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Matce Bożej w hołdzie!
0  Pani i Królowo nasza.

Stopniały śniegi i spłynęły lody, zazieleniły  
się pola i łąki, spóźniona wiosna hołd Ci składa 
serdeczny.

Niech tuszystlde kw ia ty  rozsiane po ziemi 
polskiej p ięknem  sw ym , barwą i aromatem  
uwielbiają Cię, M atko nasza Mila.

Niech wiatr wiosenny, szm er strum yków , 
szum  rzek naszych i naszego morza, którego fa 
le krw ią zabarwiły się naszą, wielb'.ą Twoje  
Św ięte Imię, Maryjo. Niech Cię wielbi swą pieś
nią radosną brać nasza skrzydlata.

Z Twoim  im ieniem  na ustach szli kiedyś do 
toalki o ziem,ię naszą, o spokój i szczęście swych  
rodzin nasi pradziadowie. Twego w zyw ali im ie
nia nasi tułacze, gdy na obcej ziem i wśród ob
cych ludzi za „krajem mogił i k rzy ży”, za wol
ną Polskę tęsknili.

Twego imienia, Maryjo, w zyw ali nasi ojco
wie i m atki nasze żegnając sw ych Synów  przed 
kilkunastu laty, gdy ojczyzny szli bronić przed 
wrogiem Twoim i naszym.

W ym aw iały Twe imię spieczone usta tych, 
którzy z dala od kraju i rodzin umierali w  osa- 
m otnieniu na w szystkich  frontach świata.

Im ię Twoje, Maryjo, było ostatnim słowem  
w ypow iedzianym  na śmiecie przez m iliony k o 
nających w  obozach śmierci. Im ieniem  Twoim  
nasz wierzący lud polski w ita każdy poranek
1 żegna zachodzące słońce.

Boś Ty sama, Promienna Panienko, jest Zorzą 
Poranną Wschodzącego Słońca — Jezusa Chry
stusa. Kto w ierzy w  Syna, ten  kocha Jego Mat
kę, bo tych dwóch istot rodzielić niesposób.

Niech więc rozbrzmiewają w  miesiącu Twej 
czci poświęconym pieśni nasze tęskne, jak tęskna  
jest dola nasza. Niech nasze siostry i dzieci 
nasze ołtarze Twe wieńczą najpięknejszym i 
kwiatami, jakie rodzi nasza ziemia. Rolnicy nasi 
jak za dni dawnych wierzą głęboko, że Ty u S y 
na Twego wyjednasz im  łaskę, że ich praca 
trudna obfite plony przyniesie. W szyscy, którzy  
pracują, wierzą, że bez błogosławieństwa Tw e
go Syna żadna praca nie wyda owoców, a serce 
ludzkie nie zazna szczęścia ni spokoju.

Kościół nasz św ięty Polsko-Katolicki weź w  
swą opiekę, Maryjo, bądź nam, którzy Ci serca 
składam y w  dani, Patronką i Przewodniczką.

Zdrowaś Maryjo!
Zdrowaś Maryjo! W  blasków powodzi goniec 

niebieski w  Twe wrota wchodzi i Oblubieniec 
płaszczem purpury okryw a białość Syjońskiej 
Córy. Zdrowaś Maryjo! O lutnio w  śnieniu! 
Rozgraj swą duszę na łask promieniu, bij w on
nościami jak cedr w świątyni, bo Pan w  Tw ej 
duszy zło ty siew czyni! '

Zdrowaś Maryjo! W  blasków potoodzi Moc 
Najwyższego w  Twe łono wchodzi i pierś dzie- 
wicza Uli ją  białą kw iat duszy swojej przemienia  
w  ciało. Zdrowaś Maryjo! Owoc Żywota Ty ja 
ko arka poniesiesz złota i z  dziewiczego w y-  
kw itnie łona ożywcza słodycz winnego grona.

Zdrowaś M aryjo' W  blasków powodzi goniec 
niebieski w  Twe wrota wchodzi i na Twe skro
nie owite złotem  m ży rózpylonym  słońca na
lotem.

Kazimiera Zawistowska
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ZAPRASZAMY NA STUDIA 
FILOZOFICZNO-TEOLOGICZNE

Kończy się rok szkolny. Przed wielu m łody
mi ludźm i staje problem  wyboru zawodu, kie
runku studiów, właściwej drogi życia. Trzeba 
poważnie się zastanowić. Zdobyte już w ykształ
cenie i gorące m łode serce sta ją  się podstawą 
do powstawania pragnień i postanowień, by 
stać się kimś dla społeczeństwa potrzebnym  
i pożytecznym!

W yrosło się już z dziecięcych m arzeń o w iel
kiej przygodzie, o łatw ym  bohaterstw ie. Żarzy 
się jednak w  młodzieńczej p iersi szlachetny 
ogień miłości do tego, co wzniosłe i dobre. 
Pulsuje żywe uczucie gotowości do czynu dla 
dobra św iata i ludzkości, i swego ojczystego 
k ra ju  i narodu.

Trzeźwe spojrzenie na otaczającą nas rzeczy
wistość każe stwierdzić, że z każdym  rokiem  
podnosi się w  naszym narodzie świadomość 
społeczna, że widać pęd do organizowania ży
cia na zasadach postępu, nauki i dem okratyz- 
mu. Rosną z dnia na dzień w ym agania w arun
kujące objęcie jakiegokolwiek społecznego sta
nowiska. Nauka i wiedza przestała już być 
własnością jakiegoś ciasnego grona wybrańców. 
Ludzie od swych przewodników i kierow ni
ków w ym agają gruntow nej, naukowej znajo
mości zagadnień z właściwej ich stanowisku 
dziedziny.

Dziś już to  jest rzeczą oczywistą, że jeśli 
się chce w  społeczeństwie i dla społeczeństwa 
coś znaczyć, trzeba dużo umieć i wiedzieć.

Obok tej praw dy nieuprzedzony, obiektyw 
ny obserw ator życia współczesnego zauważy 
niew ątpliw ie i inne zastanaw iające zjawiska. 
Na każdym  niem al kroku notuje się zanik tra 
dycyjnych autorytetów . Tracą moc obowiązu
jącą skądinąd najsłuszniejsze wskazania mo
ralne. Chwieje się podstawowa kom órka spo
łeczna — rodzina. W ielu młodych ludzi schodzi 
na manowce. Szerzą się wszelkiego rodzaju 
przestępstw a i nadużycia. W zdrow ej, większoś
ci społeczeństwa stan  ten budzi poważne oba
wy.

W ielu i słusznie szuka rozwiązania tych  pro
blemów przy pomocy religii, w  oparciu zasad 
m oralnych o praw dy nieprzem ijające, w  życiu

z w iary, w  odrodzeniu się człowieka i społe
czeństwa w Chrystusie. Żywią głębokie przy
wiązanie do religii Chrystusowej. Poryw a ich 
urok  wspólnej modlitwy. Głęboko odczuwają 
potrzebę pomocy sakram entalnej. Pragną brać 
żywy udział w  obrzędach i życiu swego Kościo
ła, będąc jednocześnie ludźm i postępowymi, 
w iernym i synam i Ojczyzny.

Nie znajdują jednak tego wszystkiego 
w  św iątyniach rzym skich, w  których panuje 
obca mowa, gdzie na pierwszy plan wysuwa 
się cześć jednostki-człowieka, przypisującego 
sobie a trybu ty  Boże. Gdzie na każdym  kroku 
spotyka się z nieubłaganym  form alizm em  
i tępieniem  samodzielnej myśli. Absolutne 
jedynowładztwo, kacykostwo i izolacjonizm 
dućhowych rzym skich, poświęcanie człowieka 
dla przepisów niekiedy absurdalnych, uprze
dzenie do reform  społecznych szukających 
sprawiedliwości i straszliw a nietolerancja — 
nie mogą odpowiadać współczesnemu m yślące
m u człowiekowi. Cały ten  średniowieczny 
rzym ski balast przesłania istotę wiecznie ży
wej, miłością prom ieniującej nauki Chrystuso
wej.

Trzeba ludziom szukającym  Boga i w łaści
wej organizacji życia religijnego pokazywać 
drogę. Rozniecać jasny ogień miłości Boga 
i miłości ku  ludziom. Trzeba nie um iejących 
pouczać, w ątpiącym  radzić.

Przyjacielu! Czy nie przychodzi Ci czasem 
m yśl, by poświęcić się ideałom  najwyższym? 
Czy nie pociąga Cię zaszczytna funkcja łączni
ka między zachw ianym i niekiedy sumieniami 
ludzkim i a Bogiem samym?

Bieleją łany na n iw ie Pańskiej — żniwiarzy 
potrzeba! Czekają rzesze na nauczycieli i prze
wodników! Zadanie wzniosłe i zaszczytne! 
Cel święty!

System atyczne studia filozoficzno-teologicz
ne sekcji Teologii Starokatolickiej w  Chrześci
jańskiej Akadem ii Teologicznej w  W arszawie 
i rzetelna praca nad sobą, przy łasce i pomocy 
Bożej, pozwolą Ci stać się w  przyszłości spraw 
nym  i użytecznym  pracow nikiem  w winnicy 
Kościoła Polsko-Katolickiego.
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SAKRAMENT KAPŁAŃSTWA

Skąd się wzięła h ierarchia kościelna?
Ewangelista Łukasz opowiada, że pewnego 

wieczoru Chrystus „wyszedł na górę modlić się 
i nocował na m odlitwie, a gdy stał się dzień, 
zawołał uczniów swoich i w ybrał dwunastu 
z nich, których apostołami nazw ał11 (Łuk. 6.12). 
W yraz „apostoł" oznacza posłańca, który  uczy 
i działa w  im ieniu swego mocodawcy. Chrystus 
niejednokrotnie podkreślał w ielką rolę Aposto
łów, a przed swym odejściem  przekazał im 
boską w ładzę następującym i słowy: Dana mi 
jest władza na niebie i na ziemi: idąc tedy na
uczajcie wszystkie narody" (Mat. 28.12).

Zatem  z woli Chrystusa powstała w  Kościele 
grupa ludzi dzierżących św iętą władzę. Po
w stała hierarchia. Apostołowie byli pierw szy
mi hierarcham i i-władzę w  chrześcijaństw ie za
częli wykonywać w  dniu Zesłania Ducha św. 
Lecz już w początkach istnienia Kościoła obok 
Apostołów w ystępują ich pomocnicy, prezbite
rzy i diakoni. T ak  jedni, jak  i drudzy poma
gają Apostołom nie tylko w  adm inistracji ko
ścielnej, ale sp raw ują też święte obrzędy re 
ligijne. Apostoł Jakub  w swym liście poleca 
wzywać prezbiterów  do chorych, nad którym i 
m ają się modlić i namaszczać „olejem  w  Imię 
Pańskie11 (5,14). Diakoni głoszą ewangelię, (św. 
Szczepan), udzielają chrztu (Filip), rozdają 
eucharystię.

Oprócz pomocników w osobach prezbiterów  
i diakonów. Apostołowie mianowali swoich na
stępców zwanych biskupam i (nazwa ta  pochodzi 
z greokiej nazw y episkopos, czyli nadzorca). 
Sw. Paw eł w  swych listach do Tymoteusza 
i Tytusa pisze w yraźnie, jakim  wymaganiom 
w inien odpowiadać biskup.

