


Z K U R I I  B I S K  U P I Ę j

PODZIĘKOWANIE

W yznawcy Kościoła Narodowego z Passaic 
N. Y. i W alington w  dniu W szystkich Świętych 
zebrali kw otę 53 dolarów  i przeznaczyli tę ofia
rę  dla sierot z Polskiego Kościoła Narodowego 
w  Polsce. P ieniądze te Ks. Senior Adam W ali- 
chiewicz przesłał na ręce Ks. B iskupa Pękali 
w  W arszawie.

Sum a powyższa została przeznaczona na w y
danie katechizm u (jest w  druku), który zostanie 
rozdany bezpłatnie najbiedniejszym  dzieciom 
naszego Kościoła.

Ks. Biskup Pękala w  im ieniu dzieci składa 
szlachetnym  ofiarodawcom  serdeczne „Bóg za
płać".

PRZYJM UJEM Y ZGŁOSZENIA 
KANDYDATÓW DO STANU DUCHOWNEGO 

NA ROK AKADEMICKI 1958/59.

P rzyjm ujem y zgłoszenia kandydatów  do s ta 
nu duchownego n a  rok akadem icki 1958/59.

Zgłoszenia należy kierow ać na adres: K uria 
Biskupia Kościoła Polsko-Katolickiego, W arsza
wa, ul. W ilcza 31.

W arunki przyjęcia na pierwszy rok:
1. m etryka urodzenia,
2. świadectwo dojrzałości (matura),
3. świadectwo lekarskie o stanie zdrowia,
4. podanie, życiorys i dw ie fotografie,
K andydaci przyjęci zostaną zaproszeni do

K urii B iskupiej, a w odpowiednim czasie będą 
skierow ani na studia filozoficzno-teologiczne 
w  Chrześcijańskiej Akadem ii Teologicznej 
w W arszawie na sekcję starokatolicką.

A kadem ia jest wyższą uczelnią państw ową, 
studia trw ają  cztery la ta, absolwenci mogą uzy
skać stopień m agistra  św. Teologii.

K andydaci, którzy już studiowali filozofię czy 
teologię w  Wyższych Zakładach Teologicznych 
(sem inariach duchownych), mogą być przyjęci 
do A kadem ii na w łaściwy kurs.

LISTA WPŁACONYCH SKŁADEK NA ŁA Ń 
CUCH PRASOWY PRZEZ PARAFIAN 

W BOLESŁAWIU

1. Jan  Owieczka 100 zł
2. A ndrzej Zięba 159 »

3. M ikołaj Łaskaw iec 100 ii

4. S tanisław  W asiński 100 ii

5. A niela Zielińska 50 M

6. Jan ina Lekstoń 30 ii

7. Rom an Balicki 50 a

8. W iesława Piekoszewska 50 ii

9. Rom an Borkiewicz 50 a

10. A ndrzej Czyż 40 a

11. Józef Skorus 15 a

12. S tanisław  Bylicz 29 H

13. Franciszek Bartkiew icz 4ff a

14. T eresa Sadowska 50 ii

15. S tanisław  K ika 50 ii

16. D aniel Gołąb 50 ii

17. Zofia Im ielska 50 a

18. Józef Poczęsny 35 ii

S m a  1893 zł
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W RADOSNĄ ROCZNICĘ

Każda rocznica to jakby saldo, jakby  obli
czenie zysków  i strat. Dziś gdy z perspektyw y  
60-ciu lat istnienia Kościoła w  Am eryce i 35- 
-ciu w  Polsce oglądamy nasze dzieje, trudno  
zaprzeczyć, że nie było strat z w iny własnej 
i z przyczyn zewnętrznych. Niewspółmierne są 
one jednak w  stosunku do naszych osiągnięć 
na polu religijnym, narodowym i społecznym.

Jest sprawą bezsporną, że Kościół Narodo
w y  w  Am eryce  powstrzymał proces wynaro
dowienia Polaków i polskość na sto lat zacho
wał. Dotyczy to nie tylko  Polaków, których  
pod swoim sztandarem zgromadził. Rozwój 
bowiem Kościoła Narodowego zmusił niemie-  
cko-irlandzką hierarchię rzymskiego Kościoła 
do szeregu ustępstw na rzecz  — po macosze
m u  dotąd traktowanych  —  Polaków. Pozwa
lano im  zakładać szkoły parafialne i uczyć  
w nich języka  polskiego, jak  też głosić kaza
nia i sprawować niektóre czynności religijne 

. w  mowie ojczystej.
Kościół Narodowy po raz pierwszy w  histo

rii naszej zespolił ze sobą w  jedną całość dwa 
zasadnicze pierwiastki psychiki ludzkiej: reli
gijny i narodowy. Stał się dlatego źródłem  
najlepiej pojętego patriotyzmu, kiedy dobro 
Kościoła jest dobrem narodu i odwrotnie.

Kościół Narodowy w A m eryce  budził świa
domość społeczną wśród Polaków, uczył posza
nowania godności ludzkiej i dum y narodowej. 
Kapłani narodowi stawali w obronie braci Po
laków w yzyskiw anych  przez właścicieli kopalń  
i fabrykantów i walczyli o sprawiedliwość. 
Czynili to nie w  imię jakiejkolwiek ludzkiej  
doktryny , lecz najlepiej pojętej Ewangelii. 
W alkę o suwerenność duszy polskiej łączyli 
z  walką o równe prawo do bytu  na ziemi, ró
wność i sprawiedliwość społeczną. W yzysk  
człowieka przez silniejszych i bogatszych Koś
ciół nazwał pogwałceniem praw boskich i dał 
tem u  wyraz, jak żaden inny  dotąd Kościół 
chrześcijański, w  rozszerzonym „Wierzę” 
uchwalonym na Synodzie. Walkę o równy po
dział dóbr materialnych między ludźmi  — 
dziećmi Bożym i  — uczynił nakazem religii.

Organizator polskiego Kościoła Ks. Biskup  
Franciszek Hodur, Jego Współpracownicy  
i świeccy współwyznawcy mogli mieć prawo 
do słusznej dum y  nie tylko  jako pionierzy  
polskości i ku ltu ry  narodowej w  anglosaskim 
morzu, lecz jako szermierze najlepiej pojętej

demokracji Chrystusowej w  Kościele katoli
ckim.

Jedynie Polacy w  ty m  skupisku różnych na
rodowości, jakim  są S tany  Zjednoczone, stwo
rzyli w łasny Kościół jako protest przeciwko  
wypaczeniu nauki katolickiej i akt samoobro
n y  przed wynarodowieniem. Kościół Narodowy  
w ytw orzy ł  tam  specjalny typ  człowieka, dła 
którego religia polska stała się potrzebą dnia co
dziennego jak chleb i powietrze, stała się t y m , 
co jest niezbędne w każdym  dniu powszednim, 
nie zaś dodatkiem świątecznym.

Słynna konstytucja amerykańska, ko n s ty tu 
cja toolności nie uchroniła szermierzy Kościoła 
Narodowego od szykan i prześladowań ze stro
ny  hierarchii Kościoła rzymskiego i jej  boga
tych  sojuszników. Zahartował się lud polski 
w tej walce o prawo do by tu  i do samostano
wienia o swojej duszy, o drodze do Boga i ha
sło „Prawdą, Pracą i Walką zw yc ię żym y” 
uczynił programem działania.

K iedy  po 150 latach niewoli Polska powsta
ła do samodzielnego bytu , wielu z tych, k tó 
rzy  znaleźli się za oceanem w  poszukiwaniu, 
wolności i chleba, wracało „na ojczyzny łono”, 
aby wśród swoich rozpocząć życie od nowa. 
Przywieźli oni ze sobą nie tylko  uciułane gro
sze, które w  kopalniach antracytu w  górach 
Pensylwanii, w  zakładach Forda w  Detroit7 
Mich. nie przyszły  im  łatwo, lecz również  
przywieźli ideę wolnego Kościoła, którą w y 
pełnili całe swe życie i nade wszystko  uko
chali. To był ich dar dla odrodzonej ojczyz
ny  — dar polskiego serca. W ielu z nich w ie 
rzyło, że nowopowstała Połska wyzwalając się 
spod panowania trzech zaborców zrzuci także  
duchową obrożę nałożoną przez władców znad 
Tybru  u zarania naszych dziejóyj. Że ucieleś
ni tę wielką ideę złotego w ieku  i zrealizuje  
pragnienie i tęsknoty  jej najlepszych synów. 
Rozczarowali się szybko. Z by t  mocno wżarła się 

ta duchowa obroża w  ciało narodu, zby t  m o 
cno przez w ieki została omotana jego dusza.

35 lat upłynęło od chwili, gdy narodowi ka
płani w Krakowie, a później w  Baźanówce, 
odprawili polską Mszę św. Szybko  dostrzegły  
siły_ ciemności grożące im  niebezpieczeństwo. 
Kościół, którego przecież bramy piekielne m a
ją nie zwyciężyć, i jego zwierzchnicy ulękli 
się k ilku  skromnych kapłanów polskich i Pier
wszego Biskupa, k tóry  w  ty m  czasie odwie



dził Polskę. Metod, do których uciekano się, 
nie powstydziłby się żaden reżim  faszystowski 
w  walce z przeciwnikami.

Starsi współwyznawcy w  Krakowie pamię
tają tam te dni, k iedy ks. Biskupowi Francisz
kowi Hodurowi zabroniono odmówić „Ojcze 
nasz” mimo prośby zebranych wiernych. „W y
wrotowa robota. Burzenie porządku społeczne
go. To nauka, która zagraża ustrojowi państ
wa polskiego” — mówiono.

W Warszawie wielu ludzi pamięta ten dzień, 
kiedy  w  1926 roku w  kinie „Pan” młodzież  
akademicka pod duchowym kierownictwem  
jednego z księży prałatów przy  śpiewie „Ser
deczna Matko” pobiła do krw i Księdza B isku
pa Hodura i ks. Biskupa Bończaka, k tórzy  
całe życie poświęcili służbie Chrystusa i Pol
ski.

Starsi kapłani narodowi pamiętają te czasy, 
kiedy  każda czynność kapłańska była przestęp
stwem, k iedy procesy, areszty, mandaty, w ię
zienia by ły  chlebem powszednim. Starsze po
kolenie na Lubelszczyźnie i w  Kieleckiem pa
mięta te czasy, kiedy policja państwowa  
w  spiżarniach i rozprutych vrzez siebie pie
rzynach szukała broszur i książek o treści 
„w yw rotow ej” pisanych przez Pierwszego Bi
skupa, kiedy urodzeni nie żyli wobec prawa, 
zawarte małżeństwa były  konkubinatami,  
a dawno zmarli o trzymywali wezwania do 
świadczeń na rzecz państwa. Współcześni, lu
dzie świeccy i kapłani, k tórzy  wszelkie ak ty  
religijne spełniają w aureoli prawa, nie potra
fią dostatecznie ani pojąć, ani zrozumieć ta m 
tych  uczuć i tam tych  dni.

Jeżeli do prześladowań kapłanów i w ier
nych, do piętnowania dzieci w  szkole, szyka
nowania ludzi w  fabryce, do traktowania  
wszystkich  jak obywateli trzeciej klasy doda
m y  jeszcze wszystk ie  wew nętrzne słabości, 
zdrady, odstępstwa i wady organizacyjne, to 
m usim y  dojść do logicznego wniosku: ta spra
wa z Boga wzięła swój początek. W  przeciw
n y m  razie po Kościele nie pozostałoby śladu.

Okupacja przerzedziła nasze szeregi. W  sto
sunku  do innych Kościołów straciliśmy naj
więcej kapłanów.

W latach powojennych weszliśmy w nowy  
okres naszego istnienia. Dzieląc blaski i cienie 
życia narodu, którego jesteśm y organiczną 
częścią, nię uniknęliśm y błędów. Omylni je 
steśmy. Nieomylność ludzką uważam y za ab
surd. Nie zrezygnowaliśmy jednak ani z na
szych dążeń, ani z wiary w słuszność naszej 
Sprawy

Kościół Narodowy w Polsce to Kościół p rzy 
szłości. Zdajem y sobie sprawę, że wiele jesz
cze w rzekach polskich upłynie wody, że jesz

cze wiele razy ,,księżyc odmieni się z ło ty”, za
nim zaistnieją historyczne warunki i idea ta 
ogarnie cały naród. Nastąpić jednak to musi, 
bo jest to nieśmiertelna idea i z życiem  na
rodu związana. W szystko, co wielkie i święte, 
co Boskie cechy posiada, wymaga poświęceń 
i ofiar.

Dziś, gdy państwo stworzyło dla wszystk ich  
równy start prawny i odmówiło do prześlado
wania innych ramienia świeckiego wojujące
m u  Kościołowi, ci, k tórzy  głoszą ideę Kościoła 
Narodowego, nie muszą poświęcać się specja
lnie ani cierpieć prześladowania. Czyż z tego 
wynika, że już  nie potrzeba żadnych w yrze 
czeń ani ofiary w  pracy dla Kościoła.

Dzisiaj, gdy obchodzimy tę podwójną rocz
nicę, m usim y powiedzieć jasno: Polska leży  
nad Wisłą, tu  się rozgrywają jej  dzieje, jej 
upadki i w zlo ty  i ściśle i wyłącznie z jej lo
sem związana jest historia i przyszłość Naro
dowego Kościoła. Wszyscy, k tórzy  dobrze ż y 
czą Kościołowi i narodowi polskiemu, k tórzy  
pragną pomóc Kościołowi w  jego rozwoju, nie 
mogą nie zrozumieć tej prawdy. Historii nie 
tworzą sen tym enty , m imo że jesteśm y naro
dem sentym enta lnym , decydują o niej fakty ,  
żyw i ludzie i układ stosunków społecznych  
i politycznych na świecie. Ci, k tórzy  naprawdę  
kochają Kościół, muszą o ty m  pamiętać w  ka
żdym  okresie historii.

Dziś z odrodzonej stolicy pozdrowienia - śle
m y  ty m  wszystk im , k tórzy  Kościół ten  w yp ie
ścili w  swej duszy i budowali go swą pracą 
z całą żarliwością polskiego serca.

Pozdrawiamy tych  wszystkich, k tórzy  w  naj
trudniejszym  czasie dzielili się z nami chle
bem i domem, modlili się z nami przy  poto
w ych  ołtarzach, gdyśm y byli obdarci z sutann  
i szat kapłańskich, i wiernie stali z nami pod 
sztandarem Narodowego Kościoła.

Pozdrawiamy dzieci, k tóre kiedyś urodziły  
się jako nielegalne, a dziś jako pełnoprawni  
obywatele budują z nami wolny Narodowy  
Kościół.

Pozdrawiamy Pierwszego Biskupa za ocea
nem, Biskupów, Kapłanów i Lud Polski, k tóry  
w  niedzielę wypełnia narodowe świątynie  
i stanowi z nami jedność duchową.

Pozdrawiamy tych wszystkich, k tórzy  
w ostatnim czasie stanęli pod polskim i katoli
ckim  sztandarem i jeszcze nie wiedzą, co to 
znaczy cierpieć dla Chrystusowej Prawdy. 
T y m  zaś wszystkim , k tórzy  od nas odeszli, 
a którzy  tam  na ziemi Washingtona wraz 
z pierwszym Kapłanem budowali ten  Kościół, 
a później go do ojczyzny przenieśli — hołd 
nasz składamy.

