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PRZED PIĘCIU LATY ZGASŁO JEDNO ŻYCIE

P rzed pięciu laty w Scranton, Pa w dn. 16 
lutego 1953 roku zgasło jedno życie na 

ziemi, życie wielkie, ofiarne, które światło’roz
siewało i ludowi polskiemu wskazywało drogi 
do Boga. Odszedł człowiek, który naukę Chrys
tusową przybrał w narodowe szaty i nauczył, 
jak godzić należy katolicyzm z polskością.

Dla ludu polskiego na obczyźnie stał się pol
skim Mojżeszem i bronił jego praw, Jego du
chowych i materialnych wartości. Uczył lud 
polski, jak należy żyć, jak należy walczyć
o Prawdę Chrystusa i zwyciężać. Uczył go mi
łości ziemi rodzinnej, języka, dumy i godności 
narodowej. Język Swych Ojców na ołtarz pod
niósł i uczynił go językiem modlitwy i najcen
niejszej ofiary. W tym wielkim skupisku na
rodów w Stanach Zjednoczonych tylko Polacy, 
pomni na nakazy Jezusa, stworzyli swój Ko
ściół, bo umiłowanie wolności mieli najwięk
sze. Na Jego apel i pod Jego kapłańskim kie- 
Townictwem lud polski zorganizował Kościół

Narodowy na wolnej ziemi Washingtona jako 
przystań duchową dla polskich tułaczy.

Odszedł od nas Pierwszy Biskup Ks. Fran
ciszek Hodur, lecz śmierć Jego jest tylko śmier
cią kliniczną. Dzieło Jego jest trwałe, bo z Bo
ga swój początek wzięło.

Kościół Polski żyje, pracuje i zwycięża.
Pierwszy Biskup żyje wśród nas i żyć bę

dzie, jak długo1 na .ziemi biją polskie serca. Idea, 
której dał ludzkie, realne kształty, jest nie
śmiertelna. Każde serce miłuje Boga i naród, 
miłuje to-, co polskie i co katolickie, jest Jego 
żywym pomnikiem.

Dumni jesteśmy, że nasze pokolenie mogło 
oglądać Go, słuchać i pod Jego kierownictwem 
pracowTać. Dziś już postać ta nabiera wartości 
symbolu.

W piątą rocznięę zgonu tej wielkiej i szla
chetnej postaci hołd nasz składamy Jego świet
lanej pamięci.

Red.

POTRZEBA ODNOWIONEGO 
I ODRODZONEGO KOŚCIOŁA 
CHRYSTUSOWEGO

Chrystus chciał aby Kościół był lekarzem dla zbolałej i grzesz
nej ludzkości i dlatego sam był lekarzem nad lekarzami i przy
kazał, aby uczniowie Jego podobnie czynili. Chciał, aby był 
światłem świata, źródłem prawdy, drogą niezawodną. Syn czło
wieczy przyszedł, aby zbawić, co było zginęło. On nikogo nie 
odtrącał, nikim nie gardził. Porównywuje się więc Boski Nauczy
ciel, to do gospodarza, który do pracy zaprasza ludzkość całą, to do 
dobrego pasterza, który daje duszę za owce swoje, który nieraz 
dla jednej zbłąkanej owcy opuszcza dziewięćdziesiąt dziewięć i tak 
długo jej szuka, aż ją  znajdzie, aż ją  uratuje.

p rz e d  naszymi oczami rozpoczyna się
*  właśnie nowa karta ludzkich dziejów. Na 

rumowiskach, zgliszczach, na krwawych ugo
rach świata siać będzie człowiek ziarna nowe
go życia, wiary, nadziei i miłości, a gospoda
rzem, czyli kierownikiem tej zbawiennej pracy 
będzie z Bożego ramienia Chrustusowy Koś
ciół. Lecz odnowiony, odrodzony Kościół zo
stanie dobrany i  dostosowany do zmienionych 
warunków i potrzeb jednostki, jak też naro
dów, państw i całej ludzkości.

Nie będzie ten Kościół głosił nauki o Bogu, 
objawiającym się na podobieństwo człowieka: 
mściwym, kapryśnym i niesprawiedliwym, ale
o Bogu-Ojcu powołującym do bytu miliardy 
wszechistot, a nade wszystko człowieka, które
mu przeznacza doczesne znojne życie, pełne 
walk, pracy, cierpień, zmagań się ze swemi

słabościami i twardym, niebezpiecznym oto
czeniem, aby był mężny, wytrwały energicz
ny, nieustępliwy, a zniesie wszystko, przezwy
cięży, zatryumfuje. I będzie rósł człowiek pod 
miłościwą opieką Ojca-Stwórcy, z dnia na 
dzień, z roku na rok, z pokolenia na pokolenie, 
w znajomości Boga, .Jego istoty, fizycznych, 
duchowych i moralnych praw świata, jakby 
warsztatu, w którym mu przypada działać, żyć 
i umierać, aż się zbliży do swego przeznacze
nia, swego celu i szczęścia ostatecznego. Aż się 
stanie godnym świadomego współistnienia 
i współdziałania z Bogiem.

Nie będzie straszył kościół takim piekłem, 
w które sam nie wierzy, nie będzie wyprowa
dzał na widownię ucieleśnionych szatanów, 
tworów wyobraźni chaldejskich, żydowskich 
i rzymskich księży, ale będzie tłumaczył sto



sunek człowieka do Boga oparty o nieubłagane 
moralne i fizyczne prawa, których spełnienie 
przynosi człowiekowi korzyść, siłę nową, po
karm duszy i ciała, pociechę, rozkosz niewy- 
słowioną, a lekceważenie tych praw albo ich 
zdeptanie pociąga za sobą osłabienie, smutek, 
przygnębienie, trwogę, niepokój, rozpacz, od
dalenie się od Boga i wreszcie starganie wew
nętrznego związku, równające się śmierci 
moralnej, a często i fizycznej człowieka.

Nie będzie isię panoszył w tym Chrystuso
wym Kościele nowego czasu papież — król, 
wyrosły na średniowiecznym fanatyzmie, nie
woli ducha i ciała ludzkiego, ale będzie rządził 
Duch Boży i Ta najlepsza, najświętsza i naj
potężniejsza Siła, która wyłoniła z siebie i wy
łania .ustawicznie wszelki byt, wszelkie życie 
i  pragnienie, aby to życie doskonaliło się, rosło, 
potężniało i objawiała się w ten sposób Jego 
wola, moc, mądrość i niewypowiedziana do
broć. Duch Boży będzie panował w tym nowo
żytnym kościele nie tylko w niedzielę w na
tchnionym kazaniu, na ambonie i u ołtarza, 
nie tylko w rozmodleniu pobożnych, szlachet
nych mas ludu, ale w każdym świadomym, do
browolnym akcie robotnika, wytwarzającego 
dla wspólnego dobra nowe bogactwa, w każ
dym nowym prawie, uchwalonym w narodo
wym zgromadzeniu, w każdej czynności urzęd
nika — obywatela, współtwórcy i współwyko- 
nawcy w wielkim społecznym warsztacie.

Nowożytny Kościół Chrystusowy nie bę
dzie błogosławił ani tolerował kast i uprzywi
lejowanych stanów, skruszy bałwany, przed 
którymi się kornie modlono i składano ofiary 
z godności i szczęścia ludzkiego. Biskupi, księ
ża nie będą stanowili w Chrystusowym Koś
ciele uprzywilejowanej, pasożytniczej klasy, 
obwarowanej prawem kościoła i państwa, ale 
będą światłymi, pożytecznymi obywatelami 
społeczeństwa, tłumaczami Chrystusowej 
ewangelii, moralnych praw, objawionych 
w istocie widzialnego świata i w szczególniej
szym stosunku Boga do człowieka, wyrażonym 
tak często w mistycznych przejawach Stwór
cy. Praca ich przyczyni się do uzdrowienia ra
sy ludzkiej tak pod względem duchowym, mo
ralnym, społecznym jak i fizycznym, bo życie 
człowieka, jego fazy, napięcia, stopnie, pozo
stają w ścisłym związku z Bożą istotą. Gdy no
wożytny ksiądz będzie sam prowadził życie 
moralnie piękne, obywatelskie, pożyteczne, 
celowe, gdy zajmie się w szczególniejszy spo
sób wykonaniem programu nakreślonego przez 
Chrystusa, będzie badał prawdę i głosił ją  lu
dowi, czerpał moc świętą z bezpośredniego 
związku z Bogiem i wskazywał innym na ten 
mistyczny stosunek, leczył niedomagania ludz
kie, dźwigał, cieszył, umacniał, to któż nazwie 
wtedy takiego księdza, tego Bożego robotnika, 
chwastem, pijawką, pasożytem albo przeklę
tym paskarzem narodu^

A tacy księża są pożądani, konieczni dla 
uzdrowienia chorej pod względem duchowym 
ludzkości. Taka praca da się pomyśleć i wy
konać, bo w ciągu X IX  wieków istnienia

Chrystusowego Kościoła żyli od czasu do czasu 
tacy- księża i odbywała się sporadycznie taka 
święta i zbawcza praca, ile razy wyznawcy 
Chrystusowej religii przejęli się Jego duchem, 
zbliżyli się do Niego, brali z Niego moc, życie 
i tę moc, i to nadzwyczajne życie duszy przele
wali w drugich przez siebie przygotowanych. 
Wierzyli tak, jak On wierzył, czynili tak, jak  
On czynił, nawet cuda i znaki, bo Jego istota

Pierw szy B iskup  Ks. F ran ciszek Hodur

weszła w ich istotę i przeobraziła ich, przemie
niła. Już nie byli sługami Jeigo, biernym narzę
dziem, ale przyjaciółmi, współpracownikami 
Jego. I dlatego błogosławiły ich współczesne 
pokolenia, a następne kładły często ich kości 
na ołtarze.

Dla nowożytnego świata tacy. księża są 
potrzebni i taki Kościół. Dla zmartwychwstałej 
Polski, ale wyczerpanej, wygłodzonej, znęka
nej, duchem zwątpienia owianej, potrzeba ta
kiej religii, z której by tryskały: Prawda, Moc 
i Życie. Minęły czasy wspaniałych bazylik, 
złocistych kap, tronów, mitr i pastorałów, nie 
wskrzeszą umarłych na duchu srebrzyste ka
dzielnice ani kwieciste kazania, nie nakarmią 
zgłodniałych rzesz odgrzewane potrawy mie
nionych wieków, ale zbawi świat cały i Polskę 
Chrystus i Jego Kościół, z którego tabernaku
lum rozetli się światło Boże, miłość, zaparcie 
się samego siebie, współpraca i współsłużba, 
wielka wiara, śmiały czyn, gdy się skojarzy 
człowiek z Bogiem, a Bóg z narodem. Zacz
nie się ziszczać — Chrystusowe Królestwo. 
Ks. Biskup Franciszek Hodur — „ Jak i K ościół”



PARTYZANTKA W KOŚCIELE 
POWSZECHNYM

T est na świecie ponad dwieście wyznań 
^chrześcijańskich. Każde z nich uzasadnia 

swoje Chrystusowe pochodzenie. Przeciętny 
,człowiek albo się trzyma jakiegoś Kościoła, 
często wbrew wewnętrznym przekonaniom, 
przez zwykłe duchowe lenistwo tak nagminne 
wśród Polaków, albo gubi się w tym gąszczu, 
w labiryncie różnych prawd odkrytych i róż- 
nych"pogłądów na ewangeliczną rzeczywistość. 
Nieliczni dochodzą po szeregu konfliktów we
wnętrznych do przeświadczenia, że dotychcza
sowa droga życia religijnego była martwa 
i sztuczna. Rewidują swoje poglądy i znajdują 
własną drogę do Boga, zgodną z ich we
wnętrzną prawdą. W historii znamy takie ma
sowe otrząśnięcie się z ludzkich naleciałości 
w Kościele na skutek nieraz bardzo doczesnych 
przyczyn. Znamy organizację takich form ży
cia religijnego, które są uzasadnione słowem 
Bożym i odpowiadają potrzebom danego naro
du na określonym etapie historycznym.

Wszyscy chrześcijanie zgadzają się, że Pismo 
św. jest źródłem wiary, choć prawie każde 
z wyznań chrześcijańskich przykrawa Pismo 
św. do swoich teologicznych koncepcji. Niektó- 
rę z nich, jak np. Kościół rzymskokatolicki 
i niektóre mniejsze wyznania protestanckie, 
wręcz głoszą, że one wyłączną i absolutną 
prawdę posiadły i poza ich Kościołem zbawie
nia osiągnąć nie można. Stanowisko takie 
przeczy podstawowym zasadom Pisma św. 
i — powiedzmy szczerze —  logicznie szwanku
je. Trudno jest sobie wyobrazić, aby Stwórca 
wszechrzeczy dał jakby wyłączną koncesję na 
zbawienie ludzkości jakiejś grupie ludzkiej, 
której przewodnicy nie zawsze posiadają ku te
mu dostateczne kwalifikacje moralne. To je 
dnak wydaje się nam, że zagadnienie religii, tj. 
stosunku do Najwyższej Istoty, do Boga, nie 
może być sprawą arbitralną i wyłącznie indy
widualną drogą czy ścieżką. Muszą być i są 
normy zasadnicze, pewne prawdy określone, 
zdeterminowane, wynikające z Objawienia, 
których człowiek umysłem swoim bez Łaski 
nadprzyrodzonej pojąć nie jest w stanie. Decy
zja należy do człowieka: albo ją  człowiek 
przyjmuje, albo odrzuca. Indywidualne ścież
ki do prawdy i domorosła interpretacja spraw 
dotyczących bytu i niebytu, zbawienia i tajem
nic Bożych jest tak samo niebezpieczną jak 
stadne myślenia, gdy zniewolony umysł zatra
cił różnicę treści i formy, gdy. wszelkie odpo
wiedzi na każde pytanie ma z góry przygoto
wane.. Dlatego tak jak wszystkie dyscypliny 
naukowe ulegają rozwojowi stosownie do roz
woju umysłu ludzkiego, tak samo: nauka
o Przyczynie . wszechrzeczy podlega prawom 
ewolucji, pogłębieniu i nowemu widzeniu . sta
rych, a wiecznie nowych prawd o stosunku Bo
ga do człowieka i człowieka do Boga.

Teologia jest przeznaczona dla ludzi, którzy 
pragną poznać Boga swoim umysłem. Poznanie 
nasze rozwija się proporcjonalnie do rozwoju 
naszych władz poznawczych — władz umysło
wych. Jest ono zawsze ograniczone i nasza zna
jomość prawd boskich, nie idzie często w pa
rze z zachowaniem Jego praw w życiu ani ze 
stopniem wiary i miłości względem Niego. 
Znamy, niestety, wielu ludzi, którzy piszą
o Bogu wzniosłe traktaty i mówią piękne ka
zania, lecz w życiu codziennym są tego wy
raźnym zaprzeczeniem. Wydaje się nam je 
dnak, że jeżeli w sprawach tego świata o nie
ważnych szczegółach decydują fachowcy, spe
cjaliści, którzy dla zdobycia swej wiedzy po
święcają długie lata i korzystają z doświadczeń 
pokoleń, tym bardziej jest sprawą słuszną, by
o Prawdach Bożych objawionych nam przez 
Jezusa Chrystusa w określonym miejscu i cza
sie mogli rozstrzygać ludzie do tego przygoto
wani i w tę problematykę wprowadzeni. Bo 
czyż dyscypliny nauki świeckiej byłyby spra
wami większej wagi? Aczkolwiek słowo Boże 
podane nam przez Ewangelistów jest natchnio
ne przez Ducha św., to jednak ta treść boska 
jest zawarta w ludzkiej skorupie, gdyż pisali 
to żywi, śmiertelni ludzie obarczeni pojęciami, 
prawami swojej epoki i swego narodu. Po
trzebna jest nie tylko mądrość ludzka oświe
cona łaską nadprzyrodzoną, lecz i znajomość 
ducha czasu, historii, obyczajów i wielu spraw 
ludzkich, by móc odróżnić ziarna wiecznych 
prawd boskich od zmiennych ludzkich łupin.