Jak  Apostołowie przekazywali swą władzę?
Swoich następców, biskupów, prezbiterów  

i diakonów, Apostołowie wyznaczali specjal
nym  obrzędem, zwanym  „w kładaniem  rąk 11 na 
głowy kandydatów . Oto fakty wzięte z „Dzie
jów Apostolskich11

„Tedy poszcząc i modląc się, i włożywszy na 
nich ręce (na Paw ła i Barnabę) odpraw ili ich11 
(13,3.

„A gdy postanowili (Paweł i Barnaba) im 
kapłany przez włożenie rąk  w  każdym  Koście
le i m odlili się z poszczeniem, polecili ich Panu 
(14,22). „Tych (wybranych na diakonów) po
staw ili przed oczyma Apostołów, a modląc się 
(Apostołowie) włożyli na nich ręce (6,6).

Ten obrzęd relig ijny  udzielał specjalnej łaski, 
co potwierdza Apostoł Paw eł w  listach do (bi
skupa) Tymoteusza: „Nie zaniedbaj łaski, k tóra

jest w  tobie, k tóra ci dana jest przez m odlitwę 
z kładzeniem  rąk  kapłaństw a11 (1. Tym. 4,14).

„Napom inam  cię, abyś wzniecał łaskę Bożą, 
k tóra jest w  tobie przez włożenie rąk  m oich1' 
(2 Tym. 1.6).

Święcenia są sakram entem .
Z dotychczasowych uwag o sakram entach 

św. wiemy, że sakram entem  jest obrzęd reli
gijny ustanowiony przez Chrystusa i udziela
jący specjalnej łaski. Takim właśnie obrzędem  
są ceremonie zwane popularnie święceniami. 
Potw ierdzają to nie tylko wyżej przytoczone 
słowa Pism a św., lecz i cała tradycja  Kościoła 
Powszechnego.

I tak  św. Grzegorz z Nyssy pisał w  swej 
„Mowie o chrzcie1': „Ta sama siła (co w  Chrzcie) 
także i kapłana czyni dostojnym  i czcigodnym, 
oddzielonym (kleros) przez święcenie od reszty 
ludzi. Gdy bowiem przedtem  był jednym  z lu 
du, nagle staje się nauczycielem, przełożonym, 
doktorem  pobożności i zarządcą ukry tych  ta 
jem nic i choć (zewnętrzne) jest niezmieniony, 
to przecież przez niew idzialną siłę i łaskę m a 
niew idzialną duszę zmienioną na lepszą".

Sw. Jan  Chryzostom tw ierdził: „Gdyby i te 
raz nie było łaski Ducha św., nie m ielibyśmy 
kapłanów, bo bez zstąpienia Ducha św. te* świę
cenia nie byłyby możliwe" (Hom. o zm art- 
wychwst.).

H istoryk Kościoła, Euzebiusz z Cezarei, p i
szący na początku IV wieku, podaje w  swej 
„Historii Kościoła" fak t wyświęcenia Oryginesa 
na kapłana przez włożenie rąk  biskupów  z Je 
rozolimy i Cezarei (6, 8, 4) oraz kilka innydh 
święceń.

N ajstarsze księgi liturgiczne Kościoła 
Wschodniego świadczą, że święcenia kapłań
skie zawsze były uważane za praw dziw y sa
kram ent. A kt m ianowania kogoś biskupem, 
prezbiterem  czy diakonem  nie by ł nigdy uważa
ny za zwykły akt przekazania władzy adm ini
stracyjnej, lecz zawsze uchodził za ak t relig ij
ny, za obrzęd przelania na m ianowanego mocy 
Ducha.

Stopnie sakram entu kapłaństwa
Hierarchia kościelna jako władza adm inistra

cyjna została rozbudowana dość szeroko.
Hierarchia jako władza święta, jako kapłań

stw o ma trzy  stopnie: biskupstwo, prezbitera t 
i diakonat. Należy to podkreślić w  tym  celu, 
by do sakram entu kapłaństw a nie wliczono in
nych urzędów, k tó re  są pochodzenia kościel
nego. Do urzędników  kościelnych, k tórzy nie 
otrzym ują sakram entu kapłaństw a, należą (w 
Kościele Zachodnim): subdiakoni, akolici,



egzorcyści, lektorzy i ostiariusze. W pierwszych 
wiekach subdiakoni pom agali diakonom, ako
lici zaś subdiakonom  w  spełnianiu litu rg ii 
przez biskupa. Natom iast egzorcyści, opiekują
cy się chorym i (energimenami), lektorzy czy
tający  pewne uryw ki Biblii podczas zwykłych 
nabożeństw, oraz ostiariusze pilnujący wejścia 
do św iątyni, nie byli związani z liturgią bez
pośrednio i pozostawali na swych stanowiskach 
przeważnie do końca swego życia, gdyż byli 
traktow ani podobnie, jak dziś trak tu jem y  ko 
ścielnych i organistów.

W Kościele W schodnim z tych tzw. niższych 
święceń są tylko dwa, a mianowicie: hipodia- 
konat i lektorat.

Obrzędy święceń kapłańskich
Jak  świadczy list Klemensa do K oryntian 

(44,2), przy  obiorze na stanowiska hierarchicz
ne w  początkach 2-go w ieku brano pod uwagę 
zgodę całej gm iny kościelnej, a więc i chrześ
cijan świeckich. Z tego okresu pozostał przy 
święceniach zwyczaj zwracania się do obecnego 
w  kościele ludu o w yrażenie opinii o kandyda
cie do święceń. Obecnie jest to tylko form al
ność, gdyż władze kościelne m ają obowiązek 
poznać dokładnie kandydata na kapłana. Ten 
okres poznania odbywa się podczas studiów 
teologicznych, na początku których kandydat 
wdziewa szatę duchowną, czyli sutannę, i na 
znak oddzielenia od świeckich biskup wycina 
m u na głowie tonsurę. Odtąd kandydat na 
kapłana należy już do k leru , czyli do grupy 
ludzi odzielonych od wyznawców świeckich, 
laików.

Święceń — do prezbiteratu  w łącznie — 
udziela jeden biskup, natom iast sakry bisku
pie mogą udzielać trzej biskupi. Tak postano
wiono w  r. 314 na synodzie w  Arles. Nie wolno 
dawać jednem u kandydatow i wszystkich świę
ceń od razu, gdyż w inien wykonywać jakiś czas 
funkcje każdego święcenia. Ma to też znacze
nie wychowawcze, gdyż w yrabia w  kandyda
cie przeświadczenie, że godności kościelnych 
nie zdobywa się łatwo, a człowiek ceni tylko to, 
co przychodzi m u z trudnością, na co musi 
ciężko zapracować. Nawiasem należy wspom
nieć, że stan kapłański jest specjalnym  zawo
dem, k tó ry  można wykonywać tylko po odpo
wiednim  przygotowaniu.

Przy każdym  święceniu odpowiednim mo
dlitwom  towarzyszy podawanie naczyń kościel- 
no-liturgicznych symbolizujących władzę, jaką 
daje święcenie. Np. odźwierny otrzym uje k lu 
cze, lek tor —  księgę Pism a św., akolita — 
am pułki z w inem  i wodą, subdiakon — kielich 
i paterę, diakon — ewangelię, prezbiter kielich 
z w inem  i hostią, biskup —  ewangelię i pa
storał. Jednak  istotnym  aktem  tego sakram en
tu  jest — jak za czasów apostolskich:— w kłada
nie rąk  na głowę diakona, prezbitera i biskupa.

Sakram ent kapłaństw a, podobnie jak  sakra
m ent chrztu, daje n iezatarte  znamię, czyli cha
rak ter. Raz ważnie udzielone święcenia są waż
ne na całe życie, nie wolno ich powtarzać.

Dodatkowe w yjaśnienia
1) Wiadomo, że w  Kościele Powszechnym 

kapłanem  może być tylko mężczyzna. Tak było 
już w  czasach apostolskich. Było wprawdzie 
stanowisko diakonis, ale one opiekowały się 
tylko chorym i z ram ienia Kościoła, pomagały 
przy  nauczaniu n iew iast zasad w iary  oraz przy 
ich chrzcie (przez zanurzenie). W listach Paw ła 
czytamy, że diakonisy w inny mieć ukończone 
60 la t życia i cieszyć się dobrą opinią. Ale 
tenże św. Paw eł pisze: „Niewiasty niech milczą 
w Kościele, albowiem nie dopuszcza się 
im  mówić, ale poddanym i być“. (1. Kor. 14,34). 
Tretulian pisał: „Nie poziwala się  niewieście 
w Kościele mówić ni chrzcić, ani ofiary skła
dać, ani żadnego kapłańskiego urzędu sobie 
przywłaszczać".
Sw. Epifaniusz powiedział: „Nigdy odkąd świat 
św iatem  nie spraw owała niew iasta urzędu 
kapłańskiego".

2) Przym usowy celibat duchownych w pro
wadził u  siebie Kościół rzym ski w  11 wieku. 
W Polsce udało się wprowadzić przym usowy 
celibat w  całkowicie dopiero w  16 wieku. Wie
my, że ani Apostołowie, ani k ler w  pierwszych 
w iekach chrześcijaństw a nie m iał nakazu żyć 
w  stanie bezżenym. Kościół Polsko-Katolicki, 
Narodowy naw iązując do innych zwyczajów 
Kościoła Pierw otnego nie uznaje również przy
musowego celibatu swoich kapłanów i bisku
pów, pochwala jednak i popiera dobrowolny 
celibat zachowywany szczerze nie- tylko dla 
oka ludzkiego, ale dla osobistego udoskonale
nia i większej chwały Bożej.

3) Kościół Chrystusow y m usi też być Kościo
łem Apostolskim, czyli święta w ładza jego ka
płanów i biskupów winna się wywodzić od 
Apostołów, a przez nich od Chrystusa. Tę ciąg
łość nazyw am y sukcesją apostolską. Biskupi 
Kościoła Polsko-Katolickiego otrzym ali sakrę 
z rąk  hierarchów  uznanych przez cały Kościół 
Powszechny, jego kapłani otrzym ali święcenia 
z rąk  biskupów m ających sukcesję apostolską. 
Kościół Polsko-Katolicki jest Kościołem Apo
stolskim i w iernie strzeże tego przym iotu, gdyż 
tylko ważnie wyświęceni kapłani mogą udzie
lać Sakram entów  świętych.

Aby w Kościele Narodowym  nie zabrakło 
nigdy dobrych kapłanów, wszyscy w ierni w inni 
nie tylko modlić się o nowe powołania kapłań
skie, ale w inni też wyszukiwać i pielęgnować 
te  powołania w  swoich rodzinach pam iętając, 
że ty lko z bogobojnej, dobrej rodziny może 
w yjść bogobojny, dobry kapłan.

Ks. S. M orawski
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Ks. Dr K. NOWECKI

WIARA JEST ŁASKĄ

A. Religia jest niew ątpliw ie w  świecie zja
wiskiem najbardziej powszechnym i znanym  od 
najdaw niejszych czasów. Bogactwu form  kultu  
religijnego u różnych narodów i plemion i w 
różnych czasach również trudno by nakreślić 
granice. Podobnie rzecz się m a z przedmiotem 
ku ltu  religijnego. Na przestrzeni dziejów czło
wiek czynił przedm iotem  kultu  religijnego m. i.: 
wodę, ogień, rozliczne zwierzęta, słońce, a rów 
nież i ludzi. Tylko nieznaczna część ludzi zacho
wała starą  w iarę w  jednego Boga.

