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NA PROGU NOWEGO ROKU

Powitaliśm y Nowy Rok. Nauczyliśmy się 
bow iem  czas dzielić na dni, tygodnie, m iesiące  
i  lata, aby ułatwić sobie życie i zna
leźć sobie na tej bezkresnej linii czasu bez po
czątku i końca. U Boga bow iem  nie m a wczo
ra j ani jutro, jest zawsze teraz. Że czas płynie, 
to nasza ludzka umowa. To my właściw ie p ły 
niemy. Tak jak  gdy stoimy na m oście i pa
trząc na płynące fa le  ulegam y złudzeniu, że 
m y płyniem y, a to woda płynie.

Nowy Rok każdy zmusza nas do pew nej lu
dzkiej zadumy nad sensem  życia i istnienia. 
W każdym  chyba budzi się bolesne pytanie, 
czy w arto żyć, czym jest nasze życie w tych 
niezm ierzonych przestworzach i czasie.

Każdy rok  praw ie witam y z nową wiarą  
i z nową nadzieją. Szczęścia sobie życzymy, bo 
któż z żyjących nie pragnie go i za nim nie 
tęskni. Potem  znów płyną tygodnie, m iesiące, 
rok  się kończy i z jakim ś stałym  niedosytem  
w duszy zbliżam y się z każdym  rokiem  do k r e 
su. K ogolw iek  zapytamy niezależnie od w ieku, 
stanow iska społecznego, czy spełniły się jego  
marzenia, aspiracje, dążenia, czy jest szczęśli
wy, najczęściej odpow ie przecząco.

Czy jest rzeczą możliwą, aby w szystkie 
wrodzone pragnienia i am bicje, i rodzące się 
później aspiracje, i tęsknoty pozostały nigdy 
nie spełnione. Czy człow iek  — nękany stałym  
niedosytem  szczęścia  — nie m ógłby m ieć słu
sznej pretensji do swego Stwórcy, że nigdy 
go nie znajdzie. Powiedzm y szczerze, te wszyst
k ie  ideały, które stw arzają ludzie, najbardziej 
wzniosłe i najbardziej szczytne, nie są dosta
teczną przyczyną, aby dla nich żyć, pracow ać 
i cierpieć. Nie są dostateczną przyczyną, aby  
w ciąż iść w nieznane, borykać się, poświęcać 
i — rozczarowanym  przez w ielką  zagadkę ży
cia  —  odchodzić.

Dla w ielu ludzi na ziem i najw iększym  ter
rorem  jest w łaśnie terror życia. Nie potrafią  
nie żyć, bo żyć muszą. Bo, istotnie, co w arte  
jest życie dla sam ego życia. Czyż życie samo 
w sobie, oderw ane, niepowtarzalne, nie byłoby  
nonsensem  logicznym?

Nie ty lko  nie boska, ale nawet nie ludzka  
byłaby  Praprzyczyna pow ołująca ludzkie ist
nienia do bytu, które każdy silniejszy bezkar

nie zdeptać potrafi. Czyż w szystkie doznania 
i najszlachetniejsze wzruszenia potrafią  w y
równać nasze bóle i krzyw dy doznane w ży
ciu, łzy osuszyć — od tych pierw szych dzie
cinnych aż do starczych płynących po pożółk
łe j twarzy. Rozumowanie takie m usiałoby nas 
prowadzić do szukania jak ieś  nirwany, psy
chologicznego znieczulenia, gdzie żadne wzru
szenie z zewnątrz i żadne odczucie już nas 
nie dosięga. Tylko w św ietle w iary w objaw io
nego nam  przez Jezusa Boga, który  jest na
szym Ojcem  i najwyższą Miłością, tylko  
w św ietle nieśm iertelności życie nasze nabie
ra treści i g łębokiego sensu. Tylko prześw iad
czenie, że ziem ia nasza jest poczekalnią  — róż
nej zresztą klasy  — na drodze do wieczności, 
oprom ienia nasze dzisiaj i pracy naszej, zm a
ganiom daje w łaściwą wartość. Tylko w św ie
tle nauki objaw ionej nasze czyny, b laski i c ie
nie, rozczarowania, zawody, upadki i wzloty 
m ają istotną k lasy fikację  i w łaściwą ocenę.

Gdy w ięc składam y noworoczne życzenia, 
winniśmy słow om  naszym przywrócić w łaści
w ą treść. Nie m a spełnionych życzeń bez B o
ga i nie m a pełnego szczęścia na ziemi. Sam  
fakt, że szczęście się kończy, że jest nietrw ałe  
napawa nas goryczą, a szczęście przestaje być 
szczęściem, gdyż w arunkiem  jeg o  jest trw a
łość. Smutne byłoby i bezcelow e życie ludz
k ie zawieszone w przestrzeni, w czasie, oder
wane od harmonii z W szechświatem, od celu 
nadprzyrodzonego, od nieśm iertelności i Boga. 
Dla ludzi w ierzących każdy rok, każdy okres  
życia stawia określone zadania. Budujem y  
K rólestw o Boże na ziemi, harm onijne życie 
dzieci Bożych w duchu miłości. Gdy pożegna
liśmy stary rok, winniśmy sobie postawić py 
tanie: Co uczyniliśmy dla Sprawy, która m a  
cechy wieczne i nieśm iertelne, co uczyniliś
my dla Tego, który dla nas żył, pracow ał i 
umarł? Ile  otarliśmy łez i z ilu podzieliliśm y  
się ch lebem  i sercem? Ile  wnieśliśm y radości 
do opuszczonych dom ów  i sam otnych serc 
ludzkich? Ilu w ątpiącym  w ieliśm y otuchę 
i w iarę, że w arto żyć, pracow ać i walczyć
o praw dę Chrystusa na ziem i? Czy świat stał 
się lepszy dlatego, że Ty i ja  żyliśm y w 1957 
roku?

Montwiłł
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Ks. E. B.

NIEZWYKŁA MATKA

Kiedy dziecko się urodzi, ściąga na siebie 
natychmiast zainteresowanie całego domu oraz 
wszystkich przyjaciół i sąsiadów. Pochylają 
się nad kwilącym maleństwem głowy cieka
wych, oceniają podobieństwo do rodziców, 
przepowiadają przyszłość, a przede wszystkim 
chwalą, że jest zdrowe, ładne i wyjątkowe. 
Matka usuwa się przeważnie na plan dalszy, 
„nie pamięta bólu z radości, że człowiek na 
świat się narodził”, i nie ma żalu o to, że nie 
ona skupia uwagę odwiedzających. Narodzone 
dziecię pochłania ją  całkowicie i bez reszty.

Choć m ijają lata i wieki, nie zmienia się 
w swych podstawach psychika człowieka. Mo
żemy śmiało cofnąć się o dwa tysiące lat wstecz 
do czasów narodzenia Chrystusa, by napotkać 
to samo zjawisko, o tyle zwielokrotnione, że 
dziecięciem jest sam Chrystus, złożony troskli
wymi rękami Matki w ubogiej stajence betle
jemskiej. Jemu śpiewają aniołowie: „Chwała 
na wysokości Bogu”, Jemu oddają pokłon pa
stuszkowie, . Jemu Mędrcy ze Wschodu przy
noszą cenne dary. Wyjątkowe dziecię, jedyne 
w historii ludzkości, zaabsorbowało w sposób 
wyjątkowy bliższe i dalsze otoczenie. Ponie
waż dziecię było Bogiem, dlatego też skupiło ' 
na sobie uwagę współczesnych Mu i ludzi 
wszystkich pokoleń i czasów. Stąd ilekroć ob
chodzimy pamiątkę Bożego Narodzenia, tylek- 
roć całą swą uwagę kierujemy ku Jezusowi, 
jako małemu, .nieporadnemu Dzięoięciu. I czy
nimy to słusznie. Obowiązkiem naszym jest 
okazać zainteresowanie, pokłonić się i oddać 
cześć samemu Stwórcy świata, Wszechmocne
mu Bogu, który stał się człowiekiem, aby nas 
zbawić.

Nie można jednak zapominać, że w stajence 
betlejemskiej tuż obok Jezusa znajduje1 się Je 
go Matka. Nie można pozostawić Je j w cie
niu, gdyż Matka niezwykłego Dzięcięcia jest 
n i e z w y k ł ą  Matką.

Przyjrzyjmy się życiu Maryi jako matki, 
aby zrozumieć, na czym niezwykłość ta pole
ga, w czym się uwidacznia?

Archanioł Gabriel zjawia się przed Maryją 
w Nazarecie i oznajmia Je j, że zostanie matką: 
„I rzekł Je j Anioł: Nie lękaj się, Maryjo, albo
wiem znalezłaś łaskę u Boga. Oto- poczniesz 
w łonie i  porodzisz syna, i nadasz mu imię Je 
zus”. (Łk. 1, 31— 32) Maryja niczego się nie 
spodziewa, nic nie przeczuwa. Słowami Anioła
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jest całkowicie zaskoczona. Jeśli kto bowiem, 
to przede wszystkim sama matka może oznaj
mić najbliższym o swym błogosławionym sta
nie. Taka jest normalna, zwykła kolej rzeczy. 
Tymczasem w życiu Maryi następuje coś wręcz 
odwrotnego: ktoś z zewnątrz powiadamia Ją  
O' poczęciu. Stąd zrozumiałe Je j zdziwienie, 
uzasadnione tym bardziej, że postanowiła żyć 
w dziewictwie. „Jakoż się to stanie, gdyż mę- 

. ża nie znam” — mówi do Anioła. Słowa „nie 
znam” oznaczają zobowiązanie Maryi do wstrzy 
mania się od pożycia małżeńskiego w te
raźniejszości i przyszłości. Maryja wypowie
działa te słowa, choć w tym czasie zaręczona 
była z Józefem. Zaręczyny u Żydów były 
prawdziwym i prawnym kontraktem ślubnym. 
Kobietę zaręczoną traktowano jak żonę. Gdy 
umarł mąż przed ceremonią ślubu, uważano 
zaręczoną z nim kobietę za wdowę. W tym 
świetle Maryja, po zaręczeniu z Józefem, nie 
mogła powiedzieć „nie znam męża”, jeśli nie 
uzgodniła przedtem z Józefem, że będą żyli 
w dziewictwie mimo zawartego małżeństwa.

I tu właśnie niezwykłość Maryi, jako matki, 
ujawnia się w pełni. Ujawnia się przez prze
ciwieństwo, przez kontrast niemożliwy do roz
wiązania w normalnym życiu. Maryja jest 
Dziewicą i jest Matką! Spełnia się przepo
wiednia Izajasza proroka: „Oto Panna Pocznie 
i porodzi syna, i nazwie imię jego Emanuel, 
czyli Bóg z nami. „(Iz. 7, 14) Kontrast ten tak 
rzucający się w oczy swą niezwykłością krót
ko i pięknie wyraził Adam Mickiewicz w wier
szu „Na Zwiastowanie”:

„Grom, błyskaw ica, stań się —- stało,
M atką — Dziewica, Bóg  —  ciało!”

Maryja została Matką Bożą. Jedyny i wy
jątkowy przywilej stał isię udziałem skromnej 
dzieweczki izraelskiej. Jakże wielka godność, 
jak wielkie wvniesdenie ponad inne matki. 
Niespotykana łaska spłynęła z wyżyn nieba 
ku Tej, która ofiarnie wyrzekła się macierzyń
stwa dla wyższych celów.

Skoro rozważamy dalej wielkie tajemnice 
Boże w życiu Maryi, napotykamy znowu na 
szereg przeciwieństw i kontrastów, które nas 
zaskakują, wprawiają w zdumienie.

Należałoby się . bowiem spodziewać, że od 
chwili zwiastowania życie Maryi powinno się 
całkowicie zmienić. Jeśli miała zostać matką 
samego Boga, powinna zamieszkać w najsła-



wniejszym mieście, w królewskim domu, jako 
bogata pani, a Syn je j winien się urodzić wśród 
dostatków i przepychu.

Tymczasem, cóż obserwujemy? Anioł po
wrócił do Boga, a w życiu Maryi nic się nie 
zmieniło. Przyszła Matka Boża jest biedna. 
Królewski ród Dawida dawno podupadł ma
terialnie. Z dawnej świetności pozostała tylko 
świadomość królewskiego pochodzenia. Nic 
więcej. Potomkowie rodu Dawida rozproszyli 
się po całej Palestynie, a większość z nich 
zgromadziła się w Nazarecie, nędznej wiosce,
0 której pogardliwie mówiono: „Czyż może być 
co dobrego z Nazaretu?” (Jan 1,46). Matka 
Chrystusa mieszka w zwyczajnej chłopskiej 
lepiance. Mieszka tak jak większość je j współ
rodaków. Mieszka cicha, skromna i nikomu nie 
znana.

W to spokojne, ciche życie wkracza wielko
rządca Syrii, senator Kwiryn (Cyryn). Wyko
nując zarządzenie cesarza o spisaniu ludności 
w państwie rzymskim, wydaje rozkaz, by spi
sano ludność Palestyny. „I stało się w owe dni, 
że wydany został dekret cesarza Augusta, aby 
spisano wszystek świat. Pierwszy ten spis od
był się, gdy Cyryn był wielkorządcą Syrii. Szli 
tedy wszyscy do spisu, każdy do miasta sw e
go. Poszedł też i Józef z Galilei z miasta Na
zaret do Judei, do miasta Dawidowego, zwa
nego Betlejem, jako że był z domu i pokole
nia Dawidowego, aby zostać wpisanym wraz 
z Maryją, zaślubioną swą małżonką brzemien
ną” (Łuk. 2, 1— 5).

No, myślimy, nareszcie zapanuje jakaś rów
nowaga między wielkimi wydarzeniami a oko
licznościami, które im towarzyszą. Maryja 
spieszy do Betlejemu, do miasta, z którego 
wywodził się ród Dawida, do miasta — stolicy 
słynnego rodu. Nareszcie nie będzie żadnych 
przeciwieństw, Maryja urodzi dziecię w wa
runkach godnych Je j i Je j Syna. Jakież jest 
jednak nasze zdumienie, gdy dowiadujemy się, 
że „stolica” rodu Dawida była to mała osada 
zajmowana przez pasterzy i  ubogich wieśnia
ków. Nie miała wcale1 lepszej sławy od Naza
retu. Różniła się od Nazaretu tym tylko, że 
położona była przy drodze, którą szły kara
wany do Egiptu. Tam się zatrzymywały na 
odpoczynek, a litościwi mieszkańcy Betlejemu 
zbudowali dla nich schronisko — „gospodę”. 
Tę właśnie gospodę, w której Maryja z Józe
fem nie znaleźli już miejsca na nocleg. „I sta
ło się, gdy tam byli, wypełniły się dni, aby 
porodziła. I porodziła syna swego pierworod
nego, a uwinęła go w pieluszki i położyła w 
żłobie, bo nie było dla nich miejsca w gospo
dzie”. (Łk. 2, 6— 7).