Znajomość teologii w realizowaniu ewange
licznych nakazów Jezusa wydaje się być ko
nieczną. Ona bowiem nie tylko wprowadza 
wierzącego człowieka w klimat i w duchowe 
środowisko, w którym żył i działał Boski Za- 
konodawca, ale na zasadzie znajomości warun
ków historycznych i -ówczesnych pojęć zbliża 
nas do Tego, który jest Prawdą, Drogą i Ży
wotem. Jego naukę, z którą można skonfron
tować nasze życie codzienne i odpowiedź zna
leźć na szereg niepokojących nas pytań, czyni 
żywą, aktualną.

Cenić należy wszelkie przekonania i wszyst
kie drogi do Boga. Cenić należy ludzi, którzy 
szczerze prawdy szukają, gdy nawet błądzą 
w swej dobrej wierze. Tworzenie jednak „par
tyzantek” uważamy za wysoce szkodliwe przy 
•realizacji Królestwa Bożego na ziemi tym bar
dziej, gdy zwążymy, że chrześcijanie deklamu
jący o'miłości Boga i bliźniego w swojej nauce, 
w swojej doktrynie nie różnią się niczym od 
nauki istniejących już Kościołów poza wygóro
wanymi ambicjami domorosłych reformato
rów ' i - przywódców kościelnych. Ten indywi
dualizm religijny, który cechuje przede 
wszystkim Kościoły ewangeliczne, przyniósł 
dla jedności Kościoła Powszechnego niemałe



szkody. Dzisiaj, gdy Kościół rzymskokatolicki 
idzie na szereg kompromisów, aby blichtrem 
swym dzięki bezspornej znajomości psychiki 
ludzkiej odziaływać coraz bardziej na masy 
ludzkie, by je  do siebie pociągnąć, a z drugiej 
strony gdy materialistyczny ateizm jak  nigdy 
ożywia swoją działalność — ludzie stojący po 
stronie Ewangelii, jako jednym źródłem wiary, 
winni w tej sytuacji wyciągnąć właściwe 
wnioski.

Wszelkie łatwe ewolucje wyznaniowe i ta
nie spacerki od Kościoła do Kościoła uważamy 
za religijne schorzenie duszy ludzkiej, w któ
rej jakieś trwałe zasady i wartości religijno- 
moralne uległy zachwianiu. Teoria względnoś
ci w stosunku do spraw zbawienia jest szkodli
wą i może być źródłem stałego niepokoju. 
Chrześcijanin czasów dzisiejszych winien mieć 
swoje pojęcia określone, winien mieć twardy 
grunt pod nogami. To, co wyznaje i w co wie
rzy, winno być największą prawdą jego we
wnętrznego przekonania. Do tego oczywiście 
potrzebna jest kultura religijna, aby człowiek 
ponadczasowe prawdy zawarte w Ewangelii 
potrafił odróżnić od ludzkich dodatków w róż
nych okresach, zniekształceń, określeń dogod
nych dla kościelnych systemów i ich reprezen
tantów kosztem istoty, kosztem boskiej treści. 
Należy ze smutkiem przyznać, że kultura re
ligijna naszego narodu jest wyjątkowo niska. 
Znajomość słowa Bożego, treści Ewangelii 
Chrystusowej wśród naszej inteligencji pol
skiej jest minimalna.

i Sytuacja, w której żyjemy, i zjawiska, któ

rych jesteśmy świadkami, zmuszają wszyst
kich wierzących ludzi, a przede wszystkim wy
bitniejszych przedstawicieli Kościołów do pew
nych obrachunków i rewizji swego stanowiska 
wobec szeregu zagadnień. Chrześcijaństwo, tak 
jak dotąd pojmowane i tymi metodami realizo
wane, znalazło się na ławie oskarżonych milio
nowego trybunału prostych ludzi. Ono zawio
dło tych, którzy pokładali w nim nadzieje, sta
ło się dodatkiem niedzielnym do życia. Przy
wódcy i kierownicy Kościołów winni w obliczu 
wielkich konfliktów świata zrewidować swój 
pogląd na szereg ludzkich przęszkód, którymi 
oddzielamy się od innych braci w Chrystusie,, 
winni odróżnić ziarna prawdy ewangelicznej 
od plew ludzkich, chociażby one nawet ułat
wiały im życie. Nadszedł czas bowiem, gdy 
Kościół powszechny — Kościół apostolski wi
nien zejść ze skryptów akademickich i nie
dzielnych deklaracji ambonowych na konkret
ną rzeczywistość ziemską, między żywych lu- 

Tdzi. Czas jest zakończyć okres partyzantki 
kościelnej na rzecz wspólnej armii Jezusa 
Chrystusa, gdzie mogą działać różne formacje 
'pod Jego kierownictwem. Wielu przedstawi
cieli Kościoła w Polsce i za granicą duchowo 
już dorosło do takiej akcji. Wielu jest już na 
tej drodze. Im szybciej ocenimy obecną sy
tuację świata chrześcijańskiego, im bardziej 
ostro spojrzymy na rzeczywistość kościelną, 
tym szybciej przyłożymy ręce do pługa, do 
pracy w winnicy pańskiej. „Aby była jedna 
owczarnia i jeden Pasterz”.

E. Montwiłl

TOLERANCJA RELIGIJNA 
DAWNIEJ I DZIS
M otto: „A w tak im  razie ja k im  pra

w em  chcesz uderzyć kam ien iem  
w innego? Mówią o tym do 
w szystkich. Do s ieb ie  również. Bo 
tru jąca pokusa n ietoleran cji w y
rasta w  każdym  z nas. J a k ż e  
łatw o p ow iedzieć sobie: jestem  
lepszy!”

A. G ołubiew

Odgrzebana rozprawa

Jednym tchem przeczytałem rozprawę 
Jana Crell’a „O wolność sumienia”, wy

daną przez Państwowe "Wydawnictwo Nauko
we (1957), w przekładzie Irminy Lichońskiej, 
poprzedzoną świetnym wstępem Zbigniewa 
Ogonowskiego.

Dlaczego rozprawa jest tak ciekawa? Bo po
rusza temat zawsze aktualny: wolności sumie
nia i tolerancji religijnej. Nie< ulega wątpli
wości, że rozprawa powyższa była bardziej 
aktualna z górą 300 lat temu, kiedy po raz 
pierwszy ukazała się w druku, niemniej jed
nak i  dzisiaj argumenty przytaczane przez 
Crell’a mogą przekonać niejednego zacietrze
wionego fanatyka religijnego, który chciałby 
palić na stosie wszystkich inaczej myślących.

Kim był Jan  Crell? Urodził się -w r. 1590 
w Holrnetsheim we Frankonii. Po ukończeniu 
nauk przygotowawczych pod kierunkiem swe
go ojca —  pastora ewangelickiego —  wstąpił 
na studia filozoficzno-teologiczne w Altdorfie. 
Tam zapoznał się z nauką polskich arian, zwa
nych. Braćmi Polskimi. Poglądy ich tak go za
interesowały, że w r. 1612 opuścił Altdorf 
i pieszo przybył do Rakowa. Bracia Polscy 
przyjęli go serdecznie i  mianowali wykładow
cą języka greckiego w słynnej swej naonczas 
Akademii Rakowskiej. W r. 1616 został mia
nowany rektorem akademii, ożenił się z córką 
poety śląskiego i  aż do końca życia pozostał 
w Rakowie prowadząc ożywioną działalność 
wychowawczą, naukową i pisarską. Umarł 
w roku 1633. Z licznych dzieł, które pozostawił, 
traktat „O wolność sumienia” jest dziełem 
najciekawszym i bodaj czy nie najlepszym.

T!o historyczne

T) eformacja, zapoczątkowana w XV I wie- 
-*-*-ku przez Marcina Lutra, wprowadziła 

radykalną zmianę poglądów religijnych, a na
wet stosunków społecznych i politycznych



w zachodniej Europie. Poglądy religijne szyb
ko przedostały się do Polski, budząc duże za
interesowanie wśród szlachty i rodów magnac
kich. W krótkim czasie nastąpiło nieuniknione 
starcie rzymskiego katolicyzmu z protestan
tyzmem. Wprawdzie słynna Konfederacja war
szawska z r. 1573 zapewniła szlachcie nieka
tolickiej równouprawnienie polityczne ze 
szlachtą katolicką oraz całkowitą swobodę sze
rzenia swych religijnych przekonań, lecz ko
legia jezuickie, nie dbając o postanowienia 
konfederacji, podjudzały swych wychowanków 
do otwartych wystąpień przeciwko ewangeli
kom, wpajały fanatyzm religijny i nietole
rancję wyznaniową. Pod wpływem propagan
dy kościelnej rozpoczęły się ekscesy religijne, 
zwane później tumultami. Napadano na świą
tynie różnowiercze, ograbiano je  i palono. 
W r. 1591 tłumy zburzyły zbór różnowierczy 
w Krakowie i Wilnie; w roku 1611 zburzono 
zbory w Lublinie i Poznaniu. Napadano rów
nież na prywatne mieszkania ewangelików 
niszcząc dobytek i paląc zbiory biblioteczne. 
Nie szczędzono nawet cmentarzy i zmarłych. 
Urządzano napady na kondukty pogrzebowe. 
Najbardziej nieludzkim napadem był napad 
na kondukt pogrzebowy w Krakowie, podczas 
którego żacy krakowscy porwali trumnę z cia
łem zmarłej i  obdarłszy ciało z szat wrzucili 
do kałuży, a następnie zawiesili zmarłej ka
mień u szyi i wrzucili do Wisły. W początkach 
XV II wieku tumulty były tak częste, że pro
testanci i inni wyznawcy nie rzymskokatolic
cy narażeni byli w każdej chwili na utratę ży
cia i mienia.

Wobec takich faktów nietolerancji religij
nej, różnowiercy zrozumieli, że muszą ener
gicznie działać, by wprowadzić w czyn posta
nowienia Konfederacji warszawskiej. Kiedy 
więc umarł król Zygmunt III, wychowanek 
i przyjaciel jezuitów, różnowiercy zebrani na 
sejmie konwokacyjnym w r. 1632 uznali, że 
nadeszła najlepsza pora, by się upomnieć
0 swoje prawa. Przygotowali więc swe postu
laty i wręczyli je  prymasowi. W postulatach 
tych domagali się, między innymi, całkowitej 
swobody w uprawianiu kultu religijnego oraz 
ustanowienia sankcji karnych na wszystkich 
naruszających wolność religii. Domagali się 
również, by wszelkie procesy między różno- 
wiercami a rzymsko-katolikami, jak też między 
stanem duchownym i świeckim były rozpa
trywane przez sądy świeckie bez możliwości 
apelacji do nuncjusza lub papieża.

Szlachta katolicka ostro wystąpiła przeciw 
tym postulatom. Rozgorzała zaciekła walka 
w sejmie, zakończona ustanowieniem sankcji 
karnych na tycłjr którzy wywoływali tumulty
1 ekscesy religijU^g. .Nie przyznano jednak róż-

■ nowiercom pełnego równouprawnienia, a za
mieszki religijne i nietolerancyjne wybryki 
podjudzanych w dalszym ciągu przez kler wy
znawców i żaków nie ustawały.

W takich oto warunkach został wydany 
w r. 1632 traktat Crell’a „O wolność sumie

nia". Chciał w nim Crell wykazać szlachcie 
katolickiej słuszność, pożytek i  konieczność 
wolności religii oraz tolerancji religijnej.

Argumenty za tolerancją
\ \ 7 traktacie swym udowadnia Crell trzy tezy:
* * 1. Katolicy nie powinni łamać przyrzecze

nia wolności religii, udzielonego „heretykom”. 
Umowy bowiem po to zostały wynalezione, 
abyśmy mogli żyć spokojnie. Jeśli katolicy nie 
dotrzymują umów danych „heretykom”, to ci 
ostatni, chcąc się czuć bezpieczni, byliby zmu
szeni dążyć do całkowitego zniszczenia katoli
ków, gdyż w przeciwnym razie zostaliby sami 
zniszczeni przez katolików.

Pogląd o całkowitej uczciwości zrywania 
umów i przyrzeczeń danych innowiercom był 
w owych czasach powszechnie wśród katolików 
znany. „Heretyków” uważano za „wilki dra
pieżne”, za ludzi gorszych od rozbójników, za 
tych, którzy zabijają dusze. Jezuita, kardynał 
i słynny teolog, Robert Ballarmin (t 1621) udo
wadniał w swych dziełach, że heretyków wol
no, a nawet należy zabijać, gdyż na nich nie 
ma innego lekarstwa. To zaś, że prędzej zejdą 
z tego świata, będzie dla nich rzeczą zbawien
ną, bo mniej grzechów popełnią. Podobne sta
nowisko zajmował u nas słynny kaznodzieja 
jezuicki — Piotr Skarga, który może swych 
twierdzeń nie posuwał aż tak daleko jak Bel- 
larmin, niemniej jednak otwarcie pisał: „Jeśli 
na samej klątwie przestać, a dalej nie postę
pować, to po klątwie nic... A iż na klątwę nie 
dba, a jako ślepy i głupi postępowania swego 
nie czuje, rychlej jako osioł doczesne karanie 
poczuje...: Jako Mędrzec mówi: Rózga na 
grzbiet tego. co rozumu potrzebuje”.

Jeśli teologia katolicka posuwała się w swych 
wywodach aż itak daleko, to nie należy się dzi
wić temu, że nie chciano przyznać innowier
com wolności wyznania, że zrywano umowy 
z nimi zawarte, że nie chciano ich tolerować 
w tym przekonaniu, iż wszelka tolerancja bę
dzie zgodą na ich błędy, będzie uznaniem he
rezji. Przeciwko tym, niewątpliwie błędnym, 
poglądom wystąpił Crell w swej drugiej i trze
ciej tezie, udowadniając, że: 2. Katolicy mogą 
z czystym sumieniem przyrzec heretykom wol
ność religii; 3. Katolicy powinni zapewnić róż- 
nowiercom wolność religii, gdyż domaga się 
tego rozum, prawo natury i Pismo św.

Nie będę przytaczał w niniejszym artykule 
wszystkich argumentów, które Crell nagroma
dził w swej rozprawie. Postaram się wybrać 
spośród nich te, które uważam za najlepsze.

1. Tolerancja religijna ma przede wszyst
kim swe oparcie w Piśmie św. Sam Chrystus 
okazywał w stosunku do błądzących jak naj
dalej posuniętą wyrozumiałość, łagodność i ła
skawość. Łaskawość tę okazał apostołowi Paw
łowi, mimo że ten był zaciekłym Jego prześla
dowcą. Pan Jezus nie dążył nigdy do wywoły
wania zamieszek, ekscesów religijnych, lecz 
głosił zgodę i pokój: „Błogosławieni pokój czy
niący, albowiem nazwani będą synami Boży



mi". (Mat. 5, 9), Myśl Chrystusową najlepiej 
zrozumieli pierwsi chrześcijanie, którzy nie 
napadali ani na Żydów, ani na pogan, nie czy
nili im nic złego.

2. Jeśli katolicy sądzą, że przez tolerancję 
religijną innowiercy wzrosną w siłę, to mylą 
się bardzo nie znając psychologii. Ci bowiom, 
którzy siłą chcą zdławić cudzą religię, bud^ą 
poważne podejrzenie co do swej religii, pod
ważają zaufanie do niej, a zaufanie to zyskuje 
ta właśnie religia, którą chcą zniszczyć. Ponad
to szeroko rozchodzi się wieść o ich okrucień
stwie, wzbudzając do nich nienawiść, nato
miast prześladowani zyskują sobie ludzką mi
łość i życzliwość. W ślad za życzliwością i sym
patią idzie zazwyczaj wiara.

