
tego rodzaju uwag, domniemań i życzliwych zaleceń, ale w imię 
dobrej współpracy ekumenicznej nie zamierzamy ich akcepto
wać. Nikt tf.nas nie kwestionuje praw Kościoła Rzymskokatolic
kiego do kształtowania swojej polityki kościelnej i do układania 
stosunków z Ludowym Państwem według własnego uznania, 
własnych celów i pptrzeb. Raczej cieszymy się z tego, gdy czy
tamy o wielogodzinnych spotkaniach ks. Prymasa Józefa Glempa 
z Przewodniczącym Rady Państwa gen. Wojciechem Jaruzelskim, 
bo jest to dla nas znak pozytywnej i konstruktywnej roli, jaką 
spełnia i chyba chce spełniać Kościół Rzymskokatolicki w na
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szym kraju, w budowaniu ładu jedności wszystkich Polaków, 
i ich konstruktywnej współpracy z państwem, co jest naszym 
wspólnym celem. Ale myślą i jesteśmy tego pewni, że mamy 
prawo do samodzielnego układania naszych stosunków z pań
stwem w myśl zasad, które są zgodne z naszą wiarą, naszymi 
sumieniami, racją naszych Kościołów i stanowiskiem naszej 
wspólnoty ekumenicznej. Ufam także, że przyszłoroczna wizyta 
J. Świątobliwości Jana Pawła II w naszym kraju będzie czyn
nikiem pozytywnym i konstruktywnym w życiu naszego naro
du, przyczyni się do pogłębienia procesu integracji i konsolidacji 
wszystkich Polaków na gruncie naszego socjalistycznego pań
stwa.

c) Z naszych kontaktów zagranicznych

O naszym usytuowaniu w kontekście zagranicznej rodziny 
ekumenicznej decydują kontakty i związki z zagranicą. To, że 
tak jest, niech poświadczy choćby jeden cytat ż książki ks. dr. 
H. Hilda: Wiele inicjatyw Komisji Kontaktów ukazało wyraź
nie, że Kościoły członkowskie PRE w splocie odpowiedzialności 
politycznej, społecznej i kościelnej reprezentowały nie tylko 
sprawy swoich. Kościołów, ale także szczególnie interesy pol
skie”. A tenże sam autor cytując słowa wspólnego oświadczenia 
PRE i EKD w następującym brzmieniu: „Rozwój stosunków 
między naszymi narodami przyjmujemy jako łaskawe przewod
nictwo Boga; Doświadczenia naszej społeczności w wierze za
chęcają nas do występowania na rzecz dalszego rozwoju kon
taktów, by udowodnić trwały stosunek dobrosąsiedztwa 
i przyjaźni. Widzimy w tym także przyczynek dla bezpieczeń
stwa i współpracy w Europie 1 dla pokoju w świecie”, podkreśla 
ich wymiar patriotyczny i ireniczny. Właśnie chcemy, aby to 
tak było. Ekumenizm uprawiany po polsku ma być ekumeni
zmem głęboko biblijnym, patriotycznym i zaangażowanym na 
rzecz zachowania pokoju. Te elementy składowe wynikają z właś
ciwie pojętej teologii służby i one określają naszą międzynaro
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dowa działalność, a także kontakty bilateralne- Działalność mię
dzynarodowa obejmowała przede wszystkim nasze związki 
z partnerami ekumenicznymi w SRK, ChKP i KEK, oraz z róż
nymi międzynarodowymi organizacjami chrześcijańskimi o cha
rakterze charytatywnym. Niewątpliwie ostatnim najważniejszym 
wydarzeniem w tym obszarze naszych stosunków było VI Walne 
Zgromadzenie ChKP w Pradze w 1985 r. Podkreślam znaczenie 
Konferencji Praskiej, bo baczna obserwacja tendencji, które 
występują w tej organizacji międzykościelnej i ich recepcja, 
chociaż nie bezkrytyczna, a także nasz własny udział w  jej 
życiu mają istotne znaczenie dla PRE. Dostrzegali to już wcze
śniej nasi poprzednicy, którzy byli założycielami ChKP, widząc 
pilną potrzebę zaangażowania się w  sprawie ekumenizmu pokojo
wego. Do tych tradycji współpracy powinniśmy nawiązywać 
i w dalszym ciągu je pielęgnować. Nie sposób omówić wyniki 
tego Zgromadzenia w sprawozdaniu, które z konieczności ma 
bardzo ograniczone ramy. Treści tego wydarzenia winny być 
przedmiotem wnikliwej ewaluacji w następnym okresie pracy 
PRE. W tej chwili trzeba wskazać na to, że w obliczu rozwija
jącej się ofensywy niekonserwatywnych i prawicowych sił, któ
re odrzucają możliwość pokojowej koegzystencji między Wscho
dem a Zachodem i w sytuacji, gdy kraje tzw. Trzeciego świata 
wstrząsane są niebezpiecznymi konfliktami lokalnymi, trzeba 
wzmóc nasze starania w  walce o pokój i przetrwanie ludzkości. 
Powaga i pilność tego imperatywu jest dostrzegana coraz wy
raźniej w łonie chrześcijaństwa. Toczy się bowiem zmaganie, jak 
powiedział Prezydent ChKP K. Toth, o egzystencję i subsystencje 
tj. przeżycie i utrzymanie się przy życiu. Ten fakt jest już dzi
siaj jednoznacznie uświadamiany przez wszystkie Kościoły. Ci, 
którzy w tej sprawie jeszcze niedawno zachowywali milczenie, 
porzucili też nareszcie swą powściągliwość i wyzbyli się wszel
kich złudzeń. Teraz trzeba tylko z tego przekonania wyciągnąć 
konsekwencje. Wyzbyć się też dwuznaczności w stanowisku 
cHrześcijan. Nie może tak być np., że Kościół Rzymskokatolicki 
akceptuje jeszcze zasadę nuklearnego odstraszania, jako tymcza
sowe rozwiązanie problemu, chociaż potępia myśl atomowej
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wojny, podczas gdy środowiska ekumeniczne odrzucają system 
odstraszania jak to uczyniono na forum Walnego Zgromadzenia 
ŚRK w Vancouver w 1983 r., gdzie w  sposób zdecydowany opo
wiedziano się za całkowitym potępieniem atomowych zbrojeń. 
To stanowisko przyjęte zostało również w Pradze, gdzie także 
stwierdzano, że dla pokoju i życia w sprawiedliwości nie ma 
alternatywy, uznano, iż trzeba szukać rozwiązań jedynie w sferze 
zbiorowego bezpieczeństwa. Etapami na tej drodze winno być 
ogólne moratorium na wybuchy atomowe, porzucenie myśli
0 zbrojeniach kosmicznych, strefy wolne od broni atomowych
1 inne kroki. Obowiązkiem chrześcijan jest budowanie świado
mości walki o pokój i tworzenie klimatu zaufania —  to zaś 
wymaga zdecydowanej, bezkompromisowej postawy. Dlatego na 
Zgromadzeniu w Pradze, tak mocno zabrzmiał głos przeciwko 
obecnej polityce zbrojeń atomowych obecnej administracji ame
rykańskiej, a jednocześnie wezjwanie i apel do obu mocarstw 
nuklearnych, aby zechciały zająć miejsce przy stole rokowań, 
by uwolnić świat od groźby zagłady i ocalić święty dar życia. 
Podkreślam to znaczenie praskiego spotkania, do którego pos
łanie skierował również gen. Wojciech Jaruzelski, ponieważ nie 
sposób sobie wyobrazić naszej pracy kościelnej na rzecz pokoju 
bez ChKP, która stanowi integralną część chrześcijańskiej opcji 
na rzecz pokoju w świecie.

Kontakty bilateralne PRE mają dwa punkty ciężkości. Na 
wschodzie naszym głównym partnerem w dialogu ekumenicznym 
są Kościoły w ZSRR. Mają one dla nas niezwykle ważne zna
czenie z wielu względów: teologiczno-kościelnych, narodowych 
i politycznych. Oczywiście PRE, która miała okazję złożyć wi
zytę w sierpniu 1984 r. w ZSRR na zaproszenie Rosyjskiego 
Kościoła Prawosławnego buduje na mocnych fundamentach bra
terstwa i przyjaźni, które istnieją od dawna. Jak wiadomo szcze
gólnie bliskie i wielorakie związki kościelne, teologiczne, ducho
we i nie na ostatnim miejscu osobiste łączą nasz drogi Kościół 
Prawosławny w PRE z bogatym światem duchowości Kościoła 
Prawosławnego w ZSRR. Wiele też zawdzięczamy pracy naszych 
poprzedników ze środowiska PRE, którzy od wielu lat torowali
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nam drogi do tych kontaktów. Myślę tu o śp. ks. biskupie Janie 
Niewieczerzale i osobistym wkładzie ks. prof. W. Benedykto- 
wicza. Patronuje tym wszystkim naszym skromnym poczyna
niom J. E. Wielce Błogosławiony Bazyli Prawosławny Metropo
lita Warszawski i całej Polski, któremu w tym miejscu 
chciałbym za to wyrazić nasze serdeczne podziękowanie. Można 
było tedy zaproponować naszym dostojnym partnerom z Ko
ścioła Prawosławnego w ZSRR powołanie do życia stałej Ko
misji kontaktów między Kościołem Prawosławnym i innymi Koś
ciołami w ZSRR a PRE. Co zostało z życzliwością przyjęte i za
akceptowane. Celem takiej instytucjonalizacji naszych związków, 
które, oparte są na więzi kościelnej, naszym wspólnym słowiań
skim rodowodzie, szczególnych powiązaniach ustrojowych i spo
łeczno-politycznych między naszymi narodami, jest intensyfikacja 
i koordynacja naszych wspólnych dążeń kościelnych, z myślą
o ich wzmocnieniu w Płaszczyźnie bilateralnej w powiązaniu 
z naszym wspólnym działaniem w wymiarze międzynarodowym 
na rzecz ekumenizmu i pokoju w świecie. Ponadto skorzystaliś
my z zaproszenia do złożenia wizyty, aby się uczyć, jak w  ZSRR 
realizuje się dialog między Kościołami a państwem. Te doświad
czenia są dla nas niezwykle- cenne dla wypełniania naszej słu
żby patriotycznej i obywatelskiej w społeczeństwie. Trzecią 
przesłanką, która przyświecała naszym kontaktom, było rozpro
szenie u naszych braci i przyjaciół w ZSRR obiekcji i niepew
ności co do naszej drogi i postawy po sierpniu 1980 r. To, że 
te obawy były, mogliśmy się na miejscu przekonać. Dzięki at
mosferze prawdziwej szczerości braterskiej mogliśmy mówić
o tych sprawach i określić nasze stanowisko wobec nich, co zos
tało przyjęte, jak sądzę, z zadowoleniem. Nie trzeba dodawać, że 
ta wizyta dowartościowała i nasze środowisko Kościołów w za
granicznym kontekście ekumenicznym, bo nie ulega wątpliwości', 
nawet przy wszystkich objekcjach u obcych, tego rodzaju kon
takty z Kościołami w ZSRR liczą się w  świecie chrześcijańskim. 
Z zadowoleniem przyjęliśmy fakt, że obok kontaktów z Kościo
łem prawosławnym mogliśmy nawiązać łączność z innymi Ko
ściołami w ZSRR. Następstwem tej instytucjonalizacji zadzierż-
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gniętych na nowo związków było pierwsze posiedzenie Komisji 
Wspólnej: Rosyjski Kościół Prawosławny —  PRE, które odbyło 
się 24— 26 lutego 1986 r. w Warszawie. Ze strony PRE przewodni
czył naszej delegacji J. E. Ks. Bp Jeremiasz z Kościoła Prawo
sławnego. W październiku (od 1-11.X.86) PRE miała zaszczyt 
podejmować oficjalną delegację przedstawicieli Kościołów 
z ZSRR z metropolitą lwowskim i tarnopolskim Nikodimem na 
czele. Była to bardzo owocna rewizyta. Wspólnie też ustaliliśmy 
wypełniać konkretną treścią przyjęte przez nas w Moskwie za
łożenia. Ustalono m. in., w związku z 1000-leciem Chrztu Rusi 
zorganizowanie w Polsce dwóch sympozjów oraz przewidziano 
wymianę studentów między uczelniami teologicznymi. W obu 
tych sympozjach przewidziany jest udział gości z ZSRR. Z na
szej strony przedstawiona została również propozycja przyjazdu 
z wizytą do Polski Jego Świątobliwości Patriarchy Pimena. Ta 
sprawa, jak i inne kwestie, dotyczące obu stron będą przedmio
tem regularnych corocznych posiedzeń Komisji Wspólnej. Przed
stawiciele Kościołów protestanckich w naszej Ekumenii przyjęli 
z zadowoleniem fakt obecności w oficjalnej delegacji z ZSRR — 
przedstawicieli Kościołów protestanckich: baptystów i luteran. 
W moim przekonaniu tym kontaktom z przedstawicielami Ko
ściołów w ZSRR winniśmy nadać szczególną rangę i wypełnić 
je konkretną treścią ze względów kościelnych, ekumenicznych, 
patriotycznych i dobrosąsiedzkich, w imię przezwyciężania ist
niejących jeszcze niesłusznych uprzedzeń i objawów antykomu- 
nizmu i antysowietyzmu, które jako chrześcijanie zobowiązani 
jesteśmy przezwyciężać i usuwać w imię pawdziwego braterstwa 
i przyjaźni z narodami ZSRR. „Bo wielką łaską na ziemi jest 
mieć gorliwych i wiernych sąsiadów, ponieważ mogą oni wiele 
dobrego zrobić i przez to zachować pokój” . Te słowa ks. dr. 
M. Lutra, które pozwoliłem sobie przytoczyć w czasie pobytu 
Ministra Konstantego K. Charczewa, przewodniczącego Rady 
Religii ZSRR, który 13.XII.1985 r. w towarzystwie Min. 
Adama Łopatki, kierownika Urzędu d/s Wyznań PRL złożył wi
zytę w PRE co przyjęliśmy z zadowoleniem, winny być osnową - 
naszych wspólnych kontaktów w przyszłości. Chcę też wyrazić
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nadzieję, że w ślad za tymi kontaktami pójdą podobne starania 
zmierzające do ożywienia stosunków z innymi krajami socja
listycznymi. Śmiem wyrazić nadzieję, że wizyta Min. Vladimira 
Janku w Polsce, która odbyła się 26.IV.1986 r. na zaproszenie 
Min. A. Łopatki poprzez swój kontakt z Kościołem Luterańskim na 
Śląsku Cieszyńskim umożliwi ożywienie kontaktów między Ra
dami Ekumenicznymi w obu krajach.

W rozgałęzionych związkach PRE z Kościołami na Zachodzie 
punkt ciężkości stanowią nasze kontakty z ewangelickimi chrze
ścijanami w NRD i RFN. Budowa tych powiązań wzajemnych 
trwa już od lat. Ma swoją historię utrwaloną po części w wyda
nych publikacjach. Nadszedł już czas, by sprawy te zacierające 
się w pamięci utrwalić w druku, w opracowaniu większych roz
miarów. Mimo rocznicowego charakteru naszego Zgromadzenia 
nie będę o tym szerzej mówił, ograniczając się jedynie do ostat
nich trzech lat. Oceniając je dzisiaj z perspektywy, która być mo
że jest za krótka, mam prawo powiedzieć, że ostatni okres te do
bre kontakty wzmocnił i pogłębił. To stwierdzenie można odnieść 
do naszego współdziałania ze Związkiem Kościołów w NRD 
jak i RFN. Chociaż widzimy różnice w naszych stosunkach z na- 
szym najbliższym sąsiadem — za Odrą ■— to łączy je wspólny 
miąnownik braterstwa i woli współdziałania w przezwyciężaniu 
krzywd i skutków tragedii wyrządzonej narodowi polskiemu 
przez hitleryzm, a także wola budowania naszego obecnego 
i przyszłego życia z naszymi zachodnimi sąsiadami w duchu do
brosąsiedzkich stosunków i trwałego pokoju. W tej intencji dzia
ła wspólna Komisja Kontaktów ze Związkiem Kościołów 
w NRD. Koordynuje ona tę pracę, która obejmuje 1) wymianę 
wizyt na wszystkich szczeblach życia kościelnego, 2) podejmowa
nia wspólnych inicjatyw w różnych dziedzinach, np. wspólne pu
blikacje, czego wyrazem będzie książka poświęcona naszym Koś
ciołom, przygotowywana w NRD, 3) współdziałanie w walce
o pokój. Ważnym elementem stosunków z Kościołem w NRD 
jest wychowywanie młodego pokolenia do życia w przyjaźni. 
Temu służą wymiany grup młodzieżowych i dzieci, zapoczątko
wane w okresie sprawozdawczym. Z ducha chęci pojednania
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z naszym narodem wyrosła i trwa nadal akcja pomocy Kościołów 
w NRD na rzecz Centrum Zdrowia Dziecka. Nie należy tych 
wartości przeliczać na dobra materialne, bo duch i wola poje
dnania nie jest wymierna, ale my powinniśmy ten konkretny 
wkład dobrej woli widzieć i docenić. Jestem przekonany, że 
i w przyszłej kadencji te kontakty z NRD, w których widzę 
możliwość intensyfikacji i w przyszłości będą się dobrze roz
wijały.

Kontakty ze wspólnotą ewangelicką w RFN układają się naj
ogólniej ujmując w trzech płaszczyznach: 1) w relacji i dialogu 
z Radą Kościołów EKD i zwierzchnościami Kościołów krajowych,
2) na kontaktach i wymianie doświadczeń z organizacjami kościel
nymi o charakterze charytatywnym i Akademiami Ewangelic
kimi, 3) na kontaktach i wizytach tzw. bazy kościelnej, tj. du
chownych i świeckich organizacji kościelnych zaangażowanych 
w sprawę pojednania z Polską, np. „Suehnezeichen” oraz chó
rów i grup młodzieżowych. W kontaktach z PRE planowaniem, 
koordynacją i w jakimś sensie organizacją zajmuje się od prze
szło IG lat Wspólna Komisja Kontaktów złożona z przedstawicieli 
EKD i PRE. W minionej kadencji w skład tej Komisji ze strony 
polskiej wchodzili ks. bp J. Narzyński, jako współprzewodniczący, 
ks. prof. W. Benedyktowicz, ks. rektor Jan Niemczyk i p. mgr 
dyr. A. Wojtowicz. Współprzewodniczącym ze strony EKD ks. 
bp Hans von Keler., bp H. Hild, ks. dr Guenter Berndt, radca 
Jan Niemoeller i dołączył ostatnio prezes D. Gerhard Brandt 
i Uwepeter Heidingsfeld. Dzięki istnieniu Komisji Kontaktów 
w ciągu minionych 10 lat, która okazała się bardzo sprawnie 
działającym instrumentem obu stron możemy powiedzieć, że 
rozwój tak rozgałęzionych różnych kontaktów rozwija się po
myślnie i stan stosunków jest dobry. Sprzyja temu szczera wo
la naszych partnerów z Kościołów ewangelickich z RFN do po
jednania i porozumienia z naszymi Kościołami i naszym narodem. 
Dzięki dobremu klimatowi współpracy w Komisji Kontaków, 
który był oparty na zasadzie prawdziwej szczerości, otwartości 
i wspólnym zrozumieniu —  można było usuwać cienie i irytacje 
utrudniające proces porozumiewania się z Polską w naszych sto
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sunkach kościelnych. Zajmując taką postawę, obydwie strony, 
jak to pisał bp H. Hild służyły w cytowanym tekście nie tylko 
Kościołom, ale interesom obu narodów i państw. Droga, do ta
kiego braterskiego, a jednocześnie i partnerskiego stosunku wio
dła nieraz przez trudne dyskusje, dotykające jakże bolesnych 
spraw przeszłości, która obarczyła naród niemiecki jakże wielką 
winą wobec naszego narodu. Ta pamięć przeszłości, a jednocześ
nie myśl o potrzebie pokojowego, zgodnego i braterskiego ukła
dania dnia dzisiejszego i przyszłości pozwala nam w sposób do
bry, rzeczowy i harmonijny współpracować. Jest to zasługa nie
wątpliwie tych osób, jak ks. dr H. Hild, ks. bp Edward Lohse, 
ks. bp Hans von Keler, którzy angażując się w sprawę pojedna
nia i porozumienia z Polską, wychodząc z założenia, że wobec 
pojednania, które wiedzie przez Jezusa Chrystusa i budowania 
pokoju między naszymi narodami —  nie ma innej alternatywy. 
Taka postawa ich i wielu innych niewymienionych, którym win
niśmy wdzięczność, narażała ich i naraża i dziś niejednokrotnie 
za ich odważne i jednoznaczne stanowisko w kwestii wobec 
Polski na przykrości i brutalne ataki. Trzeba jednak powiedzieć, 
że właśnie te trudności utwierdzały ich w przekonaniu, jak bar
dzo potrzebna jest ich służba w trudnym procesie pojednania 
między naszymi narodami. Nasze też obawy, że na skutek zmian 
pokoleniowych, jakie następują w kierowniczych kołach RFN, 
pojawiają się przeszkody w naszym współdziałaniu, okazały się 
jak dotąd nieuzasadnione. Potwierdziła to również zmiana na 
stanowisku współprzewodniczącego Komisji Kontaktów, którym 
został bp Hans von Keler, zresztą nasz krajan pochodzący ze 
Śląska Cieszyńskiego, tak samo oddany sprawie pojednania z Pol
ską, jak jest nim dawny współprzewodniczący ks. H. Hild. Mó
wię o tym, aby scharakteryzować klimat naszych kontaktów 
i współpracy w okresie sprawozdawczym.