Niemal dwa tysiące lat tem u Jezus Chrystus 
jako Syn Boży narodził się z Najświętszej Maryi 
Panny za spraw ą Duchai Świętego, a po trzy
dziestu latach rozpoczął w  Palestynie publiczną 
działalność. Ówczesnym zwyczajem zgromadził 
przy sobie grono uczniów i rozpoczął głosić im 
i coraz rosnącej liczbie ludzi naukę o właści
wym  pojmowaniu jedynego Boga. Przedstawił 
się jako Syn Boży, Mesjasz, w ysłannik Boga. 
Czynił cuda. Po śmierci krzyżowej zm artw ych
wstał, a  powoławszy zwierzchnictwo dla konty
nuowania swej nauki i sprawowania ustanowio
nych skaram entów i zapewniwszy dziełu tem u 
pomoc Ducha Świętego, w stąpił do nieba. Tak 
powstało chrześcijaństwo i jego organizacja 
Kościół Katolicki. W ten  sposób przez Jezusa 
Chrystusa otrzymaliśmy nową religię, religię 
wywodzącą się od Boga i do Boga prowadzącą.

REHABILITACJA KS. SEN. EDWARDA 

NARBUTT - NARBUTTOWICZA

Generalna Prokuratura PRL wystąpiła z 
wnioskiem do Sądu Najwyższego ' o rewizję 
nadzwyczajną w sprawie ks. E. Narbuttowicza. 
Sąd Najwyższy wyrok uchylił kierując sprawę 
do Sądu Wojewódzkiego do ponownego roz
patrzenia. Sąd Wojewódzki wyrokiem swoim 
z dnia 29.111.58 r. sprawę karną przeciwko ks. 
sen. E. Narbuttowieżowi umorzył dla braku 
wszelkich podstaw do ścigania — rehabilitując 
tym samym całkowicie tego zasłużonego dla 
Kościoła kapłana.
Kanclerz Kurii Biskupiej 
(ks. Tadeusz Majewski)

Biskup Ordynariusz Kościoła 
(ks. Julian Pękala)

B. Na pojęcie religii składają się wprawdzie 
trzy czynniki: prawo moralne, ry t i ceremonie, 
które wiążą jej wyznawców, ale istotą religii 
jest wiara. W iara też stanow i nie tylko najisto t
niejszy elem ent, ale i najpodstawowszy w aru
nek chrześcijaństwa. Czy wobec tego wierzyć 
znaczy w religii chrześcijańskiej to samo co 
chcieć? Nie! P rzyjrzyjm y się więc nieco bliżej 
tem u problemowi — problemowi w iary w świe
tle  teologii katolickiej.

I. Natchniony autor czwartej ewangelii, św. 
Jan , w  pierwszej części trzeciego rozdziału 
przytacza pełną głębokich myśli' rozmowę 
Chrystusa z Nikodemem. Ks. dr Dąbrowski w 
kom entarzu do tłum aczenia Pisma św. Nowego 
Testam entu wyjaśnia, że .,Nikodem był człowie
kiem  sanhedrynu w grupie reprezentującej 
arystokrację żydowską”. Otóż Nikodem „przy
szedł do Jezusa w  nocy i rozpoczął z Nim dia
log. Między innym i zdaniami Pan Jezus powie
dział: „Nie dziw się, im  ci powiedział musicie 
się narodzić na nowo. W iatr kędy chce, wionie, 
i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przy
chodzi i dokąd zdąża’1... W icher sym bolizuje 
Ducha Świętego. Nowe życie tchnie w  człowie
ka chrzest św. Szafarzem chrztu i jego skutków 
jest Duch Święty. I jeśli się kto nie narodzi na 
nowo — w  Duchu Świętym  — nie może ujrzeć 
Królestwa Bożego”. Ale — to nie powinno prze
rażać Nikodema — pisze Tonna B arthet (Les 
evangiles, t. II, str. 21,5 Paris, 1933), ponieważ 
Duch Święty, k tóry  jest źródłem też odrodze
nia duchowego; udziela się, komu chce. „Duch 
Święty udziela się komu chce — stanowi też 
punkt wyjścia w  rozważaniu procesu powsta
wania w  człowieku wiary. _ Początek znajduje 
się w  Bogu, nie w  człowieku. Odrodzenie du
chowe, przyjęcie chrztu, akt wiary, pierwszy 
akt w iary u dorosłego, nie zależy od człowieka, 
zależy wyłącznie od Boga.

Chrystus Pan w yraźnie powiedział: „Nikt nie 
może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Oj
ciec, który  m nie posłał” (Jan VI. 44). A nieco 
dalej w  tej samej ewangelii Chrystus Pan w ra
ca do tego samego zagadnienia, do początku 
w iary i mówi: „Są między wami tacy, którzy 
nie wierzą... Dlatego powiedziałem wam, że nikt 
nie może przyjść do mnie, jeśliby m u nie było 
dane od Ojca mego” (65—66 Tę w yraźną naukę 
Pana Jezusa,-że uwierzyć, czyli przyjść do Boga, 
nie może n ik t sam  z siebie, a musi być przez
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Boga powołany, sprecyzował też II Synod Ara- 
zyjski stanow iąc: „Jeśli k to  mówi, że tak  wzrost 
jak  i początek w iary  i sama chęć wierzenia... 
nie przez dar łaski, tj. przez natchnienie Duch 
Sw., lecz w  sposób naturalny  w nas jest, taki 
jest przeciwnikiem  apostolskich dogmatów”. 
Sobór ;zaś Trydencki, który  w Kościele rzym s
kim  usiłował dokonać poważnych reform, tak 
sprawę przyjścia do Boga .i zjednoczenia z Nim 
określa: „początek uspraw iedliw ienia u doros
łych pochodzi od uprzedniej łaski Boga przez 
Jezusa Chrystusa... tak , że człowiek bez łaski 
Boga nie może się ani ruszyć swą wolną wolą 
ku uspraw iedliw ieniu” .

A zatem  ani wierzyć, ani nawet chcieć w ie
rzyć nie zależy od człowieka, a wyłącznie od 
Boga.

II. Nie tylko jednak w iara jest wyłącznym 
dziełem Boga, ale i trw anie w  niej. jak również 
jej rozwój poprzez miłość do najwyższych szczy
tów kontem placji. W iary, a idzie tu  oczyw.ście
o w iarę w  znaczeniu nadprzyrodzonym, nie 
można zdobyć środkam i przyrodzonymi. Nikt 
też z ludzi nie może sobie czegoklwtek zdobyć 
własnymi tylko siłami z porządku świata nad
przyrodzonego. Dlatego Chrystus Pan powie
dział: „Trwajcie w e mnie, a ja  w  was. Jak  la
torośl nie może przynosić owocu sama ze sie
bie, jeśli nie tkwi w  winnym  krzewie, tak i wy, 
jeśli we mnie pozostawać nie będziecie. Jam  
winnym  krzewem, a wy latoroślami. Kto miesz
ka we mnie, a ja w  nim, ten  wiele owocu przy
nosi ; b o  b e z e  m n i e  n d c  u c z y n i ć  n i e  
m o ż e c i e  (Jan XV, 4—5) Sw. Paweł opierając 
się na nauce Pana Jezusa w  tym  przedmiocie 
dodaje: „Jam  zasadził, Apollos podlewał, a l e  
B ó g  d a ł  w z r o s t  (I Kor. III, 6). A Ojcowie 
Kościoła jeszcze wyraźniej tę prawdę rozwinęli. 
Sw. Jan  Chryzostom stwierdza: „W iara nie jest 
naszym, lecz Bożym darem ”. Św. Augustyn: 
„W iary nie nabyw a się własnymi naturalnym i 
siłami, lecz przy pomocy Bożej i gdy On ją  da-’. 
Oraz „W iara tedy i zaczęta, i dokonana jest da
rem  Bożym . Chociaż na przyjęcie w iary, a po
tem  na jej pogłębianie mogą jako czynniki po
mocnicze wpływać przeróżne okoliczności i zda
rzenia, jak np. dobry przykład, lektura, kaza
nia, to  jednak zawsze jedynym  i istotnym  e le 
m entem  pozostaje łaska Boża.

III. Nie znaczy to  jednak, aby w  procesie 
powstawania i rozwoju w iary  człowiek speł
niał tylko rolę bierną. Nie.

W rozmowie z Nikodemem Pan Jezus po
wiedział: „Albowiem tak  Bóg um iłował świat, 
że Syna swego jednorodzonego dał, aby każ

dy, k tó ry  w ierzy weń, nie um arł, ale m iał ży
wot wieczny”. I zaraz dodaje tez bardzo w aż
ne zdanie: . „Bo nie posłał Bóg Syna swego na 
św iat ,aby św iat sądził, ale aby świat był zba
wiony przez Niego1. Bóg, k tó ry  jest Miłością, 
chce zbawienia wszystkich. Ponieważ zaś zba
wienie dokonać się może poprzez wiarę, której 
zdobycie i rozwój zależy od łaski, Bóg daje 
łaskę wszystkim  ludziom. Wszyscy ludzie 
m ogliby się zbawić, gdyby zechcieli i zdołali 
współpracować z łaską. Bo człowiek, obdarzony 
wolną wolą, może z łaską Bożą współpraco
wać, może też jej przeciwstawić się. Może 
uwierzyć w  Boga i żyć w edług woli Jego w y
rażonej generalnie w  przykazaniach, może też 
nie uwierzyć. Zdanie: „gdyby ktoś powiedział, 
że wolna wola człowieka, przez Boga poru
szana i pobudzana, nic z Bogiem nie współ
działa..., ani nie może się sprzeciwić, gdyby 
chciała”... — zdanie to potępił Sobór T ry
dencki. Czyli chociaż człowiek sam  z siebie 
nie może uwierzyć, to jednak Pan Bóg każ
demu człowiekowi niejako oferuje łaskę wia
ry, a czy ją  człowiek przyjm ie i zechce z nią 
współpracować lub odrzuci ją  — zależy to 
tylko od człowieka, od nastaw ienia jego rozu
mu, woli i uczucia, św . Augustyn tę  trudną, 
ale i zasadniczą praw dę naszej w iary pięknie 
w yjaśnia: „Wolę w iary wzbudza w człowieku 
Bóg i we wszystkim  uprzedza nas Jego miło
sierdzie, zgodzić się jednak na wołanie Boga 
lub się na nie nie zgodzić jest rzeczą własnej 
woli”.

Tak tedy  w iarę i bogate życie religijne z 
niej się wywodzące i na niej się budujące Bóg 
chce udostępnić każdemu, faktycznie jednak 
w ierzy tylko ten, kto chce. I też tylko ten, kto 
chce, może się zbawić. Czy się zbawi, to zno
wu zależy od tego, czy będzie według w iary 
żył, więc postępował w  łasce uświęcającej i 
czy w  niej umrze.

Problem  w iary praktycznie można streścić 
w  powiedzeniu św. Augustyna: „K tóry cię bez 
ciebie uczynił, nie uspraw iedliw i cię bez cie
bie”.