Red.
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POSŁANNICTWA

ZMA R T WYCH WS TA NIE
Nie bójcie się, szukacie Jezusa ukrzyżowanego: wstał z mart
wych, nie masz go tu: oto miejsce, gdzie był położony. (M ar.16'6)

Ogromne przygnębienie ogarnęło apostołów 
i przyjaciół Jezusa na wieść, że M istrz ich 
został skazany na śmierć krzyżową, a po 
okru tnym  ukrzyżowaniu złożony w grobie. 
W ciągu trzech lat słuchali słów Jego o zwy
cięstwie dobra nad złem, praw dy nad fałszem, 
królestw a światłości nad mocami ciemności; 
widzieli cuda, k tóre czynił; widzieli, jak  za
tw ardziali grzesznicy zmieniali swe życie sta
jąc się nowymi ludźmi; obserwowali, jak  pod 
wpływem  słów M istrza rodził-się  nowy duch 
w iary  w Boga, powstawało nowe społeczeń
stw o wierzących, rodziło się Królestwo Boże 
na ziemi. Uwierzyli, że Jezus jest obiecanym 
Mesjaszem.

I oto teraz wszystko przepadło. Chrystus 
um arł, złożono Go w grobie, a wraz z Nim 
wszystkie nadzieje i w iarę apostołów. Twarda 
rzeczywistość przekreśliła ich śmiałe marzenia. 
Nie mogli pozbierać myśli od ciosu, który 
spadł na nich nagle. Czyżby napraw dę słowa 
Jezusa m iały być tylko piękną ułudą, wizją 
nie m ającą nic wspólnego z życiem? Już trze
cią noc spędzali razem  w  sm utku i żałobie, 
czuwając na m odlitwie wspólnie z M atką Bo
żą i innym i pobożnymi niewiastami.

Nad ranem  M aria M agdalena, M aria Jak u 
bowa i Salome wyszły na miasto, by  odwie
dzić grób Pana, namaścić Jego ciało wonnymi 
olejkam i. „A bardzo rano, pierwszego dnia po 
sabacie przyszły do grobu, gdy wzeszło słoń
ce... I wszedłszy w  grób, u jrzały  młodzieńca, 
siedzącego po praw ej stronie, odzianego sza
tą białą i zlękły się” . Widząc ich lęk Anioł 
oznajm ił niewiastom: „Nie bójcie się, wiem. 
że Jezusa ukrzyżowanego szukacie. Powstał 
z m artw ych, jak  był powiedział”. Idźcie do 
Galilei, tam  Go ujrzycie...

Radość ogromna ogarnęła serca niewiast. 
Jak  ptaki, zw iastujące koniec zimy mroźnej 
i dokuczliwej, biegły do W ieczernika, by apo
stołom oznajm ić to, co widziały i słyszały 
przy grobie. Nie uwierzyli im apostołowie, sa
mi m usieli sprawdzić, czy grób jest pusty. 
A kiedy stwierdzili, wyruszyli w drogę do 
Galilei i tam  spotkali Jezusa. Rozmawiał z ni
mi, pocieszał, dawał ostatnie polecenia, um ac
niał i krzepił wiarę, aby mogli rozpocząć tru d 
ny  siew pszenicznego ziarna Ewangelii. Nie 
potrzeba już im było wielu słów. Sam fakt,

że znów ujrzeli Chrystusa, pobudził w nich 
energię czynu, wzmocnił na całe późniejsze 
życie, rozpalił ogień zapału i męstwa. 
Sw. Piotr, przedtem  zalękniony, nagle 
przem ienił się w odważnego męża, który  
stanął śmiało wśród tłum u jerozolimskiego 
i donośnym głosem wołał. „Chrystus, którego 
ukrzyżowaliście, zm artw ychw stał!” To samo 
powtórzył później przed Wysoką Radą, nie 
obawiając się ani bicia, ani więzienia. Ten sam 
duch m ęstwa ogarnął innych apostołów. Ujęli 
dobrą nowinę o zm artw ychw staniu w  silne 
ręce i ponieśli ją  jak  znicz płonący na wszyst
kie k raje  ówczesnego świata. Zm artw ychw sta
nie stało się głównym tem atem  ich nauk, pod
stawową praw dą wiary, fundam entem , na k tó
rym. oparł się cały gmach dok tryny  chrześci
jańskiej. Św. Paw eł apostoł określił to później 
krótko i dobitnie: „Jeżeli zm artw ychw stania 
nie masz, próżna jest w iara nasza” .

Darem nie wrogowie młodego chrześcijań
stw a usiłowali podważyć tę prawdę. Daremnie 
postawili straż przy- grobie. Darem nie przeku
pili żołnierzy, polecając im mówić: „Ucznio
wie Jego przybyli w nocy i w czasie waszego 
snu w ykradli Go”. Nie udało się już ukryć 
faktu  zm artw ychw stania, zatamować źródła, 
z którego popłynęły na świat ożywcze, czyste 
wody chrześcijaństwa.

Zm artw ychw stanie Chrystusa — to wielkie 
zwycięstwo życia nad śmiercią, doskonałości 
nad grzechem. Zm artw ychw stanie C hrystu
sa — to  strum ień nadziei, k tóry  bezustannie 
przepływa przez serca wszystkich wierzących. 
Ta nadzieja jest również powodem naszej ra 
dości. „Ufajcie, jam  zwyciężył św iat!” — oto 
słowa, k tóre wypowiedział Jezus do apostołów, 
a przez nich nam  przekazał.

Gdy zbierzem y się w  wiosenny, wielkanoc
ny  dzień w  naszych kościołach, aby uczcić pa
m iątkę zm artw ychw stania Pana, gdy staniem y 
zwartą' gromadą przed naszymi, polskimi ołta
rzam i — niech świadomość naszą głęboko w y
pełni ta myśl, że Chrystus żyje wśród nas 
i duchem swym przem ienia nasze serca. Niech 
z naszych ust popłynie ku niebu gromka pieśń: 
„W esoły nam  dziś dzień nastał, którego z  nas 
każdy żądał. Tego dnia C hrystus zm artw ych
wstał. A lleluja, A lleluja” .

Ks. J. P.



ducha, k tóry  się w  nim  już przedtem  dokonał, 
gdy znalazł Boga żywego, odczuł Go i poko
chał.

Życie i działalność Jezusa na ziemi, a póź
niej apostołów daje nam  wiele żywych przy
kładów indyw idualnego nawrócenia. Nawróce
nie masowe na skutek entuzjazm u przy roz
m nażaniu chleba czy przy  wskrzeszeniu zm ar
łego naw et Jezusa zawiodło, mimo że ci en tu 
zjaści chcieli okrzyknąć Go królem . Ci sami, 
którzy chleb z rąk  jego jedli, k tórym  zdrowie 
przywrócił, w  kilka miesięcy później ochryp
łym  głosem krzyczeli: „Ukrzyżuj Nawróce
nie ich bowiem było zewnętrzne, emocjonalne. 
N i-e przeorało ich duszy, nie odrodziło wew
nętrznie i nie zbliżyło do Boga. Nieliczni zo
stali biorąc sercem  udział w tragedii Golgoty. 
K ilka osób zaledwie wraz z nawróconą grzesz
nicą, M arią z Magdali, towarzyszyło m u aż do 
do grobu.

O przyszłości nauki Chrystusa, o rozwoju 
i u trw aleniu  chrześcijaństw a nie zadecydowa
ły  tłum y, k tóre w  Palm ow ą Niedzielę śpiewa
ły: „hosanna”. Chrześcijaństw o tłum ów  roz
w iałoby się w  jednym  stuleciu. Stałoby się 
sektą żydowską wśród w ielu sekt w  tam tym  
czasie. Nieliczne jednostki napełnione Duchem 
Św iętym , ich w iara  i mądrość, ich zapał 
i ofiarność dla spraw y Jezusa zaważyły na sza
li chrystianizm u. Mądrość Pawłowa, Piotrowa 
wiara, miłość Jana, życie i praca apostołów 
i uczniów sta ły  się żywymi pom nikami i fun 
dam entem  (mijsityoznega /Ciała 'Chrystusa ;— 
tj. Kościoła.

U płynęły wieki, a chrześcijaństw o wciąż 
się obraca między grotą betlejem ską a wzgó

rzem Golgoty. Tak samo jak  niegdyś biorą 
chleb i zdrowie z rąk  Jego, tak  samo 
jak  niegdyś chcą Go królem  uczynić i wśród 
krzyków  „H osanna” w tłaczają na Jego obrazy 
złote korony. Tak samo jak  niegdyś całują 
Go spodlonymi ustam i i  zdradzają Jego P raw 
dę jeszcze za tańsze liczmany niż ich prao j
ciec Judasz.

H andlują w świątyniach, zbierają ofiary  
i od wierności sobie, od udziału w ceremoniach 
kościelnych uzależniają zbawienie człowieka. 
Gdy przyjdzie z Nim iść na Golgotę, gdy 

przyjdzie przyznać się do Niego przed sądem 
P iła ta  — rozpraszają się itłumy po drodze 
i w  obawie przed poniesieniem  najm niejszej 
o fiary  zapierają się w  żywe kam ienie, że Go 
nigdy n ie  znali i nigdy nie przebyw ali w  Jego 
towarzystw ie. Tak jak  niegdyś, gdy żył ,na 
ziemi, towarzyszy mu szczupła gromadka 
z różnych kościołów zdecydowana iść za Nim 
aż do Golgoty, by kiedyś z nim  razem  zm ar
twychwstać. Pozostają ci nawróceni, którzy 
raz spotkawszy Go na  drodze życia nie 
opuszczą Go już nigdy, bo um rzeć dla nich 
to  żyć, a żyć — fbo um rzeć. Za nawróconym  
w! drodze do Damaszku Paw łem  mogą powie
dzieć o sobie, że „już nie ja  żyję, lecz żyje 
we m nie C hrystus” .

Tylko człowiek, któryś przeszedł tę  dziwną 
„m etanoję” , k tó ry  był z Jezusem  bodaj na 
chwilę na Górze Przem ienienia, może być ży
w ym  świadkiem i Jego Praw dy, i‘ Jego Posłan
nictw a na ziemi. To jest prawdziwe i jedyne 
nawrócenie.

H istoria zgliszcza duchowego i m ateria lne
go1 życia ostatnich lat jest żywym świadect-



Wem papierowej, form alnej tylko przynależ 1 
ności milionów do Tego, k tó ry  jest Drogą, 
Praw dą i Żywotem. H istoria ostatnich lat w y
kazała, jak daleko są ludzie od Boga i Jego 
praw  świętych, jak płytkim  nurtem  płynie 
chrześcijaństw o i jak m ały  w'pływ wyw iera 
na kształtow anie się życia codziennego.

Nie Widzimy więc podstaw do optymizmu, 
gdy chodzi o sukcesy m isyjne, czym się tak 
chiubi rzym ski Kościół. Pozyskane dla rzym 
skiego system u dusze m urzyńskie czy busz- 
meńskie nie wpływ ają w żadnym  stopniu na 
odrodzenie cywilizowanych narodów, na du
chowe podniesienie Kościoła ani na przybli
żenie się Królestwa Bożego na ziemi.

Należałoby przenieść zainteresowanie i - am 
bicje m isyjne z dalekich pól afrykańskich czy 
krajów  Dalekiego Wschodu na naszą rodzimą 
glebę. Należałoby się zainteresować od strony 
m oralnej naszymi białym i m urzynam i, k tó
rych nie tylko w Polsce, lecz w . całej Euro
pie i Ameryce jest coraz więcej. N iektórzy 
z tych „białych m urzynów ” biorą nawet udział' 
w praktykach religijnych i w ypełniają kościo
ły akcentując swoje katolickie wyznanie, lecz 
jedyną normą ich postępowania, k tóra ham uje 
i reguluje ich życie, jest kodeks karny. 
Spraw a stosunków międzyludzkich, etyki spo
łecznej dnia codzienego nie może być regulo
wana tylko sankcją prawa państwowego. Na
leży także do sfery  obowiązków Kościoła, bo 
człowiek jest stw orzony na obraz i podobień
stwo Boże. W ystarczy przyjrzeć się z bliska 
orzeczeniom sądowym, aby się przekonać 
i stwierdzić ze smutkiem, jak  daleko jest na
sze życie od Boga.

Chrystus zostawił nie s ta rty  i nie odwołany 
dotąd rozkaz, że trzeba 99 zostawić, a jednej 
zbłąkanej owcy szukać, bo nie potrzebują zdro
wi lekarza, lecz źle s ię . m ający. Współcześni

duszpasterze zapominają często o tym, a owiec 
zbłąkanych w życiu jest coraz więcej. Paste
rze sami się pasą i zabiegają o paszę. Gdy 
poddani ich duchowej pieczy toną w grzechu, 
występkach i nędzy, duszpasterze nie idą do 
nich jak kiedyś Jezus to czynił, aby wskazać 
im  cel życia i drogę do Niego, aby wyrwać 
ich z nizin życia, z barłogu i grzechu.

Czasem oz wie się głos donośny z ambony 
czy konfesjonału, lecz nie ma nic on w sobie 
z miłości, współczucia czy przebaczenia, nie 
ma nic z tej w ielkiej głębi nauki Jezusa, z tej 
dziwnie w nikliw ej, pełnej balsam u subtelnoś
ci. Jest to raczej groźne: „biada!” lub głos 
pogardy, napiętnowania, a nawet przekleństwa. 
Skurczy się w sobie w ylękniona dusza czło
w ieka jak  ślim ak w swej konsze, aby zlodo
wacieć na zawsze i żyć z żalem do w szyst
kich, żyć poza Bogiem lub obok Boga. Ileż 
pracy potrzeba, ileż subtelnego wysiłku po
trzeba często, aby jedną duszę nawrócić, przy
prowadzić do Boga. Trzeba wiele charyzm atów 
odziedziczyć, uzbrpić się wewnętrznie, by móc 
bój toczyć skutecznie w iary z niewiarą. W alka
0 duszę trw a i coraz więcej przybiera na sile.

W świetle powyższych rozważań wszyscy 
kapłani, a w szczególności ci, k tórzy z naszego 
narodu rodowód swój wzięli i dla jego szczęś
cia chcą żyć i pracować, niech sprawdzą swój 
m andat i swoje duchowe pełnomocnictwa. 
Niech za przykładem  Jezusa wyjdą ze „sfer 
tow arzyskich” , z zacisza plebanii idą hen, 
za opłotki na przedmieście życia, gdzie są du
sze anemiczne i elastyczne sumienia, gdzie 
dobro ze złem się szamoce, gdzie grzech i nie
prawość się szerzy, a szatan święci tryum fy,
1 niech głosem wielkim za psalm istą wołają 
„Nawróćcie się, nawróćcie się do Pana Boga- 
waszego” .

E. Montwill

„Nasze Posłannictwo” uczy wierzyć i myśleć, jest 
przyjacielem każdego człowieka. Czytaj i polecaj 
tym, którzy pragną aby naród nasz był katolicki 
i duchowo suwerenny.
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Oto człowiek  
M alował L. Crosio



Leslie D. W eatherhead

TRIUMF
PALMOWEJ NIEDZIELI

Historia tryum falnego wjazdu Jezusa do Je 
rozolimy nie jest h istorią zmęczonego człowie
ka, k tóry  pragnie na wypożyczonym osiołku 
dostać się do stolicy. Czyn ten uważam y za na j
bardziej przem yślany i zaplanowany. Przed Je 
zusem stały  trzy  drogi: walka, ucieczka i spot
kanie tw arzą w  tw arz z wrogimi mocami sto
jącym i w  szyku bojowym przeciwko Niemu. 
Nadeszła chwila spotkania. N ikt w Palestynie 
nie znał lepiej od Jezusa starych proroctw
o przyjściu Mesjasza. Pam iętał On słowa zapi
sane u proroka Zachariasza: „Oto król twój 
przyjdzie do ciebie spraw iedliw y i Zbawiciel 
ubogi siedzący na ośle, tj. na oślęciu źrebiątku 
oślicy” .

W jazd ten Jezusa do stolicy był jaw nym  po
twierdzeniem  Jego m esjanicznego posłannic
tw a i rozm yślnym  wyzwaniem  rzuconym  ów
czesnym władcom.