Pomyliliśmy się i tym razem w przypusz
czeniach, zawiedliśmy się mocno w nadziejach. 
Nawet nędzna gospoda dla karawan była 
miejscem zbyt wykwintnym do przyjścia Je 
zusa na świat, a zbyt wygodnym dla przyszłej 
Matki. Musiała udać się z Józefem do szopy, 
przeznaczonej jako schronienie dla trzody
1 pasterzy. W takich warunkach Maryja zo
stała matką. W najskromniejszym ubóstwie, 
jakie można sobie wyobrazić. Z dala od ludzi,

bez żadnej pomocy, bez innej opieki poza tą, 
którą Jóizef mógł Je j służyć. W odwiedziny 
do młodej Matki nie przychodzi nikt z rodzi
ny ani ze znajomych. Zjawiają się tylko po 
pewnym czasie brudni i ' cuchnący pasterze, 
nazywani przez faryzeuszów „ludem ziemi”, 
motłoehem, który nie zna Prawa, a cały skła
da się z ludzi „przeklętych”. Zjawiają się pa
trzą z podziwem i  zdumieniem, że w szopie 
służącej za schronisko owcom przychodzi na 
świat Mesjasz, zapowiedziany z dawna przez 
proroków.

M aryja jest, zaiste, niezw ykłą Matką!!
Całe J e j  życie ■—■ to jedno pasmo

przeciw ieństw i kontrastów.

Ustawicznie coś nas w tym życiu zaskaku
je, coś zdumiewa. Wszystko dzieje się na opak, 
inaczej, aniżeli mówią nam nasze wyobrażenia
0 życiu. Jest Dziewicą i jest Matką; pochodzi 
z królewsikiego rodu, a należy do najuboższej 
klasy Izraelitów; piastuje w swym łonie sa
mego Boga — Władcę wszechświata, a wyda
je Go na świat w warunkach takich, w jakich 
żadna matba nie odważyłaby się urodzić.

Co było przyczyną tylu prz ciwteństw, krań- 
cowości w życiu Maryi?

Na pytanie powyższe jest tylko jedna od
powiedź: to, że była Matką Bożą. Przez Nią 
nastąpiło niesłychane w dziejach połączenie 
nieba z ziemią, potęgi ze słabością, wieczności 
z doczesnością, światłości z ciemnością, czyli 
najdoskonalszego Boga z niedoskonałym stwo
rzeniem. Przez Nią nastąpiło wcielenie Syna 
Bożego: „Słowo stało się ciałem i mieszkało 
między nami”.

Podczas rozważania tajemnic Boga, uwidacz
niających sie w Jego przejściu na świat, na
potykamy na podobne kontrasty i przeciwień
stwa w samym Chrystusie. Są one jeszcze bar
dziej spotęgowane i bardziej widoczne. Najle
piej wyraża je  znana i bodaj najpiękniejsza, 
a już z pewnością najbogatsza w treść kolęda 
polska:

Bóg  się rodzi — moc truchleje,
Pan niebiosów  — obnażony,
Ogień krzepnie  — blask ciem nieje,
Ma granicą — Nieskończony.

Tak więc niezwykłość Maitki wypływa z nie
zwykłości J;ej Syna. Kontrasty spowodowane 
są największym kontrastem, jaki mógł zaist
nieć na świecie. Bóg zniżył się ku człowiekowi
1 stał się nam podobny, przyjął na siebie ludz
ką naturę.

Ilekroć dotrze do nas głos dzwonów wyzywa
jących na Pasterkę, ilekroć posłyszymy prze
piękne kolędy polskie, głoszące dziwy nocy 
wigilijnej, ilekroć patrzeć będziemy na Dzie
cię złożone w stajence na sianku, tyle razy 
wspomnijmy sobie również Matkę Dziecięcia. 
Wiele przeżyła Ona radości, ale i smutku; prze
cierpiała w^ele, abyśmy my „w nowości życia 
chodzili”. Niezwykła jest to Matka, Matka Bo
ża i Matka nasza.
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NASZ KULT RELIGIJNY
OFIARA MSZY ŚW IĘTEJ

Gdy w ostatnim artykule o Eucharystii zanosi modlitwy tudzież dziękczynienia, ile 
omawialiśmy je j rolę jako świętej Uczty, to tylko może, lud zaś z radością odpowiada, 
obecnie należy słów7 kilka poświęcić najważ- „Amen”. Wreszcie następuje rozdawanie i róż
niejszemu z nabożeństw katolickich — Mszy dzielanie wszystkim tego, co się stało Euchary

stią, nieobecnym zaś rozsyła się ją  przez diako-sw.
Wyraz „msza” pochodzi od łacińskiego 

„missio” — odesłanie. Nazwa ta oznaczała po
czątkowo odesłanie ze świątyni katechume
nów, którzy mieli prawo uczestniczyć w na
bożeństwie eucharystycznym tylko do t.zw. 
„Ofiarowania”, a następnie musieli opuścić 
świątynię, w której pozostawali tylko wierni 
ochrzczeni. Gdy instytucja katechumenów 
straciła na znaczeniu, wyraz „missio” przenie
siono na wszystkich uczestniczących w nabo
żeństwie eucharystycznym, by ogłosić im, że 
nabożeństwo skończone.
Kiedy się odbyła pierwsza Msza św.?

Na to pytanie odpowiedź jest prosta: pierw
sza Msza św. odbyła się w przeddzień śmierci 
Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy, gdy 
Chrystus w tajemniczy, sakramentalny sposób 
przemienił Chleb w Swe Ciało, a wino w Swo
ją  Krew, dał je  do spożycia Apostołom i rzucił 
polecenie: „To czyńcie na moją pamiątkę”. 
Z tego wniosek, że Msza św. może obejść się 
bez takich dodatków jak śpiewanie Lekcji, 
Ewangelii, ceremonii ofiarowania i wielu in
nych ceremonii dodatkowych, a tym bardziej 
może się obejść bez ornatu, świec i specjalnego 
ołtarza. Są to wszystko piękne i pożyteczne 
dodatki, jak dodatkami są płatki kwiatu ota
czającego owocnię. Najważniejszą ceremonią 
we Mszy św. jest tzw. Podniesienie. Ono pow
tarza „Ostatnią Wieczerzę”.
Msza św. w Kościele Pierwotnym

Apostołowie powtarzali „Ostatnią Wieczerzę” 
w czynności religijnej zwanej „Łamaniem 
Chleba”. Nie była to zwyczajna jakaś ceremo
nia, ale speicjiałna i tajemnicza, o tak wielkim 
znaczeniu, że Aip. Paweł w I Liście do Koryn
tian, rozdz. X I grozi potępieniem wiecznym 
tym chrześcijanom, którzy biorą w niej 
udział niegodnie, jakby nie rozróżniali zwyk
łego chleba od Ciała Pańskiego.

Dzieje Apostolskie w rozdz. X X  też opisują 
„Łamanie Chleba”, gdy Apostoł Paweł żegnał 
się z chrześcijanami w Troadzie. Lecz dokład
niejszy opis dał nam pisarz chrześcijański 
J u s t y n ,  broniąc chrześcijan wobec cesarza 
Marka Aureliusza. A  oto ten opis: „W 'dniu 
zaś zwanym Dniem Słońca odbywa się zebra
nie w jednym miejscu wszystkich razem 
i z miast, i ze wsi. Tedy czyta się Pamiętniki 
Apostolskie albo pisma prorockie, póki czas na 
to pozwala. Potem, gdy lektor skończy, prze
łożony daje żywym słowem napomnienie i za
chętę do naśladowania tych nauk znakomitych. 
Następnie wszyscy z miejsc powstajemy i mod
limy się. Po czym, gdy modlitwa się skończy, 
przynoszą chleb oraz wino i wodę, a przełożony

nów. ...Nie używamy tego piokanrmi jak zwyk
łego chleba albo zwykłego napoju... Ten po
karm jest — taką mamy naukę — Ciałem 
i krwią tego właśr.ie Wcielonego Jezusa”. 
(Apol. 1.65-67).

W tym opisie widzimy główne zarysy póź
niejszej Mszy św. Były- tam czytania (Lekcja, 
Ewangelia), kazanie i modlitwy wstępne, a po
tem Eucharystia (Podniesienie) i Komunia.
Rozwój liturgii Mszy św.

Pierwotnie Ofiara Eucharystyczna odbywała 
się wieczorem, a w pcczątku Ii-go wieku prze
niesiono ją  na czas poranny przed świtem. 
Dniem tego nabożeństwa była od początku nie
dziela. Codzienna Msza św. jest zwyczajem 
późniejszym i to zachodnim, a nie całego Koś
cioła.

W pierwszych trzech wiekach chrześcijań
stwa była tendencja do przedłużania nabożeń
stwa eucharystycznego. Tej praktyce prze
dłużania sprzyjała . ta okoliczność, że 
w pierwszych trzech wiekach nie znano 
wcale mszału, czyli księgi, której obecnie 
używa się podczas odprawiania Mszy św. 
W owych czasach modlitwy eucharystyczne by
ły improwizowane przez celebransa (biskupa) 
i przez wiernych. „Didache” podaje odnoś
nie wiernych następującą zasadę: „Co się 
tyczy proroków, pozwólcie im zanosić mod
litwy eucharystyczne tak często, jak  tylko 
zechcą”. (IX—X). Dopiero w IV wieku nie
którzy biskupi określają pewne formuły 
modlitw, czyli tzw. Kanon Mszy św. z ten
dencją do skracania tych modlitw. Wkrótce 
prawie każdy Kościół w większym mieście 
miał swój odrębny obrządek Mszy św. Koś
ciół Zachodni był też pod tym względem 
liberalniejszym niż później w średniowieczu, 
gdyż w tamtych czasach nie przywiązywano 
do tych różnic obrzędowych takiego znacze
nia, jak  to się dzieje w X X  wieku. Wówczas 
było wszystko bezpośrednie, serdeczne, zro
zumiałe — bo w języku ludowym — a nie 
zimne, skostniałe i niepojęte, w martwym 
języku łacińskim. . Znaczenie języka ludo
wego było wtedy ogromne. Na wezwanie 
biskupa odpowiadali wszyscy zgromadzeni. 
Msze były śpiewane tylko lub czytane głoś
no. Cichych Mszy zgoła nie znano.
Czy Msza św. jest potrzebna?

Po wyżej przedstawionych uwagach zdawać 
by się mogło, że wśród chrześcijan nie po
winno być innej odpowiedzi na postawione 
pytanie niż ta, że Msza św. jest w chrześci
jańskiej religii jak najbardziej potrzebna. 
Niestety tak nie jest. Są wśród chrześcijan



grupy nie uznające w ogóle Mszy św., 
a wśród katolików są wierni, którzy prak
tycznie je j nie uznają, gdyż nigdy albo na
der rzadko uczestniczą we Mszy św. Odpo
wiedzią dla tych oponentów jest krótkie 
stwierdzenie, że Msza św. jest jedyną ofiarą 
religii chrześcijańskiej, a wiadomo, że żadna 

•z istniejących od początku świata religii nie 
obeszła się bez ofiary. Ofiara polega na tym 
że człowiek swoją prywatną rzecz odejmuje 
sobie i oddaje Bogu przez je j zniszczenie. 
To zniszczenie rzeczy w miejsce nas oznacza 
uznanie Boga panem życia i śmierci — a na 
tym polega religia.
Msza św. jest ofiarą.

Różne były formy składania ofiar w róż
nych religiach — od rozlania wina na cześć 
Jowisza do zabijania zwierząt na cześć Jah- 
wy czy nawet wrzucania dzieci do pieca na 
cześć Molocha. Na ogół jednak ofiary reli
gijne można podzielić na krwawe i bez
krwawe. Religia chrześcijańska — ta naj
bardziej humanistyczna, szlachetna i dosko
nała z wszystkich religii, nie przyjęła 
w swych świątyniach rozlewania krwi na 
cześć Boga, odrzuciła ofiary krwawe, ale nie 
odrzuciła ofiary jako takiej. Owszem, chrześ
cijaństwo ma ofiarę najdoskonalszą tak co 
do przedmiotu ofiarowanego, jak i Ofiarnika, 
i sposobu je j składania.

Pisze o tym już jedna z najstarszych ksiąg 
chrześcijańskich „Didache” w następujących 
słowach: „Bo to jest owa ofiara, którą Pan 
przepowiedział: „Na każdym miejscu i każ
dego czasu ofiarują mi ofiarę czystą”. (14) 
Przytoczony przez tę księgę cytat wzięty jest 
z księgi Malachiasza proroka, który przepo
wiedział, że Bóg odrzuci kiedyś ofiary ze 
zwierząt i będzie przyjmował tylko jedną, 
„czystą” ofiarę.

Obszerniej o tym pisał św. Cyprian (List 
63, 14, 15) — a mianowicie: „Jeśli Jezus 
Chrystus jest najwyższym kapłanem Boga 
i złożył ze siebie ofiarę Ojcu i to nakazał 
czynić na swoją pamiątkę, ocizywiście ten 
kapłan prawdziwie w zastępstwie Chrystusa 
działa, który naśladuje to, co Chrystus uczy
nił, i prawdziwą, i pełną ofiarę wtedy ofia
ruje Bogu, jeśli tak ofiaruje, jak widzi, że 
Chrystus ofiarował”.

Tymi słowy już w III-cim wieku pisarz 
chrześcijański określił, na czym polega ofiara 
Mszy św. Głównym 'Ofiarnikiem jest Chrys
tus — kapłan działa w Jego zastępstwie — 
przedmiotem ofiary jest też Chrystus — 
Ten sam, który złożył z siebie krwawą ofiarę 
na krzyżu, a sposób ofiary w Wieczerniku 
i na ołtarzu taki sam, bezkrwawy i sakra
mentalny. Wyjaśniając trzeba podkreślić, że 
Msza św. jest co do swej istoty tą samą ofia
rą, co Ofiara Krzyżowa ■— jest tej ofiary nie 
tylko przedstawieniem, ale i prawdziwą 
ofiarą, chociaż nie nową ofiarą. Podkreślamy 
to dlatego, że niektórzy, biorąc dosłownie 
wyrażenia Pisma św., na podstawie słów 
Listu do Hebrajczyków (Lo, 14) „jedną ofiarą 
doskonałymi uczynił na wieki poświęco

nych’■* — wykluczają Mszę św. jako ofiarę. 
Powtarzamy, że Msza św. nie jest nową ja 
kąś ofiarą danego księdza — jest powtórze
niem jednej, jedynej ofiary krzyżowej i ma 
znaczenie przewodu rozprowadzającego do 
danych chrześcijan obecnych w świątyni 
wszystkie skutki ofiary krzyżowej. A począ
tek swój wzięła z Wieczernika. Tę zasadę 
potwierdza tenże sam List do Hebrajczyków 
słowami: „Mamy ołtarz, z którego nie mają 
jeść, którzy przybytkowi służą” (13, 10).