3. Dopuszczając nawet fakt, że innowiercy 
są wrogami Kościoła i religii rzymskokatolic
kiej, mimo to nie należy ich prześladować, 
gdyż oni nie atakują religii katolickiej mie
czem i orężem, lecz prowadzą z nią jedynie 
wojnę duchową; wobec tego i ich podobnie na
leży zwalczać bronią duchową, którą niegdyś 
apostołowie pokonali wrogów, zburzyli szańce 
błędów i podbili świat dla Chrystusa. Religię 
bowiem chrześcijańską po tym przede wszyst
kim poznajemy, że wpaja miłość, pokój, łagod
ność, ludzkość, życzliwość i cierpliwość. Dlate
go pohańbiłoby to wielce religię chrześcijań
ską, gdyby ktoś chciał do je j krzewienia i ob
rony posłużyć się gwałtem, zbrodnią i karą.

4. W zakończeniu drugiej części traktatu 
rozprawia się Crell z zarzutem, jakoby więk
sza ilość wyznań w jednym państwie otwiera
ła drogę do niezgody, zamieszek i buntów. Ja 
ko jedyne lekarstwo na niezgodę proponuje 
właśnie tolerancję religijną. Opierając się 
na przykładach wojen religijnych w Niem
czech, we Francji twierdzi: Za ślepca będę 
uważał tego, kto nie widzi, że jeśli siłą zwalcza 
się heretyków, wybuchają zamieszki i wojny, 
miast uspakajać się i cichnąć. Sama niezgod
ność poglądów religijnych nie spowoduje ni
gdy zamieszek i niepokojów, jeśli silniejsze 
wyznanie nie użyje siły przeciwko słabszemu, 
jeśli wyznania będą tolerowały się wzajemnie. 
Tolerancja ta winna zaistnieć, tym bardziej że 
każdy z wyznawców swej religii działa w do
brej wierze uważając, że jego przekonania 
i wierzenia religijne są najlepsze, a tym sa
mym katolik dla heretyka jest takim samym 
heretykiem jak heretyk dla katolika.

5. Narzucanie swych przekonań religijnych 
siłą budzi tylko obłudę i zakłamanie. Siłą bo
wiem nie można nigdy narzucić przekonań ani 
ich wydrzeć. Siłą można tyle tylko sprawić, że 
ktoś będzie inaczej mówił, niż myśli i będzie 
w słowach uznawał religię, którą w duszy od
rzuca. Tacy .przymuszeni wyznawcy przynoszą 
szkodę Kościołowi, gdyż są jego ukrytymi wro
gami, którzy czekają tylko odpowiedniego mo
mentu, by zgotować zgubę Kościołowi. Przeci
wieństwem siły jest tolerancja. Tolerancja ta, 
stosowana przez katolików w ich stosunkach 
z innowiercami, przyniosłaby chlubę katolikom 
wykazując ich szlachetność, łagodność, umiar

o

8

kowanie i pozwoliłaby im zjednać serca here
tyków. Pozyskawszy ich w ten sposób łatwo 
mogliby nakłonić ich do prawdy popartej 
argumentami. Kto bowiem odmawia drugiemu 
poręczenia pokoju —  pisze w zakończeniu 
Crell — a sobie zastrzega prawo zniszczenia 
go, gdy nadejdzie stosowna chwila, ten takie 
samo prawo daje również temu drugiemu. 
A gdzie nie ma miejsca dla praw pokoju, tam 
pozostaje miejsce dla praw wojny jednakich 
dla obu stron. Lecz wojna nie przynosi zba
wienia.

Oto najważniejsze argumenty Crell’a prze
mawiające za koniecznością wzajemnej tole
rancji wszystkich wyznań. Udowodnił w nich, 
że z nakazem sumienia sprzeczna jest nie za
sada tolerancji, lecz nietolerancja.

Ciekawy rozdźwięk
A/fyśl ludzka jest jak  ptak: potrafi w jed- 

nej sekundzie szybować ponad wiekami, 
potrafi zaczerpnąć z historii fakty sprzed 
300 lat, przenieść je  w teraźniejszość, porów
nać i wyciągnąć wnioski. Spróbujmy i my to 
uczynić i porównać zapatrywania na toleran
cję religijną dawniej i dziś.

O tolerancji religijnej pisały u nas i nawo
ływały do niej przeważnie wyzania mniejszo
ściowe. W prasie Kościoła rzymskiego rzadko 
pojawiały się artykuły na ten temat, a jeśli, się 
pojawiły to przeważnie w tzw. prasie Paxow- 
skiej, której oficjalne czynniki Kościoła rzym
skiego nie uważały, a po październiku tym 
bardziej nie uważają za swoją. Przyznam się 
więc, że byłem prawdziwie zaskoczony dwoma 
artykułami, które się ukazały w „Tygodniku 
Powszechnym”, a więc w oficjalnym organie 
prasowym Kościoła rzymskiego. Zaskoczony 
byłem dlatego, że autorzy artykułów porusza
ją  sprawy tolerancji religijnej mniej więcej 
w duchu Jana Crella, a nie w znanym mi do
tychczas duchu dogmatyki i wierzeń Kościoła 
rzymskokatolickiego.

Autorem pierwszego artykułu (Tyg. Pow. 
nr 421) jest znany w Polsce, bardzo ceniony 
i wybitny pisarz — Antoni Gołubiew. W arty
kule swym p.t. „Kto sieje wiatr, ten zbiera 
burzę” nawołuje Gołubiew do tolerancji 
w związku z powtarzającymi się tu i ówdzie 
aktami nietolerancji w szkołach po wprowa
dzeniu religii do szkół. Akty nietolerancji wy
woływały dzieci i rodzice rzymskokatoliccy 
w stosunku do uczniów i nauczycieli niewie
rzących i odwrotnie. „Czymże — pisze A. Go
łubiew — mamy wykazać wyższość chrześci
jaństwa, skoro w nas samych zapieka się nie
nawiść, złość i gniew, czym pociągniemy in
nych, skoro gotowiśmy stosować obce chrze
ścijaństwu metody? Czyż przekonamy kogo
kolwiek, jeśli zechcemy stosować prawo pięści, 
czy prawo drwiny, czy prawo pogardy, czy 
prawo wywyższania się z tego, co jest naszym 
niezasłużoynm Darem i Łaską? Nie wolno nam 
być w defensywie. Lecz pamiętajmy, że nasza 
ofensywa to odwrotność metod przemocy i nie
nawiści. ...Z naszej przynajmniej strony nie



powinno być ani jednego faktu nietolerancji 
i stosowania takiej czy innej przemocy.”

Należy ...„udowodnić życiem słuszność wy
znawanych przekonań, walczyć argumentem, 
przykładem, coraz większym wymiarem swego 
człowieczeństwa. ...Nie siejmy wiatru, który 
sprowadza burzę na świat, będący wspólnym 
domem wszystkich ludzi. Na pewno i wierzą
cych i niewierzących, tych, co szukają, co znaj
dują, co tracą i odzyskują! Czyż zresztą istnie
je  człowiek, który znalazł już wszystko?”

Cóż za słowa pełne uroku, wielkiej kultury 
osobistej, głębokiego humanizmu, umiłowania 
człowieka, który wiecznie szuka Prawdy? Do
prawdy nie spodziewałem się spotkać z takimi 
słowami w najpoważniejszym tygodniku rzym
skokatolickim. Czyżby aż tak wielkie zmiany 
zaszły w programie rzymskiego Kościoła, że 
przytacza argumenty przemiawiające za tole
rancją podobne do tych, które 300 lat temu 
przytaczał Jan Crell w swym dziełku „O wol
ność sumienia”? On też powoływał się na 
Chrystusa i Jego sposób podejścia do ludzi. On 
też głosił zasadę, ż e ' duchową ofensywę du
chem należy odpierać, a nie siłą i przemocą.

Po upływie około miesiąca w tymże „Tygod
niku Powszechnym” nr 441 ukazał się znów 
wspaniały artykuł prof. Swieżawskiego 
w sprawie stosowania przez Kościół tzw. środ
ków „bogatych” i środków „ubogich”. Nie roz
wodząc się dłużej nad treścią artykułu, krótko 
zorientuję Czytelników, o co chodzi. Środki 
„bogate” — to stosowanie przymusu i siły, po
sługiwanie się „ramieniem świeckim” w celu 
propagowania wiary. Środki „ubogie” — to 
propagowanie wiary i kultury chrześcijańskiej 
przez miłość i przyjaźń ze wszystkimi. Kościół, 
wg. prof. Świeżewskiego, nie powinien stoso* 
wać przymusu innego prócz przymusu moral
nego. „Kultura chrześcijańska, której zręby 
mamy umacniać, to kultura Miłości, urzeczy
wistnianej za pomocą środków „ubogich”... 
„Wszelkie posługiwanie się środkami „bogaty
mi” w tworzeniu kultury chrześcijańskie!- jest 
głęboko, niezgodne z duchem Ewangelii. To, że 
w czasach średniowiecznych, gdy krwawe żni
wo zbierała Inkwizycja, nie odezwał się żaden 
potężny głos potępiaiacy użycie siły w sprawie 
przekonań — prof. Swieżawski przypisuie te
mu, że koła katolickie były wówczas „głęboko 
laicyzmem i naturalizmem przeżarte”.

Po przeczytaniu tych dwóch artykułów 
w dalszym ciągu zadawałem sobie w tanie: 
czyżby w surawach tolerancji rzymski katoli
cyzm zmienił swoje dawne stanowisko? Czyż 
nie odezwie sie nikt i nie przypomni ortodok
syjnych poglądów Kościoła? A jeśli się nie 
odezwie, wobec tego wkraczamy w jakąś nową 
erę religijną. Odpowiedź na moje wątpliwości 
nadeszła wkrótce. W miesięczniku „Homo Dei” 
napotkałem artykuł Mariana Święcickiego, po
lemizujący z artykułem prof. Swieżawskiego. 
Marian Święcicki zaatakował prof. Swieżaw- 
skieso martwiąc się szczerze, że jego wypo
wiedź niezgodna jest z duchem rzymskiego ka
tolicyzmu. Uważa, źe wypowiedzi tego typu

wprowadzają nową odmianę katolicyzmu, ata
kującą tradycyjną postawę polskiego katoli
cyzmu. Kościół w świetle tych wypowiedzi 
musi zrezygnować ze wszystkich środków 
przymusu poza przymusem moralnym — 
musi zrezygnować z „brachium saeculare”, 
czyli z poparcia państwa w urzeczywistnianiu 
swych celów.

Marian Święcicki broni Inkwizycji, która, 
jak pisze „powstała przecież z woli Najwyższe
go Urzędu Nauczycielskiego, a je j poczyna
niom patronowali papieże jak i Święci. Sw. 
Dominik brał udział w procedurze inkwizycyj- 
nej stosowanej przeciwko heretykom...”

Dość! Nie będę więcej cytował. Marian 
Święcicki najwyraźniej przypomniał nam 
wszystkim, że postawa rzymskiego katolicyz
mu nie zmieniała się wcale od czasów średnio
wiecza i czasów Reformacji. Poza Kościołem 
rzymskokatolickim w dalszym ciągu nie ma 
zbawienia. Kościół ten zawsze uważał się 
i uważa za jedynego, który Prawdę osiągnął 
całą i w obronie swej prawdy gotów jest, gdy
by pozwoliły na to warunki polityczne, "użyć 
siły, przemocy, ramienia świeckiego, policji. 
Używał tej siły, gdy rodził się i rozwijać za
czął protestantyzm, używał je j przeciw Koś
ciołom Starokatolickim, przeciw naszemu Koś
ciołowi i wszelkim innym wyznaniom. A jeśli 
nie używa je j dzisiaj, to tylko dlatego, że nie 
może. Marian Święcicki, najzgodniej z duchem 
rzymskiego Kościoła, uważa stosunek prof. 
Swieżawskiego oraz innych ludzi głębokiej 
kultury do spraw tolerancji wyznaniowej — 
za angelizm, łabędzi śpiew. Proponuje nato
miast postawę św. Augustyna, który z całą 
bezwzględnością posłużył się pomocą państw® 
do wytępienia i zniszczenia heretyków ćtaoa- 
tystów —  oraz  św. Bernarda, który organizo
wał krucjaty pod hasłem: „in morte pa gani 
Christus glorificatur” — przez śmierć poganina 
Chrystur jest uwielbiony”.

*

Cóż powiemy my, wyznawcy Kościoła pol- 
sko-katolickiego, po przeczytaniu tak odmien
nych wypowiedzi o tolerancji? Czy zapalilibyś
my inkwizycyjne stosy, by smażyć w nich na
szych braci z powodu ich przekonań religij
nych? Czy nasyłalibyśmy na nich policję, tak 
jak to oni kiedyś nasyłali na nas? Czy mieli
byśmy serce patrzeć na męki wyznawców 
Kościoła rzymskiego w płomieniach ognia? 
Sądzę, że nie. Kościół nasz nie splamił się do 
tej pory jawną nietolerancją, nie przymuszał 
nikogo do wyznawania wiary, którą my uwa
żamy za słuszną. Zdajemy sobie dosko
nale sprawę z tego, że użycie siły, aby pozy
skać sobie wyznawców, nie jest zgodne z du
chem Bożym, z duchem Chrystusowym. Nie 
zaszkodzi jednak, skoro i my przypominamy 
sobie stare i nowe argumenty Crella’a, piękne 
myśli A. Gołubiewa i prof. Swieżawskiego: 
Warto zastanowić się nad nimi, przetrawić je  
i przemyśleć, by w nas nie wyrastała nigdy 
trująca pokusa nietolerancji. Ks. E. B.



PO SŁANNICTW A

ŻYWE SŁOWO
„Słowo jak proca Dawida zabija ciemięży
cie li i obala m ocarzy" (Aijatol France)

Tednym z głównych darów, w które mas 
Stwórca wyposażył, jest mowa, słowo. 

Słowo, mówione lub pisane, zawsze jest środ
kiem komunikacji między jednym a drugim 
człowiekiem. Słowo służy do wyrażania wszel
kich myśli i uczuć, które pragniemy ujawnić 
i zapoznać z nimi innych ludzi. Słowo może być 
pustym dźwiękiem działającym tylko na nasz 
słuch i może być potęgą zawierającą ładunek 
prawdy, - może zadecydować o naszym życiu 
i szczęściu.

Jeżeli od jaskiniowców różnimy się już tro
chę i ogromna większość ludzkości kodeks 
Hammurabiego — „ząb za ząb, oko za oko” — 
uważa dziś za niemoralny, to w znacznej mie
rze zawdzięczamy to słowu. Martwe na pozór 
artykułowane dźwięki we właściwym zesta
wieniu nabierają barwy, smaku, woni, żyją, 
wzruszają, czasami nawet zabijać potrafią. 
Ileż mieczy wytrąciło z rąk żywe słowo zwo
lennikom przemocy i gwałtu. Słowo życie 
ludzkie ozdobić potrafi, napełnić je  miodem, 
Chlebem, i słońcem.

Żyjemy w czasie wielkiej dewaluacji słowa, 
w okresie wielkiego pustosłowia. Przy lada 
okazji, na każdym zebraniu i wiecu leje się po
tokiem słów, które nic nie kosztują i do nicze
go nie zobowiązują, ani na chwilę nie zasta
nawiając się nad ich sensem czy zestawieniem. 
Mówcy wszelkiego autoramentu upajają się 
często brzmieniem własnych słów, pieszczą ni
mi słuch i leją wodę, a leją. Nie lepiej rzecz 
ma się niekiedy z kaznodziejami. Ludzie ci 
mówiąc ex cathedra wiedząc, że nikt ze słu
chaczy nie powstanie i nie zakwestionuje for
my i treści ich przemówień, lekceważą wyraź
nie słowo, które Słowem Bożym usiłują nazy
wać, i słuchaczy, którzy przez grzeczność wy
słuchają ich do końca.