Tłum  był szalenie podniecony. Tak jak 
wszyscy na Wschodzie, lud kochał się w  tea
tra lnych  widowiskach. Zresztą już dawno lud 
usiłował okrzyknąć Go swoim królem, lecz Je 
zus zdołał tego uniknąć. Przedtem  nie podzielał 
entuzjazm u tłum ów, teraz natom iast zdaje się 
zachowywać tak, jak  powinien zachowywać się 
Mesjasz i Zbawiciel narodu w czasie tryum fa l
nego wjazdu do stolicy. Zgromadzone tłum y 
prawdopodobnie m yślały, że poprzednia posta
wa Jezusa była udana, że On oczekiwał na 
właściwy m om ent, aby ogłosić się królem.

Dla nas, ludzi współczesnych, dziwnym  w y
daje się fakt, że król powinien był jechać na 
ośle. W inniśm y pam iętać jednak, że zgodnie 
z tradycją  królowie jadąc na wojnę dosiadali 
konia, podróżując zaś w celach pokojowych 
jeździli na osłach. S tare proroctwo odnoszące 
się do króla Syjonu przedstaw ia go jadącego 
na ośle, ponieważ był On księciem pokoju.

„A gdy się przybliżył i u jrzał miasto, zapła
kał nad nim ”... mówi ewangelista Łukasz. G rec
kie słowo „zapłakał” jest silniejsze od słowa 
użytego na określenie płaczu nad grobem Łaza
rza. Nad grobem Łazarza Jezus płakał po cichu, 
gdy zaś ujrzał Jerozolimę, jej pozłacane kopu
ły, m arm urow e wieżyczki połyskujące w pro
m ieniach południowego słońca, Jezus zaczął 
szlochać „albowiem przyjdą na ciebie dni i oto
czą cię nieprzyjaciele twoi wałem... i nie zo
staw ią w tobie kam ienia na kam ieniu, dlatego 
żeś nie poznała czasu nawiedzenia twego” 
(Łuk. 19, 42).

Faryzeusze byli przerażeni popularnością Je 
zusa. Pielgrzym i zebrani na święto ze wszyst
kich zakątków k ra ju  często słyszeli Jezusa 
przemawiającego w sąsiednich miejscowoś
ciach, teraz przyłączyli się do oklaskujących 
m im ów . Faryzeusze zdawali sobie sprawę, że 
Jezus m iał dość siły, aby przeciwko nim lud
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podburzyć. Władze rzym skie również poczęły 
zdradzać pewne zaniepokojenie. Bunty prze
ciwko tyranii Rzymu były w tym  czasie znane. 
Podniecenie było tak  wielkie i liczba zgrom a
dzonych na święto tak  olbrzymia, że władze 
rzym skie zwątpiły, czy potrafią  opanować sy
tuację. W idok łez Jezusa spraw ił w ielką ulgę 
władzom, świeckim i duchownym  Jerozolimy. 
Płaczącego króla nie w arto  się obawiać. Jego 
tryum f zmienił się w łzy.

Dlaczego Jezus płakał? N iektórzy twierdzą, 
że przewidział szczegóły zburzenia Jerozolimy. 
W ydaje mi się, że nie tylko o miasto, lecz 
i o naród m u chodziło. Ten naród prosty, im
pulsyw ny, a jednak umiłowany, będzie prow a
dzony przez swych pysznych, mściwych i prze
biegłych duszpasterzy jak  owce do rzeźni za
gniewanych Rzymian. W roku 70 naszej ery 
wódz rzym ski Tytus dokładnie w ypełnił pro
roctwo. Okropności oblężenia Jerozolim y nie 
m ają  sobie równych do naszych czasów. Józef 
Flawiusz dram atycznie pisze o tym  oblężeniu. 
Gdy żywności zabrakło, mężowie w yryw ali 
ostatnie kęski swoim żonom, a żony — mężom. 
Ludożerstwo było częstym zjawiskiem. G dy Ty
tus wkroczył do pokonanego m iasta, rozkazał 
zedrzeć szaty z kapłanów i rzucić ich na pożar
cie dzikim zwierzętom. Zbeszcześcił świątynię 
zabijając mężczyzn, kobiety i dzieci, którzy 
przylgnęli do jej ołtarza. Podwórze św iątyni 
spłynęło krw ią. Ogień straw ił cedrowe drzewo 
okładane złotem. Lud — oszalały ze strachu 
i głodu — rzucał się w  płomienie. Inni walczyli 
jak  lwy, by zdobyć trochę traw y, pokrzyw 
i resztek ze śm ietników. Tysiące zostało ukrzy
żowanych „na ża rty ” dookoła m iasta. Ponad 
milion ludzi poniosło śmierć. Nie ma opowiada
nia na świecie tak  strasznego jak  historia Józe
fa Flawiusza o upadku Jerozolimy.

Inni tw ierdzą, że Jezus płakał nad duchową 
ślepotą swego narodu, k tó ry  nie rozum iał Jego 
posłannictwa. Wiedział On, że okrzyki „Ho
sanna” są krótkotrw ałe i nie będą trw ały  dłużej 
niż teatra lne widowisko. Jezus był patriotą. 
Kochał swój naród i swój k raj, mimo to odrzu
cono Go jako Mesjasza. Duchowa ślepota, k tó
rej naw et Jezus nie mógł uzdrowić, była przy
czyną Jego łeż. Nie ma bowiem większej męki 
nad mękę ojca, który  czuwając nad cierpiącym  
dzieckiem nie jest w stanie ulżyć mu, uzdrowić 
lub przenieść na siebie jego ból. Udręczenie 
Jezusa było podobne. Ślepota sprowadzała na 
naród katastrofę z zewnątrz, lecz większą była 
klęska pochodząca z wewnątrz. Tragedią czło
wieka niewidomego nie jest to, że może się 
potknąć o kamień, lecz to, że nie może oglądać 
świata. Zachód słońca, gwiazdy, światło i kolo
ry  kwiatów nie m ają dla niego żadnego zna
czenia. Tragedią człowieka skażonego ślepotą



duchową nie jest piekło czekające nań po śm ier
ci, lecz sam fakt, że dzień po dniu staje  się 
coraz bardziej nieświadomy istnienia Boga, do
broci, sam opoświęcenia,. świętości. Jezus do
kładnie wiedział, dlaczego ludzie cierpią.

Niektórzy twierdzą, że piekło nie jest nam  
z zew nątrz narzucone. Za jedyne uw ażają ty l
ko to, k tóre stw arzam y sobie sami. Piekłem  
skąpca nie jest kara pochodząca z zewnątrz, 
lecz fakt, że jedyną rzeczą dla niego na świe- 
cie jest pieniądz. Piekłem  dla człowieka go
niącego za przyjem nością jest to, że w  przy
jemności widzi najw iększe dobro. Piekłem  
człowieka zmysłowego jest myśl, że na całym 
Bożym świecie jest tylko płonąca nienasycona 
żądza, k tó rą  powinien się cieszyć. Być w piekle 
to tak  jak  gdyby znajdować się w pałacu, 
w  k tórym  rozbrzmiewa wspaniała m uzyka i nic 
nie słyszeć. Być na wystawie sztuk pięknych 
i nic nie widzieć. Pomiędzy człowiekiem świa
towym a św iętym  jest „otchłań wielka u tw ier
dzona” (Łuk. 15, 26). Gdy idziemy do ludzi od
dających się uciechom tego świata i mówimy 
im, że to nie jest szczęście i że się tylko łudzą, 
oni są oburzeni. I nic na to nie poradzimy, do
póki sam Bóg nie otworzy im oczu. Jezus 
w bardzo w yraźny sposób przedstaw ił nam  
następstw a każdego grzechu. Kaznodzieje i teo
lodzy współcześni usiłują czasem bagatelizować 
tę spraw ę i kładą nacisk na bardziej czułą stro
nę boskiej miłości. Nie zapom inajm y jednak, 
że miłość także ma swoje granice. Nie w ystar
czy uspokajać siebie banalnym  frazesem, że: 
„jakoś tam  będzie” . Kto rozumie praw a ducho
we rządzące wszechświatem, ten wie, że w  świe
cie m aterialnym  wszelkie łam anie praw  natu ry  
pociąga za sobą straszną karę. Świat ducha jest 
nie mniej tw ardy, nieugięty i wym agający.

Słowa Jezusa przerażają nas i budzą ze snu 
duchowego. W ierzący człowiek m usi pam iętać
o tym , że o grzechu w ten sposób mówiły n a j
szlachetniejsze usta, jakie kiedykolwiek znał 
ten świat. Z wypowiedziami tym i łączy się 
myśl: gdyby tak  nie było, On by nam  powie
dział.

Nauka o piekle i karze została przez naszych 
pradziadów przesadzona i wykoszlawiona. Nie 
zapom inajm y jednak, że jej początek wypływa 
ze słów Jezusa Chrystusa, pam iętajm y, że Je 

zus nie używał słów bez znaczenia. Miał On 
coś na myśli, gdy mówił o „wiecznym ogniu” ,
0 „zam kniętych drzw iach” , o „zewnętrznych 
ciemnościach” . Jezus uczył, iż każdy człowiek 
świadomie odw racający się od Boga i zam yka
jący oczy na sm utną rzeczywistość grzechu 
sprowadzi na siebie skutki, k tórych okropność 
p rzerasta naszą obecną wiedzę. Tej praw dy 
zaw artej w Ewangelii nie zniweczy i nie zmieni 
żadna in terp retacja  ani tłumaczenie.

Możemy przez pewien czas lekceważyć sp ra 
w y ducha. Możemy nie korzystać ze wzroku 
naszej duszy. Możemy zakryć sobie oczy opas
ką przyjem ności, pieniędzy, sławy czy nam ięt
ności. Możemy całe życie nie wiedzieć, jak 
strasznie jesteśm y ślepi. Często żaden głos ludz
ki nie potrafi przekonać nas, w jakim  jesteśm y 
stanie i wydobyć z nas okrzyku czy prośby bła
galnej : „Spraw  Panie, abym  przejrzał” . Pew ne
go dnia jednak przyjdzie anioł śmierci i gw ał
townie zedrze opaskę z naszych oczu. Wówczas 
może po raz pierwszy ujrzym y, że jesteśm y ślepi
1 nadzy, drżący pod wpływem  powiewu wiecz
ności. Że idziemy po omacku i upadam y i że 
Boga nie możemy ujrzeć, k tó ry  jest jedyną rze
czywistością na świecie. Rzeczywistością nie
zm ienni i wieczną. „Ja sam jestem  niebem 
i piekłem ” — powiedział jeden z filozofów. Być 
w piekle to znaczy uśmiercić w sobie w szyst
kie duchowe pragnienia i wszystkie duchowe 
zdolności. Uśm iercić na wieki. Być w bezpo
średniej bliskości Boga i nie wiedzieć, że On 
tam  jest. Być w piekle, to znaczy zdawać sobie 
sprawę z nagości swej duszy drżącej w nie
skończonej samotności i w beznadziejnym  
sm utku.

Błogosławiony jest ten, k tó ry  w życiu co
dziennym  i w dniach swojej „Palmowej Nie
dzieli” nie zaślepił oczu swej duszy, k tó ry  od
różnił cichy głos Boży — głos swego sumienia 
od m am iących głosów świata, co cichną szyb
ko, zanim dzień się skończy. Błogosławiony ten 
człowiek, k tó ry  przyłączył się do C hrystuso
wego orszaku i towarzyszy Mu nie tylko w Pal
mową Niedzielę, lecz idzie w iernie za Krzyżem  ' 
aż na Golgotę i w dniach zawodu i cierpień 
ogląda ręce przebite gwoździami jako symbol 
najw iększej miłości.

Tłumaczył J. N.

/
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R O Z M A W I A M Y  O N A S Z Y M  KOŚCIELE

NASZ KULT RELIGIJNY

SAKRAMENT OSTATNIEGO NAMASZCZENIA

Między wielu zaleceniami, k tóre chrześcijań
stwu zostawił w  swym liście św. Jakub Apo
stoł, znajdujem y i takie: „Choruje kto między 
wami? Niech przywiedzie kapłanów  Kościoła, 
a niech się m odlą nad nim, nam aszczając go 
olejem w imię Pańskie, Aa modlitwa w iary 
uzdrowi niemocnego i ulży m u Pan, a jeśliby 
w grzechach był, bedą m u odpuszczone” . 
(5, 14).

Żaden z chrześcijan w pierw otnym  Kościele 
nie m iał wątpliwości, że Apostoł mówi tu
o odrębnym  Sakram encie ustanow ionym  przez 
Chrystusa. Przyznajem y, że niewiele świadectw 
tego przekonania pozostało na piśmie, a p rzy
czyna leży głównie w tym, że Sakram ent O stat
niego Namaszczenia łączono praktycznie z Sa- 
ram entem  Pokuty  i Eucharystii.

M amy jednak kilka w yraźnych świadectw 
z piątego i szóstego wieku mówiących całkiem 
w yraźnie o odrębnym  Sakram encie. M ianowi
cie bp. rzym ski Innocenty I (ok. r. 400) pisał 
do biskupa Decencjusza: „Nie ma wątpliwości, 
że słowa św. Jakuba należy rozumieć o w ier
nych chorych, k tórzy św. olejem namaszczenia 
mogą być pomazani. Pokutników (publicznych) 
nie można nim  namaszczać, gdyż jest sakra
mentem. Bo jeśli się im  odmawia pozostałych 
Sakram entów , jakże sądzi kto, że jednego 
z nich można im udzielić? (1.25, r. 8). Inny  pi
sarz, Cezary z Arles ( |  542), mówi w ten spo
sób: „Ile razy jaka choroba przyjdzie, ten k tó 
ry  choruje, niech przyjm ie Ciało i Krew  C hrys
tusa i następnie niech da namaścić swe ciało, 
by to, co jest napisane, spełniło się na nim ”. 
(Mowa 263 n 3).

Mógłby ktoś w tym  m iejscu zarzucić, że są 
to słowa przedstaw icieli Kościoła Zachodniego, 
a b rak  opinii Kościoła Wschodniego. W odpo
wiedzi w ystarczy przypom nieć podstawowy 
fak t historyczny, że wszystkie odłamy Kościoła 
Wschodniego, razem  z innowiercam i, jak  np. 
Nestorianie czy Eutychianie, m ają dotychczas 
siedem Sakram entów  świętych, łącznie z Sa
kram entem  Namaszczenia Olejem, chociaż 
w gorączce walki z Kościołem Zachodnim chęt
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nie by wyznawały coś innego niż „łacinnicy” . 
Faktem  jest, że w  Kościele W schodnim jest Sa
kram ent zwany „Euchelojon” — czyli modlitwa 
z namaszczeniem Olejem. Jest to najoczywistszy 
dowód tego, że Sakram ent Ostatniego Namasz
czenia należy do Skarbu W iary Powszechnego 
Kościoła od początku jego istnienia.

JAKIE SĄ SKUTKI TEGO SAKRAMENTU?

Sakram ent Ostatniego Namaszczenia udzie
la chorem u chrześcijaninowi sobie tylko właś- . 
ciwej łaski, a mianowicie podnosi go na duchu 
i utwierdza w  miłosierdziu Bożym.

Z tym  podstawowym  skutkiem  wiążą.się inne 
uboczne: O statnie Namaszczenie usuwa wszel
kie pozostałości grzechowe, a jeśli chory nie 
może się wyspowiadać, Sakram ent ten zastę
puje Sakram ent Pokuty  i gładzi grzechy cięż
kie. Należy też wspomnieć o tym , że Sakra
m ent Ostatniego Namaszczenia niekiedy przy
wraca zdrowie. Nie dzieje się to cudownie, ale 
w w yniku pobudzenia przez siły duchowe sił 
fizycznych. Jest całkiem zrozumiałe, że dobre 
samopoczucie, podtrzym yw ane nastrojem  re
ligijnym , m a znaczny w pływ  na zwalczanie 
choroby.