Jakie skutki sprowadza Msza św.
Pierwszy i najważniejszy skutek Ofiary 

Eucharystycznej jest wychwalanie Boga 
i dziękczynienie. Właśnie od tego skutku 
nazwano cały Sakrament dziękczynieniem — 
po grecku „eucharystia”.

Następny skutek to przebłaganie Stwórcy 
za nasze winy w myśl tego, co Chrystus po
wiedział: „Ta jest Krew, która za wielu bę
dzie wylana na odpuszczenie grzechów”.

Tu kilka słów trzeba poświęcić znaczeniu 
Mszy św. za dusze zmarłych. Wszystkie li
turgie chrześcijańskie zawierają modlitwy za 
dusize zmarłych zanoszone podczas Ofiary 
Mszy św., wszyscy pisarze pierwszych wie
ków chrześcijaństwa mówią o Mszach za 
zmarłych. Św. Gryl Jerozolimski pisze: „My 
za zmarłych zanosząc modły, nie wieńce kła
dziemy, lecz Chrystusa zabitego za grzechy 
ofiarujemy. (Kat. myst. 5 n lo) Św. Augustyn 
zaiś wyjaśnia. „To przez Ojców przekazane 
cały zachowuje Kościół, że za tych, którzy 
w jedności Ciała i Krwi Chrystusa pomarli, 
gdy w ofierze bywają wspominani, zanosi się 
modły i za nich bywa składana ofiara. Nie 
ma wątpliwości, że tc umarłym przynosi po
moc”. (Mowa 172 r. 2)

We Mszy św. ofiarowany Chrystus prosi 
też za nas Boga o rozliczne dary i łaski pot
rzebne chrześcijaninowi w życiu duchowym. 
Dobrym więc i słusznym jest zwyczaj „za
mawiania” Mszy św. w jakiejś intencji. Jeśli 
każda modlitwa otwiera hojną rękę Bożą, to 
tym bardziej skuteczna jest prośba zaniesiona 
przez kapłana w imieniu ofiarującego się 
Boskiego Syna. Pierwsi chrześcijanie przy 
„zamówieniu” Mszy św. nie dawali kapłano
wi pieniędzy, lecz składali obok ołtarza chleb 
i wino. Ofiara pieniężna okazała się jednak 
praktyczniejsza. Winna to być jednak ofiara, 
a nie opłata według ustalonej taksy. Właśnie 
ustalone przez niektórych duchownych taksy 
wprowadzają w błąd wiernych, którzy stąd 
wnioskują, że można Mszę św. „zakupić” jak 
każdy inny towar. Z takim stanowiskiem 
i niewłaściwymi wyrażeniami należy walczyć.

Wnioski
Msza św. ma nie tylko wielkie znaczenie 

sakramentalne, religijne. Znajdujemy w niej 
wiele momentów ludzkich i społecznych. 
Msza św. to dramatyczne, obrazowe przed
stawienie wielu prawd religijnych, to rów
nież więź między wyznawcami tej samej re
ligii.



W Kościele Polsko-Katolickim Ofiara Eu-, 
charystyazna odgrywa czołową rolę jeszcze 
i dlatego, że przez język polski podkreśla 
głęboko chrześcijański i zarazem narodowy 
charakter tego Kościoła. W pierwszych wie
kach chrześcijaństwa wszystkie obrzędy od
prawiano w językach narodowych poszczegól
nych Kościołów, a to jak najbardziej wpły
wało na szybkie upowszechnienie chrześcijań
stwa. Języka niezrozumiałego używali wów
czas tylko różnego rodzaju sekciarze. O jed
nych z nich pisał św. Ireneusz w II-gim wie
ku: „Wymawiają wyrazy hebrajskie, by tym

większą bojaźnią przejąć tych, których do
puszczają do wtajemniczenia”.

Nie ulega wątpliwości, że Kościół Polskc- 
•Katolieki będzie nadal przywiązywał pierw
szorzędną wagę do upiększenia i podkreślenia 
ważności obrzędów Mszy św., by przez nią 
porwać serca swych wiernych do Boga i do 
wzajemnej braterskiej miłości. A każdy wyz
nawca tego Kościoła nie pod groźbą grzechu, 
lecz z własnej potrzeby duchowej będzie robił 
wszystko, by w każdą niedzielę i święto wy
słuchać Mszy św. Tego wymaga od nas 
Chrystus i oczekuje cały Kościół.

MOTYWY ŚWIĄTECZNEJ RADOŚCI
Aktualnie przeżywamy okres .Bożego Naro

dzenia usposabia każdego chyba 'człowieka do 
radości, do rodzinnego spokojnego świętowa
nia, do karnawałowych zabaw — i słusznie. 
Przecież Święta Bożego Narodzenia są prze
de wszystkim świętami radości dzielonej 
w gromie rodzimy i najbliższych, a potem tak
że i wśród dalszych, przyjaciół i znajomych 
poprzez iskładainie ‘im wizyt, życzeń i t.d. Jed
nak inne są pobudki do świątecznej radości 
u 'człowieka który wierzy w Chrystusa, -a więc 
u katolika, a inne u niewierzącego. Ostatni 
cieszy się, bo nie idzie w święta do pracy, bo 
może dłużej pospać, bo przygotował na świę
ta obfitszy i leipszy positek, bo przyjechały 
dzieci ze szkół na świąteczne ferie i wiele in
nych jeszcze okoliczności skłania go do radoś
ci. Te same pobudki wywołują radość także 
u ludzi wierzących z tą różnicą, że radość ich 
jest spotęgowana jeszcze motywem religijnym 
a więc czynnikiem głębszym i nadprzyrodzo
nym.

Motyw religijny ma za zadanie ukazać 
wierzącemu i s t o t n ą  t r e ś ć  świątecznego 
dnia i świątecznego okresu. Treść ta jest pod
wójna: najpierw d o g m a t y c z n a ,  wyni
kająca ze świadomości, że rozpoczęło się zbaw- 
czo-pojedmawcze dzieło’, a następnie h i s t o- 
r y c z n  a, ukazująca rzeczywiste narodziny 
Boga - Człowieka jako pośrednika między za
gniewanym Ojcem, i  zbłąkaną ludzkością. Obie 
te treści mieszczą się w pamiątce Bożego Na
rodź,enia i oibie wiinmy dla katolika być pod
budową nadprzyrodzonej radości, mającej 
przenikać jego serce w dni samych świąt, jak 
rówmież i w dni po nich następujące. Katolik 
się cieszy, gdyż jest głęboko przeświadczony, 
że nie zawiódł się na tych, którzy wieść
o Chrystusie podali mu jako prawdę historycz
ną, gdyż talką właśnie prawdą oma jest. Przed
miotem niniiejiszego artykułu jest naukowe 
zestawienie niektórych przynaimiej świa
dectw historycznych, ukazujących postać histo
rycznego Chrystusa, a tym samym historyczną 
treść Bożego Narodzenia.

Chrystus nie urodził się kiedyś tam, w za
mierzchłej, bliżej nam nie znanej przeszłoś
ci, ale żył, działał i nauczał w okresie rozkwitu

kultury i nauk, za rządów cesarzy Augusta 
i Tyberiusza. Znały Go i oglądały nie tylko 
tysiące Jego ziomków lecz także Grecy, Rzy
mianie i wielu innych, działał bowiem w kra
ju, który jak gdyby pomost łączył ze sobą trzy 
wielkie kontynenty. Ta okoliczność pozwala
łaby się domyślać, że historyczne wzmianki
0 Chrystusie pozostawione po współczesnych 
Mu będą liczne i ciekawe. Tymczasem stało 
się inaczej. Owszem, wzmianki takie istnieją, 
są jednak skąpe i nie zawsze bezpośrednie. 
Wielu zadziwia taki stan rzeczy i pytają: jak 
się to stało, że o tak wielkim człowieku tak 
mało zapisek i świadectw? Sprawa jest wszak
że całkiem prosta: któż się chce zajmować 
'narodem żydowskim, kogo interesują jego-bo
haterowie, a za takiego był przecież uwa
żany przez pogam Jezus Chrystus —• i wre
szcie, co wielkiego zdziałał w skali ogólno
światowe! Chrystus jako człowiek? Czy w nie
dalekiej przeszłości okupant zajmował się na
szymi rodzimymi bohaterami, z wyjątkiem 
spraw związanych z jego taktyką i bezpieczeń
stwem? Co po wielu bohaterach polskich zo
stało oprócz akt okupacyjnej policji śledczej? 
Nic. Dlatego .nic, ponieważ byli to ludzie obcy
1 wrodzy okupantowi tak jak Jezus był obcy 
Rzymowi, nic, gdyż byli bohaterami podbite
go narodu jak Chrystus, nic wreszcie, bo ten 
naród który reprezentowali był narodem ma
łym jak naród Chrystusa, liczący za Jego ży
cia zaledwie dwa miliony głów.

Jednak coś z tych świadectw, dokumentów 
i zapisków pozostało. Wprawdzie archiwa im
perium rzymskiego spłonęły i zniszczały pod 
wpływem kataklizmów dziejowych, nie mniej 
jednak możemy przypuszczać, że jeżeli już nie 
metryka urodzenia to przynajmniej metryka 
zgonu Chrystusa mogła się w aktach cesars
kich znajdować, gdyż według filozofa Ju 
styna, żyjącego w drugim wieku po Chr. istnia
ły akta Piłata przesłane przez tego prokurato
ra cesarzowi Tyberiiuszowii. Również Tertuliam 
czyni wzmiankę, jakoby proces Chrystusa był 
dokładnie przez Piłata cesarzowi zreferowa
ny. Nie posiadamy ani dowodu .zamieszkania 
Chrystusa w jakimkolwiek mieście, ani nie 
znamy nazwy ulicy przy której mieszkał, ani
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numeru domu — zapytajmy jednak, o któ
rym z wielkich i sławnych mężów tego okresu 
dochowały się 'analogiczne dane? O żadnym. 
Tymczasem wiemy niezbicie o istnieniu aktu 
urzędowego w archiwum cesarza Trajana, ak
tu o wielkim dla nas znaczeniu. Wprawdzie 
i  ten akt nie dochował się do nasizych czasów 
w oryginale, gdyż całe archiwum Trajana 
spłonęło, ale dzięki niejakiemu Pliniuszowi 
zwanego Młodszym dochował się odpis jego. 
Pliniusz, Rzymianin udał się w r. 111 z pole
cenia Trajiana do Bitynii, aby pełnić tam 
obowiązki prokowsula, a> spotkawszy w Bity
nii wielką ilość chrześcijan, radzi się cesarza 
co ma z nimi począć, zwłaszcza, że dwie dia
konisę poddane torturom zeznały same pozy
tywne rzeczy: wstawały rano i modliły się do 
Chrystusa jako Boga, przyrzekając Jemu i so
bie nawzajem, że nie popełnią kradzieży, za
bójstwa, cudzołóstwa i .zdrady. Oto całe ich 
przestępstwo!

Także cesarz Hadrian doradza niejakiemu 
Minucjiuszowi prokomsulowi w Azji w r. 124, 
by karał chrześcijan oględnie, gdyż są w zasa
dzie dobrymi 'obywatelami. Tyle akta urzędo
we. A cóż historycy?

Istniał taki jeden znany ze swej solidności 
naukowej, umiaru i wysokiej klasy krytycyz
mu. Urodził się w r. 55 po Chr. Był Rzymia
ninem i nazywał się Tacyt. W r. 114/115 za
kończył pisanie Annałów, czyli Roczników, 
w których opisał także 'panowanie współczes
nych Chrystusowi cesarzy Augusta i Tyberiu- 
sza — niestety, te właśnie partie Annałów 
zaginęły. Pozostały natomiast opowiadania
0 Neronie, gdzie nie brak również stwierdze
nia. że liczni chrześciianie padli ofiarą nie
obliczalnego władcy, który podpalił stolicę. Lu
dzie ci wywodzą się od Chrystusa — pisze 
Tacyt •—• który za panowania Tyberiusza zo
stał skazany na śmierć przez prokuratora Ju 
dei Ponckiego Piłata.

W latach 65 — 135 żyje inny historyk rzym
ski Swetaniiusz, który ooisuiac panowanie ce
sarza Klaudiusza (41-54) powiada, że cesarz 
ten wygnał z Rzymu Żydów, którzy powodo
wali zamieszki w mieście z poduszczenia 
Chrestosa (por. Dz.Ap. 18, 2-3).

Najważniejszym jednak pisarzem, świadczą
cym o historycznym istnieniu Chrystusa jest 
uczony żydowski Josef ben Matiahu, zwany 
pospolicie Flawiuszem. Był on kapłanem, uczo
nym, dowódca wciskowym i dyplomata w jed- 
nei osobie. Jego wiekopomne dzieto „Starożyt
ności” zawiera dwa świadectwa, z których je 
dno brzmi następujaco: ,,w owym czasie (tj. 
w okresie sdv rządził Piłat) żył Jezus, mąż 
doskonały, jeśli go w ogóle za człowieka uwa
żać. Był bowiem sprawcą trudnych do uwie
rzenia czvnów, był nauczycielem tych, któ
rzy z radością przyjnruia rzeczy prawdziwe. 
Pociągnął do siebie wielu Żydów i Greków. 
Gdy go tedy z oskarżenia naszych przeło
żonych Piłat na śmierć krzyżową skazał, ci 
którzy go przedtem miłowali nie opuścili go
1 aż do naszych czasów przetrwało plemię 
chrześcijan, którzy takim imieniem od niego

sa nazwani.” W drugim miejscu wspomina 
Flawiiusz o powołaniu przed Synedrium przez 
arcykapłana Annasza „brata Jezusa rzekome
go Chrystusa, imieniem Jakuba”. Oczywiście, 
nie chodzi tu o brata w ścisłym tego słowa 
znaczeniu, lecz p o  prostu o krewnego.

Powyższe dokumenty i wypowiedzi mówią, 
że Jezius Chrystus ż y ł  i d z i a ł a ł  rzeczy
wiście w Judei, że był twórcą jakiegoś ruchu, 
że Piłat kazał go -ukrzyżować, a zwolenników 
jego prześladowano.