Jedni znieważają po kolei Chrystusa, Matkę 
Najświętszą i wszystkich Świętych przypisu
jąc im takie zamiary i takie intencje, jakich 
nigdy nie mieli. Inni żonglują wytartymi slo
ganami, szermują nędznym językiem, na pozio
mie sprzedawców z bazaru Różyckiego. Byłem 
przed paru tygodniami na kazaniu jednego 
z kaznodziejów protestanckich. Mówił uczonym 
językiem, używał obcych wyrazów, cytował 
wiele znanych dzieł, błyskał eruducją i znajo
mością przedmiotu. Wszystko tam było, ale 
nie było żywego słowa, nie było serca. Po 
prostu „świątynia bez Boga”. Gdyby uczeni 
tylko przez Ducha Świętego Apostołowie mó
wili takim językiem do Żydów i pogan, mieli
byśmy dzisiaj sektę żydowską, a nie chrześci
jaństwo. Słowa nie mogą być oderwane od na
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szego wnętrza, stanowią bowiem naszą biogra
fię wewnętrzną, są ułamkami naszej duszy. 
Mają one być wyrazem naszej wiary i naszej 
postawy wobec zasadniczych problemów życia. 
Inaczej są liczmanami uszeregowanymi według 
określonego schematu, pustymi i głuchymi 
dźwiękami. By słowo jednak było żywe i bu
dziło życie, poza znajomością języka konieczne 
jest uwrażliwienie duszy, konieczne jest nasy
cenie słowa czymś, czego w żadnej uczelni 
zdobyć nie można. Konieczne jest coś, co sło
wom naszym daje barwę, ciepło i tętno. Tylko 
żywym, przenikliwym słowem, które jest „ja
ko miecz obosieczny”, można obudzić człowie
ka, targnąć jego sumieniem, przyprowadzić go 
do Prawdy.

Należy oszczędzać słowa, tak jak rozumny 
człowiek pieniądze oszczędza. Oszczędność 
oczywiście nie równa się skąpstwu. Jezus 
Chrystus, Ten Wielki Mistrz życia, Mistrz ży
wego słowa, dał nam przykład kondensacji naj
głębszej treści w prostej i nienapuszonej for
mie. „Mowa wasza niech będzie tak, tak., nie, 
nie, co nadto jest, od złego j'est”. Potępił wie- 
lomównych faryzeuszów przyrównując ich do 
pogan. Zbyt dużo jest na świecie ludzi, którzy 
mówią żywo i pięknie, aby cierpliwie wysłu
chiwać nudziarzy. Zbyt dużo jest pięknie na
pisanych książek, aby czytać poronione płody. 
Życie współczesne jest wysoko unerwione. 
Myślowa dojrzałość ludzi nakłada na mówców 
wszelkiego pokroju poważny obowiązek moral
ny: więcej szacunku dla słowa, więcej szacun
ku dla słuchaczy. Nie wolno iść na mównicę czy 
na ambonę tylko z zawodowego obowiązku, 
jeżeli się nie ma nic ludziom do powiedzenia. 
Lepej nastawić płytę z kolędą czy arią z ład
nej opery. Korzyść stąd większa i uszom przy
jemniej. Mówca, który chce coś ludziom po
wiedzieć, musi to przeżyć, ta sprawa musi mu 
leżeć na sercu, musi ją  czuć fibrami swej du
szy. Musi czuć wielką potrzebę podzielenia się 
z innymi prawdą, jak zakochany młodzian sta
le chciałby mówić o swym ideale. A co robią 
na mównicy i na ambonach ci ludzie, którzy 
mają inne pasje życiowe lub których głównym 
celem życia jest pieniądz. Wszystkie górnolot
ne frazesy, ideały podane w przesłodzonej wo
dzie lub zawiesistym sosie patriotycznym 
streszczają się w jednym: daj! Ci ludzie, nie
zależnie od kroju i koloru munduru, ubrania 
czy sutanny, nic odkrywczego ani o życiu, ani
o Chrystusie nie powiedzą i powiedzieć nie mo
gą. Ich patetyczne i napuszone słowa brzmią 
jak zapomniany walc ze zdartej płyty. Biedni 
mówcy, jeszcze biedniejsi słuchacze! Winniśmy 
się uczyć, aby słowa czynić żywymi iskierka-



KOCHANE „SŁONECZKO'
Kochane „Słoneczko

Wszystkie dzieci naszego 
świętego Polsko-Katólickie- 
go Kościoła cieszą się bar
dzo, żeś wzeszło w „Naszym 
P o s ł a n n i c t wi e Wi e m ,  że 
dzieci często szukały w piś
mie naszego Kościoła czegoś, 
co odpowiadałoby ich zain
teresowaniom. Radość więc 
była ogromna, gdy w grud
niowym numerze „Naszego 
Posłannictwa” ukazała się 
wkładka specjalnie dła dzie
ci.

Dzieci w Tdrnogórze „Sło
neczko” czytają od deski do 
deski. Nie tylko czytają, ale 
cieszą się radością dzieci z 
innych parafii, pragną z ni
mi nawiązać stały kontakt, 
aby wspólnie dzielić się ra
dościami młodego wieku.

Dla dzieci'z Grudek, któ
re stały się inicjatorami „Sło
neczka”, przesyłają serdecz
ne pozdrowienia, a wraz 
z nim 9 książek do ich bi
blioteki, aby liczbę tomów 
zaokrąglić do osiemdziesieciu. 
Proszą, aby Dzieci z Grudek 
po przeczytaniu napisały, 
czy treść książek im się po
dobała.

Obszerny list o tym, co 
porabiają dzieci w Tarnogó- 
rze prześlemy niebawem. 
Jak dotąd kupiliśmy nowe 
figurki do Szopki, którą dzie
ci budowały same. Piękna 
to była Szopka: w gęstym 
lesie na polanie pochylona 
szopa. W niej św. Rodzina, 
z dala widoczne głowy zwie
rząt. Przed Szopką pasterze 
z darami, a na drodze Trzej 
Królowie.

Na gałęziach drzew gniaz
da ptaków —  pod drzewa
mi kwiaty, a miejscami czer
wienią się głowy muchomo
rów. Szopka wzbudziła nie 
tylko radość dzieci, ale i 
starsi z zadumą kiwali gło
wami, oglądając pracę swych 
pociech.

A jak wyglądała Szopka 
w kościołku Waszej parafii- 
Napiszcie do nas, a dzieci 
z Tarnogóry bardzo się ucie
szą.

Tobie „Słoneczko” życzę, 
abyś świeciło dzieciom na
szego Kościoła —  darzyło je 
ciepłem głębokiej wiary i da
wało życiodajną radość.

Ks. B. F.

Ksiądz Proboszcz —  zado
wolony, że dzieci jego para
fii otrzymają gwiazdkowe 
prezenty.

Inne zdjęcie przedstawia 
opłatek parafialny w Cheł
mie Lubelskim. W dużej 
i ślicznie przybranej sali 
parafialnej gromada dzieci 
z uśmiechem pozuje do zdję
cia. Widać roześmiane twa
rze, a na nich dużo radości. 
Dzieci z Grudek nie przy
słały wprawdzie zdjęcia, ale 
bardzo obszernie opisały 
gwiazdkę i swojego „Miko
łaja”.

We Wrocławiu także ro
biono zdjęcie. Robiono ich 
tak dużo we wszystkich pa
rafiach, że niesposób wymie
nić miejscowości i poka
zać wszystkie roześmiane 
twarze.

A jak było u Was? Czy 
i do. Was przyszedł św. Mi
kołaj z workiem pełnym 
paczek? Które z Was otrzy
mało zamiast słodyczy i 
upragnionej książki — pę
czek suchych brzozowych 
rózeg. Prawda, że były to 
już ostatnie rózgi w Wa
szym życiu? Na pewno w na
stępnym worku św. Miko
łaja i dla Was będą same 
słodycze.

Starajcie się o nie dobrym 
zachowaniem, pilną nauką i 
pomocą w pracy Waszych 
najbliższych.

Wasz ksiądz opiekun

A JAK BYŁO U WAS?
W ostatnich dniach stycz

nia redakcję ,JSłoneczka” za
częły zasypywać listy pełne 
opisów świątecznych, a nie
które z nich nawet z foto
grafiami z uroczystości w pa
rafiach.

Dzieci z Bolesławia przy
słały piękne zdjęcie, na któ
rym widzimy, jak ulicami 
w stronę parafialnego koś
cioła idzie św. Mikołaj. Sta
ruszek rozgląda się szukając 
drogi, którą pokazuje mu



DO „SŁONECZKA" W WARSZAWIE
Ucieszyliśmy się bardzo, 

że redakcja „Naszego Po
słannictwa” pomyślała także
0 dziatwie szkolnej. Starsi 
nam mówią, że dzieci i ryby 
nie m ają głosu, mimo to 
chcemy zabrać głos i po
dzielić się wiadomościami' 
z naszej parafii. Jest nas w 
szkole w Kosarzewie 87. W 
innych okolicznych wsiach 
są również szkoły, a w nich 
są dzieci naszego Kościoła. 
Religię mamy w każdą śro
dę. Klasy są połączone w 
dwie grupy, dzieci starszych
1 młodszych. W każdym 
miesiącu ksiądz proboszcz 
przynosi nam na lekcję „Na
sze Posłannictwo”. Bardzo 
interesują nas niektóre arty
kuły. Z ogromną ciekawością 
czytaliśmy napisany kiedyś 
artykuł „Historia Bolesła
wia”. Czytaliśmy również 
napaść rzymskiego biskupa 
Kaczmarka na parafię w Bo
lesławiu i na nasz Kościół. 
Doskonały był list otwarty 
naszej redakcji skierowany

do tego biskupa. My znamy 
tego, biskupa z kilku prze
czytanych broszur i znamy 
jego miłość do Watykanu i 
stosunek do naszej ojczyz
ny. Nam się wydaje, że każ
dy biskup rzymskokatolic
ki winien posiadać obywa
telstwo watykańskie. Boć 
tam ich duchowa stolica 
i tam są zwrócone ich oczy. 
Dzieci bolesławskie bądźcie 
dumne, że odzyskałyście 
wolność duchową. Bądźcie 
wdzięczne swoim rodzicom, 
że uczą Was kochać Boga i 
Polskę. Przeczytajcie sobie 
broszurkę pt. „Droga zdra
dy”. Dowiecie się z niej du
żo o Waszym byłym arcy- 
pasterzu. Dzieci z Żółkiew
ki już ją  przeczytały.

Bolączką naszej parafii 
jest brak sali na zebrania i 
różne imprezy. Mamy jednak 
nadzieję, że kiedyś ją  wy
budujemy. Ostatnio gra
liśmy Jasełka. Wypadły dość 
dobrze jak na nasze warun

ki. Dochód z Jasełek prze
znaczyliśmy na ułożenie po
sadzki w kościele. W 1953 
roku rodzice nasi wybudo
wali na miejscu drewniane
go murowany kościół. Na 
barkach młodzieży i dzieci 
spoczywa obowiązek upięk
szenia wnętrza świątyni. 1 
tak już naszym wysiłkiem 
oszkliliśmy w prezbiterium 
dwa okna szkłem koloro
wym. Zamierzamy w naj
bliższym czasie urządzić ja 
kąś imprezę i dochód prze
znaczyć na potrzeby parafii.

Wszystkich rówieśników z 
naszego Kościoła serdecznie 
pozdrawiamy i pragniemy 
nawiązać z Nimi bliższy kon
takt. Wydaje się nam, że 
dzieci i młodzież powinny 
także zabierać głos na ła
mach „Naszego Posłannic
twa”. Bądźcie zdrowi, kole
dzy i koleżanki, uczcie się 
dobrze, abyście byli bardziej 
pożyteczni Kościołowi i Oj
czyźnie.

Dzieci z Kosarzewa

JAK POWSTAŁY GWIAZDY NA NIEBIE
LEGENDA

Kiedy Bóg stworzył świat, 
widział, ze wszystko było 
bardzo dobre. Ale świat był 
jeszcze cały ciemny. Pomy
ślał tedy Bóg, że musi mu 
dać także światło. I przy
niósł ze swego pałacu nie
bieskiego trzy złote czary. 
W jednej był jasny, czysty 
ogień, w drugiej jasna, czy
ta woda, w trzeciej słodkie 
mleko, jakie pili aniołkowie 
wszyscy każdego rana. Bóg 
zawołał archanioła Rafaela 
i dał mu pierwszą złotą cza
rę i powiedział, że ma ją  
zawiesić na niebie. I uczy
nił to archanioł Rafael, i 
świeciła ona wspaniale 
i przepięknie na zieloną zie
mię, i wlewała swoje ogniste 
życie we wszystkie twory. 
Było to słońce. Potem zawo
łał Bóg archanioła Gabriela 
i kazał mu drugą złotą czarę 
zawiesić na niebie. I ta 
świeciła łagodnie i mile1. Był 
to księżyc. I kapała z nie
go czysta woda na śpiącą

ziemię. Była to rosa. Potem 
Pan zawołał archanioła i ka
zał mu trzecią czarę umieś
cić na niebie. Lecz archanioł 
Michał był najmłodszym 
i najżywszym z aniołów. Bę
dąc wówczas jeszcze małym 
pobiegł w swojej gorliwości, 
potknął się i upadł, i czara 
rozbiła się na tysiące skoru
pek, a mleko z niej rozlało 
się szerokim strumieniem. 
Wtedy archanioł Michał po
czął płakać, a dwaj drudzy 
podnieśli go, otarli mu łzy 
i pocieszali go. Zebrali też 
wszystkie skorupki i czą
steczki czary i powiedzieli, 
że wszystkie muszą być roz
mieszczone na niebie, gdyż 
Pan Bóg i tak nic nie zau
waży. Ale był to trud og
romny i mozół, bo tych ma
łych odłamków było nie
skończenie wiele. Jednakże 
trzej aniołowie byli niestru
dzenie pilni, nie zapomnie
li o żadnym i skończyli do 
wieczora całą robotę, A gdy

Bóg przyszedł, niebo lśniło 
cudownie od tysięcy odłam
ków i gwiazdek, a przez 
środek ciągnęła się droga 
mleczna. Tej bowiem nie 
zdążyli zetrzeć z nieba. Kie
dy Bóg to wszystko ujrzał, 
a aniołkowie z lękiem pa
trzyli na Niebo spodziewając 
się Jego gniewu —  wtedy 
On tylko o tym myślał, jak 
pilni byli aniołkowie, i cho
ciaż stało się zupełnie ina
czej, niż Bóg to sobie wy
obrażał, to jednak dobrotli
wie się uśmiechnął i rzekł: 
„Dobrze tak będzie”. Stąd 
pochodzą wszystkie gwiazdy.

Lecz czym obdarzyłaby 
nas ta gwiazda niebieska, 
gdyby się nie rozbiła? Słod
kie mleko kapałoby ciągle 
z góry i żywiłoby ludzi tak, 
jak rosa żywi kwiaty. I każ
dy z nas byłby syty na zie
mi. Teraz, co prawda, pły
nie na niebie, ale ludzie nic 
z tego nie mają. Muszą pra
cować, żeby się wyżywić. 
Odwieczna walka o życie, 
zmaganie się z samym sobą 
jest ich udziałem.

Przełożył O. K,
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ŚWIĘTY MIKOŁAJ W PARAFII WROCŁAWSKIEJ
6 stycznia 1958 roku we 

wrocławskiej parafii pol- 
sko-katolickiej odbyła się 
miła i Wzruszająca uroczy
stość św. Mikołaja zorgani
zowana staraniem rodziców 
dla dziatwy parafialnej.

Już o godz. 17 na plebanii 
•zgromadziła się cała dzie
ciarnia wraz z rodzicami, 
w atmosferze pełnej napię
cia oczekując przybycia 
Świętego. Aby skrócić dzie
ciom czas oczekiwania, ks. 
dziekan barwnie i w sposób 
przemawiający do dziecin
nej wyobraźni opowiada o 
staruszku Mikołaju, który 
od 14 stuleci co rok około 
Bożego Narodzenia zjawia 
się na ziemi, aby grzecz
nym dzieciom przynieść po
darki.