C. W iara jest łaską, czyli darem  Bożym da
rm o danym. O pomożenie w iary i w ytrw anie 
w niej można się modlić. Za przykładem  Koś
cioła i razem  z Nim. Katolicy, a więc wierzący, 
m ają również obowiązek modlić się o łaskę 
w iary  dla tych, którzy nie cieszą się posiada
niem  tego skarbu i nie kosztują jego słodyczy. 
Nie wolno jednak  w iarą chlubić się, bo nie 
jest ona jedynie zasługą człowieka. Sw. Paweł 
upomina: „Łaską bowiem zostaliście zbawieni 
przez wiarę, i to nie z was, bo i ona jest da
rem  Bożym, nie z uczynków, aby się kto nie 
chlubił” (Do Efezjan II. 8).
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Dr MAKSYMILIAN RODE

NAUKA DAWNIEJ I DZIŚ
N a s z e  o s i ą g n i ę c i a

W XX wieku nie potrzeba chyba udowad
niać, |że człowiek-jednostka, chociaż jego możli
wości intelektualne są olbrzymie, me może 
rościć sobie pretensji do niepodzielnego dok
trynalnego wodzostwa, do intelektualnego 
w ładztw a absolutnego nad środowiskiem, gru
pą czy nad  społeczeństwem. Ogromny rozwój 
przem ysłu, rolnictw a, m edycyny nie da się 
zamknąć w ram ach zdobyczy mózgu jednego 
człowieka an i nie może być uważany za do
robek jednej, k ilku czy naw et kilkudziesięciu 
par rąk  ludzkich. W spółpraca wielkiej ilości 
mózgów, praca niezliczonych pa r rąk  ludzkich 
i użycie najprzeróżniejszych surowców, m a
szyn, narzędzi i instrum entów  dały w  w yniku 
to, co nazyw am y wielkim i kom binatam i hu tn i
czymi czy fabrycznym i, elektrow niam i, labora
toriam i, szpitalami, kom unikacją, budowni
ctwem  czy nowoczesnym, zmaszynizowanym 
rolnictw em  z bogatym  przetw órstw em , by już 
nie rozpisywać się nad wspaniałościami sztuki: 
muzyki, teatru , m alarstw a. Toteż bez jakich
kolwiek zastrzeżeń, i słusznie, mówimy o na
szym przemyśle, naszym rolnictwie, o naszej 
służbie zdrowia, o naszej inżynierii i o naszej 
sztuce. Uważam y osiągnięcia w  tych dziedzi
nach za nasze wspólne, społeczne zdobycze, 
zdając sobie spraw ę ze złożoności wysiłków 
i konieczności podsumowania łańcucha postępu 
pokoleń; cywilizację i ku ltu rę  współczesną w y
budowała ogniwo po ogniwie ludzkość począw
szy od jej zamierzchłych początków. Chełpimy 
się dalej zwłaszcza dzisiaj nowoczesnym lot
nictwem , elektryfikow aniem  kolei, spuszcza
niem  na wody coraz doskonalszych statków, 
ulepszaniem  telewizji, sputnikam i, rakietam i 
balistycznymi, itd. itd. I jest wśród nas chyba 
niewielu, którzy by nie interesow ali się pracą 
hutników , inżynierów, lekarzy, jak  również 
organizatorów i kierowników życia zbiorowe
go — polityków.

Czy jednak ogół wie, czy choćby pewien pro
cent ludzi zastanaw ia się nad tym, komu za
wdzięczamy dotychczasowy poziom ku ltu ry  na
szego życia, gdzie rodziły i rodzą się pro jek ty  
i koncepcje ulepszania form  naszego życia 
i w zrostu dobrobytu? Od czego i od kogo zale
żał i zależy rozwój naszego przem ysłu, inży
nierii, medycyny, sztuki?

Nauka przestała być monopolem
Jeszcze dzisiaj minione epoki nazywamy 

m ianem  m ateriału  czy tworzywa, k tóre w  nich 
dominowały w zakresie zaspakajania potrzeb 
życia codziennego, np. epoka kamienia, żelaza, 
dalej w iek pary  i elektryczności, obecny zaś 
wiek zaczynamy nazywać wiekiem  atomowym. 
Etnosocjologia odkryw ająca dzieje ludów p ier
w otnych pokazuje m.i. sposób w ykonyw ania 
przez człowieka pierwszych narzędzi i sprzę
tów  m ających zaspokoić jego potrzeby. I tak

z drew na została zrobiona pierwsza jak  n a j
bardziej prym ityw na maczuga, czerpak czy 
miska, później zaś w skutek refleksyjnego m y
ślenia zostały one wydoskonalone, powstawać 
też poczęły coraz nowe pomysły, wynalazki, 
ulepszenia. Sprawności tedy  techniczne, inży
n iery jne zdają się być poprzednikam i spraw 
ności naukowych, technika w yprzedziła naukę. 
Istotę pierwszej stanowi sprawność czy um ie
jętność wykonania pewnej rzeczy, sprawność 
łatwo przechodząca z ojca na syna, z (pokolenia 
na pokolenie, istota drugiej polega na tym, by 
poznać sposób jej w ykonyw ania i ulepszania, 
a później przekazywania swoich ustaleń i przy
puszczeń również na piśmie. Przez długi czas 
nauka jako sposób logicznego obserwowania 
zjaw isk i zdarzeń oraz wyprowadzania wnio
sków służyła technice, szła za nią i ulepszała 
ją. Została też wcześnie zaciągnięta na służbę 
władców państw  i możnych, ia jej pracownicy, 
czyli naukowcy zaszeregowani do ich grona 
jako ta jn i i zaufani współpracownicy, uważani 
bodajże za czarodziejów. P rym  dzierżyli ka
płani, a obok nich garstka ludzi z tzw. wyż
szych sfer. Ograniczenie nauki do nielicznego 
grona w ybranych i „utożsamienie jej z klasa
mi rządzącym i i w yzyskującym i — jak  stw ier
dza J. D. Bernal — już od zarania istnienia po
działu klasowego, który  powstał przed pięciu 
tysiącam i la t wraz z powstaniem  pierwszych 
m iast, zrodziło głęboką nieufność do nauki i 
wiedzy książkowej w  ogóle w um ysłach chło
pów, a w  m niejszym  stopniu także i klas p ra 
cujących. W ysiłki upraw iających filantropię 
filozofów mogły być przepojone najlepszą wolą, 
jed n ak 'lu d  uważał, iż w  praktyce doprowadzi
łyby one do zmian, k tó re  nie tylko nie przy
niosłyby m u nic dobrego, ale najprawdopodob
niej zakułyby go w cięższą jeszcze niewolę lub 
pozbawiły go pracy. Pierw si naukowcy uw aża
ni byli za czarowników zdolnych do popełnie
nia wszlkiego zła i ten  pogląd prze trw ał aż do 
schyłku epoki klasycznej, kiedy nastawienie 
mas ludowych, często w przym ierzu z religią, 
skierowane było w sposób zacięty, a niekiedy 
i gwałtow ny przeciw filozofom uważanym  nie 
bez pewnej słuszności za przedstaw icieli in te
resów wyższych klas znienawidzonego Im pe
rium  Rzymskiego. W wiekach średnich nauka 
była tolerowana, lecz naw et po jej odrodzeniu 
to samo nastaw ienie mas znalazło wyraz w  zni
szczeniu m aszyn za czasów rewolucji przem y
słowej “.

Również i w  czasach nowożytnych nauka i 
naukowcy uzależnieni byli w swoich badaniach 
od szefów państwa. W ykonywali w  zasadzie 
— o ile się tak  wyrazić wolno — swój zawód 
w zależności od życzeń, poleceń i dostarcza
nych środków m aterialnych tych, którzy kie
rowali społecznościami, byli więc naukowcy w 
w swej masie pracownikam i zależnymi, nie 
wolnymi.



Ostatnio jednak nauka zatoczyła tak  szero
kie kręgi, a naukowcy zdobyli nie tylko wyso
kie i bardzo specjalistyczne kwalifikacje, ale 
praw em  przyciągania społecznymi i obiektyw
nym i wartościam i praw dy faktycznie zaw arli 
między sobą sojusz mózgów i urośli do takiej 
siły rzeczowej i liczebnej, że wyzwolili się z za
leżności od kogokolwiek i poczęli nadawać ton 
organizacji życia zbiorowego, chociaż chwilo
wo jeszcze tylko pośrednio, poczęli też — prak 
tycznie rzecz biorąc — kierować cywilizacją 
i kul-tur.ą. Nauka przełam ała bariery  monopolu 
i otworzyła swoje podwoje wszystkim  ludziom 
zależnie od stopnia ich uzdolnienia.

Czym jest nauka?
Einstein, rozważając definicję nauki, okre- 

, ślił ją , jako  „coś, co istnieje w  .postaci skończo
nej, stanow i najobiektyw niejszą ze znanych 
ludziom rzeczy “. iMe nauka iw procesie pow sta
wania, nauka jako cel poszukiwań jest w  rów 
nym  stopniu uw arunkow ana subiektyw nie i 
psychologicznie, jak  każda inna dziedzina ludz
kiej działalności — tak  dalece, że na pytanie 
„na czym polega zadanie i znaczenie nauki?“ 
można otrzym ać najzupełniej odm ienne odpo
wiedzi w  różnym  czasie i od różnych ludzi“ . 
(u Bernala: N auka w dziejach, str. 14).

Encyklopedycznie u jm uje się na  ogół naukę 
„jako system  uporządkow anych rzeczowo za
gadnień i ich rozwiązań, wyrażonych w sądach 
praw dziw ych (tezach), przypuszczeniach (hipo
tezach) i teoriach, w raz z przynależnym i do 
nich poszukiw aniam i i uzasadnieniam i, odno
szącymi się do danej dziedziny faktów 11. Ber- 
nal, rozum iejąc trudność ścisłego zdefiniowa
nia nauki po prostu  nazyw a naukę to, „czym 
trudn ią  się naukowcy". Z klasyfikacji zaś nauk 
W undta wynika, że nauka jest ogromnie roz
gałęziona i zróżnicowana, a jej podstaw ą i źró
dłem jest filozofia, m atka nauk.

Czym jest nauka, łatw iej zrozumieć analizu
jąc m etody pracy przez naukowców stosowane, 
chociaż i m etody te  trudno ująć w zadaw ala
jące ram y naukowej definicji, zwłaszcza w a r 
tykule popularyzatorskim .

Naukowiec, zwłaszcza przyrodnik, pracę swą 
rozpoczyna od obserwacji faktu , od jego anali
zy, od wniknięcia w  natu rę  badanego zjawiska, 
przedm iotu czy zebranego m ateriału, po czym 
drogą stosowania, przyjętych i przez ogół nau
kowców już ustalonych środków czy in stru 
mentów, zależnie od charakteru  dyscypliny, 
przechodzi do doświadczeń, eksperym entów, 
obliczeń, porównań, spraw dzań, by wreszcie 
dojść do syntezy, której zew nętrznym  w yra
zem jest wypowiedzenie tw ierdzenia, przecze
nia lub przypuszczenia. Naukowiec przystępu
jąc do pracy nie k rępu je  się żadnymi ustale
niami, toteż zdarza się, że w  w yniku nowych, 
samodzielnych badań obala tezę, k tórą dotąd 
uważano za praw dę. Obalając ją, staw ia nową 
tezę i otw iera pole w  danej dziedzinie do no
wych, czasem rew olucyjnych odkryć. Takim 
w ydarzeniem  było np. dzieło Kopernika, M arii 
Skłodowskiej-Curie. Tym niem niej istnieje jed
ność nauki i jedność m etodyki i system atyki

badań, owszem uczeni opierając się o dotych
czasowe w yniki badań, współpracując ze sobą 
kontynuują i wzbogacają to, co się zwie m ą
drością wieków i postępem. Tę jedność, ciąg
łość i współpracę widać zwłaszcza w  naukach 
przyrodniczych, w  których ostatnio uczeni do
szli do fenom enalnych osiągnięć.