W ciągu minionych 3 lat przeżyliśmy kilka ważnych i isto
tnych dla naszych stosunków zdarzeń. Po raz pierwszy w dziejach 
stosunków PRE ze SRK w  Genewie, kierownik Urzędu do Spraw 
Wyznań min. p ro l dr A. Łopatka w towarzystwie bpa J. Na- 
rzyńskiego i sekretarza PRE dra Z. Pawlika złożył wizytę w sie-
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dzibie ŚRK. Do wydarzeń należy także wizyta min. prof. dra 
A. Łopatki w RFN, która odbyła się na zaproszenie Kościołów 
Ewangelickich w styczniu 1985 r. Wizyta ta miała charakter his
toryczny z wielu względów. Nie znamy bowiem takiego prece
densu w stosunkach między obu naszymi krajami: minister so
cjalistycznego państwa i w dodatku kierownik Urzędu do Spraw 
Wyznań, ateista i członek Komitetu Centralnego, przyjął zapro
szenie władz kościelnych z RFN. Z drugiej zaś strony nigdy 
dotąd nie było przyjęte i praktykowane, aby czynniki kościelne 
zapraszały osoby piastujące takie stanowiska w innym państwie. 
Myślę, że doświadczenie to jest dalszym i obiecującym znakiem 
zmian zachodzących w naszych stosunkach. Ze względu na wy
soką funkcję i odpowiedzialne stanowisko dostojnego gościa 
z Polski, wizyta ta obok wymiaru kościelnego miała swoje do,- 
niosłe znaczenie polityczne. W programie pobytu zapewniono 
gościowi oraz osobom towarzyszącym —  bp. J. Narzyńskiemu 
oraz dyr. A. Wojtowiczowi, możliwość rozmów z wybitnymi przed
stawicielami Kościoła Ewangelickiego oraz zapoznanie się z ży
ciem tych Kościołów i rolą społeczno-polityczną, jaką zajmują 
w rzeczywistości RFN. Nie mniej istotne było znaczenie tej wi
zyty w sensie politycznym. Miała ona miejsce w okresie stagnacji 
i oziębienia stosunków między naszymi krajami. Dlatego rozmo
wy min. A. Łopatki z min. H. Vogelem, w urzędzie kanclerskim, 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych z premierami trzech rzą
dów krajowych i przedstawicielami partii politycznych i parla
mentu torowały drogę dalszym kontaktom politycznym i służyły 
normalizacji stosunków między naszymi krajami. Myślę, że ta 
wizyta dowartościowała również PRE, za co jesteśmy panu mi
nistrowi szczerze wdzięczni. Widzę związek również między wspo
mnianą wizytą i innymi kontaktami, które ją poprzedziły, a tak 
ważnymi wydarzeniami jak: sympozjum polsko-niemieckie
w Loccum, które odbyło się we wrześniu 1985 r., a naszym 
sympozjum zorganizowanym również z okazji 20-lecia Memo
randum Kościołów Ewangelickich w  RFN, które odbyło się 
w dniach 4— 6 października 1985 r. w Warszawie. Nie miejsce 
tuj aby wchodzić w znaczenie kościelne i polityczne obtł tych
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wydarzeń dla naszych krajów. Informacje na ten temat znaleźć 
można w publikacjach poświęconych tym spotkaniom w Aka
demii Ewangelickiej w Loccum. To Kościół Ewangelicki jako 
gospodarz, którego tam reprezentował bp E. Lohse podstawowym 
referatem na temat „Kryteriów działania w duchu pojednania” , 
a PRE ks. prof. W. Benedyktowicz ze swoim referatem na ten 
sam temat z naszych pozycji, umożliwił wybitnym politykom 
z obu stron prowadzenie rozmów na temat stanu stosunków 
politycznych między naszymi krajami. Jeżeli dodam, że stronę 
polską reprezentował vicepremier M. Rakowski z licznym gro
nem polityków, parlamentarzystów i dziennikarzy, a stronę zach. 
niem. vice-kanclerz i min. spraw zagranicznych Hans Genscher, 
również z licznym gronem polityków i współpracowników, to 
można mówić, że było to ważne wydarzenie w sensie kościelnym 
i politycznym.

Warszawskie sympozjum poświęcone XX-leciu Memorandum, 
które zgromadziło przeszło 90 osób, również ukazało, a gospoda
rzem była PRE, wyraźnie kościelny i polityczny charakter kon
taktów między EKD i PRE. Przypomniało również pre
kursorski charakter Memorandum Kościoła Ewangelickiego 
w RFN dla polityki porozumienia między naszymi państwami, 
a także potwierdziło przekonanie, że głośne posłanie polskich 
biskupów katolickich powstało pod wpływem tego doniosłego 
dokumentu ewangelików z RFN.

W cieniu tych wydarzeń okres minionych 3 lat wypełniony 
jest bardzo licznymi wizytami, spotkaniami tak z przedstawicie
lami życia kościelnego w RFN i Berlina Zach. Wielce obiecujący 
jest to objaw, że wieloletni przewodniczący EKD ks. bp Lohse, 
gorący rzecznik porozumienia z Polską, który przebywał w Pol
sce w maju 1984 r. ma w osobie nowego przewodniczącego EKD 
ks. bpa M. Krusego również zwolennika współpracy z Polską 
Radą Ekumeniczną i zamierza przybyć do Polski w 1988 r. Tak 
więc współpracy, jaka istnieje między naszą wspólnotą a partne
rem zachodnioniemieckim obcy był zawsze duch paternalizmu, 
niechrześcijańskiego poczucia wyższości, a zawsze w  niej odczu
waliśmy prawdziwe partnerstwo i braterstwo.
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Niejako w cieniu i w drugim planie tych naszych planów 
i kontaktów z Kościołami w RFN i NRD znalazła się współpraca 
z/Kbściqłami Szwajcarii. Należy wyrazie zadowolenie, że przed
stawiciele Kościołów szwajcarskich wykazują zadowoleni^ z kon
taktów z PRE, chociaż je w tym . samym czasie osłabiają przez 
usilne szukanie kontaków poza naszym środowiskiem. Wydaje 
się jednak, że sprawa ,winńa być przedmiotem większego zainte
resowania władz PRE w przyszłej kadencji. To samo dotyczy 
również i naszych kontaków z Kościołami w USA, a przede 
wszystkim z Amerykańską Radą Kościołów. Trzeba wrócić do 
myśli zgłoszonej przez PRE ustanowienia . regularnych, kontak
tów między, obu stronami. Ożywić należy także kontakty z kra
jami, skandynawskimi a PRE. Sprawą ta. jest dość istotną, p o -, 
nieważ pewne yaccum, które w tej mierze istnieje próbują wy
pełniać inne czynniki nie zawsze nam przyjazne. Zainteresować 
się /należy bliżej sprawą-. kontaktów zt Kościołami W. Brytanii, 
a także Kościołami kubańskimi, które szukają z nami kontaktów.

d) O dialog i zaangażowane współdziałanie

Ekumenizm ma różne definicje we współczesnym chrześci
jaństwie. Nie ulega jednak wątpliwości, że ten ruch religijno- , 
-kościelny, nurt myślenia teologicznego i prąd o orientacji spo
łecznej, jest dzisiaj jakże wymowną manifestacją uniwersalnego 
wymiaru Ewangelii Jezusa Chrystusa i doświadczeniem wspól
noty, /obejmującej wszystkich ludzi W, skali kosmicznej. We 
współczesnym chrześcijaństwie jest opcją na rzecz idei braterst
wa, odkryciem koegzystencjalnej struktury chrześcijaństwa, po
stacią /dialogu pojednania, . solidarności międzyludzkiej., i płasz
czyzną współdziałania wszystkich ludzi dobrej woli. ■■ Tak jest 
poniewąż życje chrześcijanina zawsze, realizuje się w dwóch- wy
miarach: tzw. wertykalnym i horyzontalnym. Jak uczy nas Jezus 
Chrystus, dając nam ^największe -przykazanie „Będziesz miłował 
Pana Boga swego z całego serca swego ,i z całej duszy swojej / 
i z całej myśli swojej i z całej siły swbjej. A  drugie podobne
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temu: będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego” (Mt 
22, 37,— 39). Te treści wchłania w siebie teologia służby, która 
jest również teologią, po jednania i solidarności Boga z człowie
kiem. Chrześcijanin więc, kiedy Bóg stał się człowiekiem odna
lazł w drugim człowieku brata, któremu ma służyć i dla którego 
ma żyć. Dlatego w Swoim wymiarze społecznym teologia służby 
przeciwstawia się i piętnuje'wszelakie przejawy napięć, osądza 
tendencje, które prowadzą do skłócenia,* budzą nienawiść i jątrzą. 
Przeciwstawia. się etyce nienawiści, a opowiada się. za pojedna
niem między. ludźmi, za etosem . spotkania, partnerstwem^ poro
zumieniem i współbyciem ludzi o różnych poglądach.. W  sumie, 
w wymiarze życia społecznego,; uczy nas ona solidarnego współ
działania i zaangażowania społecznego i obywatelskiego. Wierni 
zasadom Ewangelii, nie - czyniąc koncesji światopoglądowych sta
nęliśmy już przed 40-tu.laty na gruncie tego, co łączy, buduje- 
i konsoliduje w społeczeństwie i  w państwie. Taka postawa spo
łeczna i oby watelska pozwala nam na współdziałanie w zakresie 
szeroko pojętej etyki społecznej i stały praktyczny dialog- Doś
wiadczenia lat ubiegłych wykazały również, że zawsze istnieje 
i w świeckim socjalistycznym społeczeństwie szeroka wspólna 
płaszczyzna działania i współpracy, która łączy chrześcijan i nie
chrześcijan. Wszyscy, bowiem, bez wyjątki^ jesteśmy odpowie
dzialni rza tego samego człowieka i ten sam świat, w którym 
żyjemy. Wspólna nasza odpowiedzialność za .bliźniego, innego 
człowieka, jest niepodzielna. Tego uczy nas wiara w Jezusa 
Chrystusa, która nas wzywa, powiem więcej, zobowiązuje do 
współpracy z niechrześcijanami, którzy dążą do. realizacji tego 
samego celu* Równocześnie ■ nóv^e wartości w, dziedzinie życia 
duchowego i . materialnego, wyższą jakość życia, nowy etos pracy 
tworzy się jedynie przez autentyczną partycypację wszystkich 
członków społeczeństwa. W  takim duchu odczytujemy sens na- 
sżycłi spotkań i rozmów z najwyższymi, władzami naszego pań- 

' stwa w okresie minionych trzech lat. Były to zawsze dla nas 
istotne wydarzenia* które głęboko utrwaliły się w: naszej wdzięcz
nej pamięci.. Niech mi będzie .wolno wymienić^ je. w porządku 
chronologicznym:. dwa spotkania ę . przewodniczącym Rady Pan-



stwa prof. dr H. Jabłońskim dn. 10.V.1983 r. oraz dn. 18.1.1984, 
przy czym pierwsza audiencja połączona była z nadaniem krzyża 
Komandorskiego Odrodzenia Polski honorowemu prezesowi PRE 
ks. prof. dr. W. Benedyktowiczowi. Jeszcze tego samego roku 
nasza wspólnota Kościołów uczestniczyła w spotkaniu z wice
premierem M.F. Rakowskim w dniu 27.XII. 1984 r. w Prezy
dium Rady Ministrów.

W Belwederze spotkał się z Prezydium PRE wiceprzewodni
czący Rady Państwa dr Kazimierz Barcikowski w dniu 3.1.1986 r.

Wszystkie te ważne wydarzenia w życiu Rady są potwierdze
niem naszego przekonania, że władze państwowe są wierne dia

logow i ze społeczeństwem i opowiadają się za zasadą odpowie
dzialnego współuczestnictwa wszystkich obywateli w życiu na
rodu i państwa. Ten dialog z nami odczytujemy jako wyraz woli 
władz naszego państwa do budowania podmiotowej jedności spo
łeczeństwa, wzajemnego zaufania, umacniania ducha tolerancji 
i krzewienia poczucia odpowiedzialności za losy kraju. W czasie 
naszych rozmów z władzami państwowymi mogliśmy się prze
konać, że zasada dialogu i solidarnego współdziałania w rozwią
zywaniu trudnych problemów naszej współczesności nie ma cha
rakteru koniunkturalnego, ale jest traktowana jako stały element 
naszej polskiej rzeczywistości. Wymienione spotkania i inne kon
takty z władzami państwowymi przekonują nas o tym, że realny 
marksistowski humanizm dostrzega potrzebę zaangażowanej 
obecności chrześcijan w naszym narodowym i społecznym bycie. 
Jest to stanowisko zbieżne z naszymi przekonaniami. Jako 
chrześcijanie uważamy,. wraz z naszymi braćmi marksistami, że 
interes rozwoju Polski wymaga aktywności wszystkich obywa
teli bez względu na ich rodowód światopoglądowy. Widzimy 
w tym również dowody życzliwego uznan a władz państwowych 
dla naszego patriotycznego i obywatelskiego zaangażowania. Jako 
Kościoły należące do PRE znajdujemy w tym potwierdzenie 
przekonania, że stawiając na lojalną i konstruktywną współpra
cę z władzą świecką w naszym państwie, możemy liczyć na ro
zumiejący dialog i partnerskie współistnienie konstytuujące nasz 
byt państwowy i narodowy. Nasza opcja na rzecz wewnętrznej

144



konsolidacji i porozumienia, co wyraża się konkretnie poparciem 
i w aktywnym udziale w pracach Patriotycznego Ruchu Odro
dzenia Narodowego, w którym widzimy możliwość zaangażowa
nego działania i w którym chcemy również w  przyszłości akty
wnie uczestniczyć, wywodzi się z przekonania, że świetność i do
bro Polski można budować tylko wzajemnie sobie służąc i wspól
nie działając na rzecz umocnienia jej wewnętrznej siły i pozycji 
w  świecie. Podzielamy też pogląd, że „chrześcijaństwo i mark
sizm budować mogą przyszłość człowieka nie we wzajemnej 
walce, lecz we wzajemnej współpracy”  (D. Savramis).

Budowanie takiej świadomości w naszym środowisku sprzyja
• niekoniunkturalna, trwała polityka wyznaniowa naszego państwa, 
która pozwala na kształtowanie naszych wzajemnych stosunków 
w  duchu prawdziwego zrozumienia, dobrej współpracy i wza
jemnego uznania.

W takim duchu układały się stosunki między władzami pań
stwowymi a PRE, za co pragnę wyrazić serdeczne podziękowania 
władzom państwowym, które kieruję na ręce Pana Ministra prof. 
dr. A. Łopatki. Wszystkie te fakty i dowody życzliwości odbie
ramy jako wyzwanie i zachętę w naszym środowisku ekumenicz
nym, do jeszcze większego zaangażowania w moralne i społeczne 
życie naszego kraju dzisiaj i w  przyszłości.

Tak więc pojmując nasze miejsce w PRL, stawiamy świa
domie na drogę służby, dla narodu, społeczeństwa i bliźniego. 
Myślę, że teza o naszej służebności może być dzisiaj szczególnie 
płodna w sensie etycznym, bo odkrywa przed nami doświadcze
nie drugiego „ja” i naszej współzależności, kierując nas na dro
gę wewnętrznej radykalnej przemiany i odrodzenia. W tej sfe
rze widzę szansę rozwoju naszej służby, która obejmie również 
sprawy etosu życia osobistego, rodzinnego, szacunku do dobrej 
pracy, rozumianej jako służba Bogu i bliźniemu. Jeżeli w tych 
kategoriach patrzeć będziemy na nasze trudności w sferze spo
łeczno-gospodarczej i kryzys moralny, to wierzę, że jest to kry
zys, który wiedzie nas nie do zguby, a do życia.
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e) Nasza słyżba na rzecz pokoju

Wspólnota braterstwa i solidarnego zaangażowania żyje du
chem pojednania i irenizmu. W  takim kontekście należy umiej
scowić naszą służbą na rzecz pokoju i ocalenie świętego daru 
życia. Sprawa zachowania pokoju jest dzisiaj dla nas najważmej^ 
szym i centralnym zadaniem. Chociaż pokój jest dla chrześcijan 
nina przede wszystkim wielkością soteriologięzną, rzeczywistością 
eschatologiczną, to jednak tak jak w Chrystusie objawia się 
nam Bóg i człowiek, tak też i pokój na tej ziemi jest dla nas 
konkretnym posłannictwem i zadaniem. Kto ma udział w pokoju 
Jezusa Chrystusa, winien jednocześnie żyć tym pokojem, wal
czyć i starać się o jego zachowanie tu na ziemi. Pokój Boży 
jest podstawą ziemskiego pokoju i naszej pokojowej służby wśród 
ludzi. Pokój, który mamy w Jezusie Chrystusie dotyczy również 
pokoju w naszym świecie. Ponieważ wiemy, że pokój jest wolą 
Bożą, dlatego naszym obowiązkiem jest czynić pokój (Mit 5, 9) 
i podejmować kroki na rzecz jego umocnienia na ziemi. Ten 
pokój jest konkretną rzeczywistością, podstawą naszego życia 
i warunkiem rozwoju moralnego i społecznego. To, że sprawa 
Życia i pokoju we współczesnym świecie jest warunkiem naszej 
egzystencji w przyszłości, jest dzisiaj przekonaniem wszystkich 
ludzi. Takie jest stanowisko wszystkich chrześcijan i Kościoła. 
Żyjemy w sytuacji śmiertelnego zagrożenia. Ludzkość znajduje 
się dzisiaj przed niewiarygodnym zagrożeniem, jakie powstało 
z powodu zmasowanego nagromadzenia najbardziej niszczycie
lskich broni —  czytamy w oświadczeniu Narodów Zjednoczonych 
w sprawie rozbrojenia. Już tylko istniejące arsenały broni ją
drowych zawierają • jej więcej niż to potrzeba, aby zniszczyć 
Cśłłe życie na ziemi. Są to fakty, które Polacy często uwikłani 
w swoje wewnętrzne sprawy, wydają się nie dostrzegać, ale 
chwila jest bardzo poważna. Dlatego w ostatnich latach wzmo
cniły Kościoły, na całym święcie swoje ironiczne zaangażowanie, 
aby ocalić pokój, Stan egzystencji w cieniu nuklearnej zagłady 
nie może być dłużej tolerowany. Równowaga strachu, oparta na 
zbrojeniach jest zabójcza. Nie maleją przeciwieństwa między



Wschodem ą Zachodem. Fazę niebezpiecznej stagnacji przeży
wają rozmowy rozbrojeniowe prowadzone na różnych płaszczy
znach. Jak powiedziano na VI Walnym Zgromadzeniu ŚRK 
w Vancouver w 1983 r- eskalacja zbrojeń doprowadziła do tego, 
że niebezpieczeństwo wojny nuklearnej stało się nieomal stra
szliwą rzeczywistością. Odpowiedzią na globalne zagrożenie w na
szym świecie może być wyłącznie globalna strategia pokojowa. 
W  sytuacji współczesnego świata pokój przestał być już tylko 
problemem politycznym, lecz jest moralnym nakazem dla całej 
ludzkości i jest nieodzowny dla wszystkich żyjących, Z tego po
wodu potrzeba nam nowej mentalności irenicznej, nowej strategii 
walki o pokój zarówno w wymiarze naszej wspólnoty, całej eku- 
meny i chrześcijaństwa. Nie sposób moralnie usprawiedliwić pro
dukcji i istnienia broni atomowych. W  sytuacji, kiedy odstrasza
nie nuklearne nigdy nie może stanowić podstawy rzeczywistego 
pokoju (cytat z dokum. z Vancouver) musimy zadbać o zahamowa
nie produkcji broni jądrowych, a istniejące rozbroić i zniszczyć. 
Dlatego wraz z Kościołami zrzeszonymi w $RK, w ChKP i KEK, 
udzielamy poparcia rozmowom prowadzonym między ZSRR 
i USA w Genewie. Oczekujemy, że te negocjacje doprowadzą 
do zamrożenia istniejących zapasów broni atomowych i umożli
wią zawarcie układu o zakazie prób i rozmieszczania broni nu
klearnych. Jako sprzeczne z zasadami etyki chrześcijańskiej na
leży uznać kroki podjęte przez USĄ zmierzające dq militaryza
cji przestrzeni kosmicznej. Jest to dalszy krok potęgujący eska
lację zbrojeń i to być może w sposób nieodwracalny. Dlatego 
solidaryzujemy się ze stanowiskiem $RK, która wypowiedziała 
się w stanowczy sposób przeciwko wprowadzaniu wyścigu zbro
jeń w kosmos. Jesteśmy solidarni w przekonaniu, że bardzo pilną 
potrzebą jest zawąrpie układu, który by przestrzeń kosmiczną 
pozostawił wolną od środków masowej zagłady. Jako uczestnik 
VI Świąt. Walnego Zgromadzenia w Vancouver uważam, że nad
szedł czas, aby wszystkie Kościoły stwierdziły W sposób jedno
znaczny, żę produkcja, rozmieszczanie i użycie broni nuklearnej 
są zbrodnią przeciwko ludzkości. Taka motywacją naszego dzia
łania wynika z zasad Ewangelii i chrześcijańskiego etosu pokoju.
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Żadna wartość i żaden cel nie mogą moralnie spowodować ryzy
ka, które może spowodować zniszczenie'całej ziemi. Taka moty
wacja naszego , działania wynika z zasad Ewangelii i chrześcijań
skiego etosu pokoju. Chrześcijaństwo i pokój, to pojęcia komple
mentarne. Pokój należy bowiem do naszej chrześcijańskiej i eku
menicznej tożsamości.

Jakó Polacy, naród tak ciężko doświadczony, a w, tym. także 
i nasze Kościoły, mamy obowiązek troszczyć się o zachowanie
i walczyć o jego urzeczywistnienie. Wobec tego zadania nikt 
nie może'być obojętny i neutralny. Tu chrześcijanin musi być 
stronniczy,, zająć, wyraźne, określone stanowisko. Bo Jezus Chry
stus też nie znał kompromisu w tej sprawie. Takie świadectwo
o pokoju jesteśmy jako chrześcijanie i Kościoły winni światu. 
Ponieważ pokój jest to wartość i rzeczywistość, wobec której 
ńie ma innej alternatywy. Jako chrześcijanie,, walcząc .o pokój 
nie powinniśmy zapominać, że nasze dążenia do jego zachowania 
w świecie zaw sze ' powinny się łączyć z. naszymi wysiłkami i. wal
ką'spraw iedliw ość społeczną. Nie można bowiem pogodzić się 
z takim stanem rzeczy, że świat, fetory przeznacza 900 mil. .do
larów ńą zbrojenia, zapomina i milczy jednocześnie o milionach 
istnień ludzkich umierających ż powodu głodu , i chorób. . Toteż 
z prawdziwym zadowoleniem powitaliśmy na gruncie PRE ini
cjatywę wybitnego fizyka niemieckiego C.F. von Weitzisaeckera 
w sprawie zwołania ogólnochrześcijańskiego soboru pokojowego. 
Temu zagadnieniu poświęcone były ni.in. nasze rozmowy pod
czas spotkań Komisji Mieszanej, z przedstawicielami Kościołów 
ewangelickich z NRD i RFN.