Dzieci nie mogą się na

niego doczekać. Serduszka 
ich biją niespokojnie. Co też 
im Święty przyniesie, co im 
powie. A może gniewał się 
będzie za to, że były nie
grzeczne, bo podobno wie 
wszystko...

Nagle gwar dziecięcych 
głosów przerywa ostry głos 
dzwonka. Idzie święty Mi
kołaj. Wszyscy milkną i kie
rują wzrok w stronę, skąd 
nadchodzi Mikołaj otoczo
ny gronem aniołków. W kil
ku słowach przemawia do 
dzieci i rodziców, potem 
przystępuje do wypakowa
nia ogromnej torby. Każde 
z dzieci otrzymuje jakiś 
upominek. Radości przy tym 
i hałasu co niemiara. O żad
nym dziecku Święty nie za
pomniał. Przed odejściem 
śpiewa wspólnie z dziećmi

kolędy. Kolęda brzmi ra
dośnie, wesoło, bo też ra
dość gości w serduszkach 
dzieci. Wreszcie Mikołaj od
chodzi. Śpieszyć się musi, 
bo tego wieczora jeszcze 
wiele parafii- ma odwiedzić. 
Przy wspólnej kolacji dzie
ci pokazują sobie nawzajem 
otrzymane prezenty i dzielą 
się wrażeniami. Chwile te 
włączone zostaną do najmil
szych wspomnień z dzieciń
stwa. Ostatnią częścią pro
gramu jest wspólny opłatek 
dla dorosłych. Wszyscy ży
czą sobie nie tylko osobistej 
pomyślności, ale także owor 
cnej pracy dla dobra Koś
cioła. Chwila ta bowiem 
przypomina nam, że wszy
scy jesteśmy bojownikami o 
wspólną sprawę, o wielką 
Ideę.

MUZYKA NIEBIAŃSKA
LEGENDA

Kiedy jeszcze był Złoty 
Wiek na ziemi, aniołkowie 
na piasku bawili się z dzieć
mi chłopskimi, bramy nie
bios były na oścież otwarte 
i złoty blask z nieba padał 
jako deszcz na ziemię. Lu
dzie z  ziemi patrzyli wprost 
w otwarte niebo i  widzieli, 
jak zbawieni w górze prze
chadzają się między gwiaz
dami, i słali swe pozdro
wienia w górę, a zbawieni 
nawzajem ich pozdrawiali. 
Lecz rzeczą najpiękniejszą 
była przecudna muzyka, 
którą wówczas słychać było 
z nieba. Pan Bóg sam na
pisał do niej nuty, a tysiąc 
aniołów grało je  na skrzyp
cach i trąbkach. Gdy dźwię
ki te rozbrzmiewały, na 
ziemi nastawała zupełna ci
sza. Wiatr przestawał szu
mieć, woda w rzekach i w 
morzu zatrzymywała się. 
Ludzie zaś kiwali do siebie 
głowami i ściskali sobie rę
ce. Przy słuchaniu tej mu
zyki robiło im się tak błogo 
na duszy, że nie podobna te
go opisać biednemu sercu 
ludzkiemu.

Tak było wówczas. Ale 
niedługo to trwało. Pewnego 
razu Pan Bóg kazał za ka

rę zamknąć bramy niebios 
i rzekł do aniołów. „Prze
stańcie grać, bo jestem 
smutny! „Wtedy aniołowie 
też się zasmucili i każdy 
z nich usiadł ze swoimi nu
tami na obłoczku i porozci
na! swoimi małymi złotymi 
nożyczkami kartki z nutami' 
na drobne cząstki. Potem 
spuścił je na ziemię. Tutaj 
chwycił je  wiatr, porozrzu
cał jak płatki śniegu po gó
rach i dolinach i rozproszył 
po całym świecie. A ludzie 
łapali te skrawki — jeden 
złapał większy, a drugi 
mniejszy — i troskliwie cho
wali je  dla siebie, i bardzo 
szanowali. Było przecież 
w nich coś z owej muzyki 
niebiańskiej, która tak cud
nie brzmiała. Lecz z cza
sem ludzie poczęli się kłó
cić i poróżnili się, gdyż każ
dy uważał, że złapał to, co 
najlepsze. W końcu każdy 
twierdził, że to, co drudzy 
posiadają, jest tylko pozo
rem i złudą. Kto chciał być 
bardzo mąidry —  a takich 
było wielu — napisał na nich 
jeszcze esy-floresy i był 
bardzo wysokiego mniema
nia o sobie. Jeden gwizdał 
a drugi śpiewał b; jeden

grał moll, a drugi dur; nikt 
nie mógł drugiego zrozu
mieć. Słowem, zrobił się 
wielki hałas. — Tak jest po 
dziś dzień.

Lecz gdy nastanie Dzień 
Ostateczny, kiedy gwiazdy 
spadną na ziemię, a słońce 
w morze’, ludzie zaś u wrót 
niebieskich tłoczyć się będą 
jak dzieci na Gwiazdkę, gdy 
otwierają się drzwi —  wte
dy Pan Bóg każe aniołom 
•zebrać wszystkie skrawki 
papieru swojej księgi z nu
tami, zarówno duże jak  ma
łe, a nawet najmniejsze, na 
których zapisana jest choć
by jedna tylko nuta.

Aniołowie znowu złożą 
wszystkie te kawałki. Wtedy 
bramy niebios raptownie się 
otworzą, a muzyka niebiań
ska na nowo rozbrzmiewać 
będzie tak samo pięknie jak 
dawniej. Wtedy ludzie zdu
mieni i zawstydzeni będą 
stawali i słuchali, i powie je 
den do drugiego: „To ty 
miałeś! To ja miałem! Ale 
teraz dopiero brzmi ta mu
zyka przecudnie, wspaniale 
i zupełnie inaczej, bo teraz 
wszystko jest zebrane i na 
swoim miejscu!”
Zaprawdę, tak będzie! Mo
żecie mi wierzyć.

Przełożył O. K.
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H. Ch. ANDERSEN

A N■ \
Za każdym razem, gdy 

umiera dobre dziecko,, 
schodzi na ziemię anioł Bo
ży, bierze dziecko, w ramio
na, rozpościera wielkie białe 
skrzydła, przelatuje nad 
wszystkimi tymi miejscami, 
które dziecko kochało i zry
wa pełną garść kwiatów, za
nosi je  do Boiga, aby tam 
w niebie zakwitły piękniej 
niż na ziemi. Pan Bóg przy
tula kwiaty do serca, ale- 
całuje ten kwiat, który Mu 
jest najdroższy, i wtedy 
kwiatek może mówić i śpie
wać ze wszystkimi razem, 
w szczęściu i chwale.

Opowiadał o tym anioł 
Boży, niosąc zmarłe dziecko 
do nieba, a ono słuchało ni
by we śnie. Przelatywali 
nad tą okolicą rodzinną, 
gdzie dziecko się bawiło, i 
dolecieli do ogrodów, gdzie 
rosły piękne kwiaty.

—  Jaki kwiat weźmiemy, 
aby zasadzić go w niebie? — 
spytał anioł. —  Stał tam 
wysmukły, cudownie piękny 
krzak róży, ale jakaś zła rę
ka złamała go tak, że wszy
stkie gałązki, pełne wielkich, 
na pół otwartych pączków 
zwieszały się zwiędłe.

—  Biedny krzak! — po
wiedziało dziecko. — Weź 
go, aby tam wysoko u Boga 
mógł na nowo zakwitnąć.

Anioł wziął krzak i poca
łował za to dziecko, a ono 
otworzyło do połowy oczy. 
Zrywali bogate, wspaniałe 
kwiaty, ale również pogar
dzane mlecze i polne bratki.

— Teraz już mamy dość 
kwiatów — powiedziało 
dziecko, a anioł skinął gło
wą, ale nie polecieli jeszcze 
do Boga. Była noc, zupełna 
cisza, znajdowali się w du
żym mieście, unosili się nad 
jedną z najwęższych uliczek, 
gdzie leżały całe stosy sło- 
my, popiołu i  rupieci. Był 
to dzień przeprowadzki, le
żały skorupy talerzy, odłam
ki gipsu, gałagany i stare 
pudła. Nie był to zbyt pięk
ny widok.

0  Ł
Anioł pokazał mu wśród 

tego nieładu stłuczoną do
niczkę i grudkę ziemi, któ
ra z niej wypadła, wraz z 
korzeniami dużego polnego 
kwiatu. Usechł on już i dla
tego wyrzucono go na ulicę.

— Weźmiemy ten kwiat 
ze sobą — opwiedział 
anioł. —Oopowiem ci o nim, 
gdy będziemy lecieli.

Polecieli, a anioł powie
dział:

— Tam na dole w wąskiej 
uliczce, w suterenie, miesz
kał biedny, chory chłopiec. 
Od najwcześniejszego dzie
ciństwa leżał zawsze w łóż
ku. Gdy czuł się lepiej, mógł 
przejść o kuli parę razy tam
1 z powrotem po małej iz
debce — to było wszystko.

W lecie bywały dni, kie
dy promienie słoneczne 
przez pół godziny docierały 
aż do przedsionka sutereny 
i wtedy chłopczyk siedząc 
wystawiał się na słońce i 
oglądał iswe cienkie palce, 
prześwietlone czerwonym 
światłem. Mówił wtedy: 
„Dziś byłem na spacerze!” 
Chłopczyk znał las i jego 
piękną świeżą zieleń tylko 
z tego, że syn sąsiada przy
niósł mu pierwszą bukową 
gałązkę; trzymał ją  nad gło
wą i marzył o tym, że leży 
pod bukami, gdzie świeci 
słońce i gdzie śpiewają pta
ki. Pewnego wiosennego 
dnia syn sąsiada przyniósł 
mu także polne kwiaty. Po
między nimi znajdował się 
przypadkowo kwiat z korze
niami, który zasadzono do 
doniczki i  Dostawiono na 
oknie tuż, koło łóżka. Kwiat 
został zasadzony szczęśliwą 
ręką, bo rósł, wypuszcza! 
nowe pędy i co roku zakwi
tał. Był on najpiękniejszym 
ogrodem biednego chłopca, 
jego małym skarbem na tej 
ziemi. Chłopiec podlewał, 
kwiatek, pielęgnował, dbał
o to, aby ogrzewał go każ

dy promień słońca prześli
zgujący się przez niskie 
okno, a kwiat wrósł nawet w 
jego marzenia, gdyż dla nie
go kwitł, dla niego pachniał 
i cieszył jego oczy, do nie
go zwracał się chłopczyk 
w chwili śmierci,kiedy Bóg 
go do siebie zawołał. Chłop
czyk już od roku jest u Bo
ga, od roku stał na oknie 
zapomniany kwiat i zawiądł. 
Dlatego w czasie przepro
wadzki wyrzucono go do 
śmietnika na ulicy.

I oto właśnie ten biedny 
izwiędły kwiat zabraliśmy 
wraz z bukietem innych, 
gdyż sprawił więcej radości 
niż najwspanialszy kwiat w 
ogrodzie królowej.

— Ale skąd ty wiesz o 
tym wszystkim? —  spytało 
dziecko, które anioł unosił 
do nieba.

— Wiem — powiedział 
anioł. —  Bo to ja  byłem 
tym chorym małym chłop
cem, który chodził o kuli. 
Poznałem przecież mój 
kwiat.

Dziecko otworzyło szeroko 
oczy i spojrzało w piękną, 
radosną twarz anioła, i w 
te j samej chwili znaleźli 
się u Boga w niebie, gdzie 
panowała radość i szczęście. 
Pan Bóg przytulił martwe 
dziecko do swego serca i 
wtedy wyrosły mu. tak jak 
tamtemu aniołowi skrzydła, 
i mógł lecieć z nim ręka 
w rękę. Bóg przycisnął do 
serca wszystkie kwiaty, a 
biedny zwiędły polny kwiat 
pocałował i wtedy otrzymał 
głos, i śpiewał z wszystkimi 
aniołami, które fruwały wo
kół Pana Boga, niektóre bli
żej, inne dalej, w dużych 
kręgach, aż do nieskończo
ności, ale wszystkie jedna
kowo szczęśliwe. I wszyscy 
śpiewali, wielcy, mali, dobre 
błogosławione dziecko i bied 
ny polny kwiat, który zwię
dły, wyrzucony na śmietnik, 
leżał między rupieciami 
z przeprowadzki na wąskiej 
ciemnej uliczce.
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mi, aby zaklinać w nie życie i sycić krwią. 
Niech uderzają i kmszą. Niech budzą niepokój 
w duszach ludzkich, wprowadzają twórczy fer
ment do umysłów słuchaczy. Niech do rozleni
wionych dusz i otłuszczonych serc Wnoszą 
ożywcze s iły . Niech będą zwiastunami życia, 
ruchu, nie kołysanką do snu. Czasy, w których 
żyjemy, nie nastrajają nas optymistycznie i na 
laurach nie pozwalają spocząć. Walkę o prawo 
do bytu w sensie indywidualnym i społecznym 
narzuca nam współczesne życie. Do walki tej 
jest żywe słowo konieczne, bo mądrość ludzka 
obleczona w słowo silniejsza jest niż wszystkie

potęgi oparte na przemocy. Inaczej świat na
leżałby do uzbrojonych zbrodniarzy. Uczmy 
się więc słowu przywracać właściwe miejsce 
i właściwą rangę. Szanujmy słowo i szanujmy 
słuchaczy, jeżeli chcemy, żeby i nas szanowa
no. Sprawowanym urzędem, fotelem czy su
tanną nie potrafimy zamaskować ani pustosło
wia ani pustogłowia. Należy mieć poczucie 
miary i rzeczywistości. Wzmożone samopoczu
cie jest dobre w sanatorium, lecz w pracy ideo
wej zaciemnia rzeczywistość i szkodzi sprawie. 
Naprawdę szkodzi.

E. Montwiłł

NASZ KULT RELIGIJNY
lVriewiele lat przed Narodzeniem Chry- 
-*• ^ stusa poeta rzymski, Owidiusz, pisał: 

„Vidieo meliora proboąue —  deteriora se- 
quor”. Znaczy to: „Widzę rzeczy dobre i po
chwalam je, jednak idę za rzeczami złymi”. 
Ten wiersz wyraża tragiczne rozdwojenie du
szy ludzkiej. Rozum ludzki przeważnie wie, 
co jest słuszne i prawe, lecz namiętności wy
rywają się stale spod jego kontroli i ciągną 
ludzkie serca do czynów przed chwilą przez 
rozum potępianych. Walka rozumu i  namięt
ności toczy się w duszy każdego bez wyjątku 
człowieka. Nie jest jednak źle, kiedy dostrze
ga on grożące niebezpieczeństwo i stara się go 
uniknąć. A gdy mimo tego pobłądzi, cenimy 
go, gdy błąd swój spieszy natychmiast napra
wić. Poprawa jednak jest niemożliwa bez. 
szczerego żalu, czyli jak to określa religia, bez 
pokuty za grzechy.