UWAGI OBRZĘDOWE

Ostatniego Namaszczenia udziela kapłan 
ciężko chorem u za pomocą naturalnej oliwy 
z oliwek, specjalnie poświęconej przez biskupa 
w  W ielki Czwartek. Zasadniczo w ystarczy na
maszczenie ciała w jednym  miejscu, przew aż
nie na czole. W księgach obrzędowych jednak 
mówi się o siedmiu namaszczeniach, a to na 
oczach, nozdrzach, ustach, rękach, nogach i ple
cach. P rzy  namaszczeniu kapłan odmawia na
stępującą modlitwę: „Przez to święte namasz
czenie i swoje najłaskaw sze miłosierdzie niech 
ci Pan  przebaczy, cokolwiek złego popełniłeś. 
Am en.”



WNIOSKI

Aczkolwiek Sakram ent Ostatniego Namasz
czenia nie jest tak  ważny i potrzebny, jak  np. 
Sakram ent Chrztu św. czy Eucharystii, to jed 
nak każdy ciężko chory chrześcijanin winien 
poprosić oń, by w ykorzystać wszelkie dary, ja 
kie zostawił nam  C hrystus dla naszego uświę
cenia i zbawienia wiecznego.

Nie ulega wątpliwości, że udzielanie tego Sa
kram entu  i nawiedzanie chorych parafian  od
grywa ważną rolę w pracy duszpasterskiej.

Duszpasterz winien przezwyciężyć w swej pa
rafii m ylną opinię, że udzielanie Ostatniego Na
maszczenia jest zapowiedzią rychłej śmierci. 
Środkiem  do przezwyciężenia tego przesądu 
jest nakłonienie parafian  do wzywania kapła
na w początkach choroby, a nie dopiero wtedy, 
gdy chory już kona. W izyta kapłana z S akra
m entam i św. winna stać się źródłem duchowej 
pociechy dla chorego i żywienia religijnego dla 
jego otoczenia.

Ks. S. Morawski

ARIANIE -  BRACIA POLSCY

KIM BYLI?

Kto interesow ał się bliżej reform acją re li
gijną XVI wieku, ten m usiał natknąć się na 
jeden z ciekawszych nurtów  reform acji w Pol
sce, którego zwolenników nazywano arianam i, 
socynianami, an ty tryn itarzam i albo Braćmi 
Polskimi. Ruch ten, zapoczątkowany na Za
chodzie, krzew ił się najlepiej w Polsce i tu 
stw orzył ognisko promieniowania na całą 
Europę.

Polska XVI wieku słynęła z niebyw ałej na 
ówczesne czasy to lerancji religijnej. Ta wol
ność sumienia i wyznania, budząca zazdrość 
za granicą, sprowadziła do naszego kraju  w ie
lu cudzoziemców, k tórzy musieli uciekać przed 
wznowioną na Zachodzie inkwizycją rzym sko
katolicką albo przed srożącą się inkw izycją 
kalw ińską. Wśród napływ ających wygnańców 
z różnych krajów  przybyli do Polski an ty try 
nitarze (przeciwnicy w iary  w  Trójcę Św.) 
włoscy: Leliusz Socyn, Ochino, Gentile, Ałcia- 
ti. Początkowo an ty tryn itarze  włoscy i pozys
kani przez nich zwolennicy an ty trynitaryzm u 
w Polsce pozostawali w  łączności ze zborami 
kalwińskimi, w  krótkim  jednak czasie wyod
rębnili się z kalwinizmu, zorganizowali w łas
ne zbory w Krakowie i Pińczowie i nazwali 
się ,,Braćmi Polskim i” . W r. 1569 przenieśli 
się Bracia Polscy do nowej siedziby w R a- 
k o w  i e (sandomierskie), gdzie stw orzyli głoś
ny na całą Europę ośrodek swej działalności 
rełigijno-społecznej, skupiając w swym gronie 
ludzi wszelkiego pochodzenia i narodowości.

Leliusz Socyn nakreślił Braciom Polskim 
program  działania i wyznaczył kierunek ich 
pracy. Stąd nazywano Braci Polskich socynia
nami.

POGLĄDY RELIGIJNE I ETYCZNE.

Źródłem poglądów religijnych dla Braci Pol
skich stały  się główne idee Reform acji i Od

rodzenia: wyzwolenie człowieka od wszelkich 
powag i autorytetów  (zwłaszcza au to ry tetu  pa
pieża i Kościoła rzymskiego), wolność i swo
boda jednostki w spraw ach religii, przenie
sienie ciężaru zagadnień religijnych na te 
ren  etyczno-m oralny.

W oparciu o te prądy, nurtu jące w Euro
pie XVI wieku, stworzyli Bracia Polscy w łas
ną doktrynę religijną. Odrzucili nieom ylny 
au to ry tet Kościoła rzymskiego, potępili rządy 
Kościoła nad sumieniami (rzucanie klątw y, ka
ran ie  ogniem i mieczem błądzących), n ie  uzna
wali niczego za prawdę, na co nie znaleźli jas
nego potwierdzenia w Piśmie św. i zasadach 
rozumu. Postawiwszy rozum, jako norm ę do
gmatów, m usieli z konieczności wyłączyć ze 
swego katechizm u wszelkie tajem nice w iary: 
Trójcy św., bóstwa Chrystusa, Eucharystii. Od
rzucili również naukę o aniołach i czci świętych. 
Zapewniając rozumowi praw ie że równorzędne 
m iejsce z Objawieniem  Bożym, nie zdawali 
sobie początkowo spraw y z tego, że musi to 
w  konsekwencji doprowadzić do podważenia 
Religii, że religia pozbawiona wszelkich tajem 
nic nie będzie religią. ale filozofią. Zreflekto
w ali się dopiero później i zaczęli stawiać Pis
mo św. ponad rozum.

Ponieważ doskonale rozumieli, że w religii 
trudno będzie doprowadzić kiedykolwiek do 
jedności poglądów, główny nacisk kładli na 
etykę. S tarali się przeto kierować w życiu 
codziennym Chrystusow ą zasadą miłości bliź
niego. Żywą treść ewangeliczną wcielali 
w czyn codzienny, krzewili i pomnażali dobro 
wszędzie, gdzie pracowali. Szerzyli wokół sie
bie kult cnoty i na każdym kroku oddziaływa
li przykładem  uczciwego życia. Obcą była dla 
nich nieustępliwość i bezwzględność przeko
nań religijnych, gdyż uważali, że wszyscy 
w ierzący zdążają różnym i drogam i do P raw 
dy, której ustawicznie muszą szukać. Stąd też
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stali niezachwianie na gruncie tolerancji re 
ligijnej — sami szanowali cudze przekonania 
i domagali się szacunku dla przekonań 
własnych.

W ysoki poziom m oralny ich życia budził 
zachwyt wśród obcych. Anglik Tomasz Segeth 
opowiadał, że kiedy w  r. 1612 odwiedził Ra
ków, czuł się jak  gdyby przeniesiony w  inne 
światy, „bo gdy gdzie indziej wojna się sroży 
i  ziemia drży  od tum ultów , tam  wszystko 
pozostaje w  spokoju, a ludzie są tak  cisi 
i iskromni, iż zdaje się, że masz przed sobą 
aniołów” . (W. Sobieski — „Reform acja w Pol
sce” — Rocz. I, 1921).

PRACA WYCHOWAWCZA

To, że Bracia Polscy podkreślali w szcze
gólny sposób wartość uczciwego życia, staw ia
jąc tym  samym  zagadnienia m oralne i etyczne 
pońad zagadnienia dogmatyczne, należy uznać 
za pierwszą dodatnią cechę ich poglądów. D ru
gą cechą dodatnią był wielki szacunek Braci 
dla nauki. W zborach swych, a zwłaszcza 
w Rakowie, poświęcali czas nie tylko na ćwi
czenie się w  doskonałości chrześcijańskiej, ale 
przede wszystkim  wytężonym  studiom. Zdoby
tej w iedzy nie chowali pod korzec. Nie studio
wali dla w łasnej przyjemności, lecz m ieli na 
oku dobro kraju , w  którym  żyli i  działali. 
W r. 1603 założyli szkołę w  Rakowie, która 
wkrótce stała się słynną w całej Polsce oraz 
znaną i cenioną w  Europie. Dbali o wysoki 
poziom um ysłowy i m oralny uczniów, w paja
li młodzieży szacunek dla każdego człowieka, 
miłość Ojczyzny, poszanowanie jej praw, sło
wem, wychowywali młodzież w  duchu hu
m anistycznym  i obywatelskim. Szkoła ich nie 
okazywała ani , cienia sekciarstwa i dlatego 
„wielu znakom itych mężów tam  swych synów 
posyłało” tak  z obozu katolickiego, jak  i re- 
form aeyjnego. Akademia w  Rakowie wycho
wała Polsce wielu w ybitnych obyw ateli i p ra 
wych ludzi. Prowadziła również ożywioną dzia
łalność naukową poza granicam i kraju , u trzy 
m ując żywe stosunki z Zachodem, k tóry  in te 
resował się Braćm i Polskimi, radził się ich 
i naw zajem  wskazówek im udzielał. Krzyżo
w ały się więc częste w ym iany myśli i książek, 
bezustannie płynęły  tam  i z powrotem  listy, 
rosła sława naukowa Polski na Zachodzie.

PRZEŚLADOWANIE I WYGNANIE

Nie podobała’ się katolikom  działalność w y
chowawcza Braci Polskich, a nie podobała się 
dlatego, że odmienne m ieli poglądy religijne, 
że nie byli rzym skim i katolikam i. Jezuici, 
którzy w  XVII wieku rozwinęli w Polsce sze
roko zakrojoną akcję przeciwko innowiercom, 
ostrze tej akcji skierowali przeciwko aria
nom — Braciom Polskim. W ytoczyli przeciw 
ko nim  najcięższe zarzuty: że na nauczycieli do 
Rakowa i innych swych szkół powoływali 
Niemców, Francuzów, Ślązaków, Czechów, 
Szwajcarów; że łączą się z wrogami Rzeczypos
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politej; że doktryna ich podważa podstawy 
ustro ju  feudalnego, którego przecież bronił 
Kościół wspólnie z m onarcham i Europy; że 
czczą diabła (argum ent Ks. M ikołaja Cichow- 
skiego — jezuity)(.

Rozpętała się przeciwko Braciom Polskim 
istna lawina zarzutów, rozpętała się nienawiść 
sfanatyzow anych „ośw iatą” jezuicką tłumów, 
przed którą nie mogli się obronić nie znajdu
jąc żadnego poparcia ani wśród ewangelików, 
ani wśród kalwinów. Bracia Polscy zostali 
całkowicie osamotnieni, w yklęci niejako przez 
społeczeństwo, którem u z taką ofiarnością 
i poświęceniem służyli. Zwyciężyło zacietrze
wienie relig ijne i fanatyzm  nad zdrowym roz
sądkiem. Nie przebierająca w  środkach akcja" 
jezuicka dopięła swego celu. W r. 1658 uchwa
łą sejm u wydalono ich z kraju , skazując na 
konfiskatę m ienia i u tra tę  praw  obywatelskich. 
M usieli się tułać po obcych krajach, 7. rozgo
ryczeniem  w  sercu do Ojczyzny, w której 
wzniecili przecież żywy ruch  umysłowy, stwo
rzyli szereg św ietnych szkół, wsławili imię 
Polski na całym  świecie.

NAUKA HISTORII

Czy z tej k ró tk iej historii Braci Polskich 
można wysnuć wnioski pouczające dla nasze
go, współczesnego życia? H istoria zawsze uczy. 
Nie możemy się wprawdzie zgodzić z rady
kalizm em  relig ijnym  Braci Polskich, z poglą
dami dogm atycznym i o Trójcy św., o bóstwie 
Chrystusa, o Eucharystii, ale inne twierdzenie 
Braci do dziś są aktualne. Uczmy się od Braci 
Polskich tolerancji relig ijnej, szacunku dla 
przekonań naszych bliźnich, bo fanatyzm  re 
ligijny — znak ciem noty i zacofania do dziś 
jeszcze podnosi głowę i byłby zdolny zapalać 
stosy, gwałcić sumienia ludzkie, krzyw dę w y
rządzać i nienawiść wzniecać. Głęboką i zawsze 
aktualną praw dę w yrażały ich poglądy na te 
m at większej wagi etyki nad dogmatyką. Do 
dziś bowiem „katechizm y i konfesje, jakie róż
ne Kościoły wydają, są jabłkam i niezgody 
i znakam i bojowym i nieśm iertelnej wśród lu 
dzi nienawiści, gdyż nakładają jarzm o na su
m ienia ludzkie, a jeśliby ktoś ośmielił się od
stąpić od nich na krok, p iętnuje  się go m ianem  
here tyka” . Należy przeto, wg. arian polskich, 
ustalić praw dy podstawowe religii, uszanować 
inne katechizm y, a zasadniczą i największą 
uwagę poświęcić życiu uczciwemu, praktyce 
miłości bliźniego, pracy społecznej. Samemu 
należy w tym  się. ćwiczyć oraz innych pociągać 
ku dobremu słowem i przykładem .

Uczmy się od Braci Polskich szanować nau
kę, k tóra daje powagę i znaczenie. Uczmy się 
od nich skrzętnej i cichej pracowitości, poś
więcenia się w  służbie społecznej dla swego 
kraju . N ieprzem ijające te wartości, realizow a
ne przez, nas, zapewnią nam  szacunek wśród 
ludzi m ądrych, nadadzą sens naszemu życiu, 
a Kościołowi przysporzą blasku i powagi.

Ks. E. B.



W  MARCOWY RANEK

( S c r a n t o n  c.d.)

Trzeci dzień uroczystości w Scranton poświę
cony został pamięci Organizatora Polskiego 
Narodowego Kościoła Katolickiego Ks. Biskupa 
Franciszka Hodura. Do katedry  scrantońskiej 
przybyli wszyscy księża biskupi diecezjalni, 
księża seniorzy oraz członkowie Naczelnej Ra
dy Kościoła. Uroczyste nabożeństwo w asyście 
licznego duchowieństwa celebrował Pierwszy 
Biskup Ks. dr Leon Grochowski. W tym  dniu 
została zwołana Sesja Rady Kościoła. Wszyscy 
zebrani przystąpili do spowiedzi i Kom unii św.

Mimo iż był to dzień pracy, katedra była w y
pełniona wiernym i. Podczas Mszy św. śpiewał 
chór młodzieżowy Szkoły Chrześcijańskiego 
Życia. Dzięki Kościołowi Narodowemu, k tóry  
ma w pływ na kształtow anie stosunków w pol
sko-am erykańskim  społeczeństwie, trzecie 
i czwarte pokolenie mówi po polsku. Dzieci 
śpiewały po polsku tak pięknie, że łzy w zru
szenia napłynęły  mi do oczu.

Po skończonym nabożeństwie Pierw szy Ks. 
Biskup polecił m i wygłosić Słowo Boże, o k tó
rym  Kościół Narodowy w nauce swej podaje: 
„Kapłan głoszący Słowo Boże w inien unikać 
w kazaniu osobistych wycieczek, lecz treścią 
Ewangelii Chrystusowej oświetlać wszelkie p ro
blemy życia współczesnego, wskazywać w ier
nym  drogę życia i drogę zbawienia, poruszyć 
serca współwyznawców, pozyskać ich dla 
Chrystusowej Praw dy i uczynić współbudow- 
niczymi Królestwa Bożego na ziemi.