Świadomi tego, że sprawa ocalenia pokoju jest wolą Boga, 
hasze środowisko1 ekumeniczne, współdziała w tym zakresie : ze 
SRK, ChKP, KEK i Ogólnopolskim Komitetem .Pokoju, które 
traktują sprawę pokoju w naszym zagrożonym święcie jako prio
rytetową; Jako chrześcijanie zwracamy .uwagę na moralną, "wy
mowę orędzia Micłiaiła Gorbaczowa ,Z 15.1.1986 r., które zawiera 
szczegółowy i konkretny program pąłkowitej likwidacji br-oni 
jądrówych na zięim.- Jest to dokument bezprecedensowy, który 
popieramy wraz i  wićloma chrześcijanami z różnych Kościołów
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należących do SRK. Nie można pozostać neutralnym i obojęt
nym w sytuacji dramatycznego zagrożenia naszego świata, wobec 

: planu' likwidacji broni jądrowych do 2000 r. Wierni Ewangelii 
pokoju wypowiadamy się przeciwko wszelkim tendencjom kon
frontacyjnym, które zmierzają do zniweczenia programu wyzwo
lenia świata od groźby nuklearnej. Dlatego mieliśmy prawo ocze
kiwać, że spotkanie w Rejkjawiku posunie naprzód rozmowy 
między USA i ZSRR. Niestety, spotkanie to nie spełniło naszych 
oczekiwań. Nad dialogiem Michaiła Gorbaczowa i Ronalda Rea^ 
gana zaciążył duch. amerykańskiego partykularyzmu politycz
nego, triumfalistycznai logika wyścigu zbrojeń i niechęć. do no
wego myślenia tak niezbędnego w czasach epoki' atomowej. Sy
tuacja ta nie powinna jednak nas demobilizować i prowadzić do 
rezygnacji z naszego irenicznego zaangażowania o przetrwanie 
ludzkości. Dla nas jako chrześcijan, lekcja, wyniesiona z Rejkja
wiku, winna stać się nowym wyzwaniem do wzmożenia wysił
ków na rzecz całkowitego i powszechnego rozbrojenia pod sku
teczną kpntrolą międzynarodową. Jako wyznawcy Jezusa Chrys
tusa i członkowie wspólnoty ekumenicznej chcemy być rzecz
nikami mentalności irenicznej i współuczestniczyć w budowaniu 
klimatu wzajemnego zaufania. Z tego względu odrzucamy ideo
logię antykomunizmu i przeciwstawiamy się propagandzie nie
nawiści,^ której nadaje się cechy sakralne. W  trosce o młode 
pokolenie uważamy, że zasady chrześcijańskiej etyki pokoju win
ny być upowszechniane i poza naszymi środowiskami kościel
nymi, zgodnie z wolą Jezusa Chrystusa, Księcia PokPju stale 
powinna nam towarzyszyć modlitwa .w intencji pokoju naszych 
serc.i w intencji zachowania pokPju i pcalenia daru życia w świe-
Hp w  lrt.ńrvnn ■żirjginy.

Zakończenie

s Sprawozdanie, które omawia pewien okres historyczny po- 
winno w ostatniej części zawierać odpowiedź ha temat przy
szłości. Taka jest prawidłowość myślenia historycznego, że re
fleksja nad przeszłością obejmuje jedno i drugie, tj. spojrzenie.
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w przeszłość i daje rozpoznanie przyszłości. Nie będę jednak 
wydawał sądów o przeszłości i nie chcę przewidywać przyszłości. 
Bo „obie te postawy są dla nas równie niemożliwe” . Pozostaje 
nam tylko bardzo wąska, i niekiedy zupełnie niedostrzegalna 
dróżka: przyjmować każdy dzień, jakby miał być Ostatnim, 
a jednak żyć w wierze i odpowiedzialności, jakby wielka przy
szłość była nam jeszcze dana... Myśleć i działać pomnąc o przy
szłej generacji, a przy tym być gotowym odejść każdego dnia —  
bez bojaźni i troski —  oto narzucona nam w praktyce postawa. 
„Trwać przy niej dzielnie nie łatwo; ale to konieczne” (Dietrich 
Bonhoeffer).



DOKUMENTY

PODSTAWOWE PRAWO KOŚCIOŁA 
POLSKOKATOLICKIĘGO W PRL

C z ę ś c i  

W P R O W A D Z E N I E

a) KATOLICKOSC I POLSKOŚĆ KOŚCIOŁA

§ 1. Kościół Polsko katolicki zwany dalej Kościołem jest 
Kościołem k a t o l i c k i m ,  tzn. żywą komórką Kościoła Po
wszechnego, założonego przez Jezusa Chrystusa i jako taki:

a) wyznaje 'katolickie prawdy wiary i ustroju, zawarte 
w Piśmie św. i Tradycji Apostolskiej, interpretowanej 
przez Ojców Kościoła, Sobory Ekumeniczne i własne Sy
nody Ogólnopolskie;

b) wiernie trzyma się treści depozytu wiary, czyli nauki Je
zusa Chrystusa;

c) ma własną, polską zwierzchność kościelną;
d) ma hierarchię kościelną posiadającą sukcesję apostolską,
§ 2. Kościół ten jest Kościołem p o l s k i m ,  tzn. Kościołem

ludzi wierzących narodowości polskiej i jako taki:
a) roztacza opiekę religijną nad swoimi wiernymi;
b) w liturgii używa języka polskiego;
c) ma własną, polską zwierzchność kościelną;
d) pozytywnie i o ile to jest możliwe, czynnie ustosunkowuje 

się do potrzeb duchowych i materialnych całego Narodu 
Polskiego oraz do zarządzeń władz Państwa Polskiego.

§ 3. Wychodząc z założeń ewangelicznych, Kościół wycho
wuje swych wiernych w duchu miłości do Ojczyzny, lojalności, 
posłuszeństwa i szacunku do władz państwowych oraz ochoczej 
gotowości do realizowania programów społecznych, gospodar



czych i kulturalnych stawianych przed Narodem przez Władze 
Państwowe.

§ 4. Kościół w dziedzinie liturgii oraz dyscypliny kościelnej 
kieruje się starodawnymi' zwyczajami Kościoła Zachodniego, 
przyjętymi w zasadzie przez Unię Utrechcką Kościołów Sta
rokatolickich. '

b) EKUMENICZNOSC KOŚCIOŁA

§ 5. Kościół utrzymuje jedność ideologiczną i ścisłą więź 
duchową z Polskim Narodowym Katolickim Kościołem w Sta
nach Zjednoczonych i Kanadzie, zachowując niezależność ju
rysdykcyjną, odrębną organizację i własny ustrój.

§ 6. Kościół , służy Polskiemu Narodowemu Katolickiemu 
Kościołowi w Ameryce wszelką pomocą mającą na celu utrzy
manie wśród Polaków w Ameryce polskości i więzi z krajem 
ojczystym.

§ 7. Uznając pożytek duchowy, jaki płynie z łączenia się 
poszczególnych społeczności kościelnych w jedną rodzinę chrze
ścijańską, Kościół popiera idee ekumeniczne, czynnie angażu
jąc się po stronie ruchu ekumenicznego, jednak zawsze z poczu
ciem godności, czystości zamiarów i przy zachowaniu zasady 
braterskiej równości w Chrystusie. Zasadą jest, że współpracuje 
ż wszystkimi wyznaniami chrześcijańskimi, skupionymi w Świa
towej Radzie Kościołów, sam jest członkiem Polskiej Rady 
Ekumenicznej i Światowej Rady Kościołów.

§ 8. Dla podkreślenia wspólnej wiary, sukcesji apostolskiej, 
realizowania treści Dzieła Jezusa Chrystusa i przekonań reli- 
gijno-kościelnych, biskupi Kościoła są członkami Międzynaro
dowej Konferencji Biskupów Starokatolickich Unii Utreehckiej, 
gdzie obowiązuje wspólna dla Kościołów starokatolickich zasada: 
„tego się trzymamy, co wszędzie, co zawsze, co przez wszyst
kich jest wyznawane” (Wincenty z Lerynu).
; § 9. Kościół uznaje potrzebę powiązania w tym zakresie
religii z celami i potrzebami narodowymi." Trzyma się zasady:
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w  zasadniczych sprawach jedność, w mniej ważnych wolność, 
a we wszystkich miłość.

c) STOSUNEK DO DEPOZYTU WIARY
I WłADZY W  KOŚCIELE

i
§ 10. Kościół nie ustanawia nowych dogmatów i nie wydaje 

nieomylnych orzeczeń. Nieomylnym jest tylko Bóg, natomiast 
człowiek, tak jeden, jak i wielu może się mylić. Uchwały
i wskazania soborów powszechnych (ekumenicznych) pierwszego 
Tysiąclecia Kościół przyjmuje, podobnie jak i orzeczenia wła
snych synodów ogólnopolskich. '

§ 11. Kościół wyznaje, że chrześcijaństwo ma być i jest aż do 
skończenia świata realizacją w czasie Dzieła zbawienia, doko
nanego przez Jezusa Chrystusa. Ośrodkiem życia chrześcijańskie
go jest Chrystus i Jego Ewangelia wsiąż na nowo przez chrze
ścijan odczytywana, rozważana i stosowana.

§ 12. W nawiązaniu do Apostolskiej Tradycji, Kościół utrzy
muje, że najwyższą władzą jest Synod Ogólnopolski, który odby
wa się według przepisów niniejszego prawa. Organem władzy 
wykonawczej w okresie międzysynodalnym jest Rada Synodalna 
oraz jej podporządkowane Rady Diecezjalne i Rady Parafialne.

§ 13. Biskupi i księża są szafarzami kultu i wykonawcami 
uchwał synodalnych w  dziedzinie nauczania i wychowania powie
rzonych sobie wiernych.

§ 14. Kościół uznaje możliwość dwojakiego poznania: nauko
wego —  przez doświadczenie i religijnego —  przez wiarę. Przed
miotem poznania doświadczalnego są rzeczy stworzone, doczes
ne —  przedmiotem poznania przez wiarę są sprawy pozadoczesne, 
nadprzyrodzone.



d) FASADY WIARY I MORALNOŚCI 
KOŚCIOŁA POLSKOKATOLICKIĘGO

§ 15. Wiara w jednego Boga, jako podstawa religii objawionej, 
jest łaską Bożą, która nie jest związana wyłącznie z. jakimkol
wiek jednym Kościołem. Kościół wierzy, że Bóg może użyczyć 
tej łaski także poza Kościołami chrześcijańskimi, aby ludzi .ży
jących według prawa naturalnego doprowadzić do zbawienia. 
Powołaniem Kościoła jest szerzyć wiarę w Boga. Do wiary i do 
niewiary nie wolno nikogo zmuszać, a wierzących inaczej, lub 
niewierzących, należy szanować z powodu ich wewnętrznych 
przekonań.

§ 16. Kościół naucza, że istnieje jeden Bóg, wszechmogący 
stwórca wszystkiego; On jest źródłem życia nadprzyrodzonego, 
jest celem Wsżystkich Stworzeń, których losami kieruje sam 
W swej Opatrzności, zbawia przez Zasługi Syna swego Jezusa 
Chrystusa i. Uświęca mocą Ducha Świętego. Bóg Ojciec, Syn 
Boży i Duch Święty stanowią Trójcę Świętą, w którą Kościół 
Wierzy i czci Ją.

§ 17. Kościół w swej nauce wiary i moralności stoi na gruncie 
prawd objawionych zawartych W 72 kanonicznych księgach Pisma 
św., szczególnie Nowego Testamentu, a objaśnionych przez sta
rożytną Tradycję kościelną.

§ 18. Kośćiół naUcża, że bezbłędność Biblii dotyczy w pierw
szym rżędzie prawd religijnych, natomiast odzwierciedlone 
w  Biblii stosunki społeczne i polityczne są relacją o przeszłości 
różnych narodów i ustrojów, a nie wytyczną dla doby współ
czesnej.

§ 19. Każdy wierny ma prawo wolnego czytania Pisma św., 
W dowolnym języku. Streszczeniem prawd Wiary jest wyznanie 
wiary zwane składem lub symbolem apostolskim.

§ 20. Miłosierdzie Boże zostało urzeczywistnione w posłan
nictwie Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, który będąc jednej z Bo^ 
giem Ojcem natury, narodził się w czasie z Maryi, jako zapo
wiedziany przez Proroków Mesjasz, głosił Ewangelię, a swym



najdoskonalszym życiem dał przykład świętości i poświęcenia dla 
bliźnich.

§ 21. Kościół, opierając się na najstarszej Tradycji kościelnej, 
naucza, że przez życie i śmierć ria krzyżu Jezus Chrystus do
konał dzieła odkupienia ludzkości, wciągniętej przez Adama 
W skutki grzechu pierworodnego, oraz zapoczątkował w życiu 
ludzkości nową erę —  pojednania, miłości i pokoju i stał się 
zarzewiem nowego życia, biorącego swój początek w poznawaniu
i umiłowaniu Boga oraz pełnieniu Jego świętej woli.

§ 22. Kościół wierzy w zmartwychwstanie i wniebowstąpienie 
Jezusa Chrystusa oraz w zesłanie Ducha Świętego.

§ 23. Praktyczne wykorzystanie dzieła odkupienia jest uświę
ceniem, które dokonuje się przy współdziałaniu człowieka ż Du
chem Świętym, który pochodzi od Boga Ojca. Łaska Boża i dzia
łanie Ducha Św. są nieodzowne do zbawienia. Bóg, nie krępując 
wolnej Woli człowieka i pozostawiając mu możność wyborti mię
dzy dobrem a złem, stwarza dla człowieka podstawę do nagrody 
lub kary ze strony Boga.

§ 24. Nie przez wzgląd na nagrodę lub karę, lecz kierując 
się pragnieniem dobra dla własnego człowieczeństwa, wyniesio
nego przez Jezusa Chrystusa do godności synostwa Bożego, ma 
Chrześcijanin obowiązek przejęcia się ideałami ewangelicznymi 
W życiu indywidualnym i społecznym. Obowiązek ten potęgują 
pozytywne nakazy Boże zwane przykazaniami.

§ 25. Wierni Kościoła są Zobowiązani w sumieniu do zachowa
nia Dekalogu, czyli dziesięciu przykazań Bożych.

§ 26. Z wiary w Boga wypływają podstawowe postulaty dla 
życia indywidualnego, rodzinnego, społecznego i stosunków mię
dzyludzkich —- zwane normami moralności. Na straży norm mo
ralności chrześcijańskiej stoi surńieńie, a wykładnikiem tych norm 
jest Kościół na mocy swego posłannictwa.

§ 2*7. Kościół naucza, że każdy człowiek żyjący na ziemi 
rodzi się z duszą nieśmiertelną, stworzoną przez Boga; człowiek 
ma obowiązek tę duszę zbawić, cżyli doprowadzić ją do połącze
nia z Bogiem. Zbawienie gwarantuje, z woli Bożej i na mocy 
nauki Jezusa Chrystusa, wewnętrzne przeobrażenia się człowieka
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i czyny —  jedno i drugie podjęte z żywej wiary oraz chrześci
jańskiej miłości i wprowadzone w życie przy pomocy łaski Bożej.

§ 28. Spośród wielu atrybutów Bożych Kościół w  swym 
nauczaniu podkreśla jedność Boga, Jego duchowość, wieczność, 
wszechmoc, świętość, sprawiedliwość, a nade wszystko miłosier
dzie i dobroć. Kościół wierzy, że dzięki tym akcentom ukaże 
swym wiernym Boga, jakim jest w rzeczywistości, w przepowia
daniu Jezusa Chrystusa, jako dobrego i miłosiernego Ojca. Ten 
rys chrześcijaństwa przeciwstawia Kościół ascetyzmowi średnio
wiecza i pesymistycznym kierunkom tych Kościołów, które za
lecają przesadną abnegację oraz ucieczkę od świata i jego proble
mów. Kościół uczy swych wyznawców żyć w świecie 
współczesnym, korzystać z jego dóbr i osiągnięć zgodnie z istot
nymi wymogami i założeniami Ewangelii.

§ 29. Kościół wierzy w życie pozagrobowe, którego jakość 
zależna będzie od sądu Bożego, na którym liczyć się będzie, sto
pień zdobytej za życia miłości Boga i bliźniego oraz czyny po
chodzące z wiary w Boga (niebo), a kara ną oddaleniu człowieka 
od Boga (piekło).

§ 30. Dopiero w dniu Sądu Ostatecznego wiadomym będzie 
na pewno, kto jest zbawiony, a kto nie, dlatego nie uznaje Koś
ciół procesów kanonizacyjnych ani beatyfikacyjnych. Czci jedynie 
pamięć i przykład świętych, ogłoszonych w pierwszym Tysiąc
leciu przez Sobory Powszechne, szczególnie tych, których życie 
doskonałe 'według zasad Jezusa Chrystusa przysporzyło chwały 
Bogu, stało się chlubą Kościoła i może być wzorem do naślado
wania. ,

§ 31. Kościół daje wyraz przekonaniu, wyrażonemu przed 
dziesiątkami lat przez śp. bp. Franciszka Hodura, że wszyscy 
ludzie, jako dzieci jednego Boga-Ojca, są sobie równi, że przywi
leje płynące z różnic stanu, z posiadania bogactw, z różnic ra
sowych, z różnicy płci, są wielką krzywdą, ponieważ są pogwał
ceniem praw, jakie posiada człowiek z natury swojej i z godności 
Bożego pochodzenia, oraz że są przeszkodą w  celowym rozwoju 
człowieka.

Wszyscy ludzie mają jednakowe prawo do bytu, do środków
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materialnych jak i duchowych, które gwarantują podstawy eg
zystencji, postęp duchowy i zbawienie.

§ 32. Kościół głosi, że Jezus Chrystus założył s w ó j  Kościół
i oparł go na fundamencie wiary w swe Bóstwo. Z woli Chrys
tusa Kościół jest organizacją powszechną, tj. przeznaczoną dla 
wszystkich narodów a jego posłannictwem jest nauczanie wier
nych dobrego i szlachetnego życia na ziemi oraz osiągnięcia po 
śmierci celu nadprzyrodzonego, tj. swego zbawienia, czyli osiąg
nięcia szczęśliwości wiecznej.

§ 33. Głową Kościoła i jedynym pośrednikiem między Bo
giem a ludzkością jest sam Jezus Chrystus. Apostołowie i ich 
następcy, biskupi powołani na swe stanowiska w drodze uświę
conego Tradycją Apostolską wyboru przez kler i wiernych, dzia
łają na mocy uprawnienia, otrzymanego od Chrystusa i mają 
święty obowiązek głosić wiernie naukę Ewangelii, zawierającą 
ptełnię Prawdy, Sprawiedliwości, Miłości i Pokoju.

§ 34. Ośrodkiem kultu religijnego jest w  Kościele Trójca 
Przenajświętsza. Matka Boska jako Matka Zbawiciela, oraz Apo
stołowie i Święci kanonizowani przez Sobory Powszechne — 
otaczani są przez Kościół należną im czcią i szacunkiem.

§ 35. Kościół uznaje siedem sakramentów świętych, które są 
widzialnymi znakami niewidzialnej łaski Bożej, działającej w  du
szach tych ludzi, którzy przynajmniej nie stawiają jej działaniu 
przeszkód.

§ 36. Sakrament Chrztu daje każdemu wiernemu, bez różnicy 
stanu i płci, prawo do otrzymania wszystkich pozostałych sa
kramentów i jest wszczepieniem człowieka w żywy organizm 
Kościoła. Jeśli chrzest przyjmowany jest przez dorosłego, wów
czas gładzi wszystkie grzechy przed chrztem popełnione.

§ 37. Sakrament Bierzmowania jest umocnieniem chrześcija
nina w wierze.

§ 38. Sakrament Pokuty daje człowiekowi odpuszczenie grze
chów po wypełnieniu 5 warunków, a w szczególności poprzez 
żal za; grzechy i kapłańskie . rozgrzeszenie otrzymane bądź indy
widualnie w konfesjonale, bądź zbiorowo przed ołtarzem.
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§ 39. Eucharystia jest duchowym pokarmem chrześcijanina
i połączeniem z Jezusem Chrystusem.

§ 40. Sakrament Namaszczenia Chorych jest nadprzyrodzonym 
środkiem do wzmocnienia fizycznych i duchowych sił chorego.

§ 41. Sakrament Kapłaństwa daje władzę sprawowania MSZY 
SW., szafowania sakramentów, głoszenia Słowa Bożego i pub
licznego wykonywania aktów kultu.

§ 42. Sakrament Małżeństwa jest kościelnym uświęceniem 
umowy małżeńskiej i błogosławieństwem ną nową drogę pożycia 
małżeńskiego.

§ 43. Do przyjęcia któregokolwiek sakramentu nie wolno ni
kogo zmuszać. Życie bowiem ludzkie w Kościele nie jest niewolą, 
lecz ochoczym i radosnym służeniem Bogu.

§ 44. Kościół nie uznaje niezgodnych z Pismem św. i Tradycją 
Apostolską dogmatów i praktyk kościelnych, w szczególności jaś 
dogmatu o prymacie jurysdykcyjnym i o nieomylności papieża 
w sprawach wiary i moralności. Nie uznaje też nauki o odpus
tach, wyłączności spowiedzi usznej i praktyki obowiązkowego ce
libatu duchownych. Natomiast Kościół uznaje, że św. Piotr był 
pierwszym wśród równych apostołów, ale to jego pierszeństwo 
miało znaczenie jedynie osobiste, było jednorazowe, a jego urząd 
jako taki był nieprzekazywalny.

C z ę ś ć  II 

R O Z D Z I A Ł  I —  Z A S A D Y  O G Ó L N E  

ART. 1 ZAKRES I ŚRODKI DZIAŁANIA

Kanon 1

§ 1. Kościół Polskokatolicki, zwany dalej Kościołem, działa 
na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, a usiłuje też, 
respektując odnośne przepisy prawa międzynarodowego, swoją
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opieką duszpasterską objąć Polaków żyjących poza jej granicami, 
chcących zostać polskokatolikami.

§ 2. Siedzibą naczelnych władz Kościoła jest Warszawa,
§ 3. Godłem Kościoła jest otwarta księga Ewangelii wsparta

o krzyż i palmę, na tle promieniującej tarczy słonecznej z napi
sem: „Prawdą, Pracą, Walką” .