Nawet Talmud świadczy, że Chrystus prze
bywał w Nazarecie, czynił cuda, uwodził lud 
oraz miał zatargi z uczonymi na tle wyjaśnia
nia Zakonu, co doprowadziło w rezultacie do 
ukrzyżowania w przeddzień Paschy, która wte
dy przypadała w szabat. Dopiero późniejsze 
części Talmudu, pochodzące z końca II w. za
wierają wiele oszczerstw i kpin, wyśmiewają
cych cudowne narodzenie i życie Jezusa, co 
jest całkiem zrozumiałe gdy się uwzględni 
wciąż narastającą niechęć Żydów wobec roz
wijającego się chrześcijaństwa. Nigdzie jednak 
nie spotykamy w Talmudzie, nawet w tych 
częściach, gdzie są kpiny z Jezusa, jakoby Je - 
zius miał nie sinieć w ogóle. A można by słusz
nie się sipodziewać, że gdyby znalazły się w tym 
kierunku jakiekolwiek nawet przypuszczenia, 
na pewno by z nich jak maj skwapliwiej skorzy
stali Żydzi w celu skuteczniejszego zwalczania 
chrześcijaństwa.

To sarno' można by twierdzić o innych wro
gach chrześcijaństwa, jak Celsus i Porfiriusz, 
którzy chcąc ratować upadające pogaństwo 
użyli całego swego talentu, aby wykpić opo
wiadania zawarte w Ewangeliach, nigdzie na
tomiast nie podnieśli zarzutu przeciwko histo
rycznemu istnieniu Chrystusa. Dopiero 
w X V III w., w okresie rewolucji francuskiej, 
gdy powstał kierunek zdecydowanej opozycji 
przeciw chrześcijaństwu, zaczęto wysuwać teo
rie i teoryjki, mające iza cel i zadanie obed
rzeć Chrystusa z bóstwa, bądź nawet podwa
żyć Jego historyczne narodzenie i życie. Wy
stąpili C. F. Volnei, C. F. Dupulis i inni, któ
rych niechlubne tradycje przejęli w w. X X
A. Drews, P. L. Couchaud i H. Rumiancew. 
wszyscy wyżej wymienieni i  plejada ich 
mniej głośnych epigonów utrzymują:

1) że o Chrystusie nie ma świadectw 
pozachrześciijańskDBch pochodzących 
z pierwszego i drugiego wieku,

2) że Ewangelie sa źródłem niewiarogod- 
nym, pochodzą bowiem, ich .zdaniem, 
z drugiego wieku i zostały napisane 
przez bezkrytycznych entuzjastów,

3) że św. Paweł nic nie mówi o Chrystusie 
jako postaci historycznej, lecz jako o po
staci religijmo^mitycznej.

Jak  ocenić powyższe twierdzenia, odgrzewa
ne b. często i przez współczesnych nam ludzi
o innych niż nasze poglądach? Na to pytanie 
odpowie po przeczytaniu niniejszego artyku
łu sam czytelnik. My mu tylko dopomożemy 
przez postawienie takiego choćby pytania: czy 
istnieje platonizm, arystotelizm i maliometa-



nilzm- Istnieją! A ile jest świadectw historycz
nych przemawiających za istnieniem Platona 
Arystotelesa czy Mahometa? Na pewno mniej, 
niż na potwierdzenie istnienia Chrystusa, a je 
dnak nikt z ludzi kulturalnych nie powątpie
wa nawet w istnienie wymienionych filozofów 
i założyciela islamu. Powtarzane z uporem N ie  
w odniesieniu do istnienia osoby Chrystusa 
trudno zakwalifikować do rzędu poprawnych 
i naukowych stanowisk. A przecież obok źródeł 
świeckich są jeszcze źródła .religijne jak 
Ewangelie, których autorami byli wprawdzie

ludizie prości, nie mniej jednak obiektywni, 
nie mający żadnego w tym interesu, aby po
tomnych wprowadzać w błąd. Można -mieć' pe
wne zastrzeżenia co do późniejszej interpreta
c ji pewnych fragmentów ewamgelijnyeh, ale 
zasadnicza je j treść jest dowodem narodzenia 
i historycznego istnienia Chrystusa, dowodem 
historycznej treści Bożego Narodzenia, spy
chanej do rzędu pobożnej legendy, niedocenia
nej i zapoznawanej przez samych nawet ka
tolików.

Ks. dr. A. Naumczyk

JUBILEUSZ „POLSKO-NARODOWEJ 
SPÓJNI"

Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz 
samym słowem Bożym też żyć nie można.

Rozumiał to dobrze nasz Pierwszy Biskup 
Ksiądz Franciszek Hodur.

Ameryka czasów dzisiejszych, gdzie ludzie 
pracy przy pomocy związków zawodowych 
tzw. Unii zdobyli prawa i odpowiednie wy
nagrodzenie za pracę, jest mało podobną do 
Ameryki z końca X IX  wieku.

Emigrant polski, który nie znał języka 
ani obyczajów nowego kraju, był w obcym 
sobie świecie raczej siłą roboczą niż czło
wiekiem.

Nie jest tajemnicą, że księża Kościoła Na
rodowego organizowali strajki w obronie 
polskich górników wyzyskiwanych przez wła
ścicieli kopalni, przy  błogosławieństwie rzym
skokatolickich księży Irlandczyków.

Nie jest tajemnicą, że bronili pokrzywdzo
nych rodzin, których najbliżsi ulegli kolectwu 
lub śmierci, a bogate towarzystwa asekura
cyjne starały się prawnie uzasadnić, że wy
padki te nastąpiły z ich winy, aby nie 
wypłacać odszkodowania.

W tych warunkach stworzenie własnej 
organizacji polskiej, która swym członkom 
śpieszyłaby z pomocą w każdym nieszczęściu 
i w wypadku zachwiania życiowej równowa
gi, było najbardziej pożądane i błogosławione 
w skutkach.

50 lat mija od chwili, gdy Pierwszy Kapłan 
Kościoła Narodowego wraz ze swymi współ
pracownikami powołali do życia Polsko-Naro- 
dowa Spójnię, która stała się wierną siostrzy- 
cą Kościoła, pomagała żyć współwyznawcom, 
broniła ich przed szykanami, których im nie 
oszczędzono w polsko rzymskich organiza
cjach, i wielu uratowała przed katastrofą.

My w Polsce znamy „Spójnię”, je j dzia
łalność i pracę. Znamy je j Wydział Kultu
ralno-Oświatowy jako jedną z . pierwszych 
organizacji, która uczyła języka polskiego, 
miłości „Starego K raju”, historii naszej, pieś
ni. polskich, a dzieciom dała do ręki polski 
elementarz.

Znamy polskie książki wydane z głęboką 
troską, aby trafiły do naszych braci roz

rzuconych po obszarach całej prawie Ame
ryki.

Znamy „Straż”, organ Polsko-Narodoyvej 
Spójni, która od zarania swego istnienia uczy
ła miłości do Polski, zawsze i wszędzie broniła 
ludu polskiego przed wyzyskiem i wynarodo
wieniem, walczyła z ciemnotą, kołtuństwem 
i zacofaniem, którego wśród Polonii jest jesz
cze do dzisiaj niemało.

Zasługuje na uwagę jeszcze fakt, że kto
kolwiek się zetknął ze Spójnią pozostał na 
zawsze je j przyjacielem dzięki nie tylko sa
mej idei, lecz również dzięki prostocie, szcze
rości i uczynności, jaka cechuje zarówno je j 
działaczy, jak też i zwykłych członków.

Z niekłamaną radością spotkałem w War
szawie kiedyś red. Zdzisława Moskałę, który 
ze znaczkiem spójmaczym w klapie mówił
o Spójni, jak mówi, się o kimś drogim i bli
skim.

Dzisiaj ponad trzydziestotysięczna rzesza 
spójniacza wkracza w nowe półwiecze. Wkra
cza niewątpliwie z dumą i  ma po temu do
stateczne powody. Je j duchowy dorobek i ma
jątek już milionowy świadczy, że zdała egza
min i że godna jest szacunku i zaufania.

Ci, którzy kochają swój Kościół, winni pa
miętać, że sprawy' gospodarcze w życiu co
dziennym odgrywają doniosłą rolę.

Kościół jest organizmem żywych ludzi, 
którzy chodzą po ziemi, dlatego winien we 
własnym zakresie pomóc swym wyznawcom 
n ie , tylko zbawić się, lecz dobrze i szczęśliwie 
zyc.

To też Polsko — Narodowa Spójnia zasłu
guje na jak najdalej idące poparcie ze strony 
Kościoła.

Na progu nowego półwiecza życzymy 
Polsko Narodowej Spójni, aby w najbliż
szych latach podwoiła swoje szeregi, niosła 
pomoc tym, którzy je j potrzebują, zabezpie
czała smutną jesień życia ludzkiego, i głosiła, 
że „Polska to Wielka rzecz”, a ,,na ziemi być 
Polakiem — to żyć bosko i szlachetnie”.

Szczęść Warn, Boże, Bracia Spójniacy.

..T : e . n .
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BYŁEM NA WYBRZEŻU
Mróz nie zamroził serca, ale ochłodził trochę 

energię i chęć do pracy, tym bardziej że się 
już ma te swoje lata.
Mam jechać do Gdańska — zapadła decyzja 
w Kurii.

Za parę godzin siedziałem już w pociągu 
pospiesznym, który niepospiesznie pędził ku 
Wybrzeżu.

W przedziale, w którym się znalazłem, mło
da mamusia zajęta była cztero-i pięcioletnią 
pociechą. Krewcy „młodzieńcy” raz po raz 
wchodzili na miękkie siedzenia, potrącali się 
wzajemnie, a głosy mieli tak donośne, że aż 
w uszach dzwięczało.

Wszelkie prośby matki o ciszę i spokój nie 
odnosiły jakiegokolwiek skutku. Młodej ma
musi towarzyszyła je j siostra, dziewczynka 
lat 15-u lub 16-tu, uczennica 9-klasy, która 
jak mogła uspokajała siostrzeńców.

Uciekłem się do „politycznego szantażu”. 
Oświadczyłem poważnie, że w następnym wa
gonie jest przedział dla chuliganów pilnowa
ny przez milicjantów i proponuję mamusi, aby 
ich tam przenieść. Popatrzyli na mnie spod 
oka i szybko się uspokoili.

Umożliwiło mi to nawiązanie bliższego kon
taktu z mamusia i z miłą dziewczynką, która 
na imię miała Lusia.

Dowiedziałem się na wstępie, że towarzy
stwo wracało z Wrocławia przez Warszawę do 
Gdyni, że ojcem dorodnych młodzieńców jest 
oficer marynarki, a Lusia mieszka stale we 
Wrocławiu i na święta jedzie właśnie do sio
stry.

Pytała mnie Lusia, czy znam Wrocław i wro
cławskie kościoły. Byłem kilkakrotnie we Wro
cławiu — mówiłem — lecz znam tylko jeden 
kościół Marii Magdaleny.

Podniosła oczy i lekko się zaróżowiła. Ja  też 
znam ten kościół — odpowiedziała po chwili. 
Tam jest tylko jedna kaplica. Wstępowałam 
tam często w drodze do szkoły na je'dną „Zdro- 
waśkę”.

Wie ksiądz — .mówiła — ta Maria Magda
lena u stóp Ukrzyżowanego w ołtarzu jakoś 
dziwnie przemawia do mnie.

Przy tym Krzyżu cierpienie, miłość i prze
baczenie ze sobą się zespoliły. To, co boskie, 
i to, co bardzo ludzkie, tworzą tam jakąć ca
łość.

Zadumałem się chwilę, bo to, co mówiła Lu
sia z Wrocławia, nie było teologicznie sformu
łowane, lecz wyrażało proste, a jakże piękne 
odczucie niewinnej, czystej duszy.

„Czy chodzisz tam jeszcze czasem?' — py
tałem.

„Już nie chodzę” — odrzekła mi sucho i jak
by zawstydzona oczy w dół opuściła.

„Ksiądz od św. Józefa wszystkim nam,w kla- 
się oświadczył, że wchodzić do tej kaplicy jest 
ciężkim grzechem i kto tam będzie wstępować, 
nie otrzyma rozgrzeszenia.

Od tego czasu straciłam ch ę ć . do modlit
wy’* — mówiła. „A tak mi dobrze było... Mam

żal do tego księdza” — ciągnęła dalej. Wpro
wadził do mojej duszy nie znany mi dotąd 
niepokój i oddalił ode mnie to, co mi było 
drogie i bliskie”.

„Lusiu droga, mówiłem — to nie ksiądz wi
nien. On jest tylko wytworem pewnego syste
mu kościelnego i wykonawcą woli swojej hie
rarchii.

Według ich nauki, Bóg tylko tam wysłuchu
je, gdzie oni Mu miejsce wyznaczą. Temu łask 
udziela, kogo oni przedstawią. Tego tylko zba
wia, komu oni wystawią świadectwo, i tego 
potępi, kogo oni w Jego imieniu wyklną.

Bóg w ich tłumaczeniu jest jakąś bierną is
totą, którą oni dysponują według swego uzna
nia i według ustalonych przepisów i ceremo
niału.

Słowem, na Boga, uświęcenie i zbawienie 
mają wyłączny monopol.

Widzisz, Lusiu, jak mały jesrfc Bóg pojmowa
ny przez małych ludzi. Tak pojętego Boga 
opuszcza w czasach współczesnych wielu ludzi, 
gdyż tak pojmowany Bóg już im nie wystar
cza. : V'' I 1

Jest sprawą bezsporną, że nauka o wyłącz
ności na łaski Boskie w określonych miejscach 
i w określonej formie iest obniżeniem w.ar- 
tości religii i czynnikiem destrukcyjnym w 
chrześcijaństwie.

Zgubne skutki takiej nauki widzimy już 
dzisiaj.

Bóg objawiony przez Chrystusa ma inne 
przymioty, niż głosi to ksiądz od św. Józefa 
z Wrocławia.

Jezus wyraźnie powiedział o czasach, gdy 
prawdziwi chwalcy będą chwalili Boga nie 
w Świątyni, ani na górze Garazim, ale w 'du
chu i w prawdzie.

Sam też w Swej pracy mało ze świątyni ko
rzystał. Świątynią Jego była łódź rybacka nad ' 
brzegiem jeziora, wzgórze, gdzie lud słowem^ 
Bożym karmił, skromny dom prywatny Wie
czernikiem zwany, gdzie ustanowił Najświęt
szą Ofiarę.

Nigdzie ani w jednym zdaniu nie powie
dział, że Bóg w pewnych świątyniach czy 
miejscach określonych w specjalny sposób da
rzy Swą łaską lub wymaga niezrozumiałego 
języka czy określonego obrzędu.

Księże od św. Józefa z Wrocławia, nie wiem, 
jak się nazywasz i jak wygladasz, nigdy też ,  
prawdopodobnie nie spotkam Cię w życiu.