Po raz pierwszy stanąłem  na tym  samym 
miejscu, z którego przez ty le  lat przem aw iał 
Pierw szy Proboszcz i Biskup w pierwszej pol
skiej katedrze narodowej — Ks. Franciszek 
Hodur. W ydawało mi się, że patrzą na mnie 
nie tylko księża biskupi, kapłani i zgromadzeni 
w ierni, ale patrzy  na m nie i ten, k tóry  porwał 
za sobą setki tysięcy rodaków, wychował setki 
kapłanów i zbudował Kościół polski, k tó ry  stał 
się ostoją w iary i źródłem polskości dla pol
skich tułaczy.

Do tego pierwszego publicznego 'w ystąpie
nia zupełnie nowym  środowisku byłem  p rzy
gotowany. Mówiłem wolno i spokojnie. Na 
twarzach słuchaczy malowało się zaintereso
wanie. Odbiór był dobry, co w znacznym  stop
niu pomagało mi w głoszeniu. Po skończonym 
kazaniu Pierw szy Ksiądz Biskup w yraził swoje 
zadowolenie.

O godzinie 14 odprawiłem  w mauzoleum Ks. 
Biskupa Hodura nabożeństwo żałobne i wygło
siłem naukę. Przed cm entarzem  stały setki aut,

k tóre przywiozły z różnych stron przedstaw i
cieli organizacji młodzieżowych. Punktualnie
0 godzinie 14 ustaw iły się z wieńcami delegacje 
z poszczególnych parafii. Pierw szy wieniec, zo
stał złożony przez delegację Kościoła z Polski, 
następne —■ przez księży biskupów, kapłanów, 
parafie  i tow arzystw a istniejące przy Kościele.

Kaplica-m auzoleum  w ypełniła się po brzegi 
w iernym i. M odlitewne skupienie m alo
wało się na twarzach zgromadzonych. W zrok 
ich kierow ał się tam , gdzie na ołtarzu wśród 
kwiatów w idniał obraz Chrystusa.

Delegacja Kościoła z Polski złożyła w  hoł
dzie W ielkiemu Polakowi — Organizatorowi 
Polskiego Kościoła Narodowego — wiązanki
1 wieńce kwiatów jako wyraz swojej miłości 
i przywiązania. Dziś u stóp Jego grobowca 
pragnę powiedzieć w im ieniu wszystkich kapła
nów i wyznawców Kościoła z Polski, że idea 
Kościoła Narodowego jako dar duchowy dla 
ojczyzny w k ra ju  W aszych Ojców żyje, rozkw i
ta i zwycięża.

Przyjechaliśm y do Stanów Zjednoczonych, 
aby złożyć hołd Ks. Biskupowi HODUROWI, 
aby powiedzieć o w szystkich naszych osiągnię
ciach, o blaskach i cieniach naszego życia. 
Uroczystości kościelne w  Scranton miną. Wy- 
jedziemy do Polski, aby tam  w dalszym  ciągu 
budować to, co tu ta j zostało rozpoczęte. Ks. 
Biskup Franciszek H odur nie żyje. U m arł wiel
k i Człowiek i wielki Kapłan. U m arł ten, k tóry  
pierwszy z ludem  polskim  bronił jego słusz
nych praw  na obczyźnie. U m arł K apłan, który  
naukę Chrystusa oblókł w polskie szaty, aby 
przypom inać ustawicznie tułaczom, że Jezus 
jest dla nich przystanią Praw dy i Spraw iedli
wości.

Dziś w tę wielką rocznicę 60-ciolecia Kościo
ła jesteśm y między wam i i oglądamy w spa
niały dorobek waszej pracy. Jesteśm y dumni, 
że Polacy potrafili zorganizować swój własny 
Polski i Narodowy Kościół. Ciężko pracujący 

_lud scrantoński postanowi} służyć Chrystusow i 
i dziś już możemy oglądać owoce tej zbożnej 
pracy. W szystko to można było wykonać, gdyż 
Ks. Biskup. Fr. H odur m iał za sobą lud głębo
ko religijny, k tóry  nie ustaw ał w swych dąże
niach. My, jako spadkobiercy Jego myśli, idzie
my drogą w ytkniętą przez Niego, gdyż w ierzy
my, iż spraw a Kościoła Narodowego z Boga 
wzięła swój początek. Po odśpiewaniu pieśni 
opuściliśmy w ciszy mauzoleum Ks. Biskupa 
Hodura.



CZARNA CHORĄGIEW 
NAD CHYLOŃSKIM KOŚCIOŁEM

Chylonia — to przedmieście Gdyni. Lud
ność - kaszubska i napływowa — przywiązana 
do religii, k tórej potrzebuje na codzień, ko
chała proboszcza Ks. dr. St. M aćkowiaka, od 
wielu lat swego duszpasterza. K apłan rzym 
skokatolicki, były przeor ojców dominikanów 
we Lwowie, człowiek o dużej ku lturze oso
bistej, wiedzy teologicznej, przewyższający
0 głowę swoich przew ielbnych sąsiadów, 
dzięki swej pracy, postawie społecznej i głę
bokiej trosce nie tylko o zbawienie, lecz
1 o życie codzienne w iernych pozyskał serca 
swych parafian.

Parafia św. M ikołaja w . Chylonii przodo
wała pod względem m oralnym  i gospodar
czym na terenie Gdyni. Zdawałoby się w nor
m alnych w arunkach, że wszyscy w inni być 
zadowoleni. Innego jednak .zdania byli czci
godni sąaiedzi, ks. kanonik Miszewski, ks. H i
lary  Jastak . Biada kapłanom  w Kościele rzym 
skim, k tórzy na lud postawili stawkę swego 
życia. W tym  systemie, gdzie ku lt jednostki 
stał się zasadniczym dogmatem wiary, można 
tylko bezkrytycznie słuchać i wbrew często 
w łasnej wierze głosić ludziom, że wszelka 
władza duchowa, a więc i jej zarządzenia od 
Boga pochodzą. P łynęły  przeto do Pelplina 
opinie, że Ks. dr M aćkowiak zanadto z pleb- 
sem trzym a, że wobec władz Państw owych 
jest zbyt lojalny, a K urii wiernopoddańczych 
hołdów co niedzielę nie składa. Doszły tam  
jeszcze jakieś ploteczki, no i pasztet gotowy. 
Ks. Bp. Kowalski, na tego rodzaju głosy ucha 
swego nakłonił i postanowił przenieść Ks. 
Maćkowiaka z Chylonii. K uria Biskupia jed
nak zdawała sobie sprawę, że jest on mocno 
w rośnięty w  parafię, że będą protesty, dlatego 
też uciekła się do swoistej dyplomacji. Roz
poczęły się szykany i walka podjazdowa. Jest 
rzeczą wiadomą, że wśród ludzi na świecie.. 
sam Pan  Bóg nie ma za sobą 100°/o, gdyż i On 
ma swoich osobistych nieprzyjaciół i dlatego 
n ie 'm ożna  wymagać, aby m iał wszystkich za 
sobą naw et najbardziej gorliwy duszpasterz. 
W ykorzystano tę sytuację. W czasie w izytacji 
pasterskiej w kw ietniu 1956 r. kilka „natch
nionych” parafianek napadło na ks. dr Mać
kowiaka w czasie spełnianych funkcji kapłań
skich i w obecności biskupa i innych dostoj
ników kościelnych kopały go, targały  szatami
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kościelnymi obrzucając przy  tym  stekiem 
obelżywych wyzwisk. Była to aż nadto w i
doczna prowokacja, aby go ośmieszyć, poni
żyć przed władzą kościelną i zgromadzonym 
ludem i bez wielkiego wysiłku za cenę k ilku
set dni odpustu dla „bohaterek” tego zajścia 
skończyć niewygodnego kapłana. Spraw a ta 
swój epilog znalazła w  Sądzie, k tó ry  ukarał 
„pobożne” niew iasty m anifestujące w swoisty 
sposób przywiązanie do Chrystusa i Kościoła.

C harakterystyczny i godny uwagi jest fakt, 
że mimo interw encji MO ks. Bp. Kowalski, jak 
w ynika z .zeznań złożonych przez niego w cha
rakterze świadka, nie zauważył tego incydentu 
i słów obelżywych pod adresem  Ks. Maćko
wiaka nie słyszał. Nie słyszeli ich także obec
ni inni dostojnicy kościelni. Lecz widziały to 
zajście i. słyszały obelgi setki prostych ludzi 
i im właśnie Sąd .dał wiarę.

Gdybym był na, miejscu Ks. Bp. Kowalskie
go, a Sąd w imieniu Rzeczypospolitej Ludo
wej odmówiłby wiarygodności moim zezna
niom, w yjechałbym  natychm iast do W atyka
nu, skoro mi w Polsce nie wierzą.

Gdy ten chwyt z napadem  kobiet zakoń
czył się fiaskiem i ks. M aćkowiak z tej spra
wy wyszedł zwycięsko, K uria Biskupia 
w" Pelplinie rozpraw iła się z nim szybko. De
kretem  biskupa ordynariusza ks. dr Maćko
wiak został przeniesiany niezwłocznie w stan 
spoczynku. W pełni sił twórczych w 60-tym 
roku życia został uznany za niezdolnego do 
adm inistrow ania parafią. Można adm inistro
wać całym  Kościołem, gdy się ma lat 80 
i więcej, można odm inistrować diecezją, gdy 
się ma lat 70 i więcej, ale na to trzeba być 
papieżem lub biskupem, pełnomocnikiem W a
tykanu  i stam tąd otrzym ywać nieomylne w y
tyczne.

Ks. dr M aćkowiak jak  karny  żołnierz pod
porządkował się tej decyzji i parafię opuścił. 
Rozpoczął się dram at w ierzących ludzi przy
w iązanych do swego kapłana, k tó ry  był ich 
bratem  i przyjacielem. Prośba błagalna podpi
sana przez 5 tysięcy ludzi do biskupa ordy
nariusza w Pelplinie o pozostawienie ks. Mać
kowiaka w Chylonii nie odniosła skutku. 
K uria Biskupia nim  dysponuje. I błąkali się



ludzie po sąsiednich kościołach, gdzie kapła
ni — słudzy* pańscy co niedzielą z takim  pa
tosem głosili kazania o miłości bliźniego, m i
łości nieprzyjacół, oczywiście z ambony.

Apostołki miłości zaś — Elżbieta M ałolep- 
sza, Anna Gierszewska, K lara W ołszlager, Lu
cyna Rumińska, Ostrowska, które w swoim 
czasie bru taln ie napadły na ks. d r Maćkowia
ka, przeświadczone, że uczyniły wielką przy
sługę Panu Bogu, klęczały na obu' kolanach 
i przystępow ały do Kom unii św.

Ks. Bp Kowalski zabronił ks. M aćkowiako
wi pokazywać się na terenie Chylonii, a jed
nego z wikariuszy, który  okazywał życzliwość 
byłem u proboszczowi, przeniósł na drugi ko
niec diecezji. Drugi zaś w ikariusz ks. K iau- 
ze, k tó ry  nie chciał być narzędziem  K urii 
przeciwko ks. Maćkowiakowi, także został 
już przeniesiony.

M ijały tygodnie. Wszelkie interw encje, skar
gi i prośby do kurii o powrót ks. M aćkowiaka 
a nawet wywieszenie przez parafian czarnej 
chorągwi na kościele pozostały bez echa. W al
ka parafian o swego księdza słabła, a wielu 
ludziom opadły w końcu ręce. K uria pelpliń- 
ska pozornie zwyciężyła. W łaściciele sklepów, 
warsztatów , m ałych przedsiębiorstw  zrezyg
nowali z dalszej walki o sprawiedliwość. 
„Chcemy żyć i dzieci wychow ywać” — powia
dają. „Kuria Biskupia przy pomocy okolicz
nych księży głosi cichy bojkot i w yludni nam 
w arsztaty  i sklepy.”

Pozostała jeszcze jedna grupa gdyńskich 
robociarzy, młodzieży i inteligencji, która 
zdaje sobie sprawę, że stała się kapłanowi 
katolickiem u dużego form atu i ludziom, któ
rych  do Boga prowadził, w ielka i nieodw ra
calna krzywda.

Redakcja nasza, która z wielką uwagą 
śledzi przebieg tej walki o sprawiedliwość 
chrześcijańską, do nich właśnie kieruje te 
proste słowa. Nie znajdziecie w K urii Bisku
piej ducha Chrystusowego — ducha miłości, 
sprawiedliwości i pokoju. Przedstawiciele 
Kurii i ich mocodawcy zapomnieli już daw
no, że Chrystus narodził się w stajn i między 
zwierzętami, że ubodzy, prości ludzie pierwsi 
złożyli Mu hołd i serca ofiarne, że pierwsi 
byli świadkam i Boskiego posłannictwa na 
ziemi. Im, pysznym, bogatym  spadkobiercom 
pogańskich cezarów w potrójnych koronach, 
w styd było, że ich Bóg urodził się w  stajni. 
Zbyt wielka była rozpiętość i przepaść głę
boka między ubogim Panem  a potężnym i 
sługami. Dlatego Jegó także uczyniono kró

lem, „Chrystusem -K rólem ” i złotą koronę 
wtłoczono na głowę, aby im był podobny, 
choć sam mówił o sobie; „Królestwo moje 
nie jest z tego św iata” .

Biskup w Pelplinie czy Gdańsku już daw
no przestał być pasterzem  owiec Chrystuso
wej owczarni. Jest on przedstaw icielem  dy
plom acji w atykańskiej podporządkowane] 
jednem u władcy, k tó ry  przy pomocy religii 
pragnie rządzić światem.

Nadeszły czasy, kiedy w ierzący katolicy 
zaczynają odróżniać ziarna Chrystusowej 
praw dy od im portow anych plew  w atykań
skich, a zasady apostolskiego katolicyzm u od 
cezaropapizmu dążącego do panowania nad 
światem. Zaczynają rozumieć, że między 
betlejem ską stajenką a pałacem  W atykanu 
jest przepaść nie do przebycia.

Rodacy, czy wy już zdołaliście pojąć tę 
prawdę? Jeżeli tak, to niech imię Pańskie 
będzie błogosławione. P rzypatrzcie się set
kom tysięcy Polaków, którzy już Chrystusa 
obrali za jedynego Pasterza i Zbawcę, a za
sady w iary katolickiej — za jedyne norm y 
swego stosunku do Boga i ludzi. P rzyjrzyjcie 
się Polakom katolikom, którzy zachowują 
suwerenność swej polskiej duszy, w wierze 
katolickiej znajdują szczęście i zbawienie. 
Przyjrzyćcie się państwom  na Zachodzie: 
Anglii, Szwecji, Norwegii, Danii, i innym  
krajom , k tóre już dawno swój stosunek do 
Boga ułożyły bez pomocy im portow anych 
przepisów. Czy nie w arto stworzyć na W y
brzeżu bastionu polskiego katolicyzmu, okna 
na świat polskiej myśli religijnej, godnego 
w ielkiej idei Polaków, k tórzy wolność nade 
wszystko kochają.

Nie znany nam jest stopień świadomości 
Wasizej i Waszej religijnej ku ltury . Jako 
wolny Polak i wolny katolik mam jednak 
do Was jedną prośbę. Nie zostawcie ks. dr 
Maćkowiaka, odepchniętego od ołtarza przez 
K urię rzym ską, samego wśród obojętnych 
i obcych ludzi. Podtrzym ajcie te ręce ka
płańskie, które w ciągu tylu, ty łu  lat bło
gosławiły Was i Wasze dzieci, karm iły Was

- chlebem anielskim  i spraw owały niekrw aw ą 
Ofiarę.

Pam iętajcie, że najw iększym  bólem ludz
kiej duszy i duszy kapłańskiej jest osamot
nienie i opuszczenie przez tych, k tórych się 
kochało i którym  się służyło przez lata.

Pam iętajcie, że tylko na cm entarzu jest 
spokój, a żywi ludzie w ierzący muszą w al
czyć o praw dę i sprawiedliwość, o niebo 
i chleba kawałek. Montwiłł
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Kochane dzieci!