Kanon 2

§ 1. Kościół kieruje się własnym prawem kościelnym dosto
sowanym do potrzeb Kościoła w Polsce i do obowiązujących 
praw państwowych. Prawo to nosi nazwę: Podstawowe Prawo 
Kościoła Polskokatolickięgo w  PRL i zawiera normy ogólne, któ
rych uzupełnieniem są szczegółowe regulaminy.

Kanon 3

§ 1. Podstawowe Prawo Kościoła uchwala najwyższa władza 
ustawodawcza, tj. Synod Ogólnopolski, i wyłącznie Synod może 
prawo to zmienić.

§ 2. W okresie między Synodami wykładnia przepisów ni
niejszego Prawa należy do Rady Synodalnej.

§ 3. Regulamin pracy Synodalnej zatwierdza Synod; pozo -̂ 
stałe —  Rada Synodalna.

ART. 2. USTRÓJ I WŁADZE

Kanon 4

Ustrój Kościoła jest synodałno-episkopalny i demokratyczny. 

Kanon 5

Zgodnie z demokratycznymi zasadami ustroju Kościoła:
a) najwyższą władzą zwierzchnią i prawodawczą jest Synod
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Ogólnopolski, w skład którego wchodzą duchowni i świec- 
cy ,

b) biskupi są wybierani przez Synody,
c) z wyjątkiem spraw dotyczących kultu i liturgii, należą

cych do gestii duchownych, władzę wykonawczą sprawują 
nie jednostki, lecz rady:
Rada Synodalna, Rady Diecezjalne i Rady Parafialne,

d) władzę kontrolującą sprawuje Komisja Rewizyjna,
e) władzę dyscyplinarną sprawuje Sąd Kościelny,
f) wyznawcy świeccy , mają równe prawo głosu z duchowny

mi na Synodzie i w radach wymienionych w punkcie c.

Kanon 6

Demolkratyczność Kościoła, o której mówi kan. 5 nie sprze
ciwia się hierarchiczności związanej z władzą święceń.

ART. 3. STRUKTURA KOŚCIOŁA

Kanon 7

Kościół składa się z duchownych i świeckich, pragnących żyć 
według zasad religijnych i społecznych zawartych w Piśmie św.
i Tradycji.

Kanon 8

Celem nadprzyrodzonym Kościoła jest zbawienie wiernych 
tak duchownych, jak i świeckich.

A. WIERNI

Kanon 9

§ 1. Wiernym Kościoła j e s t  każdy człowiek ochrzczony 
yv tym Kościele, posiadający przynależność .do określonej pąrafii 
polskokatolićkiej.



§ 2. Wiernym Kościoła m o ż e  z o s t a ć  również każdy 
człowiek ważnie ochrzczony w innym Kościele, który przyjął 
konfesję i założenia ideologiczne Kościoła Polskokatolickiego, bie
rze udział w życiu sakramentalnym Kościoła i należy do okreś
lonej parafii polskokatolickiej.

§ 3. Rada Synodalna może wyrazić zgodę na przyjęcie do 
Kościoła parafii przynależnej do innej denominacji kościelnej. 
W  takim przypadku potrzebne jest pisemne zgłoszenie akcesu 
do Rady Synodalnej podpisane przez członków danej społecz
ności.

Kanon 10

Kościół może przyjąć do swych szeregów także chrześcijan 
z innych narodowości, o ile zgłoszą swój akces.

Kanon 11

Sympatykami Kościoła są ci wszyscy, którzy w jakikolwiek 
sposób wyrażają swe poparcie dla ideologii tego Kościoła.

Kanon 12

§ 1. Wierny przestaje być członkiem Kościoła jeśli:
a) wstępuje formalnie do innego Kościoła;
b) działa na szkodę Kościoła lub parafii;
c) przyznaje się do niewiary, lub ją głosi.
§ 2. Uzasadniony wniosek o wykluczenie wiernego z Kościo

ła uchwala 2/3 głosów Rada Parafialna, a zatwierdza uchwałę 
Rada Diecezjalna, jako instancja ostateczna.

Kanon 13

Każdy wierny może bez podawania powodów opuścić szeregi 
wiernych Kościoła, jednak powinien poczuwać się do obowiązku 
zawiadomienia o swojej decyzji proboszcza.

Kanon 14

§ 1. Wszyscy wierni mają prawo do korzystania z tych śro
dków, które'jako potrzebne do zbawienia znajdują się w dyspo
zycji Kościoła.



§ 2. Środki te winny być wiernym udostępnione na ich ży
czenie zgodnie z przepisami niniejszego Prawa i przepisami ksiąg 
liturgicznych. Dlatego też każdy wiemy Kościoła ma prawo do 
bezinteresownego otrzymania opieki duchowej oraz wszelkich po
sług religijnych ze strony swego duszpasterza.

Kanon 15

Pełnoletni wierny ma prawo:
a) brać czynny udział we wszystkich zgromadzeniach para

fialnych i organizacjach przykościelnych, przemawiać
i głosować na nich, wybierać członków rad i delegatów 
na synody;

b) być wybranym na członika rad, oraz na delegata na sy
nody przy zachowaniu przepisów kan. 53 § 2 niniejszego 
Prawa.

Kanon 16

§ 1. Wiemy jest w sumieniu zobowiązany dążyć do doskona
łości chrześcijańskiej i uświęcenia osobistego zgodnie z nakazem 
Ewangelii i ideologią Kościoła.

§ 2. Wierny Kościoła winien wypełnić sumiennie i wzorowo 
wszelkie obowiązki w stosunku do własnego Narodu i Ojczyzny.

Kanon 17

Wierny zobowiązany jest do korzystania w miarę możliwości 
z dóbr nadprzyrodzonych Kościoła przez branie czynnego udziału 
w życiu kościelnym, a w szczególności zaś przez:

a) regularne uczestniczenie w nabożeństwach kościelnych, 
zwłaszcza w niedzielnej i świątecznej Mszy św.;

b) uważne słuchanie Słowa Bożego, czyli kazań, —  zacho
wanie przykazań Bożych i kościelnych;

ć) częste przystępowanie do Sakramentów Pokuty i Komuni 
św.;

d) stosowanie się do wskazań i pouczeń duszpasterskich.
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Kanon 18

§ 1. Za dni świąteczne, w których obowiązuje uczestniczenie 
we Mszy św., Kościół uznaje wszystkie niedziele oraz święta 
ogłoszone przez Synod Ogólnopolski.

§ 2. Msze św. i nabożeństwa w dni świąteczne należy zorga
nizować tak, aby nie kolidowały z obywatelskimi obowiązkami 
wiernych.

Kanon 19

Wierny zoobwiązany jest:
a) dbać o dobre imię swego Kościoła;
b) popierać czynnie wszelkie instytucję kościelne (jak np. 

wydawnictwa, prace misyjne itp.); ■*'
c) wspierać Kościół dobrowolnymi składkami i ofiarami;
d) otaczać duchownych opieką i szacunkiem;
e) angażować się czynnie według swo-ich możliwości do pra

cy społecznej dla dobra swej Ojczyzny.

B. DUCHOWNI

Kanon 20

§ 1. Duchowym Kościoła jest ten, kto otrzymał tonsurę z rąk 
upoważnionego biskupa.

§ 2. Kandydatów na kapłanów przyjętych na studia w Wyż
szym Seminarium Duchownym oraz w Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej określa się mianem alumnów.

§ 3. Alumni winni odpowiadać określonym w § 4, 5 i 6 ni
niejszego kanonu warunkom fizycznym, intelektualnym i mo
ralnym.

§ 4. Warunki f i z y c z n e :
a) ukończenie przynajmniej 18 roku życia;
b) wolność od ciężkich ułomności cielesnych;
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c) wolność od trwałych i niebezpiecznych chorób, które mogą 
przeszkadzać w wykonywaniu obowiązków kapłańskich.

§ 5. Warunki i n t e l e k t u a l n e :
a) określony stopień wiedzy ogólnej (świadectwo dojrzałości 

lub wykształcenie średnie);
b) zdolność do odbycia studiów filozoficzno-teologicznych 

w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (świadectwo doj
rzałości) lub Wyższym Seminarium Duchownym.

§ 6. Warunki m o r a l n e :
a) szczera pobożność;
b) czysta intencja;
c) znajomość i umiłowanie ideologii Kościoła;
d) uczciwe i nienaganne życie.
§ 7. Przyjmowanie i zwalnianie alumnów, tryb studiów i obo

wiązki studentów określa osobny regulamin, zatwierdzony przez 
Radę Synodalną.

Kanon 21

§ 1. Kościół kształci kandydatów na duchownych oraz pro
wadzi szkolenie księży w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej
i w Wyższym Seminarium Duchownym.

§ 2. Alumni, w czasie odbywania studiów, otrzymują poszcze
gólne święcenia.

§ 3. O poziomie wiedzy wymaganej do danego święcenia de
cyduje Rada Pedagogiczna. W jej skład wchodzą pracownicy 
naukowi Sekcji Teologii Starokatolickiej Chrześcijańskiej Aka
demii Teologicznej, lub Wyższego Seminarium Duchownego bez
względną większością głosów przy obecności 2/3 członków Rady 
Pedagogicznej.

§ 4. Alumnom, którzy otrzymali tonsurę, przysługuje tytuł 
kleryka oraz prawo do noszenia koloratki i stroju duchownego, 
przepisanego prawem lub miejscowymi zwyczajami.

Kanon 22

Diakonem jest ten, kto otrzymał ważne święcenia diakonatu
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z rąk biskupa upoważnionego przez Radą Synodalną do udziele
nia święceń.

Kanon 23

§ 1. Kapłanem (księdzem) jest ten, kto otrzymał ważne świę
cenia kapłańskie z rąk biskupa upoważnionego' przez Radę Sy
nodalną do udzielania tych święceń.

§ 2. Niniejsze Prawo używa określeń „kapłan” i „ksiądz”  
wymiennie.

Kanon 24

Najniższą granicą wieku do przyjęcia święceń kapłańskich 
jest ukończony 22 rok życia.

Kanon 25

Sakrament Kapłaństwa jest nieważny, o ile został przyjęty 
lub udzielony:

a) pod ciężkim przymusem moralnym lub fizycznym;
b) w  wielkiej bo jaźni;
c) przy braku właściwej wiedzy i godziwej intencji.

Kanon 26

§ 1. Nieważność święceń kapłańskich orzeka Sąd Kościelny 
na wniosek podmiotu lub Rady Synodalnej.

§ 2. Odwołanie od orzeczenia Sądu Kościelnego rozpatruje 
Rada Synodalna jako instancja ostateczna.

Kaon 27

Kapłan posiada następujące uprawnienia:
a) prawo do głosu czynnego i biernego w zakresie publicznej 

działalności Kościoła;
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b) prawo do piastowania odpowiedniego stanowiska według 
uznania władz kościelnych;

c) prawo do otrzymania od Rady Parafialnej lub Rady Sy
nodalnej środków materialnych do utrzymania siebie i swej 
najbliższej rodziny;

d) prawo do tytułu jubilata po 50 latach pracy kapłańskiej;
e) prawa przewidziane przez państwo dla duchownych.

Kanon 28

§ 1. Należy dążyć, aby kapłani — duszpasterze, zgodnie ze 
swym powołaniem, pełnili obowiązki duszpasterskie w parafii do 
końca swego życia.

§ 2. W. przypadkach wyjątkowych Rada Synodalna może nie
zdolnemu do pracy duszpasterskiej księdzu zapewnić utrzyma
nie z Funduszu Socjalnego Kościoła, przenosząc go w stan spo
czynku.

§ 3. Duchowny niezdolny do pełnienia funkcji kościelnych 
z powodu choroby lub trwałego kalectwa, ma prawo do pomocy 
materialnej ze strony Kościoła.

§ 4. Z chwilą przejścia w stan spoczynku tracą kapłani prawo 
bierne w  głosowaniu, tj. nie mogą być wybierani na żadne sta
nowisko kościelne, zachowują jednak wszystkie inne prawa
i przywileje duchownych.

Kanon 29

§ 1. Rada Synodalna może przyjąć do Kościoła duchownych 
innych denominacji katolickich i Kościołów chrześcijańskich.

§ 2. Przyjęci są obowiązani odbyć próbę na wyznaczonej im 
placówce celem zapoznania się z założeniami ideologicznymi Koś
cioła, liturgią i rytem, metodami pracy i przepisami prawa 
kościelnego.

§ 3. Okres próby dla przyjętych duchownych i jej miejsce
określa Rada Synodalna.

§ 4. Po złożeniu odpowiednich egzaminów przed Komisją
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Egzaminacyjną przyjęci duchowni są kierowani według uznania 
do pracy w diecezjach.

Kanon 30

§ 1. Księdza na parafii ma obowiązek utrzymać Rada Para
fialna.

§ 2. Podstawowe środki na swe utrzymanie czerpie kapłan 
z tytułu pełnionych przez siebie funkcji kościelnych i pozakoś- 
cielnych.

§ 3. Duchowni pozostający na stanowiskach wydzielonych 
utrzymują się z Funduszu Osobowego Rady Synodalnej.

Kanon 31

W przypadkach wyjątkowych i uzasadnionych Pierwszy Bis
kup może zewolić duchownym na dodatkową pracę pozakościel- 
ną, o ile ta praca nie stoi w  wyraźnej sprzeczności z ich powo
łaniem i obowiązkami, z ducha tego powołania wypływającymi.

Kanon 32

§ 1. Wszyscy duchowni winni:
a) prowadzić intensywne życie religijno-wewnętrzne, aby 

mogli świecić przykładem pobożności i cnót moralnych 
oraz obywatelskich;

b) odprawiać przynajmniej co trzy lata trzydniowe rekolekcje.
§ 2. Duchowni obowiązani są przez całe życie pogłębiać swą

wiedzę, zwłaszcza teologiczną.

Kanon 33

Duchowni noszą dwa rodzaje stroju:
a) strój zasadniczy, którym jest czarna sutanna z koloratką;
b) ciemny garnitur z koloratką.
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Kanon 34

§ 1. Duchowni, poczynając od stopnia diakona, są obowiązani 
nosić sutannę w świątyni oraz podczas spełniania funkcji dusz
pasterskich.

§ 2. Poza funkcjami wymienionymi w § 1, ale związanymi 
ze stanowiskiem kościelnym, dopuszcza się używanie ciemnego 
garnituru z koloratką.

Kanon 35

Przepisy dotyczące szat liturgicznych w czasie sprawowania 
przez duchownych funkcji kościelnych i obrzędów liturgicznych 
zawarte są w księgach liturgicznych.

Kanon 36

§ 1. Kościół zezwala swym duchownym na zawieranie zwią
zku małżeńskiego.

§ 2. Rodzina duchownego powinna być żywym przykładem
i wzorem cnót chrześcijańskich i obywatelskich.

§ 3. W przypadku śmierci biskupa lub księdza, posiadającego 
żonę i dzieci, władze kościelne są obowiązane otoczyć je odpo
wiednią opieką materialną i moralną. Zakres tej opieki ustala 
regulamin uchwalony przez Radę Synodalną.

§ 4. Pomocy, o której mowa w § 3, udziela się wdowie do 
czasu ewentualnego powtórnego zamążpójścia, a dzieciom do cza
su osiągnięcia pełnoletności.

Kanon 37

§ 1. Duchowny sekularyzowany, czyli przeniesiony do stanu 
świeckiego, traci wszystkie prawa i przywileje związane ze sta
nem duchownym.

§ 2. Duchowny sekularyzowany, który posiadał ważne świę
cenia kapłańskie, nie przestaje być kapłanem, czyli nie traci
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niezatartego charakteru, wyciśniętego przez Sakrament Kapłań
stwa. Nie przestaje też być członkiem Kościoła, chyba że w de
krecie sekularyzacyjnym zostało to wyraźnie określone.

Kanon 38

§ 1. Sekularyzacja może nastąpić bądź z własnej inicjatywy 
duchownego, bądź jako kara —  na skutek wyroku Sądu Kościel
nego.

§ 2. Władzą uprawnioną do karnego sekularyzowania ducho
wnych niższych stopni, jak również duchownych posiadających 
święcenia kapłańskie jest Rada Synodalna po otrzymaniu wyro
ku Sądu Kościelnego.

§ 3. Duchownych posiadających sakrę biskupią może seku- 
laryzować jedynie i wyłącznie Synod Ogólnopolski.

Kanon 39

Przy zastosowaniu sekularyzacji karnej należy przestrzegać 
przepisów prawa, a zwłaszcza:

a) uchwałę o sekularyzacji należy przekazać zainteresowane
mu na piśmie i ogłosić w urzędowym organie kościelnym;

b) zainteresowanemu należy podać powody sekularyzacji, 
zwłaszcza treść wyroku Sądu Kościelnego wraz z uzasad
nieniem;

c) te same przyczyny, które powodują skreślenie wyznawcy 
świeckiego z listy członków Kościoła, odnoszą się również 
do duchownych (por. kan. 12).

Kanon 40

§ 1. Każdy duchowny sekularyzujący się lub sekularyzowany 
jest obowiązany bez odrębnego wezwania do uregulowania wszel
kich należności tak w stosunku do władz kościelnych, jak i w sto
sunku do wiernych oraz do formalnego i protokolarnego przeka
zania osobie wyznaczonej przez Radę Synodalną wszelkich pro
wadzonych przez siebie spraw kościelnych.
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§ 2. Gdy duchowny sekularyzowany zwróci się ponownie do 
Rady Synodalnej o przyjęcie w poczet czynnych duchownych, 
wówczas Rada Synodalna może go przyjąć po zadośćuczynieniu 
następującym warunkom:

a) od momentu sekularyzacji musi upłynąć przynajmniej 
okres jednego roku,

b) petent musi złożyć stosowną'prośbę i odpowiednie przy
rzeczenie.

Kanon 41

§ 1. Wszyscy neoprezbiterzy, jak również duchowni przyjęci 
z innych Kościołów, są postawieni do dyspozycji Rady Synodal
nej.

§ 2. Rada Synodalna w porozumieniu z ordynariuszami przy
dziela neoprezbiterów do poszczególnych diecezji, względnie na 
stanowiska wydzielone.

§ 3. Przez stanowiska duszpasterskie rozumie się: stanowisko 
wikariusza parafii, katechety, kapelana, administratora parafii, 
proboszcza oraz dziekana. Przez stanowisko wydzielone rozumie 
się: stanowiska w Radzie Synodalnej, pracowników naukowych, 
kurialnych, redakcyjnych itp.

ART. 4. PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY

Kanon 42
Podziału administracyjnego Kościoła, czyli określenia liczby 

oraz granic poszczególnych diecezji, ich erygowania lub likwi
dacji dokonuje Synod lub Rada Synodalna w trybie przewidzia
nym przepisami państwowymi.

Kanon 43

§ 1. Przez terytorium administracyjne diecezji, dekanatu pa
rafii lub placówki kościelnej należy rozumieć obszar sięgający
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aż do granic najbliżej położonej sąsiedniej jednostki administra
cyjnej Kościoła.

§ 2. Dokładne określenie granic poszczególnych jednostek 
administracyjnych Kościoła podaje dekret erekcyjny każdej posz
czególnej jednostki wydany przez Radę Synodalną lub biskupa 
ordynariusza.

Kanon 44

■§ 1. Kościół dzieli się administracyjnie na diecezje, obejmu
jące województwo lub kilka województw.

§ 2. Granice diecezji określają dekrety erekcyjne, zgodnie 
z przepisami kan. 43 § 2.

Kanon 45

Diecezje pod względem administracyjnym dzielą się na de
kanaty jako jednostki zbiorowe oraz parafie i placówki kościel
ne jako pojedyncze komórki Kościoła, które mogą być parafiami 
lub placówkami misyjnymi.

Kanon 46

§ 1. Dekanaty eryguje ordynariusz diecezji za zgodą Rady 
Synodalnej.

§ 2. Dekanat powinien liczyć w zasadzie około 10 parafii, 
względnie powinna istnieć uzasadniona nadzieja, że w najbliż
szym czasie liczba taka zostanie osiągnięta.

Kanon 47

§ 1. Parafię stanowi zorganizowana oraz ideologicznie uświa
domiona przynajmniej 25-osobowa grupa wiernych.

§ 2. Parafia musi być prawnie erygowana, musi mieć w za
sadzie stałego proboszcza, Radę Parafialną, miejsce kultu i okreś
lone terytorium administracyjne.
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§ 3. Dekret o erygowaniu parafii po uchwale Rady Diece
zjalnej w jej imieniu podpisuje ordynariusz.

§ 4. Tytuł kościoła parafialnego proponują wierni parafii na 
zgromadzeniu parafialnym, po czym występują za pośrednictwem 
Rady Parafialnej z wnioskiem do ordynariusza, który podejmu
je odnośną decyzję.

Kanon 48

§ 1. Placówkę misyjną Kościoła stanowi grupa wiernych po
niżej 25 osób, niedostatecznie jeszcze zorganizowana, zaznaja
miająca się z założeniami ideologicznymi Kościoła.

§ 2. Placówkę misyjną powołuje się również wówczas gdy 
brak któregokolwiek z warunków do erygowania parafii po my
śli kan. 47 § 1— 4.

ROZDZIAŁ II —  W Ł A D Z A  P R A W O D A W C Z A

ART. 1. SYNOD OGÓLNOPOLSKI

Kanon 49

Najwyższą władzą prawodawczą w Kościele jest Synod Ogól
nopolski.

Kanon 50

§ 1. Synod Ogólnopolski ma pełnię władzy jurysdykcyjnej 
w Kościele. W tej władzy należy wyróżnić władzę święceń, która 
uprawnia biskupów i kapłanów do głoszenia Słowa Bożego, kie
rowania sumieniami wiernych w zakresie wewnętrznym, spra
wowania Ofiary Eucharystycznej i udzielania sakramentów świę
tych oraz władzę rządzenia w  zakresie zewnętrznym, czyli wła
dzę jurysdykcji.
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§ 2. Synod Ogólnopolski wybiera członków Rady Synodalnej.

Kanon 51

§ 1. Synod Ogólnopolski odbywa się co 7 lat.
§ 2. W uzasadnionych przypadkach na wniosek 2/3 członków 

Rady Synodalnej, może być zwołany Nadzwyczajny Synod Ogól
nopolski. Synod taki może odbyć się w  każdym czasie.