Czy wiesz o tym, żeś pozbawił młodą duszę 
najpiękniejszego przeżycia, jakim jest obco
wanie sam na sam z Bogiem, żeś zdeptał du
chowo najpiękniejsze ludzkie wzruszenie?

Ty przecież wiesz na pewno, że modlitwa 
nie tylko w kościele Marii' Magdaleny, ale 
wśród lasów zieleni, na wzgórzu, nad rzeka
0 wschodzie czy zachodzie słońca, wśród zbóż 
szumiących czy przy krzyżu przydrożnym mo
że być najwyższym wzlotem ludzkiej duszy
1 bardziej Bogu miła, i prędzej wysłuchana
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niż Twoje urzędowe modły w języku cezarów, 
przepisane dekretem tego -czy innego papieża.

Ty wiesz na pewno, że modlitwa taka może 
dać więcej siły i mocy wewnętrznej niż Two
je  nowenny, koronki czy msze zapłacone.

A że wiesz o tym i mimo to wprowadzasz 
do dusz młodych niepokój, świadczy to wy
raźnie, że nie troska o prawdę i zbliżenie lu
dzi do Boga jest dla Ciebie sprawą najważ
niejszą, lecz uległość Twego zniewolonego 
umysłu wobec kościelnego systemu.

Ileż młodych dusz szukających prawdy zo
stało odepchniętych od Boga na skutek ducho
wej gruboskórności, fanatyzmu i zmuszania do 
stadlnego myślenia przez urzędowych reprezen
tantów. Mistrza z Nazaretu.

Nie tylko młode dusze, które zamiast ciepła 
i miłości znajdują chłód, obłudę i nienawiść 
dla człowieka i spraw ludzkich, odchodzą na 
bezbożne pustynie, lecz i ludzie- dużej klasy 
zarażeni wypaczeniem Chrystusowych ideałów 
w życiu codziennym w Kościele rzymskim sta
ją się Jego nieprzyjaciółmi, a nawet nieprzy
jaciółmi Boga.

W literat-urze znamy takich przykładów 
wiele.

Któż ze współczesnych nie pamięta katolic
kiego pisarza i redaktora pism katoHckich, 
Emila Zegadłowicza, który po konfrontacji 
Chrystusowych ideałów z rzeczywistością w 
Kościele rzymskim napisał te słowa:

Do w czoraj jeszcze w szystkim  by łeś mi, o Chryste  —  

w ierzyłem  w brew  nadziei i w brew  rozumowi, 
że staną się żyw otem  słow a Tw e przeczyste 
i że ziem ię grosz zbaw i  —  ten jed en  grosz wdowi. 

Dziś w idzę, że n a próżno um arłeś krzyżowo, 
na próżno krew  rozlałeś, na próżnoś ch leb  łamał. 
W yrosło lasem  każni każde T w oje słowo.
Możeś, dobry Człowieku, sam przed  sobą klam,ał —  

Ukuto łańcuch zbrodni z każdej T w ojej racji, 
m iłość przekuto w hasła na w łasną obronę  —  

praw dy T w oje rzucono na żer agitacji, 
aby tyć, by  się tuczyć Twoim  strasznym zgonem. 

t K łam stw em  stało się w szystko, złem  i potwornością. 
K ośció ł w yrósł osto ją  głupoty i zbrodni.
K ler  frym arczy zbaw ieniem , frym arczy m iłością 
w  im ię T w oje m ordują wyznawcy wyrodni. 

D opóki jed en  głodny będzie na tym  św iecie,
D opóki w  jed n ej pu szce■ jeden  dukat będzie, 
Straszakam i już dla nas na w iek i będziecie, 
pachołkow ie ciem ności żyjący w  obłędzie.

Rzucam w zgardę w twarz w aszą i czekam  godziny 
śm ierci w aszej, kłam stw  waszych, obłudy i cudów. 
W idzę p łonące gniewem  w idm o gilotyny 
ostrzone n ienaw iścią chrześcijańskich ludów. 

W tedy m oże raz w tóry powrócisz, o Chryste, 
m oże Tw e słow o serca wzburzone uleczy  —

I  odpom ną się spraw y w ielk ie  i w ieczyste
przez C iebie  —  już nie Boży — lecz Synu Człowieczy.

W rozmowie z Lusią i pozostałymi współto
warzyszami podróży szybko płynęły godziny. 
Żegnaliśmy się w Sopocie jak przyjaciele.

Życzono mi radosnych Świąt, a ja także ży
czyłem, aby Nowonarodzony Jezus nie w ka
tedrze wrocławskiej,, lecz w ubogim żłobie stał 
się bliższym i był jedynym Zbawicielem nio

sącym pokój dla wszystkich, miłość, łaskę 
i ukojenie-,

Żegnałem się z-e wszystkimi w atmosferze 
przyjaźni i życzliwości.

Trzy dni spędziłem na Wybrzeżu. Chciałem 
wszystko poznać i wszystko zobaczyć, co 
w tym czasie było możliwe.

Sprawdziły się słowa Wieszcza, że „miasto 
Gdańsk było niegdyś nasze” i jest już nasze 
na zawsze. Życie w nim kipi, wyrastają nowe 
-domy, nowe warsztaty pracy, a Stare Miasto 
przybiera wygląd jak za czasów królewskich.

Trzy Miasta coraz bliższe są siebie. Po Paź
dzierniku buduje nie tylko państwo, powstają 
osiedla, budują marynarze, budują ludzie, któ
rzy ooś w życiu zaoszczędzili.

Czarna ziemia żuławska zaorana jak okiem 
sięgnąć daje plony obfite w pszenicy i słod
kich burakach.

Zbudowany byłem postawą przewodniczą
cego- WRN mgr. J .  Wołka, który dla wszyst
kich ma trochę czasu i wszystkie sprawy 
ludzkie nie są mu obce. Zdaje sobie sprawę, 
że każda idea bez żywego człowieka jest sa
ma w sobie martwa, że stosunek do ludzi tych, 
którzy kierują państwem od najniższej komór
ki aż do centralnych władz państwowych, w 
pojęciu większości jest sprawdzianem war
tości tej idei.

Nie zawsze można ludziom pomóc, ale nigdy 
nie można zrezygnować z chęci udzielenia po
mocy.

To pulsujące życie Wybrzeża natchnęło mnie 
myślą, że i Kościół nasz winien tam stworzyć 
szersze okno na świat, ożywić swą działalność 
i zbudować świątynie godną naszej idei.

W-ewnątrz utrzymany czysto. Znać w nim 
rękę gospodarza.

Ks. Józef Nowak robi wszystko, co potrafi 
i co w tych warunkach jest możliwe. Pozba
wiona plebanii wskutek wadliwej gospodarki 
poprzedników — parafia stanęła wobec poważ
nych trudności.

Ks. Nowak poruszył wszystkie przysłowio
we sprężyny i jeszcze w tym miesiącu ma na
dzieję uzyskać ■ mieszkanie w pobliżu kościoła.

Cieszy się więc z tego i wraz z nim cieszy 
się gromada naszych wyznawców z terenu 
Gdańską i okolicy.

Najstarsza placówka naszego Kościoła na 
Wybrzeżu .żyje normalnym życiem. Jest jak- 
gdyby polską strażni-cą u wybrzeży polskiego 
morza. Strażnicą Narodowego Kościoła.

Wróciłem do Warszawy zmęczony, lecz 
przeświadczony głęboko, że Kościół nasz — 
to Kościół przyszłości Narodu Polskiego. Tyl
ko szermierzy mu potrzeba: — ludzi z wiarą, 
z głową i z sercem.

E. N.

KOŚCIOŁ BOŻEGO CIAŁA 
W  GDAŃSKU

Nasz kościół Bożego Ciała — kościół zabyt
kowy, zaniedbany — wymaga niezwłocznie 
remontu.
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PACIERZ DZIECI

Gdy się m odlą drobne dzieci,
Jasno robi się na z iem i/
Słonko cudnie w tedy św ieci ■
Nad polami, nad naszemi.

Gaje biorą zieleń młodą,
Roztula róża swe pąki,
A poranną się pogodą  
Śm ieją zboża, śm ieją łąki.

Gdy się m odlą drobne dzieci,
M ilkną echa burz i gromu,
B iałem  skrzydłem  spokój leci 
Na m iłego strzechę, domu.

Z traw zroszonych łza obsycha  
Brzm ią piosenki skrow ronkow e, 
Cała w ioska stoi cicha,
Skryta w w ierzby przez połowę.

Gdy się m odlą dzieci m ałe,
To na starym  gdzie kurhanie 
W yrastają lilie białe  
T A nielskie słychać granie.

To się krzyże po rozłogach  
Odziewają w blaski zorzy,
To po m iedzach i po drogach 
Chodzi smętny Anioł Boży.

W sercu ludzkim się zakwieci...
N iejedna pustka głucha,
I  sam Bóg tej ziem i słucha,
Gdy się m odlą dzieci.

Maria K onopnicka



KTO SILNIEJSZY
(— Felek znów się mocu

je  w ławce? — rzekł nau
czyciel surowym głosem, 
wchodząc do klasy, gdzie 
wysoki chłopiec, ' stojąc w 
ławce, krzyczał coś głośno 
i wywijał w koło pięściami.

Uczniowie rozproszyli się 
na wszystkie strony, ale 
jeden zasłaniał oko, drugi 
ocierał krew płynącą z no
sa, trzeci miał guz na czo
le.

— Dlaczego biliście się — 
spytał nauczyciel.

— To ten rozbójnik Fe
lek, proszę pana. — odez
wał się któryś z małych.

— Skarżypyta! Skarży
pyta! — rozległy się głosy.

Mały chłopiec z podbitym 
okiem zaczął płakać.

— Dlaczego się biłeś, Fel
ku? — . powtórzył znowu 
pan nauczyciel.

Felek wstał z dobrą mi
ną. Był najwyższy w klasie 
i, rozumie się, najsilniejszy, 
więc sobie wyobrażał, że 
mu wszystko wolno.

— Wyzwałem całą klasę 
sam jeden! — rzekł dumnie.

— Nikt wam nie broni 
bić się i mocować uczciwie 
na podwórzu, — odpowie
dział nauczyciel — ale ci 
tyle razy powtarzałem, że 
tu w klasie nie wolno. Czy 
już zapomniałeś, jak wybi
łeś zęby Henrykowi, pop
chnąwszy go na ławkę? 
Wstydziłbyś się nadużywać 
swojej siły względem młod
szych. Zresztą zapowiedzia
no ci raz, że nie wolno. Był
byś już za Henryka wyda
lony, gdyby nie prośby twej 
matki, lecz teraz ci zarę
czam, że jeżeli raz jeszcze 
skrzywdzisz którego malca, 
jeżeli raz jeszcze zobaczę 
mocowanie się w ławkach, 
sam poproszę o wydalenie 
cię ze szkoły. Marcinku, — 
dodał zwracając się do ma
łego chłopca — jesteś spo
kojny i mały, więc usią
dziesz przy Felku, żeby nie 
miał żadnej pokusy.

Marcinek, choć niechętnie, 
wstał ze swego miejsca i u- 
siadi obok Felka. Był to 
drobny chłopczyna o bladej 
twarzyczce i poważnym 
spojrzeniu ciemnych oczu.

Leklcja przeszła spokojnie, 
ale po nauce, ledwo chłopcy 
zostali sarni, Felek podniósł 
się i zaczął przedrzeźniać 
nauczyciela.

— Zabraniam ci się mo
cować, — powtarzał — za
braniam. Sam widać był 
tchórzem w szkole, kiedy 
tak mówić może. Słyszysz, 
Marcinie? Na to siedzisz 
przy mnie, żebyś mi służył 
i słuchał we wszystkim, a 
nie to się spróbujemy. Zro
zumiałeś?

— Nie zrozumiałem, gdyż 
bić się z tobą nie będę, a 
słuchać cię nie myślę.

— Zobaczymy! — I dał 
mu prztyka w ucho, aż Mar
cinkowi iskry błysnęły przed 
oczyma.

— Jesteś rozbójnik, nie
godziwy! :— rzekł hamując 
łzy i gniew.

Felek przymrużył oczy i 
spojrzał ma niego z miną tak

drwiącą, że Marcinek nagle 
pochwycił go wpół i zaczął 
mocować się z nim z całej 
siły.

Cała klasa patrzała ze 
zdziwieniem: Marcinek, naj
spokojniejszy i najsłabszy z 
uczniów, rzucił się na -tego 
olbrzyma, którego się 
wszyscy bali.

Felek przez chwilę pozwo
lił mu się szarpać, a potem 
go pochwycił za ramiona i 
byłby go przewrócił w 
mgnieniu oka, gdyby Marcin 
nie zahaczył się nogą o nogę 
ławki. Niespodziewany opór 
rozgniewał Felka jeszcze 
bardziej, przechylił Marcin
ka na bok, coś chrupnęło, 
chłopiec krzyknął, a wtem 
ktoś dotknął klamki i 
wszedł nauczyciel z dy
rektorem.

Wszyscy chłopcy stali 
spokojnie na miejscach, 
potem usiedli, lekcja się 
zaczęła.

Marcinek siedział także, 
lecz co się z nim działo!

JESTEŚMY TROJE W  ŁODZI
Kiedy Inga miała około 

dziewięciu lat, zdarzyło 
się raz, że wraz z ojcem 
swoim znajdowała się w 
łodzi rybackiej, dość dale
ko od wybrzeża. Wtem 
zaskoczyła ich gwałtowna 
burza. Fale poczęły zale
wać łódź. Ojciec, Nils 
Skram, nie mógł sobie dać 
rady z żaglem i wiosłami.

— Wylewaj, Ingo. — za
wołał.

Dwie małe piąstki, już 
przywykłe do twardej 
pracy, chwyciły za czer- 
paczkę i zabrały się do ro
boty, zdawałoby się nie
możliwej —  wyczerpania 
wody z łodzi. Z trzaskiem 
i hukiem, podobnym do 
gromu, wicher szarpał ża
glem. Szybko się zmierz
chało, morze było czarne, 
pokryte białymi główkami 
piany. Inga była mokra aż 
do skóry, ale nie czuła te
go, ścisnęła mocno zęby i 
pracowała ciężkim kubłem. 
Pędzona jakby złymi du
chami łódź leciała w dal, 
trzeszczały deski, jak gdy

by za chwilę łódź miała 
się roztrzaskać. Ingę 
bolały ramiona, a ręce je j 
paliły jak ogień. Na jedną 
chwilę nieco przycichło. 
Kubeł bezustannie był w 
ruchu. Naraz olbrzymia 
fala wpadła do łodzi i 
przewróciła dziecsko.