Listy Wasze są miłe, ale 
bardzo do siebie podobne. 
Za mało piszecie o Sobie, o 
Waszej pracy i tym , co Was 
najbardziej interesuje. Z 
wielu parafii nie m am y od 
dzieci żadnej wiadomości, a 
przecież wszystkie  dzieci w  
Polsce umieją pisać. Nie 
w iem y na przykład nic o 
dzieciach w  Majdanie Leś- 
niowskim, w  Maciejowie, w  
Turowcu, w  Posadzie Jać
mierskiej i w  wielu jeszcze 
innych parafiach. Interesują  
nas te dzieci. One są prze
cież już urodzone w  Na
szym  Kościele. One nigdy  
nie spotkały się z modlitwą  
w  obcym języku, k tórej nie 
m ogłyby zrozumieć. Im  nig
dy ksiądz rzymskokatolicki  
nie postawił z  religii stop
nia — niedostatecznie i nig
dy nie polecił opuścić klasy  
za to, że rodzice należą do 
Kościoła Polsko-Katolickie- 
go. Kochane dzieci! Mija 
właśnie 35 lat od tej chwili, 
kiedy księża narodowi po raz 
pierwszy odprawili Mszę św. 
w języku  polskim w  Krako
wie. To by ły  inne czasy. 
Kościół nasz nie był praw
nie uznany. Nie wolno było  
do Kościoła należeć i słu
chać co niedzielę polskiej 
Mszy św. Mszę św. wolno 
było odprawiać tylko  po ła
cinie. Przeczytajcie sobie 
pierwszy artykuł w tym  
numerze „Naszego Posłan
nictwa” o tej sprawie. Re
sztę wyjaśnią W am  Wasi 
księga.

Dzieciom w szkole nie 
wolno było uczyć się pols
kiej religii. B y ły  one prze
śladowane przez rzym sko
katolickich prefektów  i 
znaczną część nauczycieli. 
Obecnie dzieci nasze mają 
równe prawa z innym i dzieć
mi, z k tórym i razem uczą 
się w  szkole i n ik t  ich prze
śladować nie ma prawa.

Drogię Dzieci! W y  musicie 
być uprzejme i grzeczne nie 
tylko dla Waszych księży, 
którzy  Was uczą religii. M u
sicie być grzeczne dla 
wszystkich nauczycieli, k tó 
rzy  Was uczą w  szkole, a 
którzy  chodzą do rzym skie 
go kościoła i z rzym skim  
księdzem katechetą związani 
są wspólną wiarą i przyjaź
nią. Kościół nasz polsko-ka- 
tolicki założony przez Chry
stusa, k tóry  także modlił się 
w swej ojczystej mowie, uczy  
miłości wszystkich ludzi, a .  
nawet miłości nieprzyjaciół, 
bo Pan Jezus tak czynić po
lecił. Musicie być grzeczne 
dla księży katechetów z koś
cioła rzymskokatolickiego, 
bo to też są nasi bracia, nasi 
rodacy i należy im  w yba
czyć, gdy są dla naszych 
kięży  nieuprzejm i i dla 
Was, bo oni zamiast czcić 
Boga czczą śmiertelnego  
człowieka  — papieża —  i 
głoszą, że jest zastępcą Bo
ga na ziemi. Winniście także  
żyć w  zgodzie serdecznej z 
dziećmi, które chodzą do 
kościoła rzymskiego. Pamię

tajcie, że rodzice ich sobie 
tego życzą, a rodziców nale
ży  słuchać. Jeżeli będziecie 
dla nich dobre, koleżeńskie, 
uprzejme, -jeżeli będziecie 
przychodziły im  z pomocą i 
radą, jeżeli będziecie szla
chetniejsze i lepsze od nich, 
jako wyznaw cy Chrystusowe
go Kościoła, to i one, gdy  
dorosną, poznają prawdę, po
rzucą obcą religię i pójdą za 
W am i Napiszcie do nas, czy 
obchodziliście rocznicę zor
ganizowania pierwszej pa
rafii polskiej i co ksiądz 
W am na ten  tem at mówił. 
Jeżeli macie jakieś zdjęcie 
grupowe, przyślijcie do R e
dakcji, a m y  umieścimy w  
„Słoneczku”. Jesteśmy cie
kawi, w  której parafii dzie
ci oszczędzają pieniądze na 
letnią wycieczkę w  czasie 
wakacji. M yślimy, że tego 
lata wiele naszych dzieci 
odwiedzi Warszawę, a jest 
tu  dużo rzeczy ciekawych, 
które każde dziecko polskie 
winno zobaczyć. Oczywiście 
kto będzie w  Warszawie, na 
pewno odwiedzi nasz kościół 
i naszą redakcję. Piszcie do 
„Słoneczka”, które czeka 
na Wasze listy. Z okazji 
rocznicy powstania pierwszej 
parafii w szystk im  dzieciom 
naszym życzym y, aby w y 
rosły na dzielnych ludzi, 
dobrych Polaków i ofiarnych 
wyznawców polskiego Koś
cioła.

Pozdrawia Was —
Wasz Ksiądz Opiekun
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Matka Piotrusia
Piotruś Korecki ojca nie 

pam iętał, a  m atka jego u- 
m arła przed sześciu laty. 
Miała takie jasne oczy jak  
i on, tylko nie tak  radosne. 
Oczy te pa trzy ły  w  niego 
niespokojnym  spojrzeniem. 
Był zawsze chłopcem  w e
sołym, burzliw ym  i żywym  
jak  iskra, * ile razy  jednak 
m atka p rzytu lała go do sie
bie gwałtow nym  ruchem  i 
długo, długo patrzyła w je
go twarz, jakby ją sobie 
chciała zapamiętać, tyle ra 
zy czuł, ■że wesołość w  nim 
gaśnie i jakiś niezrozum iały 
sm utek pada na niego jak  
cień czarny i zimny. Pow
tarzało się to coraz częściej, 
coraz częściej. Patrzy ł na 
m atkę rozum nie i widział, 
że jest bardzo blada, a jej 
oczy, wielkie i jasne oczy, 
tracą  blask jak  błękitne 
niebo, co starzeje  przed 
wieczorem. Razu jednego 
m atka powiedziała dziw
nie:

— Piotrusiu, nie patrz 
tak  we mnie...

I przym knęła oczy.
Kochał ją tak  gorąco, że 

każde jej słowo było dla 
niego święte. Już nie pa
trzył, lecz m yślał w dziecin
nym  sercu:

— Czemu oczy mojej 
m atki gasną?

M yślał o tym  i w szkole,
i wszędzie, i zawsze. Myślał
o tym , kiedy jej nie było w 
domu, -a nie było jej często, 
gdyż uczyła na mieście an
gielskiego języka, a on też 
był jej uczniem. W padała 
na krótką chwilę, siadała, 
ciężko dysząc i odpoczywa
ła z zam kniętym i oczami. 
P iotruś w tedy siedział ci
chutko, bez ruchu i nie 
śmiał odetchnąć. Wiedział, 
iże m atka zaraz, otworzy 
oczy, swoje jasne oczy i 
spojrzy na niegO' tak  cu
downie i tak  tkliwie, że w 
dzień najbardziej pochm ur
ny  zaświeci słońce. W tedy 
obejmował jej szyję i cało
wał jej oczy. Jednego dnia 
jednak stało się coś, co się 
dotąd nie stało nigdy jesz
cze. Przyszła tak  bardzo 
zmęczona, że wchodząc 
oparła się o drzwi; potem

ciężko usiadła i powiedziała 
cichutko:

— Och, jaka jestem  zmę
czona...

Odpoczywała z zam knię
tym i oczami, lecz otw arła 
je po krótkiej chwili. W te
dy  Piotruś ujrzał, że jej o- 
czy nie są jasne i że są peł
ne łez. Podbiegł k u , niej i 
nie um iał wypowiedzieć in 
nych słów, ty lko  te dwa, 
k tóre były jednym :

—■ Mamo, mamo
M atka chciała się uśm ie

chnąć, ale nie mogła, tak  
jakby ją coś zabolało. P rzy
tuliła go tylko do piersi, a 
P io truś słyszał, jak  jej ser
ce bije gwałtownie, szybki
mi, zmąconymi uderzenia
mi. W tedy zapytał nieśmiało:

—• Czy ciebie boli serce?
— Boli, synku, boli... — 

odpowiedziała cichutko.
Już tego dnia nie wyszła

i położyła się do- łóżka. Pio
tru ś  patrzył na nią p rzen i
kliwie, a ona zaczęła się 
uśmiechać jakoś inaczej niż 
dotąd, uśmiechała się jed
nak i znowu oczy jej tak  
pojaśniały jak  czyste wody, 
gdy na nie słońce swoje 
blaski kładzie. Potem  zaczę
ła mówić jakoś dziwnie. 
Zdawało się, że nie mówi, 
lecz chodzi po ogrodzie i 
zrywa kwiaty, te  tylko, co 
najpiękniejsze rozkwitły. 
Każde słowo było kwiatem :

— Kocham cię, Piotrusiu, 
dziecką moje jedyne... 
Uśmiechnij się, o tak... Czy 
zapam iętasz sobie, co ci po
wiem?

—■ Zapam iętam , m am u
siu!

— Więc pam iętaj, abyś 
m iał zawsze czyste serce... 
Ludzie są dobrzy, synku, i 
ty  zawsze bądź dobry dla 
łudzi... Nie czyń nigdy n i
komu żadnej krzyw dy, n i
kom u na świecie... Żadne
m u bożemu stworzeniu... 
Obyś nigdy nie był głodny, 
ale jeśli będziesz m iał odro
binę chleba, podziel się nią 
z tym, co nie m a an i okru
szyny. Czy będziesz o tym  
pamiętał, Piotrusiu?

— Będę!
M atka wyciągnęła ku 

niemu rękę i długo gładzi

ła go po głowie. Potem  
znowu zaczęła mówić:

— Bądź zawsze dzielny... 
Nie bój się żadnej pracy... 
Pan  Bóg cię nie opuści, 
dziecko moje... Kochaj r a 
dość...

Chciała jeszcze coś po
wiedzieć, ale, widać, zerw a
ła już wszystkie kw iaty 
w swoim biednym  ogródku, 
czym się bardzo zmęczyła. 
Działo się z nią coś złego. 
Przez kilka dni przychodzili 
jacyś ludzie, cicho ze sobą 
szeptali i patrzyli na Pio
trusia miękkim, dobrym  
spojrzeniem. Potem  go w y
prowadzili do sąsiadów, bo 
ktoś do m atki m iał przyjść 
bardzo ważny, tak  ważny, 
że go oznajm ili srebrnym , 
rozpłakanym  głosem m ałe
go dzwoneczka. Gdy go za
wołano z powrotem, poczuł 
że wszystko dookoła gdzieś 
się zapadło i jakby  rozpły
nęło się we mgle, a tylko 
oczy jego m atki pozostały, 
jasne i ogromne. Patrzyła 
w niego takim  mocnym 
spojrzeniem, jak  gdyby go 
ujrzała po raz pierw szy w 
życiu. Znowu się uśm iech
nęła! Przez ten czas, w k tó
rym  go tu nie było, w ym y
śliła pewnie jakieś śliczne, 
najpiękniejsze słowo, ale 
pewnie nie m ogła go sobie 
przypom nieć i dlatego zno
w u zam knęła oczy, powoli, 
bardzo powoli. P io truś za
wsze przym yka oczy, gdy 
sobie chce przypom nieć 
trudne słowo, tylko że je  po
tem  otwiera, a m atka już 
ich nie otworzyła. Nie p rzy
pomniała sobie i zasnęła z 
wielkiego sm utku. Pow ie
dzieli mu, że um arła.

P io truś m yślał uporczy
wie, jakie to mogło być sło
wo, którego nie usłyszał? 
Dobrze pam iętał o wszyst
kich, k tóre mu m atka słod
kim głosem powiedziała da
wniej; wiedział, że ma „ko
chać radość” . Jeszcze tego 
dobrze nie rozumie, lecz 
kiedyś zastanowi się nad 
tym  głęboko i pojmie, co to 
znaczy. Gdzie jest ta  ra 
dość? Skąd się ją bierze? Z 
czegO' się ją przędzie.
(W yją tek  z „Wielkiej Bra
m y ” Kornela M akuszyń
skiego).
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M a t a

g a r b u s k a
Pew na m atka miała je 

dyną córeczkę. Dziewczyn
ka była bardzo mała i b la
da i jakby nieco inna niż 
inne dzieci. Bo gdy m atka 
z nią wychodziła na spa
cer, przechodnie; często za
trzym yw ali się, oglądali 
się na dziecko i coś do sie
bie szeptali. A gdy dziew
czynka zapytyw ała matkę, 
dlaczego ludzie tak  dziwnie 
na nią patrzą, m atka za 
każdym razem  odpowiada
ła: „Bo masz na sobie taką 
śliczną nową sukienkę” . 
M aleńka zadowalała się 
tym  wyjaśnieniem . A gdy 
w racały do domu, m atka 
brała córeczkę w ram iona, 
całowała ją wiele razy  mó
wiąc: ”Mój kochany, słodki 
aniołku, co się z tobą sta
nie, gdy ja umrę? Nikt nie 
wie, jakaś ty  dobra i miła, 
nawet twój ojciec” .

Po pewnym  czasie m atka 
nagle zachorowała — i 
dziewiątego dnia zmarła. 
Zrozpaczony ojciec rzucił 
się na łoże zm arłej i chciai, 
by go pochowano wraz z 
żoną. Ale przyjaciele prze
m awiali mu do rozsądku i 
pocieszali go. Ojciec uspo
koił się i po roku znalazł 
sobie drugą żonę, piękniej
szą, młodszą i bogatszą od 
pierwszej, ale nie tak  do
brą dla jego córeczki.

Mała po śmierci swojej 
m atki od rana do wieczora 
siedziała w izbie na para
pecie okiennym , bo nie było 
nikogo, kto by z nią 
chciał pójść na spacer. To
też bardziej jeszcze pobla
dła i wcale nie urosła w 
ciągu roku.

Kiedy nowa m atka przy
była do domu, dziewczynka

pomyślała: „Teraz znowu 
będę chodziła na spacer za 
miasto, po słonecznych dro
gach i kwiecistych ścież
kach i będę oglądała tyle 
ślicznie ubranych dzieci” . 
Bo m ała mieszkała na w ą
skiej ciemnej uliczce, do
kąd słońce z rzadka tylko 
zaglądało. A na parapecie 
okiennym  można było d o j
rzeć tylko skraw ek błękit
nego nieba, tyle co chuste
czka od nosa.

Nowa m atka wychodziła 
codziennie przed południem
i po południu. Za każdym 
razem  ubierała się w prze
śliczną kolorową suknię, o 
wiele piękniejszą niż suk
nia, jaką pierwsza m atka 
kiedykolwiek posiadała. Ala 
dziewczynki nigdy ze sobą 
nie zabierała.

Aż nareszcie m ała dziew
czynka wzięła na odwagę i 
pewnego razu bardzo ser
decznie poprosiła macochę, 
aby ją z. sobą zabrała. Lecz 
nowa m atka stanowczo od
mówiła: „Masz chyba źle 
w głowie. Cóż by sobie po
m yśleli ludzie, gdybym się 
z tobą pokazała na ulicy? 
Przecież ty  jesteś garbata. 
G arbate dzieci nigdy nie 
wychodzą na spacer, siedzą 
zawsze w dom u”.

Mała zamilkła. A gdy 
macocha wyszła z domu, 
stanęła na krześle i p rzej
rzała się w lustrze: była 
rzeczywiście garbata, bar
dzo garbata.

Minęło lato i nadeszła zi
ma. Mała jeszcze bardziej 
pobladła i tak  osłabła, że

już nie mogła usiąść na ok
nie i musiała ciągle leżeć 
w łóżku. A gdy śniegułki 
w ychyliły z ziemi swe zie
lone główki, przyszła pew
nej nocy jej dobra m atecz
ka i opowiedziała jej, jak 
cudnie jest w niebie.