§ 3. Synod zwołuje Rada Synodalna 2/3 głosów przy obecno
ści 2/3 członków.

§ 4. Uchwała o zwołaniu Synodu wraz z zarysowym progra
mem obrad winna być podana do wiadomości wszystkim para
fiom za pośrednictwem właściwych ordynariuszy co najmniej 
na dwa miesiące przed rozpoczęciem Synodu. Natomiast uchwa
ła o zwołaniu Synodu Nadzwyczajnego winna być podana do 
wiadomości co najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem 
Synodu.

Kanon 52

Całość materiałów na Synod, łącznie z regulaminem i pro
gramem przygotowuje Rada Synodalna, która może powołać od
powiednie komisje do przygotowywania tych materiałów.

Kanon 53

§ 1. Rada Synodalna ma obowiązek na trzy tygodnie przed 
Synodem rozesłać mandaty członkowskie.

§ 2. Członkami Synodu są:
a) wszyscy czynni biskupi i księża, mający aktualną jurys

dykcję;
b) wszyscy świeccy członkowie Rady Synodalnej i Rad Die

cezjalnych;
c) delegat wybrany na nadzwyczajnym zgromadzeniu paraf

ialnym danej parafii.
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Kanon 54

§ 1. Synod Ogólnopolski decyduje w  sprawach:
a) wiary, moralności, kultu i dyscypliny kościelnej,
b) organizacyjnych z wyborem lub zatwierdzeniem wybra

nych na Synodach Diecezjalnych biskupów włącznie,
c) gospodarczych.
§ 2. We wszystkich wymienionych sprawach głosują zarówno 

duchowni, jak i świeccy członkowie Synodu.

Kanon 55

Do zakresu działań Synodu Ogólnopolskiego należą:
a) autorytatywne tłumaczenie wyłącznie przez biskupów 

i kapłanów, członków Synodu zasad wiary, ideologii, mo
ralności i dyscypliny kościelnej w duchu katolickim, zgod
nym ze wskazaniami organizatora Kościoła bp. Franciszka 
Hodura i podawanie tych zasad wiernym jako obowiązu
jących;

b) wybór biskupów, ewentualnie zatwierdzanie i odwoływanie 
biskupów, przyjmowanie apelacji biskupów zawieszonych 
w  swych czynnościach, udzielanie zezwolenia elektom na 
przyjęcie sakry biskupiej;

c) wybór Rady Synodalnej;
d) zatwierdzenie regulaminu Rady Synodalnej;
e) wybór Sądu Kościelnego;
f) wybór Komisji Rewizyjnej;
g) ustalenie struktury organizacyjnej Kościoła;
h) zatwierdzanie Podstawowego Prawa Kościoła i jego zrńian;
i) określenie stosunku Kościoła do innych Kościołów i wy

znań;
j) określenie stosunku Kościoła do zagadnień ogólnonarodo

wych;
k) przyjmowanie szczegółowego sprawozdania Rady Synodal

nej z całokształtu jej działalności w okresie międzysyno- 
dalnym oraz udzielanie jej absolutorium;
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1) wytyczanie planu działalności Kościoła na okres do naj
bliższego Synodu; ;

ł) decydowanie w sprawach finansowo-gospodarczych Koś
cioła przedstawionych Synodowi do rozpatrzenia przez us
tępującą Radę Synodalną.

Kanon 56

§. 1. Uchwały Synodu Ogólnopolskiego są obowiązujące dla 
całego Kościoła i muszą być bezwględnie wykonane.

§ 2. Uchwały Synodu zapadają zwykłą większością głosów 
uprawnionych do głosowania członków Synodu, obecnych na sesji 
plenarnej Synodu; większości 2/3 głosów przy obecności 2/3 
członków uprawnionych do głosowania:

a) w  kwestii aprobaty uchwał Synodu Diecezjalnego co do 
wyboru biskupa lub wyboru biskupów ordynariuszy i po
mocniczych przez głosowanie tajne;

b) w pozostałych sprawach przez głosowanie jawne.

Kanon 57

Szczegółowe sprawozdanie z przebiegu Synodu Ogólnopolskie
go oraz uchwały Rada Synodalna ogłasza w urzędowym organie 
kościelnym lub specjalnej publikacji.

Kanon 58

Obrady Synodu odbywają się według Regulaminu Synodu 
opracowanego każdorazowo przez Radę Synodalną, a przyjętego 
przez Synod na początku jego obrad.

Kanon 59

§ 1. Na posiedzeniach Synodu mogą być obecni przedstawi
ciele Urzędu do Spraw Wyznań, którym przysługuje prawo za
bierania głosu poza kolejnością mówców, składania oświadczeń
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i wniosków. Przedstawiciele Urzędu do Spraw Wyznań udziału 
w głosowaniu nie biorą.

§ 2. Rada Synodalna może zaprosić na obrady Synodu gości 
i obserwatorów, którym Synod może udzielić prawa głosu do
radczego i praw honorowych.

Kanon 60

Niezależnie od komisji synodalnych wyłonionych przez Radę 
Synodalną, Synod może powołać w czasie swych obrad jeszcze 
inne komisje, określające zakres ich działalności.

ART. 2. SYNOD DIECEZJALNY

Kanon 61

Ewentualny Synod Diecezjalny zwołuje Rada Diecezjalna po 
uzyskaniu 2/3 głosów Rady Synodalnej.

Kanon 62

Tryb zwoływania Synodu Diecezjalnego i uczestniczenia 
w nim są analogiczne do przepisów o Synodzie Ogólnopolskim.

Kanon 63

§ 1. Synod diecezjalny nie jest instancją ustawodawczą. Może 
jednak powziąć uchwały zgodnie z wytycznymi Synodu Ogólno
polskiego i postanowieniami niniejszego Prawa.

§ 2. Uchwały Synodu Diecezjalnego niezgodne z ideologią 
Kościoła oraz sprzeczne z niniejszym Prawem są nieważne. Nie
ważność uchwał stwierdza Rada Synodalna w  urzędowym orga
nie kościelnym.
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Kanon 64
/

Zasadniczym zadaniem Synodu Diecezjalnego jest:
a) dyskutowanie spraw duszpasterskich, misyjnych, admini

stracyjnych i gospodarczych diecezji;
b) uchwalenie zaleceń i instrukcji dla duchowieństwa die

cezjalnego;
c) dyskutowanie wniosków na Synod Ogólnopolski;
d) ewentualnie wybór biskupa diecezjalnego i przedstawienie 

go Radzie Synodalnej do zatwierdzenia na Synodzie Ogól
nopolskim;

e) wybór Rady Diecezjalnej.

Kanon 65

§ 1. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych 
na sesji, z wyjątkiem wyboru biskupa diecezjalnego, gdzie wy
magana jest kwalifikowana większość 2/3 głosów.

§ 2. Wszystkie głosowania są jawne, z wyjątkiem wyboru 
biskupa ordynariusza diecezjalnego.

Kanon 66

§ 1. Treść uchwał Synodu Diecezjalnego podaje Rada Die
cezjalna do wiadomości duchowieństwa i wiernych diecezji w cią
gu 1 miesiąca od zakończenia Synodu.

§ 2. Szczegółowe sprawozdanie z Synodu i wnioski na Synod 
Ogólnopolski przesyła Rada Diecezjalna Radzie Synodalnej 
w  terminie 6 tygodni od zakończenia Synodu.

Kanon 67

Synod diecezjalny odbywa się według regulaminu, opraco
wanego przez Radę Diecezjalną, uzgodnionego z Radą Synodal
ną, przyjętego na pierwszej sesji Synodu.
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ART. 3. O JURYSDYKCJI

Kanon 68

§ 1. Przez jurysdykcję rozumie Kościół uzdolnienie i prawo 
do wykonywania aktów władzy kościelnej przez instytucje i po
jedyncze osoby. Otrzymują ją biskupi poprzez wybór i przy
jęcie sakry biskupiej; kapłani poprzez przyjęcie Sakramentu 
Kapłaństwa, świeccy natomiast członkowie w wyniku wyboru 
dokonanego przez Synod Ogólnopolski.

§ 2. Jurysdykcja, czyli władza rządzenia, może być zew
nętrzna lub wewnętrzna.

Kanon 69

Władza rządzenia w zakresie zewnętrznym jest to publiczna 
władza kierowania wiernymi dla osiągnięcia przez nich uświę
cenia i zbawienia, jako głównego celu Kościoła.

Kanon 70

Władza rządzenia w zakresie zewnętrznym dzieli się na wła
dzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

Kanon 71

Władza rządzenia w zakresie zewnętrznym —■ jurysdykcja —  
może być zwyczajna, jeśli na mocy samego prawa łączy się ze 
sprawowaniem jakiegoś urzędu; może być także delegowana, gdy 
zostaje udzielona samej osobie na określony czas, lub do pewnej 
czynności.

Kanon 72

W Kościele jurysdykcję zwyczajną posiadają:
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a) Synod Ogólnopolski, jako przedstawicielstwo całego Koś
cioła;

b) Rada Synodalna, wybrana na Synodzie Ogólnopolskim — 
w okresie międzysynodalnym.

Kanon 73

§ 1. Władzę rządzenia, czyli jurysdykcję zwyczajną —  na 
mocy samego prawa —> mają:

a) w granicach powierzonych sobie diecezji biskupi ordy
nariusze;

b) proboszczowie’ lub administratorzy w powierzonych sobie
§ 2. Pierwszy Biskup łącznie z Radą Synodalną, jako jej prze

wodniczący, ma władzę jurysdykcji zwyczajnej w całym Kościele. 
Otrzymuje ją de facto —  w chwili wyboru przez Synod Ogól
nopolski, de iure — z chwilą otrzymania sakry biskupiej.

§ 3. Biskupi ordynariusze diecezji otrzymują jurysdykcję 
zwyczajną z chwilą wyboru ich przez Synod Ogólnopolski i przy
jęcie sakry biskupiej.

§ 4.. Biskup koadiutor warszawski —  na mocy niniejszego 
Prawa — może pełnić funkcje wynikające z władzy święceń 
w całym Kościele po uprzednim porozumieniu się z Pierwszym 
Biskupem, a biskupi pomocniczy —  po porozumieniu się z bis
kupem ordynariuszem.

§ 5. Proboszczowie i administratorzy parafii otrzymują ju
rysdykcję na podstawie nominacji właściwego ordynariusza 
z chwilą urzędowego objęcia parafii.

Kanon 74

§ 1. Wszyscy posiadający jurysdykcję zwyczajną mogą część 
swoich kompetencji przekazać innym, czyli delegować jurysdyk
cję.
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§ 2. Władza delegowana wygasa:
a) po wykonaniu zlecenia:
b) po upływie czasu, na który była udzielona;
c) w przypadku rezygnacji ze strony delegowanego.
Delegowany działa nieważnie, jeśli przekracza granice swego
zlecenia lub działa po upływie czasu, w którym miał wykonać
zlecenie.

Kanon 75

§ 1. Duchowni nie mający jurysdykcji zwyczajnej lub dele
gowanej, nie mogą godziwie, a w przypadku udzielania Sakra
mentu Pokuty i Sakramentu Małżeństwa nie mogą ważnie wy
konywać czynności wypływających z władzy święceń.

§ 2. Duchowni sprawujący czynności kościelne bez jurysdykcji 
obciążają swe sumienie, czyli grzeszą, a nadto narażają się na 
kary dyscyplinarne i kary kościelne.

§ 3. W przypadku naglącej konieczności lub w przypadku 
nieświadomości, duchowny wykonuje akty kościelne godziwie 
i ważnie, ponieważ ze względu na dobro wiernych brak jurys
dykcji u duchownego uzupełnia wówczas Kościół.

Kanon 76

§ 1. Ordynariusz może zawiesić lub cofnąć jurysdykcję pod
ległym sobie osobom duchownym:

a) we własnym zakresie;
b) na skutek wyroku Sądu Kościelnego.
§ 2. O zawieszeniu lub cofnięciu jurysdykcji ordynariusz 

powiadamia zainteresowanego na piśmie z podaniem przyczyn 
oraz zakresu trwania zawieszenia w czynnościach kapłańskich, 
lub cofnięcia jurysdykcji.

§ 3. O ile duchowny, któremu ordynariusz zawiesił lub cofnął 
jurysdykcję czuje się pokrzywdzony, może się odwołać do Rady 
Synodalnej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania na piśmie tej 
decyzji.
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§ 4. Rada Synodalna może zdecydować sama lub skierować 
sprawę do Sądu Kościelnego celem rozpatrzenia.

§ 5. Decyzję biskupa ordynariusza może uchylić Rada Syno
dalna większością 3/4 głosów.

§ 6. Rada Synodalna może zawiesić jurysdykcję pierwszego 
biskupa, biskupa koadiutora, biskupa pomocniczego, biskupa 
współpracownika na jakiś czas lub na stałe.

§ 7. Zawieszony biskup może się odwołać do Synodu Ogólno
polskiego, jednakże do czasu podjęcia uchwały przez Synod za
wieszenie pozostaje w mocy.

§ 8. Odwołanie się biskupa do Synodu Ogólnopolskiego winno 
być przedłożone Radzie Synodalnej nie później niż na dwa ty
godnie przed rozpoczęciem obrad Synodu Ogólnopolskiego.

§ 9. Cofnięcie lub zawieszenie jurysdykcji jest karą, dlatego 
też dotknięty nią biskup lub kapłan odczuwa jej skutki przez 
wzbronienie mu wykonywania jego funkcji kościelnych oraz poz
bawienie pomocy materialnej ze strony Kościoła.

§ 10. Dotknięty cofnięciem lub zawieszeniem jurysdykcji bi
skup lub kapłan nie traci przywileju noszenia szat duchownych 
i prawa do tytułu ksiądz.

ROZDZIAŁ III — W Ł A D Z A  W Y K O N A W C Z A

Kanon 77

Władzami wykonawczymi Kościoła są:
a) Rada Synodalna,
b) Rady Diecezjalne,
c) Rady Parafialne

Kanon 78

§ 1. Członkostwo w radach Kościoła jest honorowe, a stano
wiska bezpłatne. Członkom rad przysługuje jedynie zwrot kosz
tów podróży.
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§ 2. W radach Kościoła zasiadać mogą mężczyźni i kobiety,
o wypróbowanej wierności wobec Kościoła, nie karani sądownie 
obywatele PRL, w zasadzie nie młodsi niż 23 lat.

Kanon 79

§ 1. O ile Prawo niniejsze stanowi inaczej, wszystkie wła
dze z wyboru sprawują swoje funkcje do czasu przejęcia ich 
przez nowo wybrane władze. Ponowny wybór do władz kościel
nych jest dopuszczalny.

§ 2. Określony w niniejszym prawie czas trwania kadencji 
liczy się od dnia wprowadzenia w urzędowanie, względnie od 
dnia pierwszego posiedzenia.

Kanon 80

§ 1. Władze kościelne posiadają właściwość terytorialną każda 
wT swoim okręgu.

§ 2. Właściwość rzeczową władz kościelnych ustala Prawo 
niniejsze w przepisach o zakresie ich działania.

§ 3. Władze kościelne przestrzegają z urzędu swej właściwoś
ci. Spory o właściwość rozstrzyga najbliższa wspólna władza 
przełożona.

§ 4. Władze kościelne załatwiają sprawy samodzielnie, o ile 
przepisy nie wymagają załatwienia w porozumieniu z inną wła
dzą kościelną lub za jej zgodą.

§ 5. W toku postępowania kolegialne władze kościelne wy
dają postanowienia w formie uchwały.

§ 6. Jeżeli Prawo niniejsze przewiduje uprawnienia do wyda
wania postanowień jednoosobowych, to mają one formę decyzji.

ART. 1. RADA SYNODALNA

Kanon 81

§1. Rada Synodalna posiada pełnię władzy jurysdykcyjnej, 
przekazaną jej w imieniu Kościotó przez Synod Ogólnopolski na 
okres międzysynodalny.
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§ 2. Rada Synodalna jest w okresie międzysynodalnym wła
dzą najwyższą w Kościele. Jej podlegają w  drodze nadzoru 
wszystkie pozostałe rady (diecezjalne i parafialne), biskupi die
cezjalni, wszyscy inni duchowni oraz wierni Kościoła i wszystkie 
instytucje wewnątrzkościelne.

§ 3. Rada Synodalna ma także prawo uchylać wyroki Sądu 
Kościelnego i polecać rozpatrzyć sprawę od nowa w zmienionym 
składzie sędziów.

Kanon 82

§ 1. Radę Synodalną powołuje Synod Ogólnopolski na cały 
okres międzysynodalny.

§ 2. W skład Rady Synodalnej wchodzą:
a) przewodniczący z tytułem Pierwszego Biskupa, którego 

wybiera Synod Ogólnopolski na okres 7 lat. Jest nim każ
dorazowy ordynariusz warszawski;

b) biskup koadiutor warszawski z prawem następstwa;
c) wszyscy konsekrowani biskupi oraz księża administrato

rzy diecezji;
d) wszyscy infułaci będący czynnymi kapłanami;
e) kierownik Sekcji Starokatolickiej Chrześcijańskiej Aka

demii Teologicznej;
f) wszyscy kanclerze kurii biskupich;
g) wszyscy czynni dziekani;
h) prezes lub delegat Społecznego Towarzystwa Polskich Ka

tolików;
i) po dwóch delegatów świeckich z każdej diecezji.
§ 3. Gdyby w okresie międzysynodalnym zaszła potrzeba 

wykluczenia któregokolwiek z członków —  Rada Synodalna wład
na jest to czynić większością 4/5 głosów, przy obecności 2/3 
członków Rady.

§ 4. Rada Synodalna wyłania spośród siebie lub powołuje 
spoza swego grona Prezydium, w skład którego wchodzą: prze
wodniczący, sekretarz i skarbnik. Wszyscy trzej członkowie wy
bierani są przez Synod Ogólnopolski, urzędują permanentnie
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i odpowiadają osobiście za powierzone sobie odcinki pracy przed 
Radą Synodalną.

Kanon 83

§ 1. Rada Synodalna czuwa nad wykonaniem uchwał Synodu, 
nad czystością doktryny i ideologii Kościoła, koordynuje dzia
łalność diecezji, przyjmuje i rozpatruje wnioski biskupów ordy
nariuszy diecezji i rad diecezjalnych, kontroluje działalność posz
czególnych diecezji w zakresie kościelnym, administracyjnym 
i majątkowo-finansowym.

§ 2. Rada Synodalna decyduje w sprawach:
a) interpretacji Podstawowego Prawa Kościoła Polskokatolic- 

kiego,
b) erygowania nowych diecezji,
c) mianowania rektora seminarium,
d) zatwierdzania administratora diecezji w wypadku wakansu 

na stanowisku biskupa oraz wyboru kandydatów na bis
kupów współpracowników i biskupów tytularnych,

e) zatwierdzania planu misyjnego i wydawniczego oraz rocz
nego budżetu Kościoła,

f) zatwierdzania i zmiany statutów i regulaminów,
g) powoływania Komisji Synodalnych i ustalania tematyki 

obrad dla Synodu Ogólnopolskiego oraz udzielania zgody 
na zwoływanie Synodu Diecezjalnego,

h) ustalania i zmian przepisów liturgicznych na podstawie 
opinii Komisji Teologicznej,

i) zawieszania w funkcjach biskupów i przyjmowania ape
lacji zawieszonych i sekularyzowanych karnie duchownych,

j) nabywania i zbywania nieruchomości,
k) dopuszczania kandydatów do święceń kapłańskich i przyj

mowania do Kościoła duchownych innych wyznań,
1) przyjmowania lub odrzucania rocznego sprawozdania 

biskupów ordynariuszy diecezji i Rad Diecezjalnych,
ł) aprobowania planu pracy na rok następny, przedstawio

nego przez ordynariuszy diecezji i Rady' Diecezjalne.
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§ 3. Rada Synodalna udziela swej opinii w sprawie powołania 
kierownika Sekcji Teologii Starokatolickiej w Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej oraz udziela misji kanonicznej do naucza
nia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i w Wyższym 
Seminarium Duchownym pomocniczym pracownikom nauki.

§, 4. Prezydium Rady Synodalnej ma prawo w  imieniu Rady 
Synodalnej:

a) wydawać listy, dekrety, odezwy i rezolucje do całego 
Kościoła w  imieniu całego Kościoła;

b) powoływać i zwalniać pracowników tak duchownych jak 
i świeckich na stanowiska wydzielone w Kościele;

c) koordynować sprawy gospodarcze i budżetowe całego 
Kościoła;

d) sprawować nadzór nad wychowaniem i dokształcaniem 
kleru, szczególnie w zakresie organizowania kursów szko
lenia, przyjmowania kandydatów na studia w  Chrześci
jańskiej Akademii Teologicznej i w  Wyższym Seminar
ium Duchownym;

e) koordynować działalność misyjną w całym Kościele;
f) udzielać wytycznych w sprawach wydawniczych Kościoła;
g) reprezentować Kościół na zewnątrz.

Kanon 84

§ 1. Wykonawcą uchwał i postanowień Rady Synodalnej i jej 
Prezydium jest przewodniczący i sekretarz Rady.

§ 2. Wszelkie pisma w imieniu Rady Synodalnej podpisuje 
przewodniczący i sekretarz, lub —  gdy chodzi o sprawy finan
sowo-gospodarcze —  przewodniczący i skarbnik.

§ 3. Za całokształt swej działalności Rada i jej Prezydium 
odpowiada przed Synodem, na którym składa oficjalne sprawo
zdanie i ubiega się o absolutorium.

Kanon 85

§ 1. Radę Synodalną zwołuje przewodniczący:
a) sesje zwyczajne Rady Synodalnej odbywają się w miarę
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potrzeby, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku i zwoły
wane śą przez przewodniczącego;

b) sesje nadzwyczajne mogą być zwoływane na życzenie 2/3 
członków Rady. .

§ 2. Uchwały Rady Synodalnej zapadają zwykłą większością 
głosów, w sprawach dyscyplinarnych duchownych, przy inter
pretacji niniejszego Prawa bezwględną większością głosów przy 
obecności 2/3 członków Rady. Posiedzenia Rady przy udziale 
mniej, niż 2/3 członków są nieważne.

§ 3. Przewodniczący Rady winien każdą sesję Rady zapowia
dać osobnym pismem, przynajmniej na 7 dni naprzód z poda
niem programu obrad.