Inga myślała, że wpad
nie do morza i utonie, 
przejął ją  okrutny strach: 
był to pierwszy lęk czło
wieka przed śmiercią. 
Chciała krzyknąć, ale du
siło ja  w gardle i wargi 
zdrętwiały. Ogarnęły ją 
ciemności, zdawało się je j, 
że jakaś ręka chwyta ją  za 
serce i ściska je  lodowaty
mi palcami. Wytrzeszczyła 
szeroko rozwarte oczy, 
pełne strachu, na grożącą 
je j zgubę.

Ale w chwili, kiedy 
myślała, że porwana zosta
nie w głąb morza, czuła, że 
jakaś mocna ręka ciągnie 
ją  w górę i stawia na 
zwykłym miejscu pomię
dzy kolanami ojca. Znajo
my głos, który brzmiał po-
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W nodze czuł ból nieznoś
ny, zdawało mu się, że te
go nie wytrzyma dłużej, a 
przecie milczał i zaciskał 
usta. But go ściskał i palił, 
czuł ból aż w kolanie, 
zimno i gorąco w całym 
ciele.

Chciał oprzeć nogę na 
podłodze, ale o  mało nie 
krzyknął, tak go zabolało. 
Więc trzymał ją  w powie
trzu, chociaż sił już nie 
miał, chociaż każda minu
ta godziną mu się wyda
wała.

— Co ci jesit, Marcin
ku? — spytał nagle nauczy
ciel.

—  Chory jestem ■— 
rzekł chłopiec — nie mogę 
wstać.

Zbladł bardzo, bo i no
ga zabolała go dotkliwiej, 
i wstyd mu było, że wstać 
nie może; mówiąc do nau
czyciela.

— A lekcje umiesz? — 
zapytał dyrektor.

cieszająco, powiedział do 
niej: „Jesteśmy troje w ło
dzi, moje dziecko!”

Inga spojrzała mrugając 
oczyma, pełnymi słonej 
wcdy. W • ciemnościach 
wzrok je j spotkał się ze 
spokojnymi niebieskimi o- 
czami, które nie znały 
strachu przed śmiercią. 
Prostym językiem, jakim 
mówi Ewangelia, opowie
dział Nils Skram o Nim, 
który spał w łodzi* a gdy 
sie obudził, rozkazał wich
rowi i bałwanom uciszyć 
się. Przy słowach ojca In
dze wydawało się. jakby 
to wszystko stało się teraz 
i tutaj. I ogarnął ją wielki, 
niczym nie naruszony spo
kój. Tam przy sterze łodzi 
spał Pan Jezus, w butach 
nieprzemakalnych jak
biedny rybak, a głowa Jego 
spoczywała na zwiniętej li
nie. Niczego bać się nie 
trzeba, wszyscy troje sa w 
łodzi. Inga nie przypomina 
scbie, czy jeszcze dalej wy
lewała wodę. Wiedziała, 
tylko, że już nie czuła stra
chu i że ja śpiącą z łodzi 
zaniesiono do domu.

Z szwedzkiego O.K.

Nie odpowiedział chło
piec, gdyż czuł, że nie mo
że teraz odpowiedzieć na 
najłatwiejsze pytanie.

Ale dyrektor patrzył z, 
niedowierzaniem, potem za
pytał innych.

Na koniec upłynęła nie
szczęsna godzina. Marcinek 
chciał się podnieść na po
żegnanie dyrektora, ale 
chociaż prawie nie dotknął 
nogą ziemi, znów przeszył 
go ból straszny, pociemnia
ło mu w oczach, zbladł i 
byłby upadł, gdyby nau
czyciel, który widział to 
wszystko, nie był go wziął 
na ręce.

— Co ci jest? — spytał 
łagodnie, kiedy chłopiec 
przyszedł do siebie.

Skręciłem nogę. O, pro
szę je j nie dotykać. Do do
mu, do domu! Nie zajdę do 
dorożki.

Chłopcy spojrzeli po so
bie z przestrachem. Felek

spuścił oczy i wyszedł pręd
ko, zachmurzony.

Nauczyciel tymczasem za
jął się Marcinkiem — pos
łano po doktora, ale chło
piec nie pozwalał dotknąć 
nogi. Trzeba było but roz
ciąć; kość była złamana; 
doktór ją  zestawił i oban
dażował nogę. Marcinek 
zniósł to mężnie, nie krzy
czał, nie płakał, nie oskarżał 
nikogo. Widząc, że tak bar
dzo cierpi, nauczyciel nie 
zadawał mu żadnych pytań.

Przez sześć tygodni chło
piec leżał w łóżku, a potem 
przyszedł jeszcze o kuli do 
szkoły. Na jego widok Felek 
zbladł okropnie, a gdy Mar
cinek usiadł obok niego i nic 
nie mówiąc zaczął powtarzać 
zadaną lekcję, F.elek nieś
miało schylił się i rzekł ci
cho głosem zmienionym:

— Ja  ciebie będę słuchał, 
ty rozkazuj, boś ty silniejszy 
i lepszy ode mnie.

C.N.

Kolęda Dziecinna
Zbieram, się długo, od sam ego lata,
Zobaczyć Ciebie w świętym  Betlejem ie,
Tylko że od nas trzeba przejść pół świata,
By w Tw oją zam orską zaw ędrow ać ziemię.

Pokaż mi dzisiaj za naszym ogrodem  
Najbliższą drogę do T w ojej stajenki, 
Za to opłatek przyniosę Ci z m iodem, 
Stanę na palcach i podam  do ręki.

Snop w ezm ę z sobą, przyda Ci się słoma, 
Niech M atka B oska w jakąś noc zadymną  
Żłób nią w yścieli św iętym i rękom a,
By Ci nie było w Tw ej kołysce zimno.

A gdy Ci twardo będzie bez poduszek  
I  smutno — zapal na gwiazdach

św iatełka, 
J a  Ci dam trochę m ych suszonych

gruszek
I  zeszłoroczne opow iem  jasełka.

A szli trzej króle z koroną na głowie,
Jakeśm y  w tedy zabili Heroda,
I ja k  na skrzypkach grali pastuszkowie...
Tak ślicznie było... Tyś nie widział... Szkoda.

A potem  razem  z B etle jem  pójdziem y  
Do nas pom odlić się gdzieś na pasterce
I  tu usłyszysz, m alusieńki, niemy,
J a k  kolędu je Tobie m oje serce.

Kazim ierz W ierzyński.
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DZIECI Z BOLESŁAWIA

KOCHANE DZIECI
Otrzymałem, znowu od 

Was listy. Dużo listów. Dzię
ku je za nadesłane życzenia 
Świąteczne i Noworoczne. 
Ciekaw y jestem  bardzo, jak  
spędziliście święta, a w 
szczególności W igilię i Pa
sterkę.

Czy był u Was św. M iko
łaj i co dostaliście na Gwiazd
kę? Czy m ieliście choinkę, 
bo w iele dzieci w Warsza
wie nie m iało choinek, gdyż 
były bardzo drogie? W iecie 
chyba, że Pasterka to Msza 
św., którą  odpraw iano naj
częściej o północy na pam iąt
kę, że przed dw om a tysią
cam i lat praw ie pasterze, któ  
rzy w nocy paśli trzody, 
pierw si ujrzeli dziwną jas
ność nad stajenką w B etle
jem  i przybiegli tam, aby 
oddać pokłon  m ałem u Jez u 
sowi. Słyszeliście ną pewno  
Ewangelię, którą ks. pro
boszcz czytał w czasie Pa
sterki, w której ewangelista  
ta k  barw nie o tym  opowia
da. Zamieszczamy dla Was 
dwa opowiadania. Napiszcie

do nas, który  z chłopców tam  
w ystępujących bardziej Wam  
się podoba: M arcinek czy 
Felek . A co m yślicie o Indze. 
Inga to im ię szwedzkie.

Ćo w iecie o Szwecji? Czy 
graniczy z Polską? Czy w ie
cie, że tam  nie ma rzym skie
go Kościoła, ty lko Kościół 
szwedzki, w którym  wszyst
kie dzieci i ich rodzice m od
lą się po szwedzku, tak jak  
Wy w naszym kościele  — po 
polsku. Czy w iecie, że tam  
nie m a złodziei, a pozosta
wionych row erów  czy m o
tocykli na ulicy nikt nie za
bierze. Proście swego ks. 
proboszcza, by Wam prze
czytał z Ewangelii o burzy 
na morzu. Zrozumiecie w te
dy lep iej opow ieść o m ałej 
Indze.

Napiszcie, co Wam w cza
sie świąt najbardziej się po
dobało. N ajciekaw szy list 
um ieścim y w „Słoneczku”, 
W iecie chyba o tym, że 
„Słoneczko” idzie daleko, 
daleko, aż do Am eryki, 
gdzie polscy księża czytają

je  polskim  dzieciom, które  
nie znają dobrze naszego j ę 
zyka.

Czy dzieci z Bolesław ia  
czytały „Słoneczko” i co Im  
się podobało  — pytają mne 
dzieci. Jeszcze nie wiem. 
Dotąd nic nie napisały, ale 
na pew no napiszą i w tedy  
Wam odpowiem y.

W szystkim dzieciom  z K o
ścioła Polsko-K atolickiego z 
okazji Nowego Roku „Sło
neczko” składa serdeczne 
życzenia, abyście rosły zdro
wo, uczyły się dobrze (bo  
ten zuch, kto  w ięcej umie), 
abyście m odląc się co n ie
dziela w swoim kościele u- 
prosiły Pana Jezu sa  błogo
sławieństwo dla siebie, swo
ich rodziców, opiekunów, 
księży, a  w iecie, że próśb 
dziecka Bóg chętnie wysłu
chuje. Przeczytajcie sobie 
w ierszyk o m odlitw ie dzie
ci, a m oże ktoś z Was na pa
m ięć się go nauczy.

Serdecznie Was pozdrawia  
Wasz Opiekun.
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Z NIWY EKUMENICZNEJ

Przygotowanie do Światowej Konferencji 
Chrześcijańskiego Wychowania.

Ponad 6000 uczestników ma przybyć na 
Światową Konferencję w sprawie Chrześci
jańskiego wychowania, która odbędzie się 
w dniach 6 — 13 sierpnia 1958 roku w uni
wersytecie w Tokio.

Organizatorem konferencji jest Światowa 
Rada do Spraw Chrześcijańskiego Wychowa
nia i Szkół Niedzielnych.

Jako mówcy zaproszeni są: biskup berliń
ski dr Dibelius, rektor unijnego seminarium 
teologicznego iz Nowego Yorku dr Henry 
P. Van Dusen, dr. Charles Falik (Libanon), 
ks. T. Olufosoye (Afryka), dr G. Baez-Camar- 
go (Południowa Ameryka) i biskup Enrique 
C. Sehrapena z Filipin.

W związku z tą wielką konferencją odbędą 
się różne fachowe konferencje w sprawach 
młodzieżowych, jak konferencja Wydziału 
Młodzieżowego Rady Ekumenicznej Kościołów 
od 14-go do 18-go lipca w Karuizawa, Świa
towego Instytutu do spraw Chrześcijańskiego 
Wychowania od 19-go lipca do 1-go sierpnia 
w Kobe.

SYTUACJA CHRZEŚCIJAŃSTWA 
W INDIACH

W jednym z ośrodków misyjnych, w mie
ście Raipur, podczas zamieszek spalone zo
stały zabudowania misyjne. Sprawę tę po
ruszono na zebraniu kierowników Kościołów 
indyjskich z premierem Nehru.

Szef rządu indyjskiego zaznaczył, że 
w związku z ogłoszeniem niezależności Indii 
wyzwolone zostały „zarówno dobre, jak i złe 
moce”.

Odkąd Indie uzyskały niezależność Kościo
ły „regularne” przysyłają mniej misjona
rzy — „nieregularne” zaś więcej.

W północnych Indiach sądzi się, że chrze
ścijaństwo' do Indii wprowaidzili Anglicy, tym
czasem chrześcijaństwo przyszło do Indii już 
w pierwszym wieku i dlatego może być nazwae 
ne „religią Indii”.

CHRZEŚCIJANIE W JAPONII

Według danych statystycznych podanych 
w Japońskim Roczniku Chrześcijańskim za 
rok 1957, liczba wiernych Kościołów Chrze
ścijańskich w Japonii wynosi obecnie 593.589 
dusz.

Z tego 332.135 wiernych należy do Kościo
łów Protestanckich, 227.063 do Kościoła 
Rzymskokatolickiego i 34.391 do Kościoła 
Prawosławnego.

MIĘDZYNARODOWE ROZMOWY
O RELIGIJNYM WYCHOWANIU DZIECKA

W miejscowości St. Gallen (Szwajcaria) 
odbyły się w ciągu roku 1957 zebrania człon
ków Krajowego Kościoła Ewangelickiego, 
Rzymskokatolickiego Kościoła, Społeczności 
Chrześcijańskiej i innych wyznań.

Na zebraniach tych poruszono sprawę re
ligijnego wychowania dziecka.

Zdaniem uczestników zebrań, wszystkie me
tody, środki i teorie pedagogiczne, które po
m ijają -czynniki religijne w wychowaniu 
dziecka są niewystarczające.

Religia bowiem stanowi ważny czynnik 
wychowania nie tylko dzieci, ale i każdego 
człowieka.

Zgodzono się również, że dla wychowani? 
dziecka przykład rodziców i wychowawców 
jest wzorem do naśladowania.

BRAK KOŚCIOŁÓW W KOPENHADZE

W Kopenhadze, stolicy Danii, liczącej bli
sko jedną czwartą część ludności całego kra
ju  — daje się odczuwać ogromny brak ko
ściołów. W wielu parafiach wytwarza się 
sytuacja, że z braku pomieszczenia nabożeń
stwa odprawiane są po kilkanaście razy. Dla 
przykładu podajemy jedną z parafii, która li
czy 30.000 wiernych, a posiada tylko jeden 
średniowieczny kościół na 220 miejsc.

C Z Y T E L N I K U !  
Czy odnowiłeś prenumeratę „Naszego 

Posłannictwa" na rok 1958?
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Z ŻYCIA PARAFII

TYDZIEŃ NA LUBELSZCZYŻNIE

Odwiedzanie parafii zimą, zwłaszcza pa
rafii leżących zdała od większych węzłów ko
munikacyjnych — nie należy do rzeczy naj
przyjemniejszych.

Myślałem właśnie o tym w zaśnieżoną noc 
na peronie warszawskiego dworca wschod
niego, owinięty szczelnie przed atakami d m u 
chającego śniegiem wiatru — zagubijony 
w tłumie zdenerwowanych i zmarzniętych po
dróżnych.

Zapowiedziany na krótko po północy po
ciąg opóźniał się widocznie — pasażerowie 
rozgrzewali się robieniem i tak już wielkiego 
tłoku — płaczące dzieci stawały się przedmio
tem nie mogącej nic pomóc litości.