O zainteresowaniu się społeczeństwa nauką

Precyzja badań naukowych osiągnęła dzisiaj 
w prost nieprawdopodobną doskonałość, a  sto
sując przebogatą apara tu rę  pomocy naukowych 
uczeni mogą już w krótkim  czasie dojść do no
wych, fantastycznych odkryć. Szkoda tylko, że 
niespraw dzalny procent pracy naukowców zo
sta ł w przęgnięty raczej w służbę niszczyciel
skiej techniki wojskowej, li dlatego też już 
najwyższy czas, aby wynikam i badań oraz 
pracą i życiem naukowców zaczęła się in tere
sować cała ludzkość. Naukowiec jak  każdy in
ny  działacz, jest społecznie wypadkową swo
jego środowiska, społeczeństwa czy ludzkości, 
jest też związany z n ią  i z jej problem atyką, 
jak również uzależniony od klim atu, w  jakim  
na danym  etapie rozwoju dziejów znajduje się 
jego kraj czy ludzkość. Chociaż nauka prze
stała być dzisiaj wiedzą tajem ną, jednak fak
tycznie naukowcy z powodu braku  świadome
go i bezpośredniego zainteresowania się nimi 
i ich pracą przez ogół społeczeństwa, idą zaw
sze jeszcze jakby samopas, są pozbawieni kon
tak tu  ze społeczeństwem, n ie są przez społe
czeństwo dostatecznie dostrzegani i  uznani za 
tych, którzy ujęli swoimi mózgami try b y  m a
szyn dalszego rozwoju lub zagłady ludzkości.

Toteż czas, aby społeczeństwo jako całość 
zrozumiało, że przyszłość i jakość rozwoju kul
tu ry  zależy od nauki, żeby nie tylko zaintere
sowało się nauką i naukowcami, ale rozum ie
jąc, iż świadomość środowiska urabia swoich 
działaczy i prace ich angażować może dla 
wspólnego dobra, samo uznało wartość i przy
datność nauki i  oświaty- dla ogółu ludzi. Im 
wyższy bowiem i powszechniejszy poziom 
oświaty ogólnej i zawodowej w  społeczeństwie, 
tym  łatw iej w  nim  pracować i rozwijać się 
naukowcom, tym  bardziej też oni są ze społe
czeństwem związani i od niego uzależnieni.

Jak  jest w Polsce?
Ogólny poziom oświaty dosyć niski. Nau

kowcy zaś zarówno w przeszłości, jak  i obec
nie przynajm niej w  pew nym  procencie i w nie
których dyscyplinach sięgają wyżyn! współ
czesnej nauki w  skali światowej. Nie ma jed
nak u nas ani właściwego pomostu pomiędzy 
społeczeństwem a naukowcami, ani odpowied
niego bodźca szybkiego podniesienia oświaty 
ogółu społeczeństwa. Ponieważ zaś nauka nie 
jest tylko ideą, ale konkretną ludzką działal
nością, tak  długo nie będzie dobrze, dopóki 
osiem nastoletni czy dwudziestoletni robotnik 
nie kw alifikow any będzie zarabiał więcej niż 
np. nauczyciel, jako pierwszy czynnik upo
wszechniający oświatę wśród ludu, czy dzien
nikarz, czy naw et kwalifikowany pracow nik 
naukowy.
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Kochane dzieci:

Strasznie uparta była tegoroczne zima. 
N aw et w tedy, gdy w  kalendarzu była wiosna, 
na polach leżały grube w arstw y śniegu, a 
rozszalałe rzeki groziły powodzią okolicznym  
m iastom  i w ioskom.

P taki, które spędzają z  nam i wiosnę i la
to, przyleciały z  dalekich stron, a na polach 
i w  lasach zam iast smacznego pożywienia  
znajdow ały ty lko  zim ne kryszta łk i śniegu.

1 w ted y  przyjaciele p taków  i zw ierząt 
zw rócili się przez radio do w szystk ich  lu 
dzi w  Polsce z  apelem o pomoc w  dożyw ia
n iu  czworonożnych i skrzyd la tych  przyjaciół 
człowieka.

Na pew no słyszałyście takie wezwanie. 
Jak zareagowałyście na nie? Czy w  pobliżu  
W aszych domów, albo na szlakach, gdzie 
żerow ały zające i sarny, kuropatw y i szare 
skow ronki, rozrzucałyście pokarm  dla nich?

„Słoneczko” chętnie w yd ru ku je  W asze listy  
opowiadające o W aszym  w spółdziałaniu w  
te j w ielk ie j społecznej akcji pomocy dla pta
ków  i zw ierząt.

W iele na pew no będzie dzieci, które w raz  
z rodzinam i zostały 'ewakuowane przed groź
bą powodzi. Państwo pomoże rodzinom  w  
przetrw aniu  trudnego okresu przym usowego  
opuszczenia gospodarstw.

W y pomóżcie W aszym  rów nieśnikom  dzie
ląc się z  n im i tym , na co Was stać, a co dla 
nich będzie oznaką W aszej koleżeńskości, 
Waszego chrześcijaństwa pogłębionego w  
Szkole Crześcijańskiego Życia.

Pam iętajcie także o skrzynkach  lęgowych, 
które możecie sam i w ykonać i porozwieszać 
na drzewach, o konieczności chronienia  
gniazd ptasich przed szkodnikam i, o potrze
bie uśw iadam iania innych  o pożytecznej roli



ptaków  w  walce człow ieka o w yższe plony 
i lepszą ich jakość.

G dyby nie ptaki, nie m ielibyśm y w  na 
szych sadach owoców, a niezliczone rodzaje 
i ilość owadów w  sposób trudny do opi
sania kom plikow ałyby nasze życie.

Pam iętajcie o tym  sam i i przypom inajcie  

to innym .

Miesiąc m aj jest na jp iękn iejszym  m iesią
cem  w  roku. Jest to także okres na jp ięk
niejszych nabożeństw  wieczornych, pośw ię
conych N ajśw iętszej M arii Pannie.

Polska należy do tych  krajów , gdzie nabo
żeństw a m ajowe odznaczają się specyficz
n ym  urokiem  i są głęboko przeżyw ane przez 

w iernych.
Udział dzieci w  nabożeństwach m ajow ych  

we w szystk ich  parafiach jest zawsze bardzo  

liczny.
„Słoneczko“ chętnie  - zamieści opis takich  

nabożeństw  w idzianych W aszym i oczym a i 
przez W as przeżyw anych. Opiszcie więc nam, 
jak  odbyw ają się „m ajów ki” w  W aszym  
kościółku i w  W aszej wiosce.

W  swoich licznych podróżach w idu ję czę
sto nabożeństw a m ajow e odprawiane w ie
czorem  przy krzyżach i kaplicach zna jdu ją 
cych się we wsiach odległych od kościoła.

Nie zapom inajcie składać w  ofierze Matce 
N ajśw iętszej obok św ieżych w iosennych  
kw ia tów  także  nie w iędnących bukietów  W a
szych dobrych uczynków .

W akacje ju ż  za  pasem. Dzielące W as od 
nich niespełna dw a miesiące m iną niespo- 
strzeżenie. Jaki będzie W asz tegoroczny 
plon?

Nie w szystko , ale w iele zaniedbań w  nau
ce możecie jeszcze naprawić. Nie pouńnno  
być pom iędzy W ami nikogo, kto  by z  w łas
ne j w iny pozostał w  te j sam ej klasie na 
przyszły rok szkolny.

N auka jest W aszym  obowiązkiem , jest 
także kluczem , k tóry  każdem u 2 W as poz
w oli otw orzyć szeroko drzw i wiodące w  lep
szą i szczęśliwszą przyszłość. Od tego, co bę
dziecie um iały, zależy, czym  będziecie i ja 
k im  będzie W asze życie.

Stracony rok nauki to  krzyw da  uczynio
na nauczycielom , rodzicom W aszym  i W am. 
Chciałbym, abyście to w  pełni rozum iały.

Z  zakończeniu ju ż  m ojej z  W am i gawędy 
k ilka  słów odpowiedzi na W asze listy:

M IR O SŁA W IE  ŚL Ę Z A K , a za Jej pośred
n ic tw em  Dzieciom z klas V I i V II  szkoły w  
K rzykaw ie bardzo dziękuję za m iły  i obszer
ny list.

Spodziew am  się, że w  okolicach, gdzie 
m ieszkacie, śnieg ju ż  stopniał, a W y reali
zujecie daną w  liście obietnicę.

Sześciokilom etrow y odcinek drogi dzielą
cej Was od kościoła nie stanowi już na pew 
no problemu, a W asze m łode nogi pokonują  
go z  łatwością. Pragnieniu zorganizowania  
w ycieczki do W arszawy mogę ty lko  przy- 
klasnąć i życzyć powodzenia w  je j realizacji.

Bardzo chętnie pokażem y W am  odbudow a
ną Stolicę i zapoznam y Was z  je j za b y tka 
mi. „Słoneczko” odsłoni także W am  rąbek 
swoich tajem nic, a w tedy  zobaczycie, jak  
w ygląda ono od strony redakcji.

D ZIECI SZK O LN E  z Lasek organizują ze 
spół m uzyczno-w okalny. Treść ich listu  sta
nowi opis sposobu, w  jaki pokonują trudnoś
ci w  opanow yw aniu ta jem nic gam, tonów  i 
akordów. Dzieciom i ich nauczycielow i „Sło
neczko” życzy sam ych sukcesów. Spodzie
w am  się, że przy najb liższym  z W am i spot
kaniu  posłucham y wykonanego przez Was 
koncertu.

#

DZIECI SZK O LN E z Bukow a proszą o 
przesłanie pozdrow ień rów ieśnikom  z  Tar- 
nogdry, Żółkiew ki, Grudek.

Prośbę tę spełniam y chętnie i przypuszcza
m y, że kon tak t m iędzy W am i został ju ż  na
w iązany .

Opiszcie nam, czy o trzym yw ane przez 
Was listy zaw ierają to, co chciałbyście w ie
dzieć o swoich rówieśnikach, ich zajęciach  
i m iejscowościach, w  których  m ieszkają?

W  tym  num erze „Słoneczka” zam ieszcza
m y fotografię z  G rudek. Zobaczycie ta m  du 
żo dzieci, uczestn ików  rekolekcji.

A  może na zdjęciu ty m  poznacie swoich  
now ych przyjaciół?

Czekam  W aszych w ypow iedzi na poruszo
ne w  gawędzie tem aty i życzę W am  dużo  
ciepłych, słonecznych w iosennych dni.

W asz Ks. O piekun.



KWIATY DLA MATKI

Ranne słonko zajrzało do pokoju 
S tasia i m uskając ciepłym prom y
kiem  jasną główkę chłopca, szep
tało m u do uszka: „W stawaj, śpio
chu!”