Kanon 86

Szczegółowy regulamin obrad Rady Synodalnej i Prezydium 
Rady oraz obowiązki członków Prezydium Rady uchwala Rada 
Synodalna.

ART. 2 RADY DIECEZJALNE

Kanon 87

W  skład Rady' Diecezjalnej wchodzą:
a) ordynariusze diecezji jako przewodniczący z urzędu,
b) wszyscy dziekani diecezji, '
c) po jednym świeckim wyznawcy z każdego dekanatu danej 

diecezji, wybranym na Synodzie Diecezjalnym.

„ Kanon 88

§ 1. Rada Diecezjalna decyduje w sprawach przedstawionych 
przez ordynariusza, a w szczególności w sprawach:

a) erygowania nowych dekanatów i nowych parafii,
b) zwoływania Synodów Diecezjalnych i . zjazdów księży,
c) ustalania planu misji w diecezjach,.



d) ustalania rocznego budżetu diecezji,
e) w sprawie nabywania i zbywania hieruchomości —  za 

zgodą Prezydium Rady Synodalnej.
§ 2. Nadto Rada Diecezjalna może opracowywać i przedstaw 

wiać odnośne wnioski dla Rady Synodalnej.
§ 3. Wykonawcą uchwał i postanowień Rady Diecezjalnej jest 

biskup ordynariusz. • ■ ■

Kanon 89

§ 1. Rada Diecezjalna odpowiada za swą działalność przed 
Synodem Diecezjalnym, który ją powołuje na okres międzysy- 
nodalny i rozwiązuje, udzielając absolutorium.

§ 2. W  przypadku szczególnej wagi, gdy chodzi o zagrożone 
dobro Kościoła, lub diecezji, może Radą Diecezjalną zawiesić 
w czynnościach Rada Synodalna większością 3/4 głosów obecnych 
na sesji. W  takim przypadku w porozumienia z ordynariuszem 
Rada Synodalna zwołuje w ciągu trzech miesięcy Synod Die
cezjalny. Gdyby zwołanie Synodu Diecezjalnego było niemożliwe, 
Rada mianuje zwykłą większością głosów trzech doradców bis
kupa ordynariusza, którzy pod jego przewodnictwem przyjmują 
na siebie kompetencje Rady Diecezjalnej na czas określony przez 
Radę Synodalną. Doradcami mogą być duchowni lub świeccy.

§ 3! Rada Diecezjalna składa roczne sprawozdania ze swej 
działalności Radzie Synodalnej do końca stycznia każdego następ
nego roku ża rok miniony.

Kanon 90

Szczegółowy regulamin Rad Diecezjalnych przedstawiają Ra
dy Diecezjalne do aprobaty Radzie Synodalnej.

ART. 3. RADY PARAFIALNE
i; -
Kanon 91

§ 1/ Radę Parafialną wybiera na okres dwuletni Walne Zgro
madzenie Parafialne zwoływane przez miejscowego proboszcza 
lub administratora.
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§ 2. Skład liczebny Rady Parafialnej —  według uznania 
Walnego Zgromadzenia —  zamyka się liczbą od 6 do 12 człon
ków.

§ 3. Wybory na członków Rady Parafialnej odbywają się za 
pomocą głosowania jawnego przez podniesienie ręki, przy czym 
wymagana jest do wyboru bezwzględna większość głosów obec
nych na Walnym Zgromadzeniu Parafialnym.

Kanon 92

§1. W skład Rady Parafialnej wchodzą: przewodniczący, któ
rym z reguły ,jest osoba świecka, zastępca przewodniczącego, 
sekretarz, skarbnik, przewodniczący organizacji przykościelnych 
danej placówki oraz radni.

§ 2. W 'każdym zebraniu Rady Parafialnej ma prawo uczest
niczyć z prawem głosu proboszcz, dziekan, biskup ordynariusz. 
Wikariusze parafialni mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady 
Parafialnej, jednak mają jedynie głos doradczy.

3. Imienny skład Rady Parafialnej musi być w ciągu mie
siąca zgłoszony ordynariuszowi do wiadomości.

Kanon 93

§ 1. Zadaniem Rady Parafialnej jest zarządzanie majątkiem 
parafialnym oraz pomoc moralna i materialna miejscowemu du
chowieństwu i wiernym w ich pracy.

§ 2. Rada Parafialna —  o ile reprezentuje parafię, która 
jest parafią polskokatolicką od lat 30 —  może ubiegać się u Ra
dy Synodalnej o nadanie dla parafii prawa wyboru proboszcza 
w  drodze konkursu.

Kanon 94

§ 1. Do zadań szczegółowych Rady Parafialnej należy:
a) kierowanie sprawami gospodarczymi i odpowiedzialność 

za majątek parafialny,
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b) opracowywanie planów gospodarczych w celu przedłożenia 
ich do aprobaty Radzie Diecezjalnej,

c) opieka, konserwacja, remont kościoła, plebanii, budynków 
gospodarczych, inwentarza parafii,

d) składania rocznych sprawozdań z działalności gospodarczej 
przed Walnym Zgromadzeniem Parafialnym,

e) decydowanie o obciążeniach majątkowych w granicach 
posiadanych środków pieniężnych,

f) zabezpieczenie utrzymania dla proboszcza lub administra
tora parafii przez stałą miesięczną pomoc finansową z fun
duszów parafialnych,

g) kolportaż wydawnictw kościelnych,
h) organizowanie uroczystości parafialnych i imprez na te

renie parafii,
i) koordynowanie działalności poszczególnych organizacji 

danej placówki,
j) zbieranie dowolnych ofiar na terenie kościelnym na cele 

ogólnokościelne i regularne przekazywanie ich do Kurii 
Biskupiej.

§ 2. Wymienione w § 1 niniejszego kanonu prace podejmuje 
i prowadzi Rada Parafialna na podstawie uchwały Rady i z włas
nych lub uzyskanych na te cele funduszy, jednak zawsze w poro
zumieniu z proboszczem.

§ 3. Wykonanie uchwał Rady Parafialnej należy do jej prze
wodniczącego i sekretarza, lub —  gdy chodzi o sprawy finan
sowo-gospodarcze —  do przewodniczącego i skarbnika.

Kanon 95

Posiedzenie Rady Parafialnej zwołuje przewodniczący:
a) z własnej inicjatywy przynajmniej raz w miesiącu, przy 

czym termin posiedzenia powinien uzgodnić z probosz
czem (administratorem);

b) na wniosek 3/4 członków Rady zgłoszony na piśmie,
c) na wniosek proboszcza.

189



Kanon 96

§ 1. W przypadku naruszenia przez członków Rady Para
fialnej przepisów Prawa, obowiązujących praw państwowych lub 
gdy chodzi o zagrożone dobro Kościoła, proboszcz (administrator) 
winien wyrazić swój sprzeciw, a w razie sporu odnieść się do 
dziekana z wnioskiem o zawieszenie uchwały Rady Parafialnej, 
odnośnie do której zgłosił sprzeciw.

§ 2. Dziekan bada sprawę, łagodzi spór, lub zgłasza do Rady 
Diecezjalnej wniosek o zawieszenie Rady Parafialnej.

§ 3. Jeśli Rada Diecezjalna wniosek dziekana zatwierdzi, 
wówczas dziekan zwołuje Walne Zgromadzenie Parafialne, na 
którym dokonuje się wyborów nowej Rady w trybie przewidzia
nym przez kan. 101. ,

Kanon 97

Rada Parafialna kończy swą dwuletnią kadencję na Walnym 
Zgromadzeniu Parafialnym po złożeniu sprawozdania z całokształ
tu swej działalności gospodarczej, misyjnej i propagando wo-wy- 
dawniczej oraz uzyskaniu absolutorium udzielonego przez co 
najmniej 2/3 wiernych danej parafii, obecnych na Zgromadzeniu.

Kanon 98

Regulamin ' Rad Parafialnych przedstawiają dziekani Radzie 
Synodalnej.

ART. 4. ZGROMADZENIE PARAFIALNE

Kanon 99

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Parafialne wszystkich wier
nych danej placówki zwołuje proboszcz lub administrator przy
najmniej raz w roku w celu omówienia aktualnych spraw danej

190 /



placówki i zreferowania stanu parafii dziekanowi lub na wnio
sek 3/4 członków Rady Parafialnej.

Kanon 100

§ 1. Na miesiąc przed mającym się odbyć Synodem Diece
zjalnym lub Ogólnopolskim odbywają się Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenia Parafialne w celu dokonania wyboru delegatów 
na Synod według otrzymanych instrukcji.

§ 2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Parafialne zwołuje również 
przewodniczący Rady Parafialnej lub dziekan na zarządzenie 
ordynariusza diecezji (por. kan. 96 § 3).

Kanon 101

§ 1. Zwołanie Walnego Zgromadzenia Parafialnego i Nadzwy
czajnego Zgromadzenia Parafialnego winno być zapowiedziane 
na 14 dni naprzód z ambony oraz ogłoszone na drzwiach kościo
ła przez wywieszenie zawiadomienia.

§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Parafialne wybiera Ra
dę Parafialną.

§ 3. Zwyczajne i Nadzwyczajne Zgromadzenie Parafialne mo
że omawiać wszystkie sprawy postawione na porządku dzien
nym zebrania.

§ 4. O ile parafia otrzymała od Rady Synodalnej prawo wy
boru proboszcza drogą konkursu — wówczas wybory proboszcza 
odbywają się na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Parafialnym.

ROZDZIAŁ IV —  W Ł A D Z A  K O N T R O L U J Ą C A

Kanon_102

§ 1. Zgodnie z kan. 55 lit. f) Synod Ogólnopolski powołuje 
Komisję Rewizyjną.

§ 2 Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków i 3 zastępców 
wybranych na oikres międzysynodalny.
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§ 3. Do członków Komisji Rewizyjnej stosuje się zasady usta
lone w kan. 78.

§ 4. Komisja Rewizyjna kontroluje wszechstronnie działalność 
Rady Synodalnej, działalność diecezji, Kurii Biskupich i Rad Die
cezjalnych przynajmniej dwa razy do roku.

§ 5. Komisja Rewizyjna występuje z oceną działalności kon
trolowanych organów Kościoła przed Synodem, stawia wnioski
o udzielenie absolutorium, względnie postuluje naprawienie nie
dociągnięć.

§ 6. Wnioski opracowane przez Komisję Rewizyjną w okre
sie międzysynodalnym a dotyczące jednostek podległych Radzie 
-— wykonuje Rada Synodalna.

§ 7. Regulamin pracy swojej Komisja Rewizyjna opracowuje 
we własnym zakresie i przesyła do aprobaty Radzie Synodalnej.

ROZDZIAŁ V —  W Ł A D Z A  D Y S C Y P L I N A R N A

Kanon 103

§ 1. Władzę dyscyplinarną w Kościele sprawuje Sąd Kościel
ny mający siedzibę przy Radzie Synodalnej w  Warszawie.

§ 2. Władza dyscyplinarna Kościoła jest w swych orzecze
niach niezależną od władzy wykonawczej w Kościele.

Kanon 104

§ 1. Na czele Sądu stoi przewodniczący wybierany przez Sy
nod.

§ 2. W skład Sądu wchodzi poza przewodniczącym dwóch 
sędziów i dwóch zastępców wybieranych przez Synod Ogólno
polski.

§ 3. Sąd orzeka w składzie trzyosobowym, powoływanym 
przez przewodniczącego Sądu każdorazowo do rozpatrzenia spra
wy.

§ 4. Sąd może w razie potrzeby powołać biegłych.
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Kanon 105

§ 1. Sąd władny jest rozpatrywać wszelkie wykroczenia prze
ciw dyscyplinie kościelnej, sprawy sporne między duchownymi 
i świeckimi, o ile ci ostatni poddadzą się temu Sądowi oraz inne 
sprawy przekazane Sądowi przez Radę Synodalną lub ordynariu
sza diecezji.

§ 2. Wszystkie sprawy wnoszone do Sądu winny być wnie
sione na piśmie.

Kanon 106

§ 1. Od wyroku Sądu Kościelnego przysługuje stronom od
wołanie do Rady Synodalnej, która może uchylić wyrok i skie
rować sprawę do ponownego rozpatrzenia w innym składzie.

§ 2. Złożenie w terminie odwołania przez stronę nie zawiesza 
wykonania wyroku Sądu.

Kanon 107

Tryb pracy Sądu Kościelnego określa osobny statut i regula
min, zatwierdzony przez Radę Synodalną.

Kanon 108

Wykonanie wyroku Sądu Kościelnego należy do ordynariusza 
diecezji, a w sprawach ogólnokościelnych —  do Rady Synodalnej.

ROZDZIAŁ VI —  H I E R A R C H I A  K O Ś C I E L N A  
I K L E R  

ART. 1. BISKUPI

Kanon 109

§ 1. Kandydat na biskupa winien odpowiadać następującym 
warunkom:

a) posiadać wykształcenie teologiczne,
b) odznaczać się przykładnym życiem religijnym i moralnym,
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według słów św. Pawła Apostoła (I T. 5, 1— 3),
c) mieć za sobą przynajmniej 15 lat pracy kapłańskiej i admi

nistracyjnej w Kościele,
d) odznaczać się wypróbowaną wiernością dla ideologii Koś

cioła Polskokatolickiego, zdolnością organizacyjną i gor
liwością kapłańską.

§ 2. Synod może dla słusznych powodów dyspensować kan
dydata z jednego z powyższych warunków formalnych (tj. z p. c).

Kanon 110

§ 1. Kandydatów na stanowisko biskupa typuje Rada Syno -̂ 
dalna lub Rada Diecezjalna większością 2/3 głosów, przy obec
ności przynajmniej 2/3 swych członków upewniając się, czy wła
dze państwowe nie zgłaszają zastrzeżeń do wytypowanych kan
dydatów.

§ 2. Synod Ogólnopolski i Synod Diecezjalny może przyjąć 
lub odrzucić przedstawione kandydatury.

§ 3. Kandydatowi przysługuje prawo nieprzyjęcia wyboru 
bez podawania przyczyn.

Kanon 111

Synod Ogólnopolski lub Synod Diecezjalny wybiera kandy
data na biskupa spośród przyjętych kandydatów większością 2/3 
głosów przy obecności 2/3 członków uprawnionych do głosowania.

Kanon 112

Synod Ogólnopolski może wybrać dowolną ilość biskupów, na
tomiast Synod Diecezjalny wybiera tylko jednego biskupa, ordy
nariusza diecezji.

Kanon 113

§ 1. Biskupi konsekrowani mogą zajmować stanowiska Pierw
szego Biskupa, biskupów ordynariuszy i biskupów współpraco
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wników: biskupa koadiutora- warszawskiego z prawem następ
stwa.

§ 2. Biskup koadiutor warszawski, ordynariusze i biskupi 
współpracownicy mają obowiązek mieszkać w siedzibie swoich 
diecezji i wykonywać obowiązki pasterskie.

§ 3. Pierwszy Biskup jako przewodniczący Rady Synodalnej 
mieszka w mieście, będącym siedzibą Rady Synodalnej.

Kanon 114

§ 1. Biskupowi elektowi, wybranemu na Synodzie Diecezjal
nym, udziela się sakry biskupiej po potwierdzeniu tego wyboru 
przez Synod Ogólnopolski.

§ 2. Biskup elekt rządzi diecezją na zasadzie jurysdykcji 
udzielonej mu przez Radę Synodalną aż do czasu potwierdzenia 
jego wyboru przez Synod Ogólnopolski i otrzymania zezwolenia 
na przyjęcie sakry biskupiej.

§ 3. W razie nieprzyjęcia sakry w  terminie określonym przez 
Synod Ogólnopolski, o ile nie złożyły się na to obiektywne przy
czyny, elekt traci prawo do otrzymania sakry. Rada Synodalna 
decyduje o zwołaniu ponownie Synodu Diecezjalnego i w  tym 
przypadku sam ustosunkuje się do nowego elekta, udzielając mu 
zezwolenia na przyjęcie sakry oraz wysuwając głównego kon- 
sekratora.

Kanon 115

§ 1. Wyznaczenie głównego konsekratora należy do Synodu 
lub Rady Synodalnej.

§ 2. Konsekracja odbywa się w zasadzie w kraju.
§ 3. O czasie i miejscu konsekracji decyduje Rada' Synodalna.

Kanon 116

Biskup ordynariusz posiada jurysdykcję zwyczajną w obrębie 
całej diecezji i jest odpowiedzialny przed Synodem Diecezjalnym
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i Ogólnopolskim oraz przed Radą Synodalną za wykonanie swych 
obowiązków przewidzianych prawem.

Kanon 117

§ 1. Jako związana z Sakramentem Kapłaństwa, godność i ty
tuł biskupa są dożywotnie, z wyjątkiem wypadku sekularyzacji, 
natomiast urząd przewodniczącego oraz ordynariusza lub współ
pracownika trwa określoną kadencję w  zależności od uchwały 
Rady Synodalnej.

§ 2. Biskup ordynariusz może w dowolnym czasie zrezygno
wać ze swego stanowiska, składając odpowiednio uzasadnioną re
zygnację Synodowi. Synod lub Rada Synodalna mogą rezygnację 
przyjąć lub oddalić.

§ 3. Synod może odwołać każdego biskupa z jego stanowiska.
§ 4. Rada Synodalna może zawiesić większością 2/3 głosów 

biskupa w pełnieniu obowiązków i przygotować odpowiednie 
wnioski na Synod Ogólnopolski.

§ 5. Zawieszony w czynnościach biskup ma prawo odwołania 
do Synodu Ogólnopolskiego. Odwołanie się biskupa do Synodu 
winno wpłynąć do Rady Synodalnej nie później niż na dwa ty
godnie przed rozpoczęciem obrad Synodu Ogólnopolskiego.

§ 6. Rada Synodalna może biskupa, który zrezygnował ze 
stanowiska lub został odwołany, przenieść na emeryturę, wyzna
czając odpowiednie uposażenie emerytalne.

Kanon 118

§ 1. Ordynariusz jest najwyższym zwierzchnikiem duchownym 
swojej diecezji, rzecznikiem kultu i liturgii oraz wykonawcą 
postanowień Rady Synodalnej i Rady Diecezjalnej.

§ 2. W szczególności ordynariusz diecezji:
a) jako przewodniczący Rady Diecezjalnej reprezentuje die

cezję na zewnątrz,
b) wydaje dekrety, rozporządzenia oraz listy pasterskie w za

kresie swej diecezji;
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c) mianuje duchownych na wszelkie stanowiska kościelne 
w diecezji w zakresie przewidzianym Prawem oraz odwo
łuje duchownych z zajmowanych stanowisk,

d) w oparciu o kan. 12 § 1 i § 2 usuwa wiernych świeckich 
z listy członków Kościoła na wniosek Rady Parafialnej 
lub wskutek orzeczenia Sądu Kościelnego,

e) sprawuje funkcje biskupie, jak udzielanie święceń kandy
datom do kapłaństwa zaaprobowanym przez Radę Synodal
ną, udziela Sakramentu Bierzmowania, wizytuje parafie,

f) może uczestniczyć we wszystkich zebraniach kościelnych 
w swej diecezji.

§ 3. Wprowadzenie ordynariusza na urząd odbywa się pod
czas Synodu po odczytaniu jego życiorysu i odebraniu przysięgi 
lub w drodze wykonania uchwały Synodu przez przewodniczące
go Rady Synodalnej.

§ 4. Ordynariusz rozpoczyna urzędowanie po odbyciu ingre
su. Ingresem jest uroczyste wprowadzenie do katedry biskupiej. 
Ingres powinien się odbyć w ciągu miesiąca od daty aprobaty 
ordynariusza przez władze państwowe.

Kanon 119

Ordynariusz winien kierować swoją diecezją w porozumie
niu i w jedności z Radą Synodalną i Radą Diecezjalną w zakre
sie przewidzianym prawem kościelnym.

Kanon 120

§ 1. Synod Ogólnopolski, lub Rada Synodalna mogą przydzie
lić ordynariuszowi biskupów współpracowników.

§ 2. Biskup współpracownik jest zależny od ordynariusza, 
a jego obowiązki określa Rada Synodalna.

Kanon 121

§ 1. Ordynariusz jest obowiązany stale przobywfić w nvvh.|»*J 
diecezji.
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§ 2. W  raźie konieczności wyjazdu z diecezji na okręg dłuższy 
niż 10 dni, jest obowiązany zawiadomić o tym Radę Synodalną.

§ 3. W  przypadku wakansu na stanowisku ordynariusza die
cezji przekraczającego okres 2 miesięcy, zarząd diecezji przejmu
je administrator powołany przez Radę Synodalną.

§ 4. O ile wakans diecezji przedłuża się ponad 6 miesięcy, 
Rada Synodalna zwołuje Synod Diecezjalny celem wyboru bis
kupa ordynariusza.

Kanon 122

§ 1. Pierwszy Biskup,. biskup koadiutor warszawski z pra
wem następstwa, ordynariusze, biskupi współpracownicy ..i bisku
pi elekci używają stroju przewidzianego dla duchownych z na
stępującymi uzupełnieniami:

a) fioletowe obszywki przy sutannie,
b) fioletowy biret, piuska, pektorał, pas,
c }  pierścień, '
d) biskupi krzyż z łańcuchem.
§ 2. Zaleca się skromność i prostotę w stroju i dystynkcjach 

biskupich, a to zgodnie z duchem Ewangelii właściwym Kościo
łom starokatolickim.

Kanon 123

§ 1. Do uroczystych funkcji kościelnych biskup-może używać 
szat fioletowych.

§ 2. Przez pojęcie uroczystych funkcji kościelnych rozumie
się:

a) uroczyste celebry biskupiej
b) udzielanie święceń,

‘ c) wizytacje parafii.

Kanon 124

§ 1. Biskupi, wybrani bądź na Synodzie Ogólnopolskim, bądź 
na Synodzie Diecezjalnym składają przysięgę przed Synodem lub 
Radą Synodalną według następującej formuły:
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„Przyjmuję wybór na biskupa, Kościoła. Pólskokatolickiego 
oraz świadom praw i obowiązków, wynikających z tego stanowi
ska, . przyrzekam pracować według najlepszej'5 mej wiedzy i woli 

,dla chwały Bożej, c&a dobra i rozwoju Kościoła Polskokatolickie- 
go oraz dla pożytku naszej Ojczyzny. Przyrzekam strzec depozy
tu wiary zawartej w Piśmie św. i Tradycji, troszczyć się o du
chownych i świeckich wyznawców Kościoła oraz obowiązki swe 
wypełniać sumiennie, obiektywnie i gorliwie. Biorę Boga na-świai- 
dka moich słów i wzywając Jego pomocy przysięgam na Ewan
gelię i Krzyż Chrystusa dotrzymać co ślubowałem. Tak mi do
pomóż, Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy święci. Amen”.