Sakrament Pokuty wielką pomocą

Człowiek prawy szczerze pragnie swego 
uszlachetnienia, lecz — pozostawiony samemu 
sobie — nazbyt często błądzi i upada, a na
wet po jakimś czasie przestaje się przejmo
wać swymi błędami i brnie w złem coraz bar
dziej. Z pomocą wówczas spieszy człowiekowi 
religia. Każda religa ma sobie tylko właściwe 
środki pomagania człowiekowi w uszlachetniar 
niu ducha, a najdoskonalsza z religii, religia 
chrześcijańska ma ku temu środki najskutecz
niejsze. Chrześcijaństwo wymaga od swych 
wyznawców najpierw cnoty pokuty za po
pełnione winy. Cnota pokuty objawia się 
w czterech wewnętrznych aktach: uświado
mienie sobie swojej winy, żal, postanowienie 
uniknięcia błędu, zadośćuczynienie Bogu 
i bliźniemu. Chrystus powiedział: „Jeśli po
kutować nie będziecie, wszyscy także zginie
cie” (Łuk. 13. 3). Ażeby ułatwić praktykowa
nie tej cnoty, ustanowił specjalny Sakrament, 
zwany w Kościele Wschodnim Sakramentem 
Spowiedzi lub „Zmiany Umysłu”. Ta ostatnia 
nazwa trafnie określa skutek Sakramentu, 
gdyż po jego należytym przyjęciu umysł od
wraca się od nieprawości i obiera drogę słusz
ną.

Czy Chrystus ustanowił Sakrament Pokuty
Nawet wśród chrześcijan nie wszyscy z tym 

się zgadzają, należy im to przypomnieć. Tylko 
do Sakramentu Pokuty można odnieść 
obietnicę Chrystusa daną Apostołowi: „Za
prawdę, powiadam wam, cokolwiek byście 
związali na ziemi, będzie związane i w niebie”. 
(Mat. 18. 15) —  a następnie tak tylko można 
zrozumieć słowa Zmartwychwstałego Chrys
tusa: Jako mię posłał Ojciec i ja  Was posy
łam”. To powiedziawszy tchnął na nich i rzekł: 
„Weźmijcie Ducha św., którym odpuścicie 
grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzy
macie, są im zatrzymane”. (Jan 20. 21-23).

Wiadomo, że Chrystus był posłany, by od
puszczać grzechy, a wątpiącym w to powie
dział: „A iżbyście wiedzieli, że ma moc Syn 
Człowieczy na ziemi odpuszczać grzechy” 
(Mat. 9. 6.) —  Miał też przekazać swe posłan
nictwo uczniom razem z obowiązkiem opowia
dania Ewangelii.

Należy podkreślić, że Chrystus mówiąc
o odpuszczaniu grzechów nie miał na myśli 
tylko opowiadania Ewangelii o odpuszczaniu 
grzechów, gdyż tekst Pisma św. mówi, że 
Apostołowie są sprawcami odpuszczania, a nie 
tylko kaznodziejami o nim. Bóg w niebie od
puści tym, którym Apostołowie odpuszczą. 
Zresztą gdyby chodziło tylko o kazania o od
puszczaniu grzechów, grzesznik sam mógłby 
sobie grzechy odpuścić po wysłuchaniu kaza
nia, a tymczasem Ewangelista donosi, że Chry
stus tchnął na Apostołów (co było symbolem 
udzielenia im czegoś specjalnego), a następ
ne wezwał Ducha św., czyli dał Apostołom 
nową, specjalną władzę odpuszczania, którą 
oni z kolei przekazali swym następcom — ka
płanom.

Kapłan sędzią
Władzę odpuszczania grzechów na spowiedzi 

kapłan wykonuje na sposób władzy sędziow
skiej. Według nauki Chrystusa, kaołan może 
nie tylko odupszczać, lecz w razie potrzeby 
winien też „zatrzymać”, czyli wstrzymać się 
od odpuszczenia. By można było zająć jedno 
z tych dwu stanowisk, należy zapoznać się ze 
sprawą, czyli niejako przeprowadzić proces
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i wydać sprawiedliwy wyrok. Zresztą gdyby 
kapłan mógł tylko rozgrzeszać, a nie miał 
p raw a wstrzymywać rozgrzeszenia, Sakrament 
Pokuty minąłby się z celem, którym jest 
przestrzeganie ludzi przed lekkomyślnością 
w grzeszeniu. Utrudnienie w otrzymaniu roz
grzeszenia jest pewnym hamulcem w korzy
staniu z tego Sakramentu. Sprawiedliwy, roz
tropny kapłan winien umieć zapobiec takiej 
ewentualności.

O wielkiej godności kapłana — sędziego pi
sał kiedyś św. Jan  Chryzostom: ,,Co może iść 
w porównaniu z tą godnością. Niebo bierze 
normę sądzenia na ziemi. Sędzia sądzi na zie
mi. Pan idzie za sądem sługi i wyrok sług tu 
na ziemi Pan w niebie zatwierdzi”. (Hom. 3,
0 sł. Iz. 1).

Potrzeba Sakramentu Pokuty.
Skoro Chrystus ustanowił specjalny do od

puszczenia grzechów Sakrament, nie można 
otrzymać od Boga przebaczenia ciężkich win 
poza tym Sakramentem. Wprawdzie Chrystus 
uczył, że „miłość odpuszcza grzechy”, bo po
wiedział o jawnogrzesznicy: „Odpuszcza się 
je j wiele grzechów, iż wielce umiłowała” (Łuk. 
7, 47), a Apostoł Jan  pisał: „Bóg jest miłość, 
a kto mieszka w miłości, w Bogu mieszka, 
a Bóg w nim” (1 Jan  4, 10) —  lecz spowiedź 
jest potrzebna, bo nikt nie jest pewien, czy 
ma właśnie tak wielką miłość do Boga i zwią
zany z nią żal doskonały za grzechy. Zresztą 
w pojęciu miłości mieści się chętne wypełnia
nie wszystkich nakazów Boga — a przystępo
wanie do Spowiedzi jest nakazem Boga.

Sakrament Pokuty w Kościele Pierwotnym
Chrześcijanie pierwotni uważali się za „spo

łeczność świętych”, więc było nie do pomy
ślenia!, by który z nich zgrzeszył ciężko i po
trzebował po chrzcie pokuty. Grzechy przed 
chrztem popełnione przez chrzest zostały 
zgładzone. Z biegiem czasu wśród chrześcijan 
ochrzczonych w dzieciństwie zaczęła stygnąć 
pierwotna żarliwość i wkradać się poczęły 
różne grzechy ciężkie. By można było otrzy
mać z nich uwolnienie, należało przystępować 
do spowiedzi. Kościół Pierwotny nie był jed
nak skłonny do pobłażliwości i dlatego usta
lił, że spowiadać się należy tylko publicznie
1 tylko raz. Spowiedzi publicznej podlegały 
tylko trzy przestępstwa natury społecznej: 
morderstwo, odstępstwo od wiary i cudzołóst
wo. Każdy przestępca musiał się spowiadać 
z którejś z tych win wobec biskupa, prezbi
trów i wiernych. Biskup nie spieszył się z roz
grzeszeniem, lecz najpierw wyłączał winowaj
cę z grona wiernych, naznaczał surową poku- 
do końca życia, a rozgrzeszenie dawał pokut
nikowi dopiero przy jego śmierci. Uważano, 
że chrześcjianin, jeżeli błądzi, to tylko raz je 
den w życiu. Powtórnej spowiedzi w dwu 
pierwszych wiekach nie znano.

W „Pasterzu” Hermasa (ok. roku 150) czyta
my, że pozwalano upadłym po chrzcie na  ̂jed
norazową poikutę publiczną, która się kończy
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ła publicznym rozgrzeszeniem. Tertulian (ok. 
r. 200) .napisał książkę „O pokucie” —  gdzie 
mówi: „Umieścił Bóg w przedsionku (kościel
nym) drugą pokutę (pierwsza przed chrztem), 
która by pokutującym otwierała drzwi, lecz 
tylko raz, bo już po raz wtóry i nigdy już wię
cej nie grzeszyli. Przez tę pokutę —  pisze Ter
tulian — można było otrzymać przebaczenie 
wszystkich grzechów-. Była to pokuta bardzo 
zawstydzająca, wielu unikało je j też dlatego 
jako „zniesławienia siebie, albo odkładało 
z dnia na dzień, więcej bacząc na wstyd jak na 
zbwienie duszy swej”.

Były to jednak zbyt srogie przepisy. Prze
konano się, że coraz więcej ludzi wstrzymuje 
się przed wyzaniem swych win ze wstydu 
i bojaźni. Życie zmusiło Kościół do łagodności.
I ta i  najpierw przyspieszono udzielanie roz
grzeszenia i skrócono czas pokuty. W Ill-im  
wieku zaczęto udzielać rozgrzeszenia temu sa
memu pokutnikowi po jego powtórnym upad
ku. Ok. r. 250 na Wschodzie ustanowiono 
specjalny urząd Kapłana Spowiednika, by 
wierni nie musieli ujawniać swych grzechów 
przed całym Kościołem „jakby w teatrze” — 
jak podaje historyk Gozomenos (H. K. l.V II r. 
16) — lecz odtąd tylko owemu spowiednikowi 
wyznawali grzechy”. W roku 390 patriarcha 
Nektariusz zniósł zupełnie spowiedź publicz
ną. Na je j miejsce wprowadzono wyłącznie 
spowiedź prywatną (uszną) —  o czym świad
czą najstarsze księgi pokutne Kościoła Wschod
niego. Lecz nadal po spowiedzi prywatnej 
obowiązywała pokuta publiczna, aż ją  znie
siono zupełnie w V-tym wieku.

Czyny pokutne były początkowo bardzo 
uciążliwe. Pokutnik (pierwotnie) do końca ży
cia nosił włosiennicę, spal: na popiele, nie ką
pał się i nie strzygł, nie korzystał z małżeń
stwa, nie mógł brać udziału w nabożeństwach 
kościelnych. Z czasem pokutę stopniowano 
i pokutników dzielono na 4 kategorie: płaczą
cy (nie wolno im było wejść do świątyni), słu
chający (mogli słuchać mszy z katechumena
mi), kięczący (byli na całym nabożeństwie, ale 
klęcząco), stojący (jak wszyscy, ale nie przyj
mowali sakramentów).

Korzyści spowiedzi

Wszystkie teorie mają swoje strony do
datnie i ujemne. Modna kiedyś teoria Freuda 
ma chyba tę jedną wielką zasługę, że pod
kreśliła potrzebę zastanowienia się nad swym 
wnętrzem i leczenia różnych kompleksów za 
pomocą wydobywania ich na zewnątrz. To le
czenie chorej duszy może przeprowadzić le
karz świecki, lecz znacznie lepiej dokona tego 
wobec wierzącego kapłan wyposażony w auto
rytet boski. Człowiek potrzebuje się zwierzać 
a Sakrament Spowiedzi bardzo mu to ułatwia.

Przed spowiedzią należy zrobić tzw. rachu
nek sumienia, czyli trzeba się zastanowić nad 
moralną wartością iswych czynów, trzeba je 
ocenić i złe czyny potępić. Nie ulega wątpli
wości, że bezwzględnie szczera samokry



tyka posuwa człowieka o jeden stopień wyżej 
na drodze do udoskonalania charakteru.

Nie można też pominąć społecznego znacze
nia spowiedzi. Sakrament ten wymaga zadość
uczynienia z,a wyrządzone krzywdy. Więc ten, 
kto ukradł, musi zwrócić, kto obraził, musi 
przeprosić. Spowiedź wpływa zwłaszcza zba
wiennie na nieuchwytne dla sprawiedliwości 
i moralności świeckiej sprawy małżeńskie
i rodzinne. Wierząca młodzież jest przez spo
wiednika zmuszona do posłuszeństwa rodzi
com, do uszanowania starszych, wyrabia się też 
etycznie przez dobre nauki dostosowane do je j 
najbardziej osobistych potrzeb i indywidualne
go temperamentu.

Dwie formy obrzędowe w kościele 
Polsko-Katolickim

Wszystkie powyższe korzyści przynosi wie
rzącym szczegółowe wyznanie grzechów w kon
fesjonale, czyli t.zw. spowiedź uszna. Do ta
kiej spowiedzi obowiązana jest w Kościele Pol
sko-Katolickim młodzież przed ukończeniem 
18-go roku życia, mogą też z niej korzystać 
wszyscy inni wyznawcy, jeśli zechcą, Kościół 
nasz bowiem dla dorosłych wyznawców ma 
drugą formę wyznawania grzechów, mianowi
cie 'ma spowiedź św. publiczno-ogólną, przed 
ołtarzem. Nie wymaga się zatem tutaj dokład
nego opisu poszczególnych grzechów jak 
w Kościele Pierwotnym.

Po zapoznaniu się z praktyką pokutną Ko
ścioła Pierwotnego nie będzie trudno odgadnąć, 
gdzie leży przyczyna przyjęcia przez Kościół 
Polsko-Katolicki tej drugiej formy obrzędowej. 
Kościół Pierwotny odznaczał się nie tylko su
rowością, ale i mądrością, dlatego w IV wieku 
uznał za nieprzydatne to, co było dobre w II 
wieku. Podobnie postępuje i nasz Kościół. 
Uznał, że kurczowe przestrzeganie spowiedzi 
usznej nie da zamierzonych przez Chrystusa 
owoców, bo nie wsżyscy ludzie starsi potrafią 
się zdobyć na to wielkie upokorzenie, zwłasz
cza wobec znajomego kapłana. Sakramenty św. 
są dla ludzi — nie dla aniołów — i należy ich 
udzielać tak, by ludzie mogli je  przyjąć z ko
rzyścią dla ducha.

Na marginesie można zauważyć, że Kościół 
rzymskokatolicki też uznaje taką formę spo
wiedzi w wyjątkowych wypadkach, np. udziela 
rozgrzeszenia żołnierzom na froncie po ich spo
wiedzi tylko ogólnej, Nie można tu szermować 
argumentem, że to tylko wyjątki, bo ostatecz
nie do najwyższych władz Kościoła należy 
uznanie jakiegoś wyjątku za zasadę. A poza 
tym taki wyjątek dowodzi, że Sakrament Po
kuty nie polega wyłącznie na wyznaniu grze
chu —  lecz na czymś innym. Spowiadanie się 
z grzechów jest tylko jednym z pięciu warun
ków tego Sakramentu.

Warunki Sakramentu Pokuty
Katechizm katolicki podaje, że do należyte

go przyjęcia tego Sakramentu należy spełnić 
następujące warunki: 1) Zrobić rachunek su

mienia — dokładny, szczegółowy rachunek 
swoich win popełnionych od ostaniej spowie
dzi. 2) Wzbudzić w sobie żal za grzechy popeł
nione — czyli wyrazić boleść i  postanowienie 
poprawy. Teologia rozróżnia żal doskonały
i niedoskonały. Tego drugiego motywem jest 
obawa kary Bożej (nie wchodzi zupełnie w grę 
strach przed karą ze strony ludzi) i żal taki 
wystarcza do Sakramentu Pokuty. Natomiast 
żal doskonały płynie z motywu samej miłości 
do Boga i takie uczucie już uwalnia człowieka 
od grzechów przed spowiedzią. 3) Przed spo- 
wiedzą należy postanowić, że od tej chwili ten 
czy ów ciężki błąd nigdy się nie powtórzy. 
4) Celem otrzymania rozgrzeszenia należy ja 
kimś znakiem zewnętrznym przyznać się do 
winy. Najlepiej dzieje się to w spowiedzi szcze
gółowej, lecz wystarczy uklęknąć przed kapła
nem i prosić o rozgrzeszenie.

5) Ostatni warunek to naprawienie krzywd
i odpokutowanie za winy tak, jak nakaże 
kapłan.

Kościół nasz największą wagę przywiązuje 
do drugiego warunku, czyli do żalu za grzechy. 
Trzeba przyznać, że przy ogólnym wyznawa
niu grzechów żal za nie jest bardziej nadprzy
rodzony niż przed spowiedzią szczegółową 
uszną, gdyż grzesznik myśli tu raczej o tym, 
jak określić swe winy, żeby spowiednikowi nie 
wydały się zbyt groźne, lub o tym, co sobie 
spowiednik pomyśli — jak zareaguje. Wiado
mo, że nie są to motywy nadprzyrodzone. Zda
rza się też u niektórych żal za grzechy jedy
nie dlatego, że muszą się z nich spowiadać. 
Spowiedź ogólna jest nie tylko bardziej nad
przyrodzona, ale też znacznie trudniejsza niż 
prywatna, bo wymaga większego wyrobienia 
duchowego, gdyż do rozpoznawania stanu du
szy penitenta nie pomaga kapłan, jak to ma 
miejsce w konfesjonale. Tutaj każdy sam myśli
o sobie i za siebie i na podstawie szczegółowe
go rachunku sumienia powinien poznać stan 
swej duszy oraz sam zadecydować, jak 
powinno wyglądać zadośćuczynienie. Tak więc 
spowiedź ogólna jest przeznaczona raczej dla 
wiernych o wysokim wyrobieniu duchowym.