Przeciera Stasio oczka, zaspanym  
wzrokiem  rozgląda się po pokoju i 
jakoś nie kw api się do wstawania...

„W stawaj, S tasiu” — mówi słonko. 
„Pam iętasz, jak  postanowiłeś wczo
raj, że spraw isz m am usi jakąś n ie
spodziankę w  dzień je j św iata? Dzi
siaj przecie św iętu ją wszystkie 
m amy".

Święto mamy? P raw da! Jak ieś ty 
dobre słonko, że przypom inasz mi
o tym!

Po kilku  m inutach Stasio już był 
na nogach. M ama śpi, nie trzeba jej 
budzić — postanaw ia i ub iera  się 
cichutko, sprząta w  swoim kąciku, 
a potem  zam iata pokój, ś ciera k u 
rze. ,

Prom yczek słoneczny chodzi zą 
chłopcem z kącika do kącika i

(Dzień matki 26 maja)

chwali go:„ Dobrze, S tasiu”. Mama 
ucieszy się z takiego pomocnika! O, 
tu ta j jeszcze popraw  serwetkę, za j
rzyj do małego braciszka, czy śpi, 
wyczyść buciki m am ie i ojcu, p rzy
nieś mleko i chleb...

K rząta się Staś żywo, zwinnie. 
Nigdy jeszcze praca domowa nie 
szła m u tak  spraw nie jak  dzisiaj. 
Ale ,też nigdy n ie pracow ał z takim  
zapałem, nigdy n ie przyświecała 
mu, ta k  jak  dzisiaj, m yśl o matce.

W natłoku różnych zajęć byłby 
jednak  zapomniał o ukochanych 
przez m am ę kwiatach. M ama cie
szy się n aw et zw ykłą zieloną ga
łązką.

— Ale skąd tu  wziąć kw iaty — 
m yśli Staś. Na kupienie nie m am  
przecież pieniędzy.

Po chw ili uśm iecha się radośnie.
— Już wiem, co zrobię — mó’w,i i 
szybko postanaw ia działać.

Prędko, prędziutko biegną chło
pięce nóżki. Już coraz bliżej jest

domek cioci Gieni. Domek otoczony 
ogródkiem, w  którym  z pewnością 
rozkwitły już jakieś kw iaty.

Są! W spaniałe białe i fioletowe 
kiście pachnących bzów.

— M ama Itak kocha bzy — cieszy 
się Stasio i za pozwoleniem cioci 
Gieni zryw a ich ogrom ną naręcz. I 
znowu pędzi do domu. M ama już 
w stała. Zanim  w róci z łazienki, S ta- 
isio postaw i n a  jej sto liku  ite pachną.- 
ce bzy. Ależ to będzie niespodzianka!

Już m am a w raca z łazienki. Na 
widok pachnących, w ilgotnych jesz
cze od rosy bzów uśm iechnęła się 
radośnie.

— „Mój ty  najdroższy syneczku, 
spraw iłeś m i dziś ty le  radości'1 — 
mówi do Stasia i  z miłością cału ję 
jego główkę. D ziękuję ci za wszyst
ko. Dziękuję ci za tw oje dobre se r

duszko.

A Stasiow i jest dobrze, tak  ra 
dośnie jak  nigdy dotąd.

OBRAZ
„Z powodu smutnych okolicznoś

ci jest do sprzedania obraz olejny 
dobrego pędzla za umiarkowaną 
cenę”.

Takie ogłoszenie przeczytał głoś
no Józio w  rozłożonym przed sobą 
„Kurierze”.

— Gdzie — zapytał ojciec, który 
pijąc herbatę przysłuchiwał się czy
taniu chłopca.

— Na starym Mieście pod nume
rem 15, mieszkania 32, doczytał Jó
zio.

— Pójdziemy tam jutro.
Nazajutrz ojciec z synem pośpie

szyli na Stare Miasto. Kiedy w  bra
mie domu pod nr. 15 zapytali o 32 
numer mieszkania, stróż odpowie
dział niechętnie, że to nie mieszka

nie, tylko facjatka na strychu. Bar
dzo też zdawał się być zdziwiony, 
że przybyły pan z synem wcale się 
tym nie zraził, ale zaczął wstępo
wać na schody.

Pierwsze i drugie piętro było ja
ko tako oświetlone, na trzecim na
leżało się już dobrze pilnować po
ręczy — dalej zaś nie było już po
ręczy, tylko wąska drabina, po któ
rej trzeba było iść zupełnie pooma- 
cku. Ojciec potarł zapałkę i zoba
czył tuż przy drabinie owej niskie 
i licho sklecone drzwi, przez które 
dolatywał łoskot puszczonej w  ruch 
maszyny do szycia. Na drzwiach na
znaczony był nr. 32.

Ojciec zastukał raz i drugi, gdyż 
dzwonka nie było, aż wreszcie ry-

giełek zgrzytnął, drzwi się otwarły, 
a w  nich ukazała się wysoka i sz
czupła postać czarno odzianej ko
biety.

Przybyli uchylili kapeluszy, a oj
ciec zapytał, czy tu jest do sprze
dania obraz, o którym było ogłosze
nie w e wczorajszym „Kurierze ’.

Czarna postać usunęła się skło
niwszy głowę i wpuściła przybyłych 
do ubogiej, niskiej, lecz schludnej 
stancyjki, o pochyłym suficie. Dwa 
ubogie tapczany, szafka z kuchen
nym sprzętem, wieszadło z trochą 
odzieży, mała komódka, na niej 
lampa, stanowiły prawie całe jej bo
gactwo. Pod jednym okienkiem stała 
we wgłębieniu maszyna do szycia, a 
przy niej koszyk z robotą, pod dru
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gim stal zarzucony książkami szkol
nymi stolik, od którego powstał na 
powitanie przybyłych nieco starszy 
od Józia chłopczyk, w  wytartym  
gimnazjalnym mundurku. Wprost 
maszyny, na miejscu najlepiej oświe
tlonym w tej chwili, w isiał nie
wielki obrazek w  starych złoconych 
ramach.

Był to pięknie malowany kraj
obraz, przedstawiający staroświecki 
dwór wiejski, z obszernym gankiem, 
przed którym bawiła się gromadka 
dzieci. Wielka, stuletnia lipa ocie
niała ganek, na prawo widać było 
ładny ogród i długą topolową aleję, 
na lewo chaty wiejskie i wiodącą 
do nich drogę, na której czernił się 
stary krzyż pochyły. Słońce zacho
dzące rzucało na drogę tę jaskrawe 
blaski, oświetlając wracających z 
pola żeńców i pędzone z pastwisk 
trzody. Wszystko tchnęło spokojem  
ślicznego letniego wieczora.

Józio wpatrzył się, wpatrywał się 
-i ojciec w  ten śliczny w iejski obra
zek, a czarno ubrana pani tak mó
wiła cichym miłym głosem:

— Jest to dom, w  którym uro
dziłam się, wychowałam i spędzi
łam najszczęśliwsze lata; tam także 
przyszły ria świat moje dzieci, ot te, 
które się tu na tym obrazku przed 
gankiem bawią, a z których został 
mi się ten syn jedyny — dodała 
głaszcząc po głowie stojącego przy 
niej chłopczynę. — Tam są groby 
rodziców moich i dzieci moich; tam 
życzliwe mi dusze w  tych chatach 
żyją, tam krzyż, pod którym uczy
łam się pacierza od matki. Wszyst
ko to już nie moje. Wierzyciele 
wszystko zabrali. Niemiec Nagiel 
założył browar w  starej siedzibie 
ojców moich, nie wiem nawet, czy 
jeszcze stoi owa lipa stara i  ów 
krzyż, których już nigdy, nigdy nie 
zobaczę...

A gdy tak mówiła, dwie łzy spły
wały po jej bladej twarzy.

— Ile pani chce za ten obraz? — 
zapytał ojciec.

— Tanio sprzedam — rzekła wdo
wa — gdyż muszę zapłacić wpis za 
syna mego inaczej wydalono by go

ze szkoły, a tak się dobrze, tak wzo
rowo uczy.

Ojciec pomyślał chwilę i rzekł:
— Pani, kupuję ten obraz. Ale 

chcę być jego nabywcą warunko
wym. Jako cenę obrazu, będę płacił 
za syna pani, aż do ukończenia przez 
niego nauk, najpierw szkolnych, a 
potem i wyższych, jeśli będzie miał 
ku temu ochotę. Co do obrazu, to 
pozostanie on w  tym samym m iej
scu, aby syn pani, patrząc na tę sie
dzibę ojców i dziadów swoich, uczył 
się dobrze i pracował usilnie, tak 
iżby kiedyś mógł wykupić z rąk 
Niemca ten rodzinny kawałek zie
mi i mógł na stare lata wprowadzić 
panią pod ten dach ojczysty. Prze
czuwam, iż on to kiedyś uczyni — 
dodał kładąc rękę na ramieniu za
rumienionego chłopczyny. Wtedy do
piero odda ten obrazek synowi m o
jemu. Czy zgoda?

Wdowa w  milczeniu płakała, ci
snąc rękę ojca do ust, a mały gim
nazjalista rzucił się Józiowi na szyję. 

Byli odtąd przyjaciółmi.
Maria Konopnicka

Wiara, Nadzieja i Miłość

ARTUR OPPMAN

W iara  — to gwiazda przewodnia, 
Co św ieci w  m rokach żywota;
W  sercu ja k  jasność lśni złota.
I choćbyś codzień w ypija ł 
Goryczy i żółci czarę —
Nic cię nie złam ie, nie zegnie, 
Dopóki w  piersiach m asz wiarę!

Nadzieja  — gwiazda druga  
Dziw nie prom ienna i wzniosła; 
Życie ja k  łódka jest krucha  
Ster  — wiara, nadzieja  — wiosła. 
Przejdą cierpienia i sm utki,
Jak  m gły się w  końcu rozwieją, 
Jeśli masz praw dę za godło,
A  naprzód idziesz z  — nadzieją.

Zaś trzecią gwiazdą  — to miłość, 
W ierna dwóch pierw szych siostrzyca; 
W  niej czynów w ielk ich  podnieta  
I czystych uczuć skarbnica.
W ięc piastuj m iłość w  tw y m  łonie 
I  kochaj ludzi ja k  braci
O szczęście innych  się staraj,
Bóg ci tw em  w łasnym  odpłaci.

O! trzy na jw iększe to cnoty! 
Nadzieja  — miłość — i  wiara!
Z  n iem i trud  każdy z  ochotą 
I  lekka  każda ofiara.
Bóg je  zaszczepił w  człowieka,
By m u  dać szczęście na ziem i — 
Te trzy  siostrzyce by t ludzk i 
Przeplotły nićm i złotemi!

O, ży jm y  bracia pobożnie 
W  nądziei —  w ierze  — miłości!
Niech każda z gwiazd tych  św ietlanych  
Do końca św iata nam  gości!
Niech n ik t się życia nie lęka  
I  nie drży przed śm ierci marą,
Bo błogo żyć i  umierać 
Z N A D ZIE JĄ  —  M IŁO ŚC IĄ —  W IA R Ą ! .