§ 2. Ordynariusze składają ślubowanie na wierność Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej przed przedstawicielami władz pań
stwowych, zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami 
państwowymi.

ART. 2. DZIEKANI

Kanon 125

Łącznikiem między księżmi dekanatu i ordynariuszem diecezji 
jest dziekan.

Kanon 126

§ 1. Dziekanem może zostać proboszcz wyróżmąjący;^się do
świadczeniem duszpasterskim i zdolnościami organizacyjnymi.

§ 2. Kandydatów na dziekana wybierają 'księża danego de
kanatu, spośród których dziekanem mianuje biskup ordynariusz.

Kanon 127

§ /1 . tóziekan może z urzędu swego ustąpić, składając rezy- 
gnację Radzie Diecezjalnej. Dziekan może być również odwoła
ny przez Radę Diecezjalną. '

§ 2. Ustępujący lub zwolniony ze stanowiska dziekan traci 
odznaki i przywileje związane z urzędem dziekańskim.



§ 3. Zarówno o wyborze i nominacji dziekana, jak i o zwol
nieniu jego ze stanowiska należy zamieścić komunikat w organie 
urzędowym Kościoła.

ivanon iza

§ 11. Zadaniem dziekana jest sprawowanie nadzoru nad deka
natem i koordynowanie w nim prąc duszpasterskich, misyjnych 
i organizacyjnych, za co odpowiada bezpośrednio przed Radą Sy
nodalną,

§ 2, Dziekan reprezentuje . również sprawy księży swego 
dekanatu w Radzie Diecezjalnej, względnie może przedstawić 
je na piśmie Radzie Synodalnej.

Kanon 129

Osobny regulamin uchwalony przez Radę Synodalną określa 
tryb pracy oraz szczegółowe prawa i obowiązki dziekanów.

ART. 3. PROBOSZCZOWIE. ADMINISTRATORZY

Kanon 130

Proboszcza lub administratora dla parafii mianuje ordynar
iusz diecezji przy zachowaniu właściwych przepisów kościelnych 
i państwowych.

Kanon 131

Ordynariusz diecezji nie może przyjąć do swej diecezji kiędzą 
bez ,/gody jemu właściwego ordynariusza.

Kanon 132

Mianowany proboszcz winien objąć .stanowisko i- osiąść w pa
rafii w ciągu dwóch tygodni po uzyskaniu władzy państwowej, 
w przeciwnym razie traci prawo do probostwa.



Kanon 133

Proboszczem może zostać każdy kapłan, który złoży egzamin 
proboszczowski przed Komisją Egzaminacyjną.

Kanon 134

§ 1. Z "urzędu swego może proboszcz zrezygnować, składając < 
rezygnacją na ręce ordynariusza.

§i 2. Proboszcza może usunąć ze stanowiska:
a) ordynariusz za zgodą Rady Diecezjalnej,
b) ordynariusz na skutek wyroku Sądu Kościelnego.

Kanon 135

Odwołany ze stanowiska proboszcz winien w ciągu 15 dni od 
daty swego odwołania opuścić parafię i udać się na miejsce 
wskazane mu przez ordynariusza. Wszystkie agendy parafialne 
przyjmuje protokólarnie, od ustępującego proboszcza dziekan 
wraz z miejscową Radą Parafialną.

Kanon 136

. §, 1. Proboszcz jest1 duchownym kierownikiem parafii ,i spra- .
wuje funkcje sakralne oraz liturgiczne na jej terenie.

§ 2. Do kompetencji proboszcza należy:
a) opieka duszpasterska, tzn. religijno-moralna nad parafią;
b) odprawianie niedzielnej Mszy św. za parafian oraz Mszy 

św. za- feażdego zmarłego parafianina;
c) troska o poziom religijny i rozwój duchowy powierzonych 

jemu wiernych oraz o kształtowanie ich obywatelskiej
'postawy;

d) nauczanie religii dzieci w wieku szkolnym oraz stała 
katechizacja osób dorosłych;

e ): bezpośrednia opieka nad ś;wiątynią w zakresie wymogów 
kultu, liturgiki, estetyki, higieny;
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f) ścisła współpraca z Radą Parafialną;
g) opieka nad wszystkimi organizacjami przykościelnymi pa

rafii;
h) składanie na żądanie ordynariusza lub dziekana szczegó- 

/ łowych sprawozdań duszpasterskich;
i) regularne uczestniczenie we wszystkich konferencjach de- 

kanalnych;
j) kierowanie kancelarią parafialną oraz przechowywanie 

w należytym porządku wszelkich ksiąg, akt i pieczęci, 
związanych z parafią.

Kanon 137

Proboszcz jest odpowiedzialny za całokształt swej działalności 
duszpasterskiej przed dziekanem i ordynariuszem.

Kanon 138 *

Poci przewodnictwem proboszcza odbywają się wszystkie 
Zgromadzenia Parafialne, tak zwyczajne, jak i nadzwyczajne.

Kanon 139

§ 1. Administratora parafii mianuje i odwołuje ordynariusz.
§ 2. Administrator parafii pracuje samodzielnie i posiada u- 

prawnienia proboszcza określone niniejszym Prawem.
§ 3. Funkcja administratora parafii jest funkcją przejściową 

i nie powinna w zasadzie trwać w parafii dłużej niż dwa lata.
§ 4. Administrator parafii ma prawo po roku pracy .do tytułu 

p. o-, proboszcza oraz wynagrodzenia proboszcza.

Kanon 140

Szczegółowy zakres praw i obowiązków proboszcza i adminis
tratora zawiera osobny regulamin uchwalony przez Radę Syno
dalną.
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ART. 4. OSOBY POMOCNICZE

A. WIKARIUSZ

Kanon 141

§ 1. Wikariusza parafii mianuje ordynariusz.
§ 2. Wikariusz jest pomocnikiem proboszcza w pracy dusz

pasterskiej i społecznej.
§ 3. Wikariusz spełnia wszystkie swe funkcje w  ścisłym po

rozumieniu z proboszczem oraz za jego zgodą.

B. KATECHETA

Kanon 142

§ l.i Zadaniem katechetów jest systematyczne wykładanie ( 
dzieciom w wieku szkolnym religii i ideologii polskokatolickiej.

§ 2. Katechetę mianuje ordynariusz, udzielając mu misji ka
nonicznej.

C. KAPELAN

Kanon 143

§ 1. Ordynariusz mianuje kapłanów na stanowisko kapelanów 
do udzielania posług religijnych wiernym przebywającym w szpi
talach lub innych instytucjach zamkniętych.

§ 2; Nominacji na kapelanów udziela ordynariusz w ramach 
obowiązujących przepisów kościelnych i państwowych.

Kanon 144
Prawa i obowiązki oraz tryb pracy wikariuszy, katechetów 

i kapelanów określa odrębny regulamin uchwalony przez Radej 
Synodalną.
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D. INNE OSOBY POMOCNICZE

Kanon 145 t

§ 1. Rady Parafialne mogą zatrudniać osoby pomocnicze kul
tu jak np. organistów, kościelnych, grabarzy, dzwonników, perso
nel porządkowy.

§ 2. Personel pomocniczy płatny jest z funduszu parafialnego 
będącego w dyspozycji Rady Parafialnej.

ART. 5. KURIE I BIURA PRZYKOŚCIELNE

Kanon 146

§ 1. Centralnym biurem Kościoła jest Biuro Rady Synodalnej
oraz Kuria Biskupia w Warszawie, w której urzędują:

a) Pierwszy Biskup jako przewodniczący Rady Synodalnej,
sekretarz i skarbnik; i ^

b) pracownicy pomocniczy (według potrzeby).
§ 2. Lięzbę pracowników pomocniczych oraz ich wynagro

dzenie ustala Rada Synodalna.
§ 3. W biurze Rady Synodalnej i Kurii Biskupiej w War

szawie przechowuje się akta:
a) Synodów Ogólnopolskich;
b) Rady Synodalnej i Rad Diecezjalnych;
c) wykazy statystyczno-administracyjne oraz księgowo-kaso- 

we i inwentarze;
d) akta personalne kleru oraz wiernych na. stanowiskach 

kościelnych wydzielonych;
e) korespondencję przychodzącą oraz kopie pism wysyłanych. 
§ 4. Kuria Biskupia prowadzi wszystkie statystyki ogólno-

kościelne i udziela informacji o Kościele upoważnionym czyn
nikom.

§ 5. Przy Radzie Synodalnej i Kurii Biskupiej w Warszawie 
istnieje centralne archiwum Kościoła, w którym znajdują się 
akta parafii, dziekańskie, diecezjalne, oraz kurialne.
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Kanon 147

§ 1. Przy siedzibie ordynariuszy funkcjonują Kurie Biskupie 
Diecezjalne, w skład których wchodzą wikariusze generalni, 
kanclerze i poińoc biurowa.

§ 2. Przepisy kan. 146 § 3 i 4 mają zastosowanie do Kurii 
w zakresie terytorialnie ograniczonym do jednej diecezji.

Kanon 148

Przy siedzibie dziekana znajduje się kancelaria, a w  niej 
przechowuje się wszelkie akta dziekańskie, szczególnie dziennik 
kontroli poszczególnych placówek danego dekanatu, kopie spra
wozdań składanych Radzie Diecezjalnej itp.

Kanon 149

§ 1. Przy siedzibie proboszcza lub administratora parafii znaj
duje się' kancelaria parafialna, którą kieruje miejscowy duchow
ny-

§ 2. Z kancelarii parafialnej jako lokalu, o ile nie ma na ten 
cel osobnej sali, mają prawo korzystać:

a) Rada Parafialna,
b) zarządy organizacji przykościelnych danej placówki.

Kanon 150

W kancelarii parafialnej winny się znajdować pod zamknię
ciem, od którego klucz ma proboszcz i przewodniczący Rady Pa
rafialnej:

a) księgi udzielonych posług religijnych:
1. księga chrztów,
2. księga dzieci, które przystąpiły dó I Komunii św.,
3. księga bierzmowań,
4. księga ślubów,
5. księga pogrzebów,
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b) komplet zeszytów urzędowego organu kościelnego;
c) wykaz dzieci korzystających z nauki religii wraz z dzien

nikiem nauczania;
d) księgi i kwitariusze kasowe, księga inwentarzowa nieru

chomości i ruchomości przynależnych do parafii wraz 
z wyciągami z ewidencji gruntów i ksiąg wieczystych;

e) księga sprawozdań z posiedzeń Rady Parafialnej oraz or
ganizacji przykościelnych;

f) skoroszyty korespondencji własnej i otrzymanej;
g) akta wszystkich organizacji przykościelnych;
h) wszystkie pieczęcie okrągłe i podłużne związane z daną 

parafią;
i) szczegółowa kronika dotycząca życia religijnego i orga

nizacyjnego parafii.

ART. 6. PIECZĘCIE URZĘDOWE

Kanon 151

Prawo do pieczęci okrągłej mają:
a) Rada Synodalna,
b) Pierwszy Biskup,
c) Biskup Koadiutor warszawski z prawem następstwa,
d) Kuria Biskupia warszawska
e) Rada Diecezjalna
f) biskup ordynariusz
g) Kurie Biskupie diecezjalne
h) Komisja Rewizyjna,
i) Sąd Kościelny,
j) Seminarium Duchowne,
h) parafia.

Kanon 152

§ 1. Treść, forma i wygląd zewnętrzny poszczególnych pie
częci używanych w  Kościele ustala Rada Synodalna.
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§ 2. W przechowaniu Rady Synodalnej i Kurii Biskupiej 
winny znajdować się autentyczne odciski wszystkich pieczęci 
używanych w Kościele.

ROZDZIAŁ VII —  D Z I A Ł A L N O Ś Ć  K O Ś C I O Ł A  

ART. 1. NAUCZANIE I WCHOWANIE WIERNYCH

Kanon 153

Depozyt wiary został poruczony Kościołowi przez Jezusa 
Chrysfusa. Dlatego Kościół ma prawo i obowiązek głosić naukę 
ewangeliczną. Kościół realizuje wśród Polaków nakaz Chrystusa:

„Idąc na cały świat, nauczajcie wszystkie narody...”  (Mat. 28, 
19). Kościół Polskokatolicki nie zamyka jednak ani swych świą
tyń, ani tym bardziej swych szeregów; przed innymi narodowoś
ciami, o ile tylko trudności językowe nie stwarzają poważniejszej 
przeszkody.

Kanon 154

Kościół spełnia swe zadanie w zakresie religijno-wychowaw- 
czym oraz społecznym, szerząc i propagując w  stosunku do swych 
wiernych zasady wzajemnej miłości, braterstwa, sprawiedliwości, 
pokoju i poszanowania praw wszystkich bez wyjątku ludzi.

Kanon 155

§ 1. Władza nauczania, czyli urząd nauczycielski Kościoła 
obejmuje prawo i obowiązek głoszenia nauki objawionej, zacho
wania jej nieskazitelną oraz bronienia jej przed błędami.

§ 2. Potrójne to zadanie spełnia Kościół przez głoszenie ka
zań, wychowanie religijne dzieci w wieku szkolnym i autoryta
tywne tłumaczenie zasad wiary oraz ideologii polskokatolickiej.
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Kanon 156

§ 1. Podstawową formą oddziaływania na wiernych w spra
wach wiary i moralności chrześcijańskiej jest szafowanie Sak
ramentów Świętych oraz głoszenie Słowa Bożego przez kazania, 
rekolekcje, misje i wydawnictwa.

§ 2. Obowiązek głoszenia Słowa Bożego spoczywa na każdym 
duszpasterzu. Kazania winny być głoszone we wszystkie niedziele 
roku i święta uroczyste tyle razy, ile razy odprawiana jest Msza 
św. dla wiernych.

Kanon 157

Kazanie, niezależnie od tego czy jest homilią, czy egzortą, 
czy mową okolicznościową — winno się odznaczać zwięzłością, 
przejrzystością i jasnością oraz poprawnością tak merytoryczną 
(wolne od błędów dogmatycznych), jak i formalną (dobrym i pop
rawnym językiem), oraz akcentować, gdzie można, ideologię pol- 
skokatolicką.

Kanon 158
§ 1. Rekolekcje i misje mają za cel zachętę wiernych do 

zdobywania doskonałości chrześcijańskiej, pogłębiania u nich-zna
jomości zasad wiary i moralności oraz pozyskanie dla Kościoła 
nowych wyznawców.

§ 2. Na duszpasterzach spoczywa obowiązek dopilnowania, 
aby rekolekcje w każdej parafii odbywały się co roku, a misje 
przynajmniej co 5 lat, o ile biskup ordynariusz nie zarządzi ina
czej.

Kanon 159
§ 1. Wstępne nauczanie zasad wiary odbywa się przez ka

techizację dzieci w wieku szkolnym i jest jednym z najważniej
szych obowiązków duszpasterskich.

§ 2. Każdy proboszcz sam lub przez swego zastępcę, bądź też 
katechetę jest zobowiązany:
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a) co rolę przygotować dzieci w wieku 8-10 lat do godnego 
przyjęcia I Komunii św.,

b) przygotować dzieci i młodzież do Sakramentu Bierzmo
wania, który powinien być udzielony przynajmniej raz na 
pięć lat w każdej parafii,

c) w okresie Wielkiego Postu zorganizować dla dzieci reko
lekcje.

§ 3. Podstawą katechizacji jest KATECHIZM KOŚCIOŁA 
POLSKOKATOLICKIEGO oraz podręczniki zatwierdzone przez 
Radę Synodalną.

Kanon 160

§ 1. Katecheci winni w swej pracy pedagogicznej trzymać 
się programu nauczania podanego im przez ordynariusza diecezji, 
przy czym podstawą jest Katechizm zatwierdzony przez Radę 
Synodalną.

.§ 2. Na rodzicach zarówno naturalnych, jak i chrzestńych 
oraz na opiekunach dzieci i młodzieży ciąży obowiązek współ
pracy z katechetą i dopilnowania, aby dzieci i młodzież zasady 
wiary dobrze opanowały i znały ideologię Kościoła Polskokato- 
lickiego.

K anon,161

Szczególnym zadaniem w y c h o w a w c z y m  Kościoła jest:
a) praca uświęcająca przez szafowanie Sakramentów Sw. 

i sprawowanie innych czynności liturgicznych, według 
urzędowo zaaprobowanych ksiąg liturgicznych,

b) katechizacja dzieci i młodzeży,
c) głoszenie Słowa Bożego przez kazania, rekolekcje, misje 

i wydawnictwa oraz publiczne i prywatne czytanie Pisma 
św.,

d) propagowanie i realizacja zasad sprawiedliwości społecznej, 
miłości i braterstwa oraz potrzeby pokoju między naroda
mi,
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e) zwalczanie ciemnoty, zacofania, wszelkiego rozdaju fana
tyzmu i nietolerancji.

ART. 2. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Kanon 162 1

Wyznawcy Kościoła, jako obywatele, mają prawo i obowią
zek brania udziału w akcjach społecznych, organizowanych przez 
władzSb państwowe i organizacje społeczne, a nadto w imię dob
rze pojętego patriotyzmu i wspólnoty narodowej ze wszystkimi 
obywatelami PRL, sami winni dążyć do przejawiania inicjatyw 
i czynnych postaw na różnych odcinkach życia społecznego i kul
turalnego kraju.

Kanon 163

Kościół uczy pokojowego współżycia ze wszystkimi ludźmi, 
niezależnie od ich światopoglądu, w dziedzinie zaś społecznej 
wdraża swych wiernych do podejmowania i skutecznego reali
zowania zadań ogólnonarodowych, planów gospodarczych i kul
turalnych.

Kanon 164

Dla ułatwienia wypełniania zadań religijno-wychowawczych 
i społecznych w stosunku do wiernych, przy poszczególnych pa
rafiach Kościoła istnieją i działają organizacje przykościelne.

Kanon 165

§ 1. Organizacje działające przy Kościele maja charakter koś
cielny i podlegają zatwierdzeniu przez biskupa ordynariusza.

§ 2. Organizacje przykościelne kierują się.własnymi statuta
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mi opracowanymi zgodnie z Podstawowym Prawem Kościoła 
Polskokatolickiego oraz obowiązującymi w tym względzie prze
pisami państwowymi.

ART. 3. WYDAWNICTWA

Kanon 166

Kościół cześć obrazom, wizerunkom i statuom świętych, 
lizowaniu swego programu religijno-wychowawczego oraz misyj
nego, wydaje periodyki kościelne i książki.

Kanon 167
O rozmiarach działalności wydawniczej Kościoła decyduje 

Rada Synodalna.

ART. 4. SPRAWY KULTU

Kanon 168

§ 1. Przez akt kultu rozumie Kościół oddanie Bogu lub świę
tym czci i poważania.

§ 2 Kult jest bezwględny, gdy odnosi się do samej osoby, 
lub względny, gdy odnosi się do rzeczy mających związek z Oso
bą uprawnioną do odbierania kultu. Na tej podstawie oddaje 
Kościół cześć obrazom, wizerunkom i statuom świętych.

§ 3. Akty kultu w Kościele muszą być wykonywane zgodnie 
z treścią i duchem Pisma św. i Tradycji. Odpowiedzialność za 
to ponoszą biskupi ordynariusze, dziekani, proboszczowie i admi
nistratorzy parafii w zakresie swoich terytorialnych kompetencji.

Kanon 189

§ 1. Kult może być publiczny i prywatny, zależnie od tego, 
czy wykonywany jest w imieniu Kościoła przez osobę do tego
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prawnie upoważnioną, czy też jest aktem jednostek lub grup pry
watnych.

§ 2. Do należytego wykonywania publicznego kultu religijne- 
go służy liturgia, przez którą należy rozumieć całokształt słów 
i czynności mających na celu w sposób usystematyzowany wy
rażać publiczną cześć oddawaną Bogu, Matce Boskiej i świętym, 
zgodnie z obowiązującymi w Kościele Polskokatolickim księgami 
liturgicznymi.

Kanon 170 -

§ 1. Liturgię należy odróżnić od ceremonii. Ceremoniami są 
czynności zewnętrzne (np. znak krzyża, złożenie rąk), towarzy
szące słowom lub je zastępujące.

§ 2 Grupa ceremonii, stanowiąca zamkniętą całość, nosi nazwę 
obrzędu lub rytu.

§  3. Szczegółowe przepisy normujące kult religijny zawarte 
są w księgach liturgicznych (mszał, pontyfikał, rytuał).

Kanon 171

§ 1. W  kościołach i kaplicach wolno odprawiać nabożeństwa, 
odmawiając modlitwy, które są przepisane lub uznane, a przy
najmniej dopuszczone przez Kościół.

§ 2. Nabożeństwa liturgiczne: Msza św. i nieszpory mają
zawsze pierwszeństwo przed nabożeństwami pozaliturgicznymi 
(Gorzkie żale, litanie, Droga krzyżowa, itd).

Kanon 172 ^

Kościół poleca otaczać szczególną troską zbiorowy śpiew re
ligijny, będący wyrazem kultury narodowej i tradycji ludowej.

Kanon'173

Kult religijny odbywa się z reguły w miejscach świętych, tj. 
takich, które przez konsekrację lub poświęcenie przeznaczone
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zostały na wykonywanie kultu religijnego, Miejscami tymi są 
więc: kościoły, kaplice, ołtarze, cmentarze.

Kanon 174

§ 1. Każdy kościół konsekrowany lub poświęcony musi po
siadać swój. tytuł, kljóry jest jpjlnppześnip węzwaniern danej pa
rafii.

§ 2 Tytułem kościoła może być tajemnica wiary świętej (np. 
Trójca św., Zmartwychwstanie), płatka Boska lub święci.

§ 3. Tytuł wybierają parafianie wraz ze swoim proboszczem, 
a zatwierdza ordynariusz diecezji.

Kanon 175

§ 1. Każdy kościół lub kaplica powinny być wyposażone w oł
tarz, chrzcielnicę, instrument muzyczny, dzwon i konfesjonał..

§, 2. Centralne miejsce w ołtarzu winien zajmować krzyż 
i tabernakulum..