N azajutrz m ała dziew
czynka już nie żyła.

„Nie płacz, mężu! — rze
kła macocha. — Przecież 
tak  jest najlepiej dla bied
nego dziecka.” Mąż nie od
powiedział ani słowa, tylko 
milcząco skinął głową.

A gdy pochowano dziew
czynkę, spłynął z nieba 
anioł z wielkimi śnieżno
białym i skrzydłami, usiadł 
przy grobie i tak  weń za
stukał, jakby to były drzwi. 
Dziewczynka wyszła na ty 
chmiast z grobu. Anioł zaś 
oznajmił jej, że przyszedł, 
aby ją zabrać do ukochanej 
mateczki — do nieba. A 
gdy garbuska nieśmiało za
pytała, czy ułomne dzieci 
także wejdą do nieba, anioł 
odrzekł: „Dziecino kochana, 
wcale już nie jesteś ułom
na” — i dotknął pieców 
swoją białą ręką. N atych
m iast odpadł brzydki garb 
jak  duża, pusta skorupa. 
P o i nim  ukazało się dwoje 
białych skrzydeł anielskich. 
Dziewczynka rozpostarła je
i lekko, jakby już dawniej 
fruw ać umiała, razem  z 
aniołem w złotych blaskach 
słońca uleciała w błękitne 
niebo. Tam w gronie zba
wionych czekała na nią nie
zapomniana, dobra m ateczka
i wyciągnęła ku niej z m i
łością swe ram iona. Dziew
czynka wpadła w prost w 
jej objęcia.

R. J.
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Z Ż Y C I A  P A R A F I I

BYLIŚMY W  BOLESŁAWIU

W iatr dął śnieżycą od rana i zimno wciska
ło się w każdą tkankę ciała. W ygodnie usado
w iliśm y się z ks. T. M ajewskim  w pociągu, 
k tó ry  biegł do Katowic. Przystaw ał na każdej 
stacji, sapał, stękał, zabierał pasażerów i tak  
wlókł się, jakby jechał z pielgrzym ką do Czę
stochowy. Upłynęło kilka ładnych godzin, za
nim konduktor obwieścił Sosnowiec. W ysiedli
śmy. Nasze powłóczyste szaty odziedziczone po 
rabinach St. Testam entu i kapłanach rzym 
skich zw racały uwagę podróżnych.

Za kilka m inut siedzieliśmy w PKS-ie, któ
ry  pędził do Bolesławia. K ilka osób spogląda
ło na nas z życzliwością w  oczach. Jeden z po
dróżnych poprosił, bym  usiadł koło niego. 
„Ksiądz redaktor do nas?” — zapytał. Odpo
wiedziałem twierdząco. „Od pam iętnej w rześ
niowej niedzieli nie byłem  u was i ciekawym 
ogromnie, jak  się rozwija parafia i jakie m a
cie perspektyw y.” W toku przyjacielskiej po
gawędki mój rozmówca opowiadał o blaskach
i cieniach, o narodowcach i „kornobisach” . 
Nie spostrzegłem  się nawet, jak  w autobusie 
zrobiło się tłoczno i tak duszno, że oddychać 
było trudno. Ksiądz M ajewski — zmęczony 
urzędem  kancelarskim  — siedząc za nam i po
chrapyw ał z lekka. Po półtoragodzinnej podró
ży byliśm y w Bolesławiu. Na plebanii było jas
no, tylko trochę zimno. Pierw szy proboszcz ks. 
Gotówka i drugi — ksiądz Koc urzędowali 
w  kancelarii. W pierwszej chw ili naszą w izytą 
byli jakby  zaskoczeni. Po kilku już m inutach 
tem pera tu ra  się podniosła, dobre słowo na 
ustach gospodarzy i gorąca herbata znalazła 
się na stole. Mówić było o czym. Toteż na roz
mowie czas szybko płynął. Rozdzwoniły się 
dzwony, te  same bolesławskie, których dźwięk 
pierwszowrześniowy zapam iętałem  na zawsze,
i wzyw ały w iernych na codzienne nabożeń
stwo wieczorne. Odprawił je  sam proboszcz, ja 
zaś głosiłem naukę. Ludzi było kilkuset. 
Dzień powszedni, sobotni, w iatr, mróz i śnie
życa.

N azajutrz w niedzielę słońce wstało leniwie, 
jakby z chm urnej pościeli nie mogło się w y
grzebać. Śnieg dom ki i chaty  zaśnieżył tak, 
że drzw i otworzyć nie było można. Gospodarz 
Kościoła, Gomułka, „w ujem  parafialnym ” na
zwany, napracow ał się szczerze, zanim śnieg 
sprzed kościoła usunął.

Siedzieliśmy przy  oknie plebanii. Ciągnęli 
ludziska do kościoła nieustannym  ciągiem.

O 9-tej odpraw iłem  Mszę św. i do dziatwy 
wygłosiłem naukę. Ksiądz kanclerz M ajewski 
w asyście miejscowych w ikariuszy odprawił 
uroczystą sumę, ja zaś mówiłem kazanie. W y
pełnił się kościół po brzegi. Fatrzyło na mnie 
tysiące oczu. Pierw sza niedziela postu. Ew an
gelista M ateusz żywo odmalował kuszenie Je 
zusa. Każdy z nas od zarania praw ie do końca 
życia ulega przeróżnym  kuszeniom. To roz
dwojenie duszy ludzkiej między dobrem 
a złem tow arzyszy nam  stale. M usimy mieć 
w sobie coś z siły Chrystusa, by  się oprzeć 
kuszeniu, by nie zgubić się w  życiu. Słuchali 
ludziska, słuchali. Cisza była i spokój. Nie 
czuliśm y zimna, zawiei. Byliśmy na audiencji 
u Pana.

W czasie sumy złożyła ślubowanie Rada P a 
rafialna składajaca się z 67 osób. Podnosiły się 
żylaste ręce stw ardniałe od kilofa, od pługa, 
od młota, płonęły tw arze ściemniałe od żaru 
palenisk hutniczych, a usta w ym awiały tw ar
do: „Tak nam  dopomóż, Bóg”. W wierności dla 
Boga i w iary polsko-katolickiej, w wierności 
dla Kościoła i narodu, dla rodzin i parafii tak  
nam  dopomóż, Bóg.

Po sumie obiegła nas parafialna gromada. 
Życzliwości i czystej, ludzldej radości nie było 
końca. „Dobrze, żeście przyjechali. Powinniś
cie być tu  często. Chcemy wszyscy wiedzieć, 
że interesujecie się nami, że nasza dola nie 
jest Wam obca, a dzisiaj szczególnie tak  dużo 
siły nam  potrzeba.”

Pogrzeb w  Bolesławiu ś. p. Leśniaka
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K onduk t  pogrzebowy zbliża się do cmentarza

Udaliśm y się w raz z księdzem proboszczem 
na pierwsze posiedzenie Rady Parafialnej. 
Przew odniczący Rady, ob. Hondel, w krótkich, 
rzeczowych zdaniach powitał nas jako przed
staw icieli K urii Biskupiej i za przybycie ser
decznie dziękował w im ieniu zebranych i pa
rafii. W czasie zebrania zabieraliśm y głos 
z księdzem M ajewskim  w yjaśniając rolę i za
dania R ady Parafialnej w  naszym  dem okra
tycznym  Kościele. Między innym i zabrał głos 
ob. Owieczka, k tó ry  już dawno przestał być 
pokorną owieczką kieleckiego władyki, a stał 
się św iatłym  działaczem na niwie polskiego 
Kościoła, doceniając jego rolę i wartość w ży
ciu naszego narodu.

Jako przewodniczący sekcji m isyjno — pro
pagandowej postaw ił wniosek stw orzenia fun
duszu prasowego na „Nasze Posłannictw o” i na 
broszury inform ujące o naszym  Kościele. Na 
ten  cel wpłacił 100 zł. wzyw ając wszystkich 
zebranych, by  poszli za jego przykładem . 
W końcu miesiąca nie wszyscy mogli odpo
wiedzieć czynem  na ten  apel, lecz wszyscy 
zadeklarow ali gotowość poparcia in icjatyw y 
przewodniczącego., Złożono od razu 1000 zło
tych. „Proszę księży — m ówili inni członko
wie sekcji m isyjnej — tu  wciąż przyjeżdżają 
ludzie z Sosnowca, Olkusza, Sławkowa, Dą
browy Górniczej, oglądają Kościół, in teresu ją  
się nami, m y zaś nie m am y im co dać do ręki, 
co by mówiło, jaki jest ten Kościół, jakie są jego 
zasady. Tu jest front. W alka trw a wszędzie, 
a w y tam  p rzy  biurkach budujecie żyw y Koś
ciół Ludu Polskiego” . Ta praw da paliła, ale 
była 'to  praw da. Ta postaw a ludu i potrzeba 
Kościoła na codzień, i chęć w alki o jego przy
szłość um acniała naszą w iarę i nasze ducho
we siły. W yszliśmy z zebrania silniejsi.

Odwiedziłem mieszkanie, k tóre w pierwszych 
dniach organizowania parafii za plebanię słu
żyło. „Proszę księdza — mówiła p. W ieczorko- 
wa — czterdzieści egzem plarzy „Naszego Po
słannictw a” sprzedaję w  Sosnowcu każdego 
miesiąca. Jedna z pań oddaje w użytkow anie 
duże m ieszkanie dla potrzeb Kościoła — ksiądz 
tam  m usi pojechać” . Pojadę, pani W ieczorko- 
wa, pojadę. Niech się ty lko ociepli, niech 
słońce podniesie się wyżej, napraw dę pojechać 
muszę.

Zbliżała się godzina nieszporów.
Odprawiłem  Mszę św. i czułem się dobrze 

w tej wieczornej godzinie. Ks. T. M ajewski 
wygłosił kazanie.

Po nabożeństwie u księdza proboszcza zno
wu się zebrała sekcja m isyjna. Radzili od cze
go zacząć swoją działalność, aby ich praca by
ła owocna. Sprzedali dziś sporo egzem plarzy 
„Naszego Posłannictw a”. Zebraną kwotę 880 
zł. w płacili na ręce księdza proboszcza. Nie 
jest tajem nicą, że litera tu ra  nasza jest skrom 
na, że istotnie nie m am y popularnych publi
kacji, k tóre m ogłyby dotrzeć tam , gdzie ka
płan narodow y dotrzeć nie jest w  stanie. 
Ksiądz kanclerz M ajewski zaproponował prze
czytanie opowiadania E. Motwiłła, pt. „C hry
stus w  W atykanie” , k tóre m iał przy  sobie 
w  maszynopisie. Zasłuchali się wszyscy i przez, 
pół godziny — zdaje się — byli tam, w  pięk
nym. pałacu i śledzili zachowanie się papieża, 
gdy Chrystus się zjawił.

„Proszę księży —• mówił p. Owieczka — m y 
chcem y wydać tę pracę w łasnym  nakładem . 
Zbierzemy na ten  cel fundusze. Niech księża 
przystąpią do realizacji tej spraw y. W iceprze
wodniczący, Andrzej Zięba, w yraźnie w zru
szony, w ysupłał 100 złotych i w  milczeniu na  
ten cel je złożył. Oczy jego jednak mówiły.... 
Oczy czasem więcej wyrazić potrafią niż sło
wa.

Powzięto uchwałę, że sekcja m isyjna polsko- 
-katolickiej parafii w  Bolesławiu zbierze fun 
dusze na wydanie opowiadań. N aw et uw agi 
księdza proboszcza,' że na pierwszym  planie 
jest budowa dzwonnicy, kupno nasion i sztu
cznych nawozów, nie odniosły skutku. Było 
nam  miło, że wśród ludu jes t takie zrozum ie
nie, takie przeświadczenie o wartości d ruko
wanego słowa.

Obrady trw ały  dô  późna. Myślimy, że owoc
ne i w  skutkach błogosławione. Byliśm y lekko 
zmęczeni i żegnaliśm y się z naszym  „ak ty
w em ” kościelnym serdecznie jak  z braćmi.

Mój Boże, myślałem, jaka podatna rola serc 
polskich, jaka chłonna Chrystusow ej Praw dy. 
Siewców tylko potrzebą, siewców, k tórzy  od 
Jezusa wzięli swoją sukcesję i praw ne pełno
mocnictwo. Siewców, k tórym  Jezus, nie tylko 
biskup, nam aścił skronie i pieczęć do serca 
przyłożył. Siewców z prawdziwego zdarzenia, 
zdolnych do ofiar, wyrzeczeń, poświęceń, nie 
zaś przygodnych ludzi i rzem ieślników  w su 
tannach. Cała Polska stoi przed nam i otwo
rem  i „żniwo jest wielkie, tylko robotników 
m ało” .

Po kolacji odbyła się konferencja z miejsco
wym i kapłanam i, k tórych jest czterech. U sta
liliśm y znaczenie tego najdalej wysuniętego 
posterunku Kościoła i odpowiedzialności ka
płanów  za jego przyszłość.

N azajutrz po Mszy św. i śniadaniu pożegna
liśm y Bolesław i młodych kapłanów  — szer
m ierzy stojących na posterunku -—- ściskając 
im  dłonie i życząc siły duchowej z powziętą 
decyzją, że należy Bolesław przybliżyć ■ do 
W arszawy, a W arszawę do Bolesławia.

E. N.



W RADOSNĄ ROCZNICĘ

Każda rocznica to jakby  saldo, jakby  obli
czenie zysków i strat. Dziś gdy z perspektyw y  
60-ciu lat istnienia Kościoła w  Am eryce  i 35- 
-ciu w  Polsce oglądamy nasze dzieje, trudno  
zaprzeczyć, że nie było strat z w iny własnej
i z przyczyn zewnętrznych. Niewspółmierne są 
one jednak w  stosunku do naszych osiągnięć 
na polu religijnym, narodowym i społecznym.

Jest sprawą bezsporną, że Kościół Narodo
w y  w  Am eryce powstrzymał proces wynaro
dowienia Polaków i polskość na sto lat zacho
wał. Dotyczy to nie tylko  Polaków, których  
pod swoim sztandarem zgromadził. Rozwój 
bowiem Kościoła Narodowego zmusił hiemie-  
cko-irlandzką hierarchię rzymskiego Kościoła 
do szeregu ustępstw na rzecz — po macosze
m u  dotąd traktowanych ■— Polaków. Pozwa
lano im  zakładać szkoły parafialne i uczyć  
w nich języka  polskiego, jak też głosić kaza
nia i sprawować niektóre czynności religijne 

. w  mowie ojczystej.
Kościół Narodowy po raz pierwszy w  histo

rii naszej zespolił ze sobą w  jedną całość dwa 
zasadnicze pierwiastki psychiki ludzkiej: reli
gijny i narodowy. Stał się dlatego źródłem  
najlepiej pojętego patriotyzmu, k iedy dobro 
Kościoła jest dobrem narodu i odwrotnie.

Kościół Narodowy w  A m eryce  budził świa
domość społeczną wśród Polaków, uczył posza
nowania godności ludzkiej i dum y  narodowej. 
Kapłani narodowi stawali w  obronie braci Po
laków w yzyskiw anych  przez właścicieli kopalń
i fabrykantów i walczyli o sprawiedliwość. 
Czynili to nie w  imię jakiejkolwiek ludzkiej 
doktryny , lecz najlepiej pojętej Ewangelii. 
W alkę o suwerenność duszy polskiej łączyli 
z walką o równe prawo do bytu  na ziemi, ró
wność i sprawiedliwość społeczną. W yzysk  
człowieka przez silniejszych i bogatszych Koś
ciół nazwał pogwałceniem praw boskich i dał 
tem u  wyraz, jak żaden inny dotąd Kościół 
chrześcijański, w  rozszerzonym „Wierzę” 
uchwalonym na Synodzie. Walkę o równy po
dział dóbr materialnych między ludźmi  — 
dziećmi Bożymi  — uczynił nakazem religii.