IV



CZYTAŁEM „ODEZWĘ” KS. PRYMASA

Jest dobrym zwyczajem biskupów katolic
kich pisanie listów pasterskich z okazji, w iel
kich uroczystości kościelnych. Ks. St. W yszyń
ski, P rym as Polski, wydał „Odezwę wielkanoc
n ą” i w  „Tygodniku Powszechnym ” ją  ogłosił. 
Przeczytałem  i zepsułem sobie święta. M yśla
łem  w  pierwszej chwili, że moja „heretycka’1 
dusza niewłaściwie odbiera treść tej odezwy. 
Dałem ją  do przeczytania rzym skim  katolikom 
czystej wody, k tórzy  u W izytek co niedzielę 
na obu kolanach klęczą. Czytali, czytali, kręcili 
głowami... i nic. A ja ks. K ardynała tak  bardzo 
ceniłem. Ufałem  jego mądrości, wierzyłem  w 
jego osąd współczesnej historii, w  jego w nikli
wą ocenę czasu i sytuacji, w  której żyjemy.

Pam iętam  jak  śpiewałem  radosne „hosanna” 
po polsku, gdy po Październiku powrócił z 
klasztoru na prym asowski stolec. W ytworzyła 
się wówczas w  Polsce jakaś zbiorowa psychoza 
ku ltu  „jednostki”. Uległy jej nie tylko różań
cowe niewiasty, członkowie 'towarzystw dobrej 
śmierci, lecz i znaczna część inteligencji pol
skiej, k tó ra  dyplom y nosi w kieszeni. Polacy 
lubią mieć swoich bohaterów. Potrzeba boha
terstw a jest.narodow ym  dogmatem. Należy przy
znać, że Prym as W yszyński rolę narodowego 
bohatera gra doskonale. Wokoło swej głowy 
um ie zapałać światła. Ale jak  długo można być 
bohaterem ? Na wojnie jest się nim  pięć m inut, 
najw yżej godzinę. Potem  niektóre państw a dają 
medale, a  inne płacą inwalidzkie ren ty . Ale 
w norm alnych w arunkach w ciągu dłuższego 
czasu bohaterem  być trudno. Przychodzi kon
trola: nazywa się życie i bohaterstw o się koń
czy. Z bohateram i to  tak jak  z niektórym i obra
zami. Z dalszej perspektyw y w yglądają korzy
stnie, ale kiedy patrzy się z bliska, istne boho
mazy, pożal się, Boże.

Ks. K ardynał pojechał do Rzymu, ty le było 
wrzawy. Dla Polski nie zrobił literalnie nic. 
Przywiózł poświęcony przez papieża obraz, któ
ry  zresztą sam zawiózł do Rzymu, i dalej z nim 
paradować po warszawskich kościołach. W ar
szawiacy lubią sensację. K iedy przyjechał cyrk 
chiński, przez pół roku był w ypełniony w ar
szawską publicznością. Ale co te  obrazowe 
sensacje m ają wspólnego z  chrystianizm em , z 
nauką o odrodzeniu i zbawieniu człowieka? J a 
ki to ma w pływ  na powrót do Boga i do życia 
według zasad ewangelicznych tysięcy młodych 
chuliganów, rozpitych mężów i rozbitych ro
dzin?. Co to m a za znaczenie dla narodu pol
skiego, k tó ry  pragnie w  duchu Chrystusowym  
budować lepsze, sprawiedliwsze i bardziej ra 
dosne życie? Czy Ks. Prym as nie widzi dla 
siebie bardziej godnej i poważniejszej akcji w 
naszym  k ra ju  niż ta, k tóra należy do jarm arcz- 
noodpustowych kaznodziejów? Dlatego właśnie 
mój szacunek dla ks. P rym asa znacznie zma
lał. Bo ostatecznie ludzie mogą się różnić w 
kwestiach zasadniczych i w  spraw ach mniejszej 
wagi. Jedni leczą się wodą z Lourdes i cudow

nym i medalikami, inni zaś idą do lekarza. Jedni 
w ierzą w  nieomylność talm udu, inni w  n ie
omylność papieża. Jednych stać — mimo zmie
nionych w arunków  — na gospodynie, a inni 
muszą się żenić. Jedni się modlą po łacinie, a 
drudzy po polsku. Prawdopodobnie niektóre 
moje pojęcia też są niezgodne z pojęciami iks. 
Prym asa, ale przecież nas łączy wspólna wielka 
sprawa, k tórej na imię, jest Polska, „ta, k tóra 
dzisiaj żyje”, k tórej dzieje rozw ijają się n ie nad 
Tybrem, Wołgą, czy Hudsonem, lecz nad Wisłą, 
a jej przyszłość i szczęście jest sum ą wysiłków 
różnie wierzących i niewierzących.

Do „Odezwy w ielkanocnej1’ wracam . Całość 
utrzym ana w  jakimś futurystyczno-m istycznym  
tonie, w  której trudno doszukać się sensu. Me
tafory, k tórych używa ks. Prym as, zaskakują 
naw et przeciętnego czytelnika. W epoce saskiej 
styl ten mógłby się podobać, lecz od czasów ks. 
Baki wiele się na  świecde zmieniło. Czego tu  
nie ma w  tej „Odezwie” Ks. Prym asa, i świeca 
paschalna płacząca gorącymi łzami radości, i 
w ielki kam ień grzechu, i grobowiec duszy, 
i św iat omdlały, brak tylko jakiejś myśli i treści.

Dowiadujem y się również, że P iła t był do 
wysiłku myśli niezdolny i miał mózg uśpiony, 
a nam  się zdawało, że był to — jak  na  ówczesne 
czasy — wykształcony człowiek, k tó ry  um iał 
myśleć niegorzej od Ks. Prym asa (o czym 
świadczy jego pytanie: Co to jest prawda?), a 
Judeją  rządził z ram ienia Tyberiusza równie 
dobrze jak Ks. Prym as Kościołem w  Polsce 
z  ram ienia P iusa XII. Ale że za P iła tem  ujm o
wać się nie będziemy, niech m u tam  Ks. P ry 
mas „podcina korzeń zw ątpienia”.

Czytamy dalej, że „W ielkanocne prom ienie 
ciepłem spow ijają zmarzłe wole, by w yprow a
dzić je z konw ulsyjnych pląsów na  drogi pro
s te”. Mój Boże, po co te  zmarzłe wole i kon- 
w ulsyjne pląsy, k tóre budzą w nas co najm niej 
niewielkanocne uczucia. Po co się znęcać nad 
i tak nerwowo i duchowo wyczerpanym  czytel
nikiem  i to aż z tak  wysokiego stolca. Radzi 
natom iast jesteśm y ze słów Ks. Prym asa, gdy 
pisze, „przestańm y się grzebać w  naszym  bło
cie i ochlapywać nim  braci”. Przydałoby się, 
Księże Prym asie, przydało. Niech Ksiądz P ry 
mas przeczyta tylko listy  pasterskie swoich 
współpracowników, np. list pasterski biskupa 
Kaczm arka z września ubiegłego roku. Tam 
już nie błotem  się chlapie, tam  jadem  i w itrio J 
lem się chlusta na tysiące ludzi, k tórzy przez 
lata nie szczędzili mu ofiar i o jego zwolnienie 
u Władz zabiegali. Niech Ks. Prym as posłu
cha — tak  incognito — kazań niedzielnych 
podległych sobie duszpasterzy. Niech Ks. P ry 
mas szuka w nich treści, miłości Boga i czło
wieka w sensie ewangelicznym. Tam wszyst
ko można znaleźć: katastrofizm , biadolenie, 
wycieczki polityczne, apelacje do kieszeni, 
tylko się nie znajdzie u większości Słowa



Bożego, k tóre uczy, że każdy człowiek jest 
naszym bratem  niezależnie od stem pla m e
trycznego.

Ks. Prym as pisze, że „cała ta  modna dziś, 
bezduszna jąkanina nietrzeźwych wrażeń, 
zmierzwionych głów, m iast uporządkowanych 
myśli, zwichrzona sprzecznościami dążeń bez
wola, bezład podartych na gałgany uczuć, 
strzępy ducha, ciała itd.

Proszę Ks. Prym asa, chciałoby się zapytać, 
po co ta  bezduszna jąkanina nietrzeźwych 
wrażeń, po co te  uczucia rwać na gałgany, 
skoro i tak  gałganów za dużo w Polsce mamy. 
Czy nielepiej brać wzór z Największego Mis
trza Żywego Słowa, Jezusa Chrystusa, który  
najw iększe praw dy podawał w  takiej formie, 
że rozum ieli Go prostacy z Galilei i rozu
m ieją do dzisiaj najw ięksi uczeni świata. Ro
zum iały Go tysiące i garnęły się do Jego stóp 
słuchając Jego nauki i rozum ieli Go nieliczni

uczeni w  piśmie faryzeusza, gdy żądali Jego 
śmierci.

Jest rzeczą znaną, że za napuszoną formą 
najczęściej k ry je  się ubóstwo treści. Nie jest 
moim zam iarem  pouczać Ks. Prym asa, jaka 
w inna być forma odezw i listów pasterskich, 
ale jako w ierzący katolik, chociaż wyzwolony 
spod suprem acji w atykańskiej, pragnąłbym  
szczerze, aby Jego listy  m iały coś w  sobie z 
listów Pawiowych, Piotrow ych czy Janowych, 
a nie trąciły  pozbawionym (treści górnolotnym 
banałem.

Współczuć należy redaktorow i „Tygodnika 
Powszechnego”, którego o b rak  sm aku lite
rackiego trudno posądzić, że tego rodzaju bez
duszną żonglerkę słowną umieszcza na pierw 
szej stronie. Gdyby to samo w  treści i formie 
napisał w ikary z Bronowie, praca poszłaby do 
kosza. Ale cóż, u K ardynała wszystko jest 
m ądre. Redakcja, choć bez entuzjazm u, d ru 
kować musi.

E. M ontwiłł

Ks. E. NARBUTT

CHRYSTUS W WATYKANIE
Opowiadanie

Od wczesnego rana w  W atykanie panował 
ożywiony ruch. Straż pałacowa i służba -cie
kawe były  zapowiedzianej pielgrzym ki nowo- 
nawróconych i czarnego biskupa, k tóry  jej 
przewodniczył. Na wieży watykańskiego pa
łacu zegar wydzwonił wpół do dziesiątej. Przez 
plac św. P io tra  posuwała się wolno grupa piel
grzymów, których cera i ubiór świadczyły o 
pochodzeniu z krajów  skwarnego południa. 
P rzybyli spoglądali wokoło, jakby się chcieli 
oswoić z otaczającym  widokiem  i tonącą w  zie
leni w spaniałą rezydencją w ładcy Kościoła. Ich 
egzotyczny wygląd, niepewność zachowania się 
budziły ciekawość i sensację w śród zgromadzo
nej przed bram ą gawiedzi. Gw ardia szw ajcar
ska, k tó ra  strzegła pałacowej bram y, nieufnie 
patrzyła na przybyszów.

Pielgrzym ka nie była liczna. W śród czarnych 
zwracało uwagę kilkunastu  białych, których 
oliwkowe cery zdradzały południowców.