Wnioski praktyczne
Każdy z nas jest grzesznym, ułomnym czło

wiekiem. Każdy winien korzystać z dobro
dziejstw tego Sakramentu, który nam przy
wraca Łaskę Bożą i życie nadprzyrodzone du
szy. Z tego św. Sakramentu winniśmy tak czę
sto korzystać, jak nam dyktuje-nasze sumienie, 
a przynajmniej dwa razy do roku przed Wiel
kanocą i przed Bożym Narodzeniem.

Ponieważ do Komunii św. winniśmy przy
stępować z duszą wolną od ciężkiej winy, spo
wiadać się trzeba przed przyjęciem Eucha
rystii. Rodzice wierzący i roztropni docenią 
rolę wychowawczą Spowiedzi prywatnej i przy
pilnują, by ich dzieci spowiadały się możliwie 
już w 8-mym roku życia. Duszpasterze zaś nie
chaj pamiętają,, że Sakrament Pokuty jest naj
większą ich pomocą w pracy w Winnicy Pań
skiej. Ks. S. M orawski
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Z Ż Y C IA  P A R A F II

O STUDZIANKACH INACZEJ
p  DY pokazywano mi obraz przedstawiaj ą- 
^ c y  „Bitwę pod Studziankami” — przy
puszczałem, że miejscowość ta, będąca jednym 
z przyczółków frontowych minionej wojny — 
ucierpiała w niej bardzo.

To jednak, co usłyszałem z ust wiozącego 
mnie gospodarza, przeszło nawet moją fanta
zję, a dreszczem przebiegało po skórze.

„Ucierpiała” — to określenie za słabe. Wieś 
Studzianki została zniesiona z powierzchni 
ziemi. W gromadzie liczącej kilkadziesiąt gos
podarstw nie ostało się żadne. Miejsca,' gdzie 
stały dawniej budynki, znaczyły się kupami 
gruzu, lejami armatnich i lotniczych pocisków, 
kikutami okaleczonych drzew.

Trudiio więc było rozpoczynać życie, gdy 
ucichły armatnie salwy, gdy nad okolicą za
panował spokój.

Przez lata ludzie mieszkali w ziemiankach, 
przez lata inwentarz marzł w byle jak skleco
nych szopach, przez lata, dzień po dniu mo
zolną pracą, uporem i samozaparciem się jej 
mieszkańców — gromadzie przywracano daw
ny obraz.

Państwo pomagało pożyczkami na zakup in
wentarza, na zakup zboża do siewu, przydzia-

Dawna kaplica  i nowy kościół

łami budulca, zwolnieniami od podatków
i świadczeń. Wieś obecnie w większości zabu
dowana, prawie „nowa”, schludna i pilnie za
biegająca o lepsze jutro.

W Studziankach był przed wojną kościół. 
Drewniany, wzniesiony ofiarami i wysiłkiem 
mieszkańców wsi — z myślą, aby wielokilo
metrową trasę do .najbliższej parafii skrócić, 
a przez to ułatwić możność wykonywania 
praktyk religijnych.

Księdza jednak nie było. Władze Kościoła 
t i umączyły to szczupłością parafii, brakiem 
środków na utrzymanie księdza, trudnościami, 
które wyrastały jak przysłowiowe grzyby po 
deszczu.
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Studzianki jednak pragnęły księdza. Prag
nęły go przed wybuchem wojny jak i po woj
nie, gdy jako pierwszy budynek we wsi wzno-

Z zapałem  ■przystąpiono do budowy kościoła

szono na miejscu spalonego kościoła barak 
przeznaczony na kaplicę.

Ale znowu, jak przed- wojną, powstawały 
trudności. Kuria Biskupia sandomierska zwle
kała z obsadą parafii, delegacje odsyłała z ni
czym, z roku na rok odkładając załatwienie 
sprawy, która dla mieszkańców wsi była spra
wą bodajże najpilniejszą.

Ile tych delegacji jeździło do Sandomierza
i ile ich wracało z niczym — rozmówca mój 
nie wymienił. Stwierdził tylko, że ostatnia 
z nich znalazła się w Warszawie, a zamiast pa
rafii rzymskokatolickej w Studziankach od 
sześciu lat istnieje parafia polsko-katolicka.

I dopiero wtedy z ambon Magnuszewa, Łę
kawicy, Grabowa na głowy ludzi posypały się 
gromy. Dopiero wtedy zaczęła się „troska”
o dusze tych, którzy osobę „świętego ojca” za
stąpili Jezusem Chrystusem i Jego nauką, 
a uświęconą tradycją wieków kościelną łaci
nę —  swoim ojczystym językiem.

Ks, proboszcz z wiernym, przyjacielem przed plebanią



Troska ta jednak poszła dalej. Z niewiado
mych przyczyn spłonął barak-kaplica, szkoła 
została „na życzenie mieszkańców” przenie
siona do Paprotni, do wioski i je j mieszkańców 
przylgnęło miano „odszczepieńców”.

Silną jednak jest ich wiara w słuszność' 
drogi, którą obrali, jeżeli na miejscu spalone
go baraku-kaplicy stanęły nowe, wysoko 
wznoszące się nad dachy okolicznych domów 
mury nowego kościoła.

Z kościoła tego mogą być dumni. Ładny 
prostotą stylu, okazały obszernością wnętrza — 
już w tym roku ma być dokończony i oddany 
do użytku.

Do Studzianek jechałem w ściśle określo
nym celu. Oprócz zwykłej ludzkiej ciekawości 
chciałem zaspokoić inną.

Słyszałem bowiem, że tamtejszy proboszcz
i garstka zapaleńców-parafian zorganizowali 
zespół wytwórczy mteriałów budowlanych, że 
zespół ten pracował w roku ubiegłym, że ma 
poważne osiągnięcia i jeszcze większe możli
wości rozwoju.

Nie zastałem niestety zespołu w akcji. Zi
ma przerwała pracę, nie zasypała jednak śnie
giem magazynu pełnego cementu, maszyn cze
kających wiosny, rachunków i korespondencji, 
planów i nadziei ich realizacji.

Rozmawialiśmy z członkami Zespołu o osią
gnięciach i planach, o dobrodziejstwie, ja 
kim w tym terenie jest produkcja dachówki
i cegły cementowej, o potrzebach, których za
spokojenie przez wiele jeszcze lat będzie wy
magało usilnej pracy i zwiększonych nakła
dów finansowych.

Okoliczne lasy zostały w czasie wojny kom
pletnie zdewastowane. Dotychczasowy mate
riał budowlany — drzewo, jest trudnym do 
osiągnięcia, tym bardziej że w promieniu wie
lu -kilometrów wszyscy się budują.

Materiał ten można by zastąpić innym, ale 
jedyna w okolicy cegielnia znajduje się w od
ległości 8 km.

Dziesiątki takich cegielni miałyby zapew
niony rynek zbytu przez wiele długich lat.

I dlatego produkcja Zespołu w Studzian
kach jest tak bardzo ważna i tak bardzo na 
czasie. Zespół posiada zamówienia, które prze
wyższają jego możliwości produkcyjne. Przed
siębiorstwo bezkonkurencyjne i oprócz tego,

że dochodowe — prawie że o charakterze uży
teczności społecznej.

Złożyło się tak, że w czasie najgorętszych 
dyskusji przed plebanią zatrzymał się samo
chód. Powracający z przedwyborczego zebra
nia gospodarz powiatu Kozienice ob. Kwie
cień wstąpił na chwilę, aby przy sposobności 
odwiedzić księdza W.

Dowiedziawszy się, że interesuję się Zespo
łem i jego osiągnięciami — nie ukrywał by
najmniej zadowolenia, że produkcja Zespołu 
jest na wysokim poziomie, że przewyższa ja 
kością dachówkę z innych podobnych wytwór
ni, że chciałby, aby na terenie powiatu Kozie
nice zespołów takich było jak najwięcej.

Przyjemnie było to słyszeć z ust gospodarza! 
powiatu. Wzbraniał się pochwałom ks. W. — 
uśmiechali się gospodarze — z twarzy biło za
dowolenie.

W Studziankach nie byłem długo. Zrobiłem 
tam jednak „odkrycie”, które nawet teraz nie 
daje mi spokoju.

Pokazywano mi poza wsią miejsce, gdzie 
w latach przedwojennych była cegielnia. Ce
gła ze Studzianek odznaczała się wysoką ja 
kością, była poszukiwana przy budowach, 
właścicielowi dawała ogromny dochód.

W czasie wojny została zniszczona. Resztki 
murów rozebrano na budowę pieców w odbu
dowującej się wsi. Spod śniegu wystają już 
tylko odpadki gruzu, którego nie można było 
wykorzystać.

... gdyby tak można było znowu odbudować 
cegielnię — mówili towarzyszący nam gospo
darze.

O ileż łatwiej i prędzej można by odbudo
wać zniszczone gospodarstwa, o ile szybciej 
stanęłaby we wsi szkoła i projektowany Ośro- 
detk Zdrowia.

Wyjechałem ze Studzianek w nastroju, któ
rego nie potrafiłbym zdefiniować. Słowa rzu
cone na placu dźwięczały mi w uszach przez 
całą drogę do stacji kolejowej w Grabowie, 
nie opuszczały mnie w pociągu, słyszę je  na
wet tutaj.

Gdyby tak można było znowu tam pobudo
wać cegielnię. Widzę już tysiące czerwonych 
cegieł, rzędy furmanek — mury nowowzno- 
szonych domów.

Bolesław Wojciechowicz



PARAFIA B 02EG 0 CIAŁA 
W GDAŃSKU

je j konstrukcji żyrandole, które niebawem za
wisną u stropów świątyni. W najbliższym cza
sie zostaną uruchomione organy. Myślimy rów
nież o tym, aby zradiofonizować naszą świąty
nię i z pewnością tego dokonamy. Jeden z naj- 
czynniej szych parafian S. M, ofiarował w tym 
celu głośnik radiowy. Wyżej wspomniany stu
dent dostarczy wzmacniacza. Mamy też stałe
go zakrystiana w osobie p. Edmunda Cmiela, 
szczerze oddanego pomocnika ks. proboszcza. 
Młody chłopiec, były ministrant, kieruje pra
cą swoich młodszych kolegów (rozprowadza
ją  „Nasze Posłannictwo” itp.) Chłopiec ten 
jest nie ty1 ko dobrym wyznawcą polskiego 
katolicyzmu, ale rokuje nadzieję na patriotę
i oddanego syna naszej ojczyzny. Zresztą ina
czej być nie może, gdyż Kościół nasz wycho
wuje w duchu chrześcijańskim i polskim. 
Ostatnio odwiedził naszą parafię ks. dziekan 
Jakubas z Bydgoszczy. Po odprawieniu wieczor
nego nabożeństwa wygłosił płomienne kaza
nie, którego wierni wysłuchali z zapartym od
dechem. Po nabożeństwie państwo Jaroszowie 
serdecznie gościli obu księży i osoby przybyłe 
spoza trójmiasta.

„Skarga”

WSPÓLNY OPŁATEK W PARAFII 
CHEŁM LUBELSKI

Dnia 5 stycznia 1958 roku o godzinie 17-ej 140 osób. Przybyłego świętego Staruszka powi-
w świetlicy parafialnej odbył się tradycyjny tał proboszcz parafii ks. Izydor Kędzierski,
wspólny opłatek połączony z przybyciem św. przedstawiając dzieci, które w minionym roku
Mikołaja. sprawowały się dobrze, chętnie korzystając

Na tę uroo7v<5tnj$ć /promadziłó sie około z mrafialnei świetlicv i nauki roligii. Przeko-

Mamy tu piękny, zabytkowy kościół pamię
tający wiek X III. Od założenia naszej parafii 
przewinęło się tu wielu księży. Między innymi 
pracowali u nas ks. dr Zajączkowski, ks. ks. 
Kwolek, Jeleń. Powąska senior i junior. Ostat
nio proboszczem naszym jest ofiarny kapłan 
ks. Józef Nowak. Wszyscy ci księża prar 
cowali z oddaniem dla dobra parafii. 
Ks. Nowak mianowany został naszym pro
boszczem pół roku temu. Dużo zmieniło 
się odtąd na lepsze. Świątynia przybrała wy
gląd należny miejscu świętemu. Nabożeństwa, 
nie tylko przedpołudniowe, ale i popołudnio
we odbywają się regularnie, co mobilizuje 
wiernych do czynnego w nich udziału. Często 
gości u nas student Szkoły Muzycznej, który 
wyręczając dziewczynkę Burównę gra pod
czas nabożeństw przyczyniając się do pod
niesienia religijnego nastroju. Dużo pracy wkła 
dają siostry z Towarzystwa A.N.S. Dzięki nim 
świątynia nasza jest czysta i schludna. Spra
wiły one na ołtarze białe obrusy i czerwone 
narzutki. Ołtarze toną w powodzi kwiatów, 
nad czym czuwa już sam proboszcz. Uszyto 
nową, piękną albę. Obecnie wykańcza się ręcz
nie komżę. Zestawia się też dwa bogate w swo-

Sw. M ikołaj u dzieci w  Chełm ie L ubelsk im



aiany św. Mikołaj polecił towarzyszącym mu 
aniołom rozpakować worek pełen paczek, 
'z których każda była opatrzona imieniem
i nazwiskiem dziecka. Gdy anioł doręczał pacz
kę, diabeł starał się temu przeszkodzić, tak że 
■•dopiero interwencja św. Mikołaja przywraca
ła  na sali spokój.

Ile przy tym było radości i strachu — opisać 
:nie potrafię. Wspólne zdjęcie zakończyło dzie
cinne święto, po czym uczestnicy uroczystości 
-zasiedli do suto zastawionych stołów.

Niespodzianki jednak „spadały” jedna po 
-drugiej.' Najpierw na scenie świetlicy pojawi
li  się kolędnicy, zapowiadając rzecz niezwykłą,

a mianowicie, że artyści „przedniej miary i ni
komu nie znani” mają zaszczyt przedstawić ze
branym „najprawdziwszych Herodów”.

I rzeczywiście! Ukazali się na scenie strojni 
w kosztowne szaty mieniące się kolorami tę
c z y — rozpoczęli widowisko przypominające 
wielkie wydarzenie sprzed dwóch tysięcy lat, 
gdy w Stajence Betlejemskiej narodził się Pan 
Jezus.

Dzieci słuchały z zapartym tchem, starsi rzę
sistymi oklaskami nagradzali artystów — 
wszyscy razem bawili się świetnie. Nastrój po
tęgowały jeszcze przepiękne kolędy.

UCZESTNIK.

TRADYCYJNY OPŁATEK W PARAFII 
BOŻEGO CIAŁA W GDAŃSKU

Staropolskim i katolickim zwyczajem, 
staraniem Rady Parafialnej i miejscowego 
proboszcza ks. Józefa Nowaka w parafii gdań
skiej urządzono w dniu 18-go stycznia br. tra
dycyjny opłatek. Miał on charakter uroczy
stości rodzinnej rodzin polsko-katolickich
i jeszcze bardziej scementował wewnętrznie 
wyznawców naszego Kościoła.

Do licznie zebranych Braci i Sióstr przemó
wił ks. Proboszcz Nowak, składając życzenia 
INoworoczne obecnym, wspominając także
o Braciach naszych za Oceanem, którzy wspól
nie z nami tworzą Polski Kościół. Następnie, 
przemówił do zebranych autor niniejszej ko
respondencji.