Organizator polskiego Kościoła Ks. Biskup  
Franciszek Hodur, Jego Współpracownicy
i świeccy współwyznawcy mogli mieć prawo  
do słusznej dum y  nie ty lko  jako pionierzy  
polskości i k u ltu ry  narodowej w  anglosaskim  
morzu, lecz jako szermierze najlepiej pojętej

demokracji Chrystusowej w  Kościele katoli
ckim.

Jedynie Polacy w  ty m  skupisku różnych na
rodowości, jakim  są S tany  Zjednoczone, stwo
rzyli własny Kościół jako protest przeciwko  
wypaczeniu nauki katolickiej i akt samoobro
n y  przed wynarodowieniem. Kościół Narodowy  
w ytw orzy ł  tam  specjalny typ  człowieka, dla 
którego rełigia polska stała się potrzebą dnia co
dziennego jak chleb i powietrze, stała się t y m , 
co jest niezbędne w  każdym  dniu powszednim, 
nie zaś dodatkiem świątecznym.

Słynna konstytucja amerykańska, kons ty tu 
cja wolności nie uchroniła szermierzy Kościoła 
Narodowego od szykan i prześladowań ze stro
ny  hierarchii Kościoła rzymskiego i jej boga
tych  sojuszników. Zahartował się lud polski 
w  tej walce o prawo do by tu  i do samostano
wienia o swojej duszy, o drodze do Boga i ha
sło „Prawdą, Pracą i Walką zw yc ię żym y” 
uczynił programem działania.

K iedy po 150 latach niewoli Polska powsta
ła do samodzielnego bytu , wielu z tych, k tó 
rzy  znaleźli się za oceanem w  poszukiwaniu  
wolności i chleba, wracało „na ojczyzny łono”, 
aby wśród swoich rozpocząć życie od nowa. 
Przywieźli oni ze sobą nie tylko  uciułane gro
sze, które w  kopalniach antracytu w  górach 
Pensylwanii, w  zakładach Forda w  Detroit, 
Mich. nie przyszły im  łatwo, lecz również  
przywieźli ideę wolnego Kościoła, którą w y 
pełnili całe swe życie i nade wszystko  u ko 
chali. To był ich dar dla odrodzonej ojczyz
n y  — dar polskiego serca. Wielu z nich w ie
rzyło, że nowopowstała Polska wyzwalając się 
spod panowania trzech zaborców zrzuci także  
duchową obrożę nałożoną przez władców znad 
Tybru  u zarania naszych d z i e j ó y j Ż e  ucieleś
ni tę wielką ideę złotego w ieku  i zrealizuje  
pragnienie i tęsknoty jej najlepszych synów. 
Rozczarowali się szybko. Z by t  mocno wżarła się 

ta duchowa obroża w  ciało narodu, zby t  m o 
cno przez wieki została omotana jego dusza.

35 lat upłynęło pd chwili, gdy narodowi ka
płani w  Krakowie, a później w  Bażanówce, 
odprawili polską Mszę św. Szybko  dostrzegły  
siły_ ciemności grożące im  niebezpieczeństwo. 
Kościół, którego przecież bramy piekielne m a
ją nie zwyciężyć, i jego zwierzchnicy ulękli 
się k ilku  skromnych kapłanów polskich i P ier
wszego Biskupa, k tóry  w  ty m  czasie odioie-



BYDGOSZCZ HORODŁO
Dnia 19 stycznia 1958 r. odbyło się w  salce przy K o

ściele roczne parafia lne zgrom adzenie pod przew od
n ictw em  Ks. Dziekana Edw arda J a k u b a s a ,  który 
m odlitw ą do Ducha św. otw orzył zgromadzenie. N a
stępnie w  gorących słowach przem ów ił do zebranych, 
aby w szystkie spraw y dotyczące życia i rozw oju p a
rafii rozważano szczerze i rzeczowo. W dalszych swo
ich wywodach podkreślił Ks. Dziekan, że postawił, so
bie za cel, aby parafia  bydgoska stanęła na wysokości 
zadania i była przodującą placówką, przynajm niej 
w  dekanacie pomorskim.

Ze spraw ozdania wynika, że ogólny dochód w  roku 
1957 w ynosił zł 15.533,58. Na pozycje powyższe złożyły 
się następujące dotacje: ofiary zbierane w  kościele 
w  czasie nabożeństw  zł 8151.—, składki członkowskie: 
2654,50 gr., dobrowolne ofiary na potrzeby kościoła: 
1183.— i dochód z dzierżawy z dom u parafialnego przy 
ul. Dolina 29a — 2267,20.

W ydatki parafia lne w  roku 1957 stanow iły sumę 
zł 15,233.65 gr.

Z powyższych dochodów wypłacono w ynagrodzenie 
Ks. Proboszczowi, organiście, podatki, na adm inistrację 
i inne potrzeby konserw acyjne.

Saldo na rok 1958 zam yka się kw otą zł 309,97 gr.
Po spraw ozdaniu finansow ym  między innym i zabrał 

również głos ks. proboszcz, dziękując serdecznie w szyst
kim  za ich miłość i ofiarność dla dobra kościoła, rów 
nież specjalnie podziękował Tow. N iew iast za ich w iel
k i wkład, pracę i ofiarność w  parafii. P rosił dalej i za
chęcał ludzi do w ytrw ałości i pTacy w  budow aniu ko
ścioła, k tóry  musi sobie zdobyć zrozum ienie i rację  
by tu  w  całym społeczeństwie polskim. Br. Borowski 
także apelow ał ®do solidarności, szlachetności w szyst
kich wyznawców, zaś br. K araczun w ystąpił z propo
zycją odnowienia kościoła w ew nątrz i zewnątrz. Br. 
Ław niczak apelował o regu larne w płacanie składek, 
punktualnie grom adzenie się na nabożeństw a i zebra
n ia i aby pracą, m odlitw ą i w ytrw ałością rozszerzać 
parafię.

Po czym nastąpiło odczytanie przysłanego okólnika 
Nr 1/58 z K urii B iskupiej w spraw ie w yboru  Rad 
Parafialnych n a  rok  1958.

Przewodniczącym  w ybrany został br. Ław-niczek Jan, 
zastępcą br. Obarski Andrzej, sekretarz protok, s. H. 
Borowska, skarbnikiem  br. Cieżniewski S tefan, gospo
darzem  br. K araczum  Jan.

Na członków Kom isji Rewizyjnej w ybrano br. Bo
row skiego Józefa, W achowiaka S tanisław a i W rzesiń
skiego. Należy podkreślić z zadowoleniem w ielkim , że 
wszyscy' przeszli nie w iększością głosów, a le  jednogło
śnie, gdyż są to ludzie znani ogółowi, są nadto  p ra k 
tykujący, relig ijn i i oddani sercem ideologii Kościoła 
naszego. Zaraz po w yborach Ks. Dziekan E. Jakubas 
odebrał przyrzeczenie od now ow ybranej Rady, że bę
dą sum iennie i szczerze w y p ełn iać . powierzone sobie 
obowiązki dla chwały i rozkw itu  parafii.

S ekretarka 
(—) Helena Borowska

Proboszcz i Rada Parafialna w  Bydgoszczy

Horodło jest m ałą, p ięknie położoną osadą nad 
rzeką Bugiem w  powiecie hrubieszowskim . Tam  w łaś
nie w  roku 1930 po raz pierw szy zostało odprawione 
nabożeństw o w  języku polskim. Z powodu b rak u  od
powiedniego pomieszczenia Mszę św. odprawiono 
w  domu pryw atnym  jednego z parafian  M arcelego 
W aśkiewicza. O rganizatorem  para fii Polsko-katolic- 
kiej. w  Horodle był w ielki bojow nik o wolność r e 
ligijną ks. S tefan  K lepka. Ze świeckich w yznawców  
najw ięcej pracy i trudu  w  organizow anie para fii w ło
żyli parafian ie : M arceli W aśkiewicz — były kościelny 
para fii rzym. kat. w  Horodle, b racia Czerkasowie, 
A ntoni Patyjew icz, W incenty K orycki, Ja n  Dobrowol
ski, A ntoni Steciuk, rodzina W awrysiewiczów, Anna - 

' Turczynowicz, B ronisław a O lucha, A ntoni Boguski, S ta 
nisław  Adamowicz, S tanisław  Łuszczykiewicz, L eo
nard  Kuczyński, Feliks Sidorski, Jan  Chiliński, M i
kołaj Chilewski, Franciszek Gm urczak, W ładysław  
K onstantynow icz, rodzina Bazylewiczów, rodzina S aj- 
kiewiczów, rodzina Stadnickich, rodzina Frusów, 
rodzina W iełechów, rodzina Czerwińskich, rodzina 
Łuszczykiewiczów i inni.

Za staran iem  prob. ks. S tefana K lepki pobudowano 
w  tym że roku piękny drew niany kościołek, z wieżyczką 
strzelistą. Kościół został pobudow any na ziemi gro
m adzkiej. P arafia  korzysta ze cm entarza ogólnego. 
Ci, którzy pokochali ideę Kościoła Narodowego, a są 
to  przew ażnie rzem ieślnicy i m ałorolni gospodarze, 
n ie pozwolili się żadnym  sposobem odwieść od raz 
obranej przez siebie drogi.

Z dniem  18 grudnia 1953 roku  pracę dusz
pasterską objął ks. prob. Józef Sobala. S tan  p a
rafii pozostaw iał w iele do życzenia. Nie pozostało nic 
innego jak  zakasać rękaw y i zabrać się do trudnej, 
opornej pracy.

W kró tk im  stosunkowo czasie dokonano pow aż
nych inw estycji w  kościele: została położona podłoga 
i dokończono szalunku ścian, sprowadzono ław ki 
i am bonę, a R ada P arafia lna  na czele z A lfredem  
M uszalskim  przy pomocy Tow arzystw a N iew iast 
A. N. S. sp raw iła sz tandary  i chorągwie. Pobudo
w ano nową plebanię, k tó rą  nakry to  nową ocyn
kow aną blachą, poszerzono plac, kościelny i zasadzo
no w iele m łodych drzew. P arafia  posiada obecnie 88 
arów  ziemi ornej.

N iechaj m iłosierny Bóg obficie błogosławi naszej p a
rafii, by ta k  jak  dotychczas w  dalszym  ciągu słu 
żyła w iernie Bogu, um iłow anej Ojczyźnie i Kościo
łowi.

Ks. Józef Sobala
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SŁOWO OD REDAKCJI I DO REDAKCJI 
OD CZYTELNIKÓW ZZA OCEANU

Nadchodzą Hity zza Oceanu. Treściwe, miłe 
i uwagi w  nich zawarte najczęściej są słuszne. Cieszy 
nas ta miłość do Starego Kraju, która z tych  listów  
przebija, miłość do Kościoła, k tó ry  jest naszą wspól
ną sprawą, i troska o jego przyszłość. Już  tak dawno  
otrzym aliśm y list od czcigodnego Księdza Biskupa  
Józefa Kardasia ordynariusza diecezji zachodniej  
z  uwagami na temat „Naszego Posłannictwa”. Czci
godny Księże Biskupie! Podpisujemy się oburącz pod 
Jego spostrzeżeniami. Sam ą kry ty k ą  żyć nie można. 
Jak ju ż  czcigodny Ksiądz Biskup zauważył, zm ie
niliśmy tonację, choć z o fensyw y nie zrezygnujemy.  
Kontratak uw ażam y za najlepszą obronę. A tako 
wani jes teśm y stale i przeciwnicy  nasi nie prze
bierają w  środkach. Pracujem y w  trudnych warun-  
żach. Wdzięczni będziemy Księdzu Biskupowi za 
cenne uwagi nadsyłane nadal i za propagowanie  
„Naszego Posłannictwa” wśród naszych Braci. Ł ą
czym y najserdeczniejsze pozdrowienia.

Księdzu Proboszczowi Kazimierzowi Kisiewiczo-  
w i w  St. Louis, Mo U. S. A. dzięku jem y bardzo za 
pamięć o nas i za nadesłanie księgi pam iątkowej na 
adres naszej redakcji. Ksiądz proboszcz, k tóry  n a j
później opuścił S tary  Kraj  — w ychow anek sem i
narium krakowskiego  — w inien  być ambasadorem  
naszej Spraw y i je d n ym  z filarów pomostu budo
wanego w ostatnim  czasie m iędzy  Polonią a oj
czyzną. Ł ączym y pozdrowienia.

Ksiądz Senior L. Zawistowski.

Z  wielu powodów nie m ożem y z Księdzem Senio
rem polemizować na łamach „Naszego Posłannict
w a”. Zapewniamy jednak Księdza Seniora, że już po 
trzech miesiącach pobytu  w  Polsce zrewidowałby  
swój stosunek do szeregu zagadnień. Kościół N a
rodowy w  Am eryce pracuje w  zgoła odm iennym  
klimacie społecznym i religijnym n iż  m y  w  Polsce. 
Ksiądz Senior winien  zrozumieć, że Polska jest 
jeszcze kra jem  ultrapapieskim, gdzie 96°/'o ludzi na 
leży do Kościoła rzymskokatolickiego, że w  Polsce 
jeszcze się liczy, ile guzików jest przy sutannie, że

jeszcze wielu ludzi leczy się wodą cudowną z L our
des i medalikami z  Niepokalanoioa. Dlatego w  pra
cy swojej nie możem y nie liczyć się z psychiką na 
rodu, z jego mentalnością i pojęciami. Jeżeli zbyt  
oderwiemy  się od mas i ich pojęć, możemy pozostać 
na przedzie osamotnieni.  Prosimy o uwagi, które  
zawsze cenimy i łączym y pozdrowienia.

Profesor Doktor Marian Cieplak Somerset, Mass.

Za m iły  list skierowany na ręce Księdza Redakto
ra i za miłe słowa pod jego adresem dzięku jem y  
serdecznie. Pan Profesor wie o tym, że każdy Po
lak życz liw ym  słowem pieści słuch bardziej niż  n a j
piękniejszą melodią. Tacy ju ż  jesteśmy. Radzi byli
byśm y od Pana Profesora coś otrzymać do „Naszego 
Posłannictwa”, nó i coś dla ,,Naszego Posłannictwa”, 
bo każdy Polak jest dozgonnym dłużn ik iem  naszej 
ojczyzny. Pozdrawiamy serdecznie.

Pan dr Jan Dziura Lowell, Mass

Miło nam  jest przeczytać, że Pan Doktor jednym  
tchem czyta „Nasze Posłannictwo” oraz że się cie
szy, że „Posłannictwo” odżyło i że żyw ot jego bę
dzie trwały. Panie Doktorze, „Posłannictwo” jest 
szermierzem idei Narodowego Kościoła, którego Pan 
jest  wyznawcą i propagatorem. Dlatego miło nam  
jest zakomunikować, że jego żyw ot o tyle  będzie 
trwały, o ile jego rolę docenić potrafią nie tylko  
biedni, prości ludzie, k tórzy jak  często piszą, cze
kają z utęsknieniem  na jego przyjście, ale docenić, 
potrafią także i ludzie z w yższym  wykształceniem,  
ludzie lepiej sytuowani, k tórzy  z  groszem czy cen
tem  spotykają się częściej. A  wiadomo nam  w szys t
kim, że ani papier, ani drukarnia z nieba nie spada, 
ani na to nie łoży departament stanu, ani żaden in 
ny, ty lko  prości ludzie, k tórzy  Kościół Narodowy' 
kochają i pragną jego rozwoju i lepszej przyszłości. 
Licząc na pomoc w  naszej pracy ze strony Pana 
Doktora łączymy pozdrowienia.
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