Z uderzeniem  godziny dziesiątej otworzono 
główne drzwi kute w  brązie i ludzie śm iertel
ni przekroczyli podwoje pałacu, W którym  m ie
szkał człowiek o boskich przym iotach. Podeks
cytowani pielgrzym i szli kam iennym i schoda
mi, Scala P ia zwanymi, k tóre wiodły na dzie
dziniec św. Damazego. Pusto tam  było i głu
cho, tylko mleczne światło lam p elektrycznych 
rozlewało leniwe blaski. W dali, przed jednym  
ze skrzydeł pałacu, drzem ało kilku gw ardzi
stów.
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Czarny biskup, k tóry  prowadził przybyłych, 
na praw o skierował swe kroki. Zdawało się im, 
że ten  pochód trw a już kilka godzin. Kam ien
na posadzka dłużyła się m artw ą białością. Bo
gate malowidła, rzeźby, złocenia i  k lejnoty  rzu 
cały ze ścian słabe odblaski. Sala bez jakich
kolwiek m ebli tonęła w  zadumie i pomroce. 
P rzy  w yjściu z sali w  szerokim  ' przedsionku 
spotkał ich ksiądz o ascetycznej tw arzy i pa
lącym  wzroku. Chłodno w itając czarnego bi
skupa polecił iść za sobą. Korytarz, wysłany 
miękką, puszystą m aterią, tłum iącą odgłosy 
kroków, prowadził do sali -tronowej, k tóra to 
nęła w  powodzi światła. W kradające się pro
m ienie słońca odbijały się w  kryształach ży
randoli oraz w  złocistych ram ach obrazów zdo
biących ściany. Ta kryształow a słoneczność i 
zieleń palm  tworzyły wspaniałe tło dla tronu, 
k tó ry  m ienił się krw istym  szkarłatem. Tron był 
królewski. Cztery stopnie w ysłane piękną, 
wzorzystą m aterią, prowadziły na  podwyższe
nie. Rozpostarty nad tronem  ogromny balda
chim ze złotogłowia tchnął m ajestatem . Złoci
ste, bogate frędzle i złotem haftowane klucze 
na tle  czerwieni tw orzyły harm onijną całość. 
D raperie baldachim u jak  skrzydła olbrzymiego 
p taka opadały faliście.

Obok tronu  na w spaniałych fotelach siedzia
ło dwóch dostojników kościelnych. W yglądem 
różnili się krańcowo. Jeden, wysoki, m iał tw arz 
ascetyczną, a w  prom ieniach załamanego świa
tła  praw ie woskową, drugi zaś m ały, otyły, o



tw arzy nalanej, zatłuszczonych oczach i dłu
gim nosie o fioletowym  kolorze sżat. Obecność 
ich przy tronie świadczyła, że Ojciec św. w ej
dzie niebawem.

Wszystko tu  było uroczyste, w spaniałe i m ą
dre h istorią wieków. Przybysze, prości ludzie, 
byli oszołomieni. Nie znane im  dotąd dzieła 
sztuki, piękno i przepych z ogromną siłą od
działywały na ich wyobraźnię. Myśl, że za 
chwilę zobaczą na własne oczy Ojca św. — za
stępcę Boga na ziemi — dopełniała reszty. Sły
chać było oddechy, a na tw arzach paliły się ru 
mieńce.

Za chwilę doleciał głos dzwonka. Strażnicy,
o tw arzach gipsowych rycerzy średniowiecz
nych, w  specjalnych m undurach, halabardam i 
uderzyli w  posadzkę, po czym w yprężeni znie
ruchom ieli. Dostojnicy kościelni przy tronie 
zgięli kolana. Otworzyły się drzwi, w  których 
ukazała się biała postać papieża. Był ubrany w 
białą sutannę, w  białą kalotkę, białą pelerynę, 
biały pas ze złotą frędzlą zakończony złotymi 
kluczami. Pończochy były białe, a pantofle z 
czerwonego aksam itu również haftow ane w  zło
te klucze. Szedł wolno, podtrzym yw any przez 
dwóch dostojników w  kardynalskiej purpurze. 
Poprzedzał ich duchowny niosąc światło i in
sygnia w ładzy papieskiej.

Po zebranych przeleciał szmer: Papa! Ojciec 
święty!. Ich prym ityw ne um ysły nie mogły 
wyobrazić sobie Boga, k tóry  jest duchem 
wszechświata. Ich Bóg m usi być widzialny, 
cielesny, musi mieć władzę i być bogaty; b a r
dzo bogaty. Wszystko, co dotąd widzieli, odpo
w iadało ich pojęciom o bóstwie. K om ie zgięli 
swe kolana na widok zastępcy Boga na ziemi.

Papież spokojnym  krokiem, jak  gdyby bós
two w  relikw iarzu, zbliżył się do tronu. .Usiadł
szy oparł się lekko i zmęczonym wzrokiem  pa
trzy ł przed siebie. A systujący kardynałow ie na 
głowę, okrytą białym i już włosami, włożyli 
tiarę  sym bolizującą władzę tego i tamtego 
świata. Cisza zaległa salę. Papież głowę lekko 
opuścił, jakby władza, k tó rą  dzierżył, ciążyła 
m u zbytnio. Pod nogi, obleczone w  aksam itne 
pantofle, podłożono poduszkę. A systujący k a r
dynał oświadczył: „K ościół.św ięty, M atka na
sza, darzy was specjalną sym patią i przyw ile
jem  i pozwala w am  cześć oddać Chrystusowi 
w  widzianej postaci Ojca św.“ Czarny biskup 
ubrany w  pontyfdkalne szaty uśmiechnął się, w  
radosnym  uniesieniu ukazując rząd białych zę- 

: bów w owalu fioletowych warg, po czym zbli
żył się, przyklęknął i pochylił trzy razy, by z 
pokorą ucałować pantofle złożone na poduszce, 
w których m iały być umieszczone relikwie 
święte. W swym  akcie pokory posunął się jesz
cze dalej i z namaszczeniem ucałował papieską 
stopę. W jego szczerej m urzyńskiej duszy w y
kształconej teologicznie nie powstał najm niej
szy bunt, opór najm niejszy ani świadomość 
upokorzenia godności ludzkiej i dziecięctwa 
Bożego. Jego Ojcowie tak niedawno jeszcze z 
podobną czcią całowali talizm any i am ulety i 
czynili różne zaklęcia. Ich ry tua ł religiny przy

w rzasku pieśni i piszczałek, w  rytm ie tańca był 
od kościelnego bardziej prym ityw ny. Pow staw 
szy z kolan stał na uboczu pogrążony w m odli
tewnej zadumie.

Do tronu  na klęczkach zbliżali się kolejno 
pobożni ludzie, by w ten  sposób złożyć hołd 
Bogu w osobie papieża. Z widocznym w zrusze
niem  całowali papieskie trzewiki. Tylko jeden 
z pielgrzym ów stał nieco dalej, oglądał poboż
ność i w iarę wiernego ludu, obserwował arcy
kapłana, każdy gest jego, każdy skurcz tw a
rzy. Jego bierna postaw a obserw atora zwróciła 
uwagę dostojników kościelnych.

„Któż jest ten, k tó ry  nie składa hołdu Bo
skiem u M ajestatowi" — takie pytanie wyczy
tać można było z ich twarzy.

Dano znać, że Ojciec św. przemówi. Kilka 
zdań wypowiedzianych zimnym, już starczym  
głosem jeden z obecnych przetłum aczył na ję 
zyk przybyszów. Błogosławieństwem, którego 
udzielił papież, zakończono ceremonię. K lę
czącym zebranym  zakomunikowano, że czas już 
odejść. Podnieśli się z kolan i pełni niecodzien
nych w rażeń spokojnie opuścili salę.

Papież czuł się zmęczony. Podniósł się ocię
żale, by tron opuścić. Pielgrzym, krtory nie 
uczestniczył w  hołdzie składanym  papieżowi 
przez współtowarzyszy, ku  zdziwieniu asystu
jących kapłanów, szybko zbliżył się do 
tronu. Śm iałym  skinieniem  ręki polecił zdu
m ionemu starcow i pozostać na miejscu. Była 
jakaś siła zaklęta w tym  geście, której nie mógł 
oprzeć się arcykapłan Kościoła — spadkobier
ca tronu  cezarów. Papież spojrzał na intruza, 
chciał na straż zawołać, lecz gdy jeszcze raz 
spojrzał, szkarłatem  się oblał, potem  tw arz je
go stała się biała jak  jego szaty. Energicznym  
ruchem  ręki wskazał drzwi asystującym  kapła
nom i pałacowej straży. Ojciec św. poznał 
przybysza. Opuścił go zwykły spokój, blada 
tw arz ' drgała febryczni©, w  czarnych oczach, 
wypłowiałych już od życia, widać było trwogę.

„Panie, Tyś tu ta j?  Czy już  przyszedłeś na 
ziemię nas sądzić? Gromy, znaki na niebie i zie
mi m iały poprzedzić Twoje zjaw ienie się“ 
wyszeptał starzec.

Twarz Chrystusa tchnęła spokojem i dobro
cią. Wzrok utkw iw szy w obliczu śmiertelnego 
człowieka, k tó ry  powoli odzyskiwał rów no
wagę, słuchał jego w ynurzeń.

„Jeżeli Hx> nie sąd jeszcze" — ciągnął dalej 
starzec— „to po co przyszedłeś na ziemię, o P a
nie. Czy chcesz pokój zamącić, który  sam  kie
dyś przed wiekam i głosiłeś, a myśm y go osiąg
nęli kosztem dużych ofiar i wysiłkiem  wielu 
pokoleń? Zaklinam  Cię, Panie, zostań, gdzie 
jesteś. Rządź niebem  i piekłem, a nam  zostaw 
ziemię i jej mieszkańców. Niech to będzie na
sza wyłączna domena. Rezygnujem y z rządów 
pozaziemskich. W ystarczą nam  symboliczne 
oznaki tej władzy. Ileż pracy i trudu, ile nocy 
bezsennych najofiarniejszych synów Kościoła 
kosztowało w  ciągu wieków, aby ludzi w yle
czyć z Twoich buntowniczych idei, k tóre gło
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siłeś przed wiekami. Ileż tomów napisać trze
ba było i stosów rozpalić na przestrzeni dzie
jów, aby ludzi przekonać, że Twoja nauka jest 
utopią, której na ziemi zrealizować niesposób.

Głosiłeś miłość każdego człowieka, miłość 
bliźniego i nakaz ten uczyniłeś fundam entem  
Twej nauki — mówił kościsty starzec. (Nieosią
galne m arzenia! Mam — według Twej nauki f— 
miłować prym ityw nych ludzi, tych prostaków 
duchowych, półbarbarzyńców. Za co m am  ich 
miłować i w  imię czego? Co m am  wspólnego z 
nimi? (Elita narodów, książęta, hrabiowie, możni 
panowie, ludzie wychowani na dziełach staro
żytnych klasyków m ają kochać swoich parob
ków, fornali, robotników, prostych analfabe
tów, w ogóle motłoch uliczny. Pomyśl sam, 
Panie, czy jest to  w  ogóle możliwe? Ty urodzi
łeś się w  stajn i jako syn cieśli i — po ludzku 
rzecz biorąc — jesteś duchowo i społecznie 
z nimi spokrewniony. My rozum iem y Ciebie. 
Dlatego wszelka rezygnacja z wygód, z dostat
ku, z szabatu życia przychodziła Ci łatwo, boś 
sam go nie zaznał nigdy. Nie piłeś nigdy rubinu 
w ina z kryształowego pucharu