Gdy więc na torze pojawiła się sapiąca 
parą lokomotywa, gdy wśród krzyków i ści
sku. dostałem się do wnętrza wagonu — z na
dzieją patrzyłem na rączkę kaloryfera i z wia
rą, że rano będę w Lublinie.

Jadąc do Tamogóry chciałem przy sposob
ności zobaczyć i inne parafie Lubelszczyzny — 
parafie, o których wiedziałem, że są — a któ
rych dotychczas nie znałem.

O Tarnogórze wiedziałem dużo. Wiedziałem, 
że mieszkańcy tej dużej osady leżącej obok 
Izbicy zerwali się do walki o Polski Kościół 
przed trzydziestu laty, że konsekwentnie ją  
prowadzili, że przez lata byli przedmiotem 
nienawiści i podziwu.

Wiedziałem także, że zryw Tamogórzan stał 
się natchnieniem dla innych miejscowości Lu
belszczyzny, która w okresie przedwojennym 
była kuźnią walki o sprawiedliwość społeczną
i polityczną.

Myślałem właśnie o tym wtulony w kąt 
przedziału kolejowego, a przed oczyma moimi 
snuły się obrazy minionych wydarzeń i nazwy 
miejscowości.

Zamość, Tarnogóra, Gorzków, Maciejów, 
Grudki, Chełm Lubelski, Horodło, Sawin 
k^Chełma Lubelskiego, Turowiec, Majdan 
Leśniowski... A później Kosarzew, Stara Wieś, 
Lublin... Nie było prawie miejscowości, gdzie- 
by nie słyszano o Narodowym Kościele, gdzie- 
by o prawo do bytu tego Kościoła nie wal
czono.

Trudna to była walka. Trudna, bo bezpra
wiem stawało się prawo, bo w walce tej prze
ciwnicy świadomie i z premedytacją używali

wszystkiego, co kłamliwe, bezkrytyczne
i ciemne.

A jeżeli z walki tej wyszły zwycięsko pa
rafie, jeżeli przetrwały wszystkie próby cza
su, jeżeli pokonawszy doraźnie trudności sta
le rozwijają się, jest to widocznym sprawdzia
nem, że Sprawa Narodowego Kościoła w Pol
sce z Boga wzięła początek i Boży realizuje 
cel.

W mroźne sobotnie popołudńie znalazłem 
się na miejscu. Miejscowy proboszcz z zaże
nowaniem pokazywał . ciasne mieszkanie — 
z zapałem przekonywał, że najpilniejszą ze 
spraw, jakie parafia w Tarnogórze musi roz
wiązać, to budowa własnej plebanii.

Po niedzielnym nabożeństwie zapowiedzie
liśmy parafialne zebranie. Z braku odpowied
niego pomieszczenia odbyło się ono w miesz
kaniu jednego z parafian. — Zebrało się ludzi 
sporo — przeważali mężczyźni, bo wiadomo, 
że oni są predestynowani do zabierania głosu, 
przedsiębrania uchwał, planowania prac.

Rej wodzili członkowie Rady Parafialnej: 
Suchodolski, Lewandowski i  inni — oni też 
postawili sprawę jasno:
Plebania potrzebna. Ale, ażeby postawić ple
banię, potrzeba dwóch rzeczy: placu, na któ
rym stanie, i środków na opłacenie materiałów 
budowlanych i prac. ' Plac jest możliwy do 
uzyskania*, jeżeli nie na własność parafii, to 
przynajmniej na długoletnią dzierżawę, 
a środki muszą się znaleźć.

Już na tym zebraniu, a przypuszczam, że 
takich zebrań przed rozpoczęciem budowy ple
banii będzie jeszcze więcej —  uchwalono do 
31 marca br. zebrać w parafii przynajmniej 
10.000 zł — pomóc czynnie w zwózce mate
riałów budowlanych, bezpłatnie wykonać pra
ce, które nie wymagają fachowej znajomości 
budowy.

Aż się dziwiłem słuchając, jak wszystko 
układa się pomyślnie — jak dużo zapału po
siadają ci ludzie, którzy od lat trzydziestu 
bez przerwy materialnie wspomagają swoją 
parafię.

Zapał ten i mnie się udzielił tak, że po ze
braniu parafialnym już tylko z Radą Para
fialną i miejscowym proboszczem obszernie 
omawialiśmy projektowaną budowę, czas przy
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stąpienia do pracy i możliwości zdobycia środ
ków materialnych.

'Późno już w nocy rozeszli się „radni” do 
domów, a my z księdzem długo jeszcze roz
mawialiśmy o parafii, je j radościach i tros
kach powszedniego dnia.

I znowu niesposób nie nawiązać do prze
szłości. Przed trzydziestu laty ówczesny pro
boszcz w Tarnogórze był przedmiotem szcze
gólnej nienawiści. Nienawiści inspirowanej 
przez duchownych rzymskich rzekomo w obro
nie zagrożonej wiary.

Zagrożeniem wiary były nabożeństwa nie
dzielne i świąteczne w Narodowym Kościele — 
ceremonie i posługi -religijne, szaty liturgiczne
i paramenta kościelne, a nawet czarna, zwykła 
sutanna.

Walka o „czystość zagrożonej wiary” wiodła 
na ławę -oskarżonych, prowadziła do charakte
rystycznych dla minionego dwudziestolecia 
procesów religijnych — zmuszała parafian tar- 
nogórs-kich do składania kaucji, gwarantują
cych wolność ich proboszczowi i ich samych.

Jakże zmieniło się wiele przez tych lat 
trzydzieści. Miejscowy p-roboszcz cieszy się na
leżnym mu szacunkiem, jest katechetą w szko
le — swobodnie pracuje dla dobra Kościoła
i parafii.

Droga rozwoju parafii w Tarnogórze — 
trudna przez wiele minionych lat — st-o-i 
otworem. Droga ta wiedzie ku spokojnemu
i lepszemu jutru.

Tego lepszego jutra, wolnego od trosk
i opromienionego przeświadczeniem o dobrze 
spełnionym obowiązku życzyłem Radzie Para
fialnej i parafii w Tarnogórze, wsiadając 
w Izbicy do autobusu, by przez Zamość i Hru
bieszów dotrzeć do Horodła.

Ażeby dostać się do Horodła — musiałem 
w Zamościu „złapać” autobus do Hrubieszowa, 
a tam z kolei „połączyć się” z idącym z Cheł- 
ma, czy Lublina — do Horodła.

Nie znałem rozkładu jazdy, martwiłem się 
więc, czy -nie zajdzie potrzeba zatrzymania 
się przez noc w Hrubieszowie, by dopiero na
stępnego dnia dostać się na miejsce.

Pytani o- „połączenie” współtowarzysze po
dróży uspokajali mnie, że jeżeli autobus przyj
dzie o czasie, dzisiaj jeszcze będę na miejscu. 
Rzeczywiście przyszedł o czasie. Nawet przed 
czasem, bo do „mojego” autobusu musiałem 
czekać dobre dwie godziny, a zatrzymanie się 
w malutkiej poczekalni z powodu tłoku było 
niemożliwością.

Rad niera-d — wyszedłem do miasta poznać 
stolicę pszennych ziem Lubelszczyzny — Hru
bieszów — powiatowe miasto w-schodnich ru
bieży. Z ciekawością przyglądałem się wynu
rzającym się z mroków nocy murom opusz
czonej cerkwi — przyj-rzałem się wystawom 
sklepowym — obszedłem -kilka ulic, aby prze
konać się, że miasto jak miasto — tylko, że 
niewiele w nim z miasta.

tjlica przed przystankiem autobusowym jest 
widocznie miejscem promenad, gdyż często
i gęsto, grupowo i poj-edyńczo snuły się nią 
grupki przechodniów — często i gęsto ciszę 
nocy zakłócały wcale niewybredne wypowiedzi 
i . wiązanki przekleństw.

Trochę nieswojo czułem się „zagubiony” 
w nieznanym mieście i z prawdziwą radością 
patrzyłem, jak na jednej z wystaw sklepowych 
przesuwały się wskazówki zegara.

A gdy nadszedł oczekiwany autobus, jeden 
z pie-rwszyeh znalazłem się w jego wnętrzu
i pełen nadziei „dobrnięcia” do celu zapaliłem 
papierosa. Matrwiłem się już teraz tylko o to, 
jaik odnajdę w Horodle kościół i -plebanię, co 
zrobię, gdybym probsz-cza ks. S., nie zastał 
w domu, co zobaczę w parafii, której dotych
czas nie znałem.

Na krótko przed godziną ósmą wieczorem 
byliśmy na miejscu. Na dworze „trzymał” 
mróz — z nieba sypało drobnymi płatkami 
śniegu.

Drogę do kościoła wskazał mi jakiś młodzie
niec, a zapytany o to, jak daleko —  pocieszył 
twierdzeniem, że nie więcej aniżeli 300 me
trów. Metrów tych było jednak więcej. Miną
łem sito-jącą -na wzgórku cerkiewkę po-unic- 
ką, minąłem wiele domów i zabudowań, a ko
ścioła jak nie widać — tak nie widać.

Wyrósł przede mną niespodziewanie w ko- . 
ronach drzew. Wydał mi się jakiś ogromnie 
wysoki ze swoją po środku dachu wieżyczką. 
Żół-tawe światło w kwadratach iszyb najbliższe
go budynku przekonało mnie, że mam przed 
sobą plebanię. Widocznie nie spodziewano się 
gościa, gdyż pukaniu do drzwi odpowiedział 
najpierw jakiś hałas, a dopiero później pyta
nie: kto tam? Wyjaśnienie, że „swój” nie prze
konało widocznie, bo drzwi się nie otworzyły, 
a dopiero po chwili stanął w nich w całej oka
załości swej duchownej postaci ks. S., miejsco
wy proboszcz.

Zaproszony do środka i przyjęty gościnnie — 
wizytację parafii odłożyłem do dnia następne
go, :a sam poszedłem „ro-grzewać się” pod pu
szyste proboszczowskie pierzyny.

Podobał mi się kościółek w Horodle. Za dnia 
nie był już taki wysoki, ale przyjemnie cieszył 
oczy czystością wnętrza, pomysłowością ołta
rzy i pięknem położenia wśród drzew, prze
wyższających go koronami.

Wyobrażam soibie, jak bardzo pięknie musi 
być w Horodle latem, gdy drzewa zazielenią 
się liśćmi, gdy w ich gałęziach ptaki gniazda 
sobie uwiją, gdy — jak  opowiada proboszcz — 
wiosną zaśpiewają słowiki.

Oprócz kościoła, którego mankamentem jest 
tylko zniszczony nieco dach (gonty) — parafia 
w Horodle posiada az dwie plebanie. Jedną — 
tzw. „starą” zbudowaną przed laty i służącą 
dotychczas za mieszkanie księdzu i drugą 
„nową”, którą postawiono w roku ubiegłym.

Ta „nowa” plebania nie jest wprawdzie
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jeszcze wykończona, ale jest o ' wiele obszer
niejsza od „starej” i zbudowana solidniej.

Parafia posiada także ziemię orną w ilości 
1,5 ha, w czym jedna morga z darowizny 
długoletniego organisty parafii — zmarłego 
już — ob. Czerkasa.

Proboszcz miejscowy, ks. S. — to wzór za
pobiegliwości i gospodarczego zmysłu. Ażeby 
powiększyć dochód, założył i prowadzi .m aleńką 
fermę drobiu, .która, według jego zapewnień — 
daje mu miesięcznie 600 zł dochodu.

Widziałem jednolicie ubarwione zielononóżki, 
oglądałem dobrze przygotowane na zimę po
mieszczenie, interesowałem się karmą i życzy
łem powodzenia.

A może warto by inne parafie zainteresować 
tak dochodowym przedsiębiorstwem jak przy- 
parafialne hodowle drobiu?

Wiem, że .już wcześniej ks. R. w Bażantówce 
próbował tego źródła dochodu i że obecnie 
z powodzeniem hoduje w Maciejowie.

Która parafia następna?
Do Rudy Opalin z Chełma Lubelskiego moż

na dojechać pociągiem. Zrobiliśmy tak z ks. 
S. a kilkumertowy odcinek drogi dzielący ko
ściół i plebanię od przystanku kolejowego 
przeszliśmy pieszo.

Droga wiodła przez pola. Na boku zostały 
mury huty szklanej, przed nami znaczyły się 
coraz wyraźniej wierzchołki drzew.

Wśród tych drzew rozsiadły się widoczne 
z daleka mury kościoła i plebanii — za nimi 
kryją się zniszczone budynki parafialne.

Kościół, a raczej duża kaplica i znajdująca 
się w dalszym ciągu budynku plebania — sta
nowią budynek murowany — parterowy o dłu
gim dachu, bielejącym świeżością nowych gon
tów.

Budynek ten wraz należącą do parafii ziemią 
został kupiony z Funduszu Misyjnego i stano
wiłby ładny majątek, gdyby...

Parafia w Rudzie Opalin w minionym dzie
sięcioleciu nie miała szczęścia do dobrych go
spodarzy. Zmieniający się często proboszczo
wie nie potrafili odkryć w sobie zdolności go
spodarzy, którzy z czarnego zagona ziemi po
trafią wydobywać chleb dla siebie i innych.

Stąd też ziemia najczęściej odpoczywała 
w ugorze, budynki nie konserwowane niszcza
ły, parafia zamiast bogacić się — podupadała 
gospodarczo..

Obecny proboszcz, ks. Jerzy Tajstra próbuje 
„złą” passę przełamać. Z uporem zdobył środki 
na zakup gontów do pokrycia połowy dachu 
budynku kaplicy — dopilnował przykrycia — 
zapoczątkował hodowlę trzody i drobiu i „za
powiada”, że w przyszłym roku dopiero pokaże.

Do pokazania jest jeszcze bardzo wiele. 
Druga połowa dachu grozi zaciekami, sufit 
w kaplicy domaga się remontu, plebania naj
skromniejszego chociażby wyposażenia, bu
dynki gospodarcze naprawy.

Zapał ks. T. spotkał się*z całkowitym zro
zumieniem i poparciem parafian. Ze wszyst
kich dotychczasowych proboszczów ks. T. jest 
najbardziej popularnym, czego sprawdzianem 
jest chociażby to, czego byłem świadkiem.

Idących nas w kierunku kościoła widziały 
czyjeś dobre oczy. Oczy te skojarzyły się 
w bardzo proste rozumowanie kogoś z pa
rafian, że przygotowuje się zamach na ks. T, 
a jeżeli nie zamach na osobę księdza, to na 
pewno na parafię.