§ 3. O przyborach ołtarza i naczyniach kościelnych mówi ry
tuał.

Kanon 176

§ 1. Pogrzeb kościelny przy chowaniu zmarłych wiernych 
obejmuje całokształt czynności i modlitw liturgicznych przepisa
nych przez rytuał.

§ 2. Na pogrzeb kościelny składają się następujące czynności:
a) przeniesienie ciała do kościoła lub kaplicy,
b) odprawianie nabożeństwa żałobnego,
c) odprowadzenie zwłok na cmentarz,
d) złożenie ciała do grobu.

Kanon 177

, Za każdego zmarłego d$nej pąrąfii winna, być odprąwipna 
Msza św. pogrzebowa, zavysze śpiewana i odmówione przepisane
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rytuałem modlitwy. Obowiązek ten spoczywa na proboszczu lub 
administratorze parafii. Mszy pogrzebowej nie wolno odprawiać 
w niedzielę lub święto kościelne w miejsce Mszy św. za parafian.

Kanon 178

§ 1. Kościół w zasadzie nie odmawia nikomu prawa do po
grzebu kościelnego.

§  2. Z tytułu Ostatniej posługi kapłańskiej duchowni nie sto
sują taks za czynności liturgiczne.

ART. 5. DZIAŁALNOŚĆ EKONOMICZNO-GOSPODARCZA

Kanon 179

Kościół, jafcó społeczność uznana przez Państwo, posiada oso- 
Bowpść prawną tak w całości, jak również w ' poszczególnych 
swych członkach administracyjnych —  diecezjach i parafiach.

Kanon 180

Kościół, jako osoba prawna, ma prawo posiadania, nabywania, 
zbywania, zamiany, otrzymania w darze własności i darowania 
swego majątku ruchomego i nieruchomego stanowiącego jego, 
własność.

Kanon 181 ■
Kościół może dokonywać wszelkich aktów prawnych odnośnie 

do swej własności tylko w granicach przewidzianych ; w tym 
względzie przez odnośne przepisy kościelne i ustawy państwowe.

Kanon 182

Majątek Kościoła składa się ze stanowiących jego własność 
nieruchomości oraz z wszelkiego rodzaju ruchomości jak: para



metry kościelne, urządzenia wewnętrzne budynków kościelnych, 
urządzenia biur i kancelarii kościelnych, bibliotek itp.

Kanon 183

Majątkiem Kościoła rozporządza Rada Synodalną, majątkiem 
zaś diecezji lub parafii odpowiednia rada; zbywanie lub darowanie 
majątku kościelnego należy do wyłącznej kompetencji,Rady Sy
nodalnej.

Kanon 184

Majątek Kościoła i majątek diecezji stanowią nieruchomości 
i ruchomości nabyte z funduszów ogólnokościelnych.

Kanon 185

§ 1. Do jednostek kościelnych, tak parafii formalnie erygo
wanych, jak i innych, przynależą: wszelkie ruchomości i nieru
chomości ( nabyte dla danej jednostki kościelnej względnie 
wyraźnie jej darowane.

§ 2. Przepis ten dotyczy również'parafii, które przeszły do 
Kościoła z inriych społeczności religijnych.

Kanon 186

W  przypadku u’stania działalności jakiejś jednostki administ
racyjnej Kościoła, majątkiem do niej przynależnym rozporządza 
jej jednostka nadrzędna, zgodnie z zasadami wyrażonymi w kan. 
183. ; ■

Kanofe 187

Majątkiem przynależnym do poszczególnych parafii Kościoła 
Polskokatoliekiego zarządzają Rady Parafialne w rozumieniu kan. 
183.



Kanon 188
§ 1. Wszystkie osoby, zarządzające majątkiem Kościoła, obo

wiązane są dbać o jegó całość, bezpieczeństwo i w miarę moż
ności o jak największy godziwy wzrost.

§ 2. Dochodem z majątkjj kościelnego należjr dysponować przy 
zachowaniu ząsądy' niezbędnej oszczędności i  hierarchii potrzeb. 

*
Kanon 18£

§ 1. W przypadku świadomego marnotrawstwa parafialnego 
majątku kościelnego lub nieumiejętnego administrowania nim, 
dziekan udziela Radzie Parafialnej upomnienia. Gdyby upomnie- 
nievnie poskutkowało, dziekan ogranicza kompetencje Rady Pa
rafialnej a sprawę kieruje da 3Rady Diecezjalnej.

§ 2. Komisja Rewizyjna uprawniona jest do kontrolowania 
prawidłowości gospodarki finansowej i ekonomicznej w całym 
Kościele.

Kańon 190

§ 1. Duszpasterzowi jednostki kościelnej ani jej Radzie Pa
rafialne j nie wolno z majątku kościelnego czynić jakichkolwiek 
darowizn'lub alienacji (por. kąn. 183).

§ 2. Winnych wykroczeń w tym względzie należy pociągnąć 
do odpowiedzialności sądowej kościelnej i świeckiej.

§ 3. Nadużycia popełnione przez Rady lub osoby zarządzające 
majątkiem Kościpłą, yrąęjliwy lub szkodliwy dla Kościoła i nara
żający Kościół ną straty zarząd majątkiem —  powinny być kara
ne zgodnie z ogólnymi przepisami państwowymi, po uprzednim 
zbadaniu sprawy przez Komisję Rewizyjną i Sąd Kościelny, ną 
wniosek kompetentnych władz kościelnych.

Kanon 191

§ 1. W wyjgtfe0WyGk przypadkach Rada Diecezjalną może 
udzfelić subwencji potoaefenej #  zabezpieczenia majątku :koścfel-i 
nego lub dla gospodarczego rozwoju parafii. '

216



§ 2. Wymieniona w § 1 niniejszego kanonu subwencja ma 
w zasadzie charakter zwrotnej pożyczki, a umowa między Radą 
Diecezjalną i Radą Parafialną określić powinna wysokość i ter
min jej spłaty. ,

§ 3. Nowo wybrane rady przyjmują na siebie zobowiązania 
rad ustępujących.

Kanon 192

Kościół posiada przeznaczany na cele ogólnokościelne Fundusz 
Administracyjny, którego rachunkowość i kasę prowadzi w’ skali 
całego Kościoła Rada Synodalna, w skali zaś diecezji —- Rada 
Diecezjalna.

Kanon 193

Na Fundusz Administracyjny składają się:
a) stałe i regularne składki parafian poszczególnych parafii,
b) tace z I niedzieli miesiąca,
c) dochody z przedsiębiorstw, wydawnictw i innych akcji 

prowadzonych przez Kościół lub przy Kościele,
d) dotacje i ofiary instytucji, sympatyków i przyjaciół Koś

cioła.

Kanon 194

Funduszem Administracyjnym dysponuje:
a) Rada Synodalna, która rozlicza się przed Synodem Ogól

nopolskim w sprawozdaniu za okres swej kadencji,
b) Rada Diecezjalna, która rozlicza się przed Synodem Die

cezjalnym w sprawozdaniu za okres swej kadencji.
V

Kanon 195

Z Funduszu Administracyjnego Utrzymują się:
a) Rada Synodalna, biskupi i duchowni na stanowiskach 

wydzielonych przez kurie biskupie,
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b) Seminarium Duchowne,
. c) misje; Kościoła,

d) wydawnictwa, kościelne,
e) Sąd Kościelny,
f) Komisja Rewizyjna.

Kanon 196

§ 1. Każda parafia obowiązana jest do regularnego nadsyła
nia do swojej Kurii Biskupiej tac z każdej I niedzieli miesiąca.

§ 2. Za spełnienie obowiązku regularnego składania. opłat 
i ofiar na cele Funduszu Administracyjnego odpowiedzialne są 
Rady Parafialne i dziekani.

Kanon 197

§ 1. Kościół posiada również Fundusz Socjalny, z którego 
udziela doraźnej pomocy duchownym, a zwłaszcza:

a) biskupom i księżom emerytom,- '
b) księżom niezdolnym do pracy i ich rodzinom
§ 2. Cele i zadąnia Funduszu Socjalnego określa jego regu

lamin, zatwierdzony przez Radę Synodalną i odnośne władne 
państwowe.

ROZDZIAŁ VIII —  P E Z E P I S  Y  K O S f C O W E

Kanon 198

Sprawy szczegółowe, nie objęte przepisami niniejszego Prawa 
unormuje Rada Synodalna w zakresie ogólnokościelnym; Rady' 
Diecezjalne ,w zakresie diece*zji przez przepisy wykonawcze i re
gulaminy.



Kanon 199

Wszystkie przepisy niniejszego Podstawowego Prawa Kościoła 
Polskokatolickięgo są zgodne z obowiązującymi ustawami pań
stwowymi w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Kanon 200

Interpretacja kanonów Podstawowego Prawa Kościoła Polsko- 
katoiićkiego, kolidująca z przepisami państwowymi, jest nieważ
na,

v Niniejsze Podstawowe Prawo Kościoła Polskokatolickięgo 
zostało uchwalone przez V  Ogólnopolski Synod Kościoła Polsko- 
katolickiego w dniu 5 lipca 1966 r. i poprawione w myśl zaleceń 
tegoż Synodu. , :

Ówczesna Rada Kościoła na posiedzeniu w dniu 20 września 
1966 r. jednomyślnie uchwaliła obowiązujące dotąd Podstawowe 
Prawo Kościoła Polskokatolickięgo uznane decyzją Dyrektora 
Urzędu do Spraw Wyznań z dnia 6 grudnia 1966 r. nr NK-426/5/ 
KB/p7/66.

Niniejsza wersja Podstawowego Prawa- Kościoła Polskokato- 
iickiego uwzględnia poprawki przyjęte przez VIII Synod Ogól
nopolski, odbyty w dniach 27-29 kwietnia 1987 r. w Warszawie. 
Wchodzi ona w życie z dniem uznania go przez Ministra —  Kie
rownika Urzędu do Spraw Wyznań.



R E C E N Z J E
Mirosław Boruta 
Uniwersytet Jagielloński 
Kraków

„Emigracja z ziem polskich w czasach nowożytnych i najno
wszych (XVIII— X X  w.)” , pod redakcją Andrzeja Pilcha, War
szawa 1984, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 540.

Prezentowany tom jest zbiorem ośmiu artykułów stanowiących 
syntezę dotychczasowych osiągnięć badawczych w dziedzinie 
emigracji z ziem polskich. Przedstawia on całokształt procesów 
emigracyjnych w sensie problemowym, przestrzennym i czaso
wym. Obsźarem wyjściowym badań stały się tereny o zwartym 
osadnictwie polskim i jego etnicznie mieszane pogranicze, na
tomiast do ruchów emigracyjnych zaliczono wszystkie formy 
wychodźstwa (dobrowolne i przymusowe) poza określony wyżej 
obszar koncentrując się na emigracji długotrwałej i stałej.

W artykule Jerzego Kozłowskiego (ss. 23— 119) przedstawiono 
przyczyny, charakter i kierunki emigracji schyłkowego okresu 
Rzeczypospolitej szlacheckiej (choć wspomniano tam również
o wychodźstwie religijnym z połowy XVII wieku), wczesnego 
okresu porozbiorowego (polityka państw zaborczych, epizod na
poleoński), a także emigrację po powstaniu listopadowym 1830 
roku (tzw. Wielka Emigracja), wiośńie ludów, powstaniu stycz
niowym 1863 roku, deportacje ludności w głąb Rosji oraz początki 
emigracji zarobkowej.

Niezmiennie ważny dla zrozumienia różnic w kierunkach i dy
namice emigracji z ziem polskich jest natomiast artykuł Andrze
ja Brożka (ss. 120— 140) o polityce imigracyjnej państw doce
lowych obejmujący swoim zasięgiem terytoria Niemiec, Stanów 
Zjednoczonych, Brazylii, Francji, Kanady i Argentyny dla lat 
1850-—1939, a ponadto Łotwy i Palestyny dl'a lat 1919— 1939.
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Stenowi on podstawę do lektury czterech następnych partii 
książki poświęconych (emigracji z ziem polskich znajdujących się 
wówcźas ód ponad półwiecza pod panowaniem Austrii, Prus, 
i Ftosji oraz emigracji okresu niepodległej II Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Drugi artykuł autorstwa Andrzeja Brożka (ss. 141— 195) oma
wia, na tle charakterystycznego zjawiska odpływu ludności ze 
wschodu na zachód (tzw. Ostflućhtu), zdeterminowane ekono
micznie ruchy migracyjne z ziem polskich pod panowaniem prus
kim w podziale na emigrację zamorską (Australia, Stany Zjedno
czone, Brazylia) i emigrację kontynentalną (Rosja Austria, Niem
cy środkowe i zachodnie). Przedstawiono tu także czynniki spo
łeczno-polityczne warunkujące emigrację: „kiilturkampf” , pruską 
politykę osadniczą (kolóniźacyjną), czy też Wyjazdy młodych Po
laków ha studia do niemieckich ośrodków akademickich.

Krzysztof Groniowski zaprezentował natomiast (na ss. 196-—
‘—251) przebieg emigracji ludności polskiej ż ziem zaboru ro
syjskiego (WłaściWie z terenów tzw. Królestwa Polskiego) sku
piając śwoją uwagę przede wszystkim na Stanach Zjednoczonych 
btaż Kanadzie i Bfażylii Wśród krajów Obu Ameryk, w  Europie 
żaś ńa Niemczech oraz Danii i Szwajcarii. Ostatnie partie arty
kułu poświęcone są omówieniu migracji W głąb Rosji, stosunkowi 
władz i społeczeństwa do Zjawiska emigracji oraz, podobnie jak 
w  drugim artykule A. Brożka, przedstawieniu migracji okresu
I Wojny światowej.

Z kolei Andrzej Pilch omówił w swoim artykule (ss. 252—  
— 325) emigrację z ziem polskich zaboru austriackiego w  podzia
le na migracje zewnętrzne, poza granice Austro-Węgier —• do 
Brazylii, Kąhady i Stanów Zjednoczonych i migracje wewnętrz
ne, W granicach Austro-Węgier —  na Bukowinę, do Dolnej Austrii
i na Śląsk Cieszyński. Autor przedstawił także zarys dziejów 
Sezonowego ruchu migracyjnego z \terenu Galicji oraz postawę 
władz krajowych, stronnictw politycznych i organizacji społecz
nych Wobec problemów emigracji.

Artykuł Haliny Janowskiej (Ss. 326— 450) jest natomiast pró
bą całościowego ujęcia procesów emigracji z Polski lat 1918—
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— 1939. Począwszy od ukazania przyczyn tego zjawiska i zary
sowania, prowadzonej w miarą konsekwentnie, polskiej polityki 
emigracyjnej autorka omawia przebieg migracji zarobkowych 
(dla emigracji stałej do Francji, Stanów Zjednoczonych, Kanady, 
Argentyny oraz Palestyny —  emigrowała tam oczywiście ludność 
żydowska i dla emigracji sezonowej do Niemiec i Łotwy), anali
zując ich liczebność, a także skład społeczny, zawodowy, naro
dowościowy i demograficzny wychodźców.

Ostatnie fragmenty książki przedstawiają dzieje ruchów mi
gracyjnych z ziem polskich w czasie II wojny światowej i w okre
sie powojennym. W  artykule Czesława Łuczaka (ss. 451— 483) 
mowa jest o uchodźstwie podczas kampanii wrześniowej 1939 ro
ku, przesiedleniach ludności na obszarach przyłączonych do 
ZSRR, wywozach, deportacjach i przemieszczeniach ludności z te
rytoriów przyłączonych do Rzeszy Niemieckiej oraz potajemnych 
wyjazdach za granicę, służbie Polaków w obcych formacjach 
wojskowych i ewakuacjach w czasie ostatnich miesięcy wojny.

Natomiast Andrzej Pilch i Marian Zgórniak przedstawiają 
(na ss. 484— 511) emigrację po II wojnie światowej, na którą 
składały się głównie repatriacje Niemców, dwustronna wymiana 
ludności między PRL a ZSRR, emigracja resztek ludności ży
dowskiej oraz wyjazdy do RFN w ramach tak zwanego łączenia 
rodzin. Wiele miejsca poświęcają autorzy licznej grupie polskich 
uchodźców cywilnych i wojskowych (Displaced Persons), którzy 
nie zdecydowali się na powrót do Polski w jej nowym kształcie 
terytorialnym i ustrojowym.

Książkę zamyka indeks osób oraz nazw geograficznych i etni
cznych.

Niewątpliwą zaletą omawianej tu pozycji jest całościowe 
przedstawienie historiograficznego dorobku w dziedzinie ruchów 
emigracyjnych z ziem polskich. Stanowi ona jednakże nie tyle 
zamknięcie pewnego etapu badań, co punkt wyjścia do rozważań 
nad emigracją z Polski początku lat osiemdziesiątych oraz nie
zbędną podstawę do dalszego śledzenia, dziejów polskich skupisk 
na obczyźnie, będących rezultatem właśnie tych, wspomnianych 
wyżej, ruchów emigracyjnych. - .
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Mirosław Boruta 
Uniwersytet Jagielloński 
Kraków

Andrzej Kapiszewski, „Asymilacja i konflikt. Z problematyki 
stosunków etnicznych w Stanach' Zjednoczonych Ameryki”, War
szawa— Kraków 1984, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 
236.

. Książka A. Kapiszewskiego, będąca dziewiątą pozycją serii 
polonijnej Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie prezentuje uogólnione podsumowanie dotychczaso
wego dorobku naukowego tego autora.

Interesuje się on procesami prowadzącymi do powstania na
rodu amerykańskiego jako wspólnoty historycznej, procesami 
asymilacji i ich odzwierciedleniem w istniejących ideologiach
i teoriach oraz konfliktami między grupami etnicznymi ukazu
jąc w swojej książce relacje zachodzące pomiędzy tymi trzema, 
istniejącymi od zarania dziejów Stanów Zjednoczonych, proce
sami społecznymi.

W, rozdziale I (ss. 7— 31), zawierającym teoretyczne ustalenia 
na temat amerykańskiego procesu narodotwórczego omówione 
zośtały ni^ tylko jego aspekty kulturowe i polityczne (tradycyj
nie podnoszone na gruncie amerykańskich nauk społecznych), 
ale też i historyczne, jak długotrwała wspólnota terytorialna
i gospodarcza. Tutaj także określono determinanty tegoż procesu, 
wśród których autor wyróżnił: państwo, czynniki ekonomiczne, 
strukturę ludnościową, terytorium, język, religię, mity społecz
ne- (np. kult „ojców założycieli”) i ideologie etniczno-narodowe 
(mit imigrantów jako przyczyny wszelkiego zła w społeczeń
stwie). /

Rozdział II (ss. 32— 93) przynosi natomiast szczegółowe ze
stawienie rodzajów ideologii, polityk i teorii procesów asymi
lacji w podziale na koncepcje uńitaryzmu i pluralizmu kulturo
wego. Autor zauważa, iż większość omówionych przez niego po
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glądów nie docenia znaczenia konfliktów etnicznych niezbędnych 
dla pełnego zrozumienia amerykańskiej rzeczywistości.

Najciekawsze i najmniej znane problemy przedstawione zo
stały w rozdziale III (ss. 94— 220). A. Kapiszewski omawia tu 
pokrótce historię i rodzaje konfliktów etnicznych w dziejach 

■ Stanów Zjednoczonych oraz stawia tezę o możliwości pełnej ana
lizy społeczeństwa amerykańskiego ż punktu widzenia roli, jaką 
w jego rozwoju odegrały i odgrywają konflikty. Naukowe teorie 
konfliktów etnicznych (P. L. van der Berghe’a, L. A. Cosera, 
R. Dahrendorfa, N. M. Newmana i R. W. Williamsa, Jr.) oraz 

 ̂ teorie uprzedzeń (zaprezentowane przez J. G. Martina i C. W. 
Franklina) w małym jednakże zakresie omawiają konflikty po
między grupami mniejszościowymi; skupiając się na relacjach 
pomiędzy grupą dominującą a grupami podporządkowanymi.

AUtdr zainteresował się natomiast wzajemnym stosunkiem po
między żyjącymi W Stanach Zjednoczonych Polakami i ich po
tomkami, a dwiema grupami etnicznymi zajmującymi diame
tralnie różne pozycje w społeczeństwie amerykańskim: murzyń
ską i żydowską. Konflikty polsko-murźyńskie powstały na kon
tynencie amerykańskim wraz z masową emigracją Polaków do 
Stanów Zjednoczonych na przełomie X IX  i X X  wieku i związa
ną z tym rywalizacją o miejsca pracy, zamieszkania oraz ósią- 
gnięćia w sferże Oświaty i polityki. Napięte stósunki polsko-ży
dowskie W Stanach Zjednoczonych były natomiast odzwiercie
dleniem skomplikowanych dziejów mniejszości żydowskiej na 
żiemiach polskich i kształtowały się w oparciu o wynikłe z prze
biegu tych dziejów reakcje Żydów amerykańskich w stosunku 
do Polski i Polaków. Pomimo dużego natężenia obu rodzajów 
konfliktów istniały także płaszczyżhy Wzajemnego porozumienia 
(konferencja murzyńsko-polska w Detroit; seminarium polsko- 
-żydowskie; wspólne, polsko-żydowskie protesty przeciw rygo
rom stanu wojennego w PRL etc.) mogące być przejawem po
prawy wzajemnych stosunków i eliminacji istniejących napięć.

W  końkluzji A. Kapiszewski podtrzymuję twierdzenie, iż 
„dzieje USA to historia konfliktów między grupami etnicznymi”  
(s. 221). Ich pozytywna rola w procesie narodowotwórczym pole



ga na umożliwieniu „lepszego zdania sobie sprawy z rzeczywi
stego położenia grupy w strukturze społecznej, z istniejącego 
w społeczeństwie systemu wartości, przemian, jakie są niezbęd
ne do realizacji własnych interesów, redystrybucji dóbr czy wła
dzy, , tak by grupa mogła pełniej uczestniczyć w działaniach ca
łego społeczeństwa” (s. 223).

Umiejętne zilustrowanie powyższej tezy stanowi o dużej, po- 
nadnaukowej wartości przedstawionej tu w ogromnym skrócie 
publikacji.
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Cena zł 80,—

„Trzymamy się tego, co zawsze, co 
wszędzie, co przez wszystkich było 
wyznawane, to jest bowiem praw
dziwie i rzeczywiście katolickie”.

(św. Wincenty z Lerynu)