Po odmówieniu modlitwy i odśpiewaniu ko
lędy „Wśród nocnej ciszy” — podzielono się 
opłatkiem.

Wzruszająca była chwila, gdy Ksiądz Pro
boszcz odczytał list otrzymany ze Stanów Zje
dnoczonych A.P., w którym jeden z księży 
w  imieniu własnym i parafii przesyła pozdro

wienia i życzenia świąteczne członkom i sym
patykom Narodowego Kościoła na Wybrzeżu.

Wzruszenie wzmogło się jeszcze bardziej, 
gdy z listu wyjęto biały opłatek i gdy okruchy 
jego zaczęły krążyć wśród obecnych. Ten sym
boliczny chleb pojednania jeszcze bardziej 
utwierdził nas w przekonaniu, że jednej służy
my Sprawie.

Po chwilach pełnych powagi i skupienia na
stąpiła druga część uroczystości, którą dzielny 
„wiarusek” Zenon Jarosz uprzyjemniał zebra
nym melodiami kolęd nagranymi na płyty.

Zebranie przeciągnęło się do późna w noc.
O godzinie 24-tej zakończono itę przemiłą uro
czystość pieśnią „Wszystkie nasze dzienne 
sprawy”, a miły rodzinny nastrój trwał jeszcze 
przez dni następne.

Pragnę podziękować wszystkim organizato
rom tego miłego wieczoru, który w pamięci 
uczestników pozostawił niezatarte wspom
nienia.

S.M.

DO REDAKCJI I  OD REDAKCJI
Na 'wstępie cytat jednego z listów, jakich 

setki otrzymuje Redakcja „Naszego Posłan
nictwa”:

„...jestem wyznawcą religii rzymskokato
lickiej, ponieważ znajduję się w takim środo
wisku, a zarazem jestem także stałym czytel
nikiem ,,Naszego Posłannictwa”, które mi się 
bardzo podoba, gdyż znajduję w nim prawdę. 
Doszło jakimś sposoibem do wiadomości księ
dza, że czytam „heretyckie” pisma. Tenże 
przysyłał, abym tego zaniechał, gdyż w prze
ciwnym razie nie dostanę rozgrzeszenia.

I rzeczywiście rozgrzeszenia nie dostałem. 
Kazał mi iść raz jeszcze do starszego księdza,

który ma upoważnienie od biskupa za takie 
„zbrodnie” udzielać rozgrzeszenia.

Jak  mam postąpić z taką spowiedzią, bo na
dal czytam „Nasze Posłannictwo”, ponieważ 
je  lubię i żal mi go porzucić, a rozgrzeszenia 
przy spowiedzi nie dostanę.

Wracają czasy, gdy za czytanie „Przy
jaciela Ludu” czy innych pism — nie udziela
no rozgrzeszenia.

Z tego też powodu nie wysłałem za prenu
meratę „Naszego Posłannictwa,,. Teraz wpła

cam jednocześnie za dwa lata — razem kwo
tę 50 zł....”.
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List jest o wiele dłuższy. Dokładnie charak
teryzuje środowisko, w którym żyje jego Au
tor i metody „uświęcania” dusz w roku Pań
skim 1958 — w erze sputników i możliwości 
międzyplanetarnych ■podróży.

Tutaj czas zatrzymał się w miejscu. Metody 
walki i sposoby ich realizowania są ciągle ta
kie same. Przed stu laty, obecnie i niewątpli
wie za lat sto.

Metody te zmierzają do jednego i ciągle 
aktualnego celu: za wszelką cenę nie dozwo
lić, aby „wierni” rzymskokatolickiego Koś
cioła dowiedzieli się prawdy o „swoim” Koś
ciele.

Tymczasem „Nasze Posłannictwo” rozchodzi 
się w tysiącach egzemplarzy, znajduje czy
telników, którzy- jak R. M. zamiast potulnego 
posłuszeństwa — wybierają walkę, aby pismo, 
utrzymać przy sobie.

Gorzka to widocznie prawda, jeżeli obroń- ' 
cy Okopów św. Trójcy na szalę walki rzucają 
tak silne atuty, jak odmowa rozgrzeszenia 
przy spowiedzi. -

I któż tutaj ma rację?
Czy wyznawca nauki Jezusa Chrystusa — 

człowiek tęskniący za prawdą i szukający tej 
prawdy w doznaniach dnia powszedniego?

Człowiek, który znalazłszy tę prawdę cieszy 
się z niej, jak biblijna niewiasta cieszyła się 
z odnalezionej drachmy.

Czy rację mają ci, którzy bojąc się prawdy 
pragnęliby ją  zasłonić murem zakazów, groź-

■ by i strachu?
Nienawiść „duchowych przewodników” do 

R. M. tak bardzo przypomina obrazy sprzed 
dwóch prawie tysięcy lat, gdy „uczeni w Piś- • 
mie i faryzeusze” przepisami rzekomego pra
wa ibronili dostępu do Jezusa z Nazaretu.

Czy obronili? Krótkotrwałą ich radość Wiel
kiego Piątku przesłoniła rozpacz Zmartwych
wstania.

Prawda zawiedziona na Golgotę — ukazała 
się w pełni i rozgorzała jasnym blaskiem mi- 

 ̂ łości, samozaparciem się i poświęcenia. Rozgo
rzała tak potężnym płomieniem, że spopieliła 
stary, pogański świat.

Nie zabronią swym podopiecznym poznawa
nia prawdy „uczeni w Piśmie i faryzeusze” 
jedynozbawczego. rzymskiego Kościoła.

Przez łamy „Naszego Posłannictwa”, przez 
obserwację życia, przez gorzkie doznania za
wiedzionych, a szukających je j w życiu —■ 
prawda dociera do serc najbardziej uległych
i zastraszonych.

Dociera, aby się przeradzać w uczucie bun
tu przeciwko sztantażowi i wykorzystywaniu 
sumienia w walce o realizację niskich, przy
ziemnych celów.

„Nasze Posłannictwo”, którego' jesteś czy
telnikiem —  nie odwiedzie Cię z drogi, na któ
rej zacząłeś poznawać prawdę, dzięki której 
zbliżyłeś się do Boga.

Pozwoli Ci poznać Kościół takim, jakim za
łożył, go Chrystus, a który pracą swoją i ży
ciem budowali Apostołowie.
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Nauczy Cię kochać Ziemię, która jest O j
czyzną Twoją, praojców Twoich i Twoich. 
wnuków.

Uczyni Cię budowniczym Królestwa Bożego- 
w Twoim Narodzie i Twoim społeczeństwie.

Dlatego bądź spokojny w sumieniu Twoim. 
Nie jest grzechem czytać „Nasze Posłannic
two”.

Grzechem natomiast jest kłamać, zabijać: 
w duszy ludzkiej pragnienie dobra, naduży
wać sumienia i dobrej wiary w walce o wpły
wy.

Grzechem jest czynić z człowieka bezmyśl
ne narzędzie, w rękach, które jednakowo bło
gosławią krzywdzących i pokrzywdzonych.

Takim uczynić pragną Ciebię i tysiące po
dobnych Tobie — Twoi wczorajsi nauczycie
le i „spowiednicy”.

Bolesław Wojciechowicz
Państwo H. i J .  B. — Bydgoszcz:

Cieszymy się bardzo, że wymieniona w liście- 
Państwa publikacja spotkała się z życzliwym 
przyjęciem. Dla Autora jest to sprawdzianem, 
że jego pogląd na omawiane w niej za
gadnienie pokrywa się z opinią publiczną, czego* 
wyrazem jest właśnie szerokie echo, jakie pu
blikacja ta wywołała. Listów w tej sprawie Re
dakcja otrzymała setki i każdy z nich powtarza 
to samo, a mianowicie, że droga, którą idziemy,, 
jest słuszną.

Prosimy o pozostawanie z • nami w stałym, 
kontakcie i j eżeli to możliwe o dalszą współpra
cę. Serdecznie pozdrawiamy.

Pani J .  Stępowicz — Świdnica Śląska.
List Pani przeczytaliśmy z prawdziwą przy

jemnością i razem z Panią cieszymy się, że- 
wspomniane przez Panią Jasełka wywarły na. 
niej tak dodatnie wrażenie.

Niejednokrotnie spotykamy się z faktami, że- 
wczorajsze uprzedzenie, budowane na kłamli
wych „fundamentach” rozpływa się na skutek, 
osobistych spostrzeżeń i przeżyć.

Prosimy o dalsze analizowanie stosunku swo
jego do .głoszonego przez Kościół Narodowy pro
gramu ACzy naprawdę program ten jest nie do- 
przyjęcia? Za pozostawanie z nami w kontakcie- 
będziemy wdzięczni.

Serdecznie pozdrawiamy.

Pan Józef Osiński — Łódź:

Przesłany artykuł wykorzystamy w jednym 
z najbliższych numerów „Naszego Posłannic
twa”.

Poruszone przez Pana zagadnienie nie je s t  
wynikiem mylnego zrozumienia przez społe
czeństwo roli Kościoła i chrześcijaństwa w ży
ciu narodu.

Nieporozumienie, o którym Pan w artykule 
swoim wspomina, wypływa z nadużycia zaufa
nia społeczeństwa przez duchowieństwo Kościo
ła rzymskokatolickiego, które dla realizacji 
swych wpływów używa argumentów niezgod-.



nych ani z nauką Jezusa Chrystusa, ani z histo
rią. na którą tak często się powołuje.

Prawdą jest jednak, że argumenty sprzed stu
leci już dzisiaj nie wystarczają. Tęskniący za 
Bogiem człowiek szuka odbicia życia Bożego nie 
tylko w sobie. Szuka go także wokoło siebie, 
a nie znajdując — zaczyna myśleć i badać przy
czyny, dla których najpiękniejsza z religii — 
chrześcijaństwo — nie zrealizowało pomimo 
dwudziestu wieków swego trwania programu 
Jezusa Chrystusa.

Prosimy o dalszą współpracę i przesyłamy 
gorące pozdrowienia.

LISTY  DO RED A KCJI

K lim as Stanisław  
Połczyn  — Zdrój 
ul. Św ierczew skiego 5 m 3 

woj. Koszalin.

Drogie „Nasze Posłannictwo“

Od sześciu lat czytam przysyłane mi „Na
sze Posłannictwo”, dawniejsze „Posłannictwo”. 
M iałem już w swoim  życiu okresy  załamań
i zwątpień w spraw ach wiary, lecz „Nasze 
Posłannictwo“ przyw racało mi zawsze rów no
wagą ducha i w skazyw ało w łaściw ą drogą ży
cia. Po drugiej w ojnie św iatow ej porw ały  
m nie hasła w alki o lepszy żywot doczesny, 
lecz i tutaj doznałem  szeregu rozczarowań. 
P rzekonałem  się, że naród musi odrodzić się 
wew nętrznie, zanim skutecznie będzie mógł 
budować nowy ustrój. Bez tego w ew nętrzne
go odrodzenia na nic nie przydadzą się w y
siłki ofiarnych jednostek. I tutaj znów (bez 
pochlebstw a) przekonałem  się czytając „Na
sze Posłannictw o11, (że odrodzenie polskiego  
ifarodu jest m ożliw e, gdyż już dokonuje się 
ono w sercach w ielu tysięcy ludzi — w yz
nawców Kościoła P olsko-K atolickiego. Czytam  
w iele różnych czasopism, lecz dopiero po 
przeczytaniu „Naszego Posłannictwa“ czują sią 
m ądrzejszy, silniejszy, a naw et w eselszy. Żad
na lektura nie podnosi m nie tak na duchu.

Z najw iększym  jedn ak zaciekaw ien iem
i przejęciem  czytałem  ostatni (dziesiąty) nu
m er „Naszego Posłannictwa“. „Historia bo- 
lesław ska” musi ująć czytelnika za serce. Nie 
m iałem  nigdy okazji wziąć udziału w nabo
żeństwie Kościoła P olsko-K atolickiego (a bar
dzo Tego pragnę), i to, co przeczytałem  o B o
lesławiu, o gorących sercach polskiego ludu, 
o ich dążeniu do niezależności w yw ołanym  
bezdusznością i egoizm em  księży jzym skich , 
wycisnęło mi łzy z oczu. Nie spodziew ałem  się, 
tukiej dojrzałości i zdecydow anej postawy  
u masy zw ykłych, szarych ludzi, którzy nie 
zlękli się gróźb i klątw. Pragnąc rozw oju K o 
ścioła P olsko-K atolickiego i odrodzenia spo
łeczeństw a, lżej m i się robi na sercu, gdy w i
dzę. że jedn ak  w szystkie w ysiłki nie idą na 
ssŁsme.

Postanow iłem  w ięc skreślić k ilka  słów i po- 
dzięko irać za otrzym ywane num ery „Nasze

go Posłannictwa” oraz zapewnić o sympatii, 
z jaką  wraz z całą rodziną odnoszą się do idei 
K ościoła Narodowego.

Tą drogą przesyłam  również pozdrow ienia  
dlii Kurii B iskupiej i całego zespołu red akcy j
nego życząc ja k  najpom yślniejszych osiągnięć 
w pracy dla Kościoła.

Stanisław K lim as
Co na to odpow iedzieć można — dłoń uścis

nąć i błogosław ieństw a Bożego Panu i R odzi
nie Życzyć.

Red.

Czytelnicy piszą:

Redakcja „Naszego Posłanictwa” dostała list, 
którego treść świadczy o serdecznym przywią
zaniu do Kościoła i pragnieniu niesienia pomocy 
tam, gdzie jest to możliwe.

Aktualna troska o wychowanie młodego po
kolenia i szczere pragnienie dopomożenia dzie
ciom w wyrastaniu na dobrych obywateli upo
ważnia nas do przytoczenia listu tego w całości.

Wielebny Księże Redaktorze!
Prosimy przyjąć od nas najszczersze życzenia 

Noworoczne. Niech dobry Bóg darzy Księdza Re 
daktora jak  najlepszym zdrowiem i błogosławi 
w pracy duszpasterskiej na niwie naszego Świę
tego Kościoła.

Również gorąco dziękujemy za trud i pracę 
redaktora w „Naszym Posłannictwie”. Życzy
my jak nalepszych owoców tej pracy.

Przeczytaliśmy w „Naszym Posłannictwie”, 
że w Parafii w Grudkach zorganizowano Szko
łę Chrześcijańskiego Życia. Bardzo to piękna 
praca.

Chcielibyśmy dla tej dziatwy podarować kil
kanaście książek, jak:

J .  I. Kraszewskiego: Strzemieńczyk, Historia 
Saiwki, Ostap Bondarczuk, Interesa familijne, 
Waligóra, Budnik, Infantka, Całe życie biedna, 
Jaryna, Jermoła, Latarnia czarnoksięska, Zyg- 
muntowskie czasy, Powrót do gniazda.

Bolesława Prusa: Lalka, Pałac i rudera, Grze
chy dzieciństwa.

A. Dumasa: Hrabia Monte Christo,
E. Orzeszkowej: Marta i inne.
Prosimy podać nam adres Grudek, lub może 

zechce Ksiądz Redaktor napisać do nich, aby 
nam podali swój adres.

Najserdeczniej pozdrawiamy
(—) M ajchrowie.

Od Redakcji: Państwo Majchrowie — Gdańsk- 
Oliwa, Kubusia Puchatka 18.

. Za miły list dziękujemy, Zamieszczając' go 
w „Naszym Posłannictwie” — zainteresowar- 
nych Czytelników z Grudek kierujemy bezpo
średnio do Szlachetnych Ofiarodawców z prze
świadczeniem, że inicjatywa Szanownych Pań
stwa znajdzie więcej naśladowców.

Za pamięć o Szkole Chrześcijańskiego Życia 
w Grudkach oraz za miłe słowa dla Redakcji 
dziękujemy i prosimy o współpracę.
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