W niespełna pół godziny po naszym przyj
ściu do plebanii ktoś zajrzał. Po godzinie było 
już kilka kobiet, później kilkanaśce, a jeszcze 
później zaczęli nadciągać mężczyźni.

Ni mniej ni więcej — ktoś puścił „kaczkę” 
że ks. T. przyjechali zabierać — a ten młody 
ks. S. — to jego przyszły następca.

Ekspresową modą uderzył we mnie krzyk: 
„my się na to nie zgadzamy” i chociaż nie 
było na co zgadzać ani nie zgadzać — mu
siałem się gęsto tłumacyzć, że wcale nie przy
jechałem, aby ... że to nikomu nie potrzebne, 
że daj Boże ... itd. itd.

Czy uwierzyli? Chyba nie bardzo. Na sa
mą wzmiankę, że należy odjeżdżać, podje
chała furmanka. Odwiozła nas wyboistą drogą 
do stacji, czekała, dopóki ks. T. pożegnawszy 
się z nami — nie powrócił.

Wspominając o tym, parafianom w Rudzie 
Opalin chciałbym przypomnieć to, co mówi
łem. Każdy plan zrealizujecie prędzej i lepiej, 
jeżeli będziecie realizować go razem. Razem 
to znaczy wspólnymi siłami — bez oglądania 
się poza siebie na lata minione.

Macie doskonałe warunki pełnego rozwoju 1 
gospodarczego parafii. Niewykorzystanie tych 
warunków byłoby krzywdą dla parafii.

Tydzień na Lubelszczyźnie wystarczył za
ledwie na odwiedzenie trzech parafii, zapo
znanie się z ich stanem gospodarczym, wy
tworzenie sobie pewnego poglądu na ich po
trzeby i możliwości.

Lubelszczyzna — to jednak „matka” wielu 
parafii . naszego Kościoła. Ziemia wsławiona 
nurtem reformacji XVI-go wieku, walką
0 wolność duszy w latach caratu, ziemia 
strajków ludowych i walk minionego dwu
dziestolecia międzywojennego — ziemia walk 
partyzanckich z lat okupacji — ta ziemia jest
1 dzisiaj stoją najpięknfejszej z walk. Walki
o Polski Katolicki Kościół w Polsce.

B. W.



OSSÓWKA

Ossówka jest małą, pięknie położoną wios
ką w powiecie iłżeckim. Tam właśnie w ro
ku 1929 zostało odprawione nabożeństwo po 
raz pierwszy w języku polskim. Z powodu 
braku odpowiedniego pomieszczenia Mszę 
odprawiono przed domem jednego z parafian

Jana Tomali. Organizatorami parafii Kościoła 
Polsko-Katolickiego w Ossówce byli księża: 
Adam Jurgielewicz i Julian Pękala. Przez 
dwa lata, do chwili pobudowania kościoła, 
wierni zbierali się na nabożeństwa w miesz
kaniu Antoniego Poprzeczki, który jeden po
kój oddał na urządzenie kaplicy. Młoda pa
rafia rosła i rozwijają się dzięki ofiarnej 
pracy i staraniom je j członków. Pierwszym 
je j proboszczem był ks. Czesław Skibiński. 
;]NTa skutek jego starań, mimo ogromnych prze
szkód ze strony rzymskiego kleru i ówczes
nych władz, pobudowano w roku 1931 piękny 
kościółek. Kościółek jest drewniany, a jego 
strzelista wieżyczka rysuje się pięknie na tle 
laśów, którymi otoczona jest wioska. Od ro
ku 1937 do 1952 parafia nie miała swego 
stałego proboszcza. Mszę św. raz na miesiąc, 
a także w czasie jakichś większych uroczy
stości, . odprawiali kapłani z sąsiedniej para
fii w Okolę. Z tego okresu najlepiej zapisał 
się w sercach parafian ks. Józef Janik, któ
remu parafia też wiele zawdzięcza.

W kwietniu 1952 roku przybył na stałe 
do Ossówki ks. Jan Posielecki. Parafia znaj
dowała się wówczas w stanie zupełnego za
niedbania i opuszczenia. Trzeba było żmudną
i trudną pracę zacząć od nowa. Dzięki nie
zmordowanym wysiłkom zarówno księdza 
proboszcza, jak i wiernych w stosunkowo krót
kim czasie dokonano poważnych inwestycji 
w kościele. W ciągu roku 1953 położono po

dłogę, oszalowano prezbiterium, poprawiono 
dach na kościele, wybudowano dzwonnicę
i sprowadzono dzwon, a kościół od wewnątrz 
został starannie uporządkowany. W roku 1954 
parafianie razem ze swoim proboszczem za
brali się do uporządkowania cmentarza grze
balnego. W pracy z wielkim zapałem poma
gały nawet dzieci. Dzięki temu cmentarz nasz 
w tej chwili oczyszczony i ogrodzony cemen
tową cegłą wygląda bardzo ładnie. Koszta 
ogrodzenia cmentarza wynoszą 4 tys. złotych, 
a pieniądze te pochodzą z dobrowolnych ofiar 
członków parafii.

Podniosła się również kultura religijna wy
znawców Kościoła. Interesują się oni życiem 
religijnym innych parafii, są niezwykle przy
wiązani do polskiego katolicyzmu i nic nie 
jest w stanie odwieść ich z obranej drogi. 
Ksiądz proboszcz udziela lekcji religii w szko
le podstawowej w Ossówce i jest bardzo łu
biany przez tutejszych mieszkańców. Dzięki 
zasadom tolerancji, jakie wpaja swoim wier
nym, nie spotykamy się tu z nienawiścią wy
znaniową, bo ludzie nauczyli się szanować 
przekonania religijne innych.

Jesteśmy przekonani, że życie naszej para
fii pójdzie drogą intensywnego rozwoju po
ciągając za sobą tych wszystkich, którzy do
tąd jeszcze tylko z daleka przyglądają się 
naszej pracy. Parafia w Ossówce jest przy
kładem harmonijnej współpracy między pro
boszczem a parafianami opartej na wzajem
nym zaufaniu i zrozumieniu. Kochamy swój

Kościół i pragniemy mu pozostać wierni do 
końca życia. Naszemu zaś proboszczowi ży
czymy, aby tak jak dotychczas pracował owo
cnie dla Boga i Kościoła.

Wanda Stępniakowska
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OD REDAKCJI

Na posiedzeniu księży dziekanów i duchownych 
członików Rady Kościoła, które odbyło się w miesiącu 
grudniu 1957 r., między1, innymi powzięto decyzję, że 
„Nasze Posłannictwo” ma być szermierzem idei pol
skiego katolicyzmu, przyjacielem każdego duszpaste
rza i wyznawcy i 'jako takie zasługuje na jak najdalej 
idące poparcie.

Dobrze to zrozumieli nasi księża z oBlesławia, którzy 
w czasie świąt Bożego Narodzenia rozsprzedali 2000 
egzemplarzy i samorzutnie stworzyli łańcuch, prasowy 
przeznacjąc na ten cel: ks. proboscz Tadeusz Gotówka

500 zł ks. Franciszek Koc 500 zł. Wymienieni księża 
wzywają do poparcia ich inicjatywy: ks. Tadeusza 
Majewskiego i księdza Bolesława Sikorskiego z War
szawy, ks. dziekana Jerzego Osmólskiego z Wrocławia, 
ks. dziekana Waleriana Kierzkowskiego ze Szczecina, 
ks. dziekana Bogdana Tymczyszyna z Lublina, ks. dzie
kana Marcina Tymczaka z Gorzkowa oraz ks. dzie
kana Józefa Janika z Jastkowie.

Szlachetnym ofiarodawcom — inicjatorom składamy 
tą drogą staropolskie „Bóg zapłać”.

ODPOWIEDZI REDAKCJI

KSIĄDZ PROBOSZCZ T. ELEROW SKI —  ZAMOSC:
Nadesłany materiał wykorzystamy. Prosimy o uwagi 

i współpracę oraz o podanie ilości egzemplarzy „Nasze
go ppsłannictwa” potrzebnej dla parafii. Łączymy poz
drowienia.

KSIĄDZ PROBOSZCZ H. GROCHOCKI —
RADA PARAFIALNA — TUROWIEC:

Za list serdecznie dziękujemy. Prosimy o krótki opis 
uroczystości parafialnej św. Barbary i o informacje
o życiu religijnym w Turowcu. Pozdrawiamy.

PAN WŁADYSŁAW PUSZCZYNSKI —
BRONCZYN, POW. KALISZ:

Za miły list serdecznie dziękujemy. Cenimy bardzo 
życzliwe uwagi naszych Czytelników i nadal o nie 
prosimy.

Z okazji Nowego Roku życzymy Błogosławieństwa 
Bożego i mile pozdrawiamy.

KSIĄDZ EUGENIUSZ SAUTER — RYPIN:
Za życzenia serdecznie dziękujemy i życzymy Księ

dzu z okazji Nowego Rjoku owocnej pracy w Winnicy 
Pańskiej i Błogosławieństwa Bożego. Łączymy bratnie 
pozdrowienia.

PAN STANISŁAW SCHMID — JASŁO :
Pismo wysyłamy regularnie, lecz „pobożne” rzym

skie katoliczki na poczcie często je  „wypożyczają”. 
Prosimy reklamować. Łączymy pozdrowienia.

KSIĄDZ PROBOSZCZ ERYK  CETLAWA — 
ŚWIDNICA:

Zdjęcia otrzymaliśmy. Niektóre wykorzystamy. Po
żądane są zdjęcia grupowe.

Przeciwnicy nasi, tzn. kler rzymsko-katolicki, wszę
dzie, nie tylko w Świdnicy zwalczają nas nie przebie
rając w środkachi. Wiemy jednak, że stosy już nie za
płoną, a  Ksiądz Proboszcz dzięki opiece Boskiej i swo- 

r je j energii na pewno sobie poradzi. Mile pozdrawiamy.

PAN W ŁADYSŁAW  GRABOWSKI —  ZGORZELEC:
Dziękujemy za list. Kto czyta „Nasze Posłannictwo”, 

ten nie jest biedny, boi myśli i szuka prawdy. Prosimy 
więc czytać i polecać innym. Łączymy pozdrowienia.

PAN STANISŁAW BŁASZCZYK — WARSZAWA:
Za list dziękujemy. Poruszone w poprzednim liście 

tematy klasyfikują się do osobistego omówienia. Pro
simy o współpracę, jako że kiomu więcej dano, od tego 
się więcej wymaga. „Rolę Bożą” należy odebrać oso
biście. Łączymy pozdrowienia.

PAN ZBIGNIEW GÓRNICKI — WROCŁAW:
Myśli zawarte w artykułach są godne uwagi, tema- 

f tyka ich jest jednak znacznie spóźniona.
Prosimy o artykuły. na tematy aktualne i pozdra

wiamy.’ ' ■

KSIĄDZ DZIEKAN BOGDAN TYMCZYSZYN —  
LUBLIN:

Jesteśmy zainteresowani kolportażem „Naszego Po
słannictwa” i „Listu otwartego”. Prosimy o- kronikę- 
z życia parafii. Składamy życzenia Noworoczne i mila 
pozdrawiamy.

PAN ERHARD HERICH — ZABRZE:
Z uwagą przeczytaliśmy Pański list. W dużym stop

niu podzielamy Pańskie wywody. Przypuszczamy jed
nak, że nie rości Pan pretensji do nieomylności. W ra
mach odpowiedzi Redakcji trudno jest toczyć teolo
giczne dysputy. Gdyby Pan był kiedyś w Warszawie, 
prosimy nas odwiedzić. Nam się wydaje, że nie je s t 
istotne, czy Boga nazywamy Bogiem czy też Jehową.. 
Tu o treść chodzi, nie o nomenklaturę. Pozdrawiamy.

PAN PANKRACY BOLESŁAW  K IEŁPlN SK I —  
WARSZAWA:

Za miły list i uznanie serdecznie dziękujemy. Kaza
nia nie możemy umieścić, ponieważ było improwizo^- 
wane, a pewne mvśli i odczucia są niepowtarzalne. 
Jako najstarszemu wyznawcy w Warszawie życzymy 
z okazji Nowego Roku błogosławieńswa Bożego i poz
drawiamy.

PAN STANISŁAK BOGDANOWICZ — W ISŁA:
Dziękujemy za nadesłane żvczenia i życzliwe słowa.. 

Wszelkie przekonania cenimy, szczególnie tych, którzy 
szukają prawdy.

Łączymy pozdrowienia.

DZIECI Z PA RA FII POLSKO-KATOLICKIEJ 
W GRUDKACH:

Za nadsyłane życzenia dziękujemy serdecznie 
Wszystkie listy Wasze były bardzo miłe, a rysunki bar
dzo pomysłowe.

Przypuszczamy, że wiosną zorganizujecie wspólnie- 
z Księdzem wycieczkę do Warszawy, a wtedy nas pew- 
ao odwiedzicie i naszą Redakcję.

Przesyłamy Wam z okazji Nowego Roku najlepsze- 
życzenia Błogosławieństwa Bożego w nauce i pracy 
dla parafii i Kościoła.

PAN MOSCIPAN ST. — NIEPOCZOŁOWICE:
Za przesłane życzenia dziękujemy. Otrzymywane- 

artykuły w miarę posiadanego miejsca wykorzystuje
my na łamach „Naszego Posłannictwa”.

Prosimy o dalszą współpracę i stały z nami kontakt.
Rozwój Kościoła Narodowego w Polsce; jest między 

innymi zależny także od postawy jego wyznawców
i sympatyków.

Prawdę nie tylko należy poznawać, trzeba także 
dzielić się nią z innymi jak Chlebem. Wiemy z włas
nego doświadczenia, że w każdym środowisku znajdują 
się ludzie, którzy te j prawdy jak chleba potrzebują.

Dlatego w propagowaniu naszej ideologii obok apo
stolatu duchownych apostolstwo świeckich jest. 
wdzięcznym polem do pracy.

Życzymy obfitych łask Bożych.
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Nasze Posłannictwo uczy Kochać Praw
dę, Dobroy Piękno jest apostołem Chry
stusowej Wolności. 

Przeczytaj i daj drugiemu.

Wydaje: Rada Kościoła Polsko-Katolickiego w P. R. L.

Redaguje kolegium Redakcyjne.

Prenumerata: rocznie 24 zł, półrocznie 12 zł, kwartalnie 6 zł, pojedynczy 
numer 2,50 zł. Nr. Konta P.K.O. Warszawa 121-000

Egzemplarze do nabycia: We wszystkich placówkach Kościoła Polsko 
Katolickiego w P.R.L., w kioskach P.P.K. „Ruch” w całej Polsce oraz 
bezpośrednio w Administracji Wydawnictwa. — Redakcja rękopisów 
nie zwraca, artykułów niezamówionych nie honoruje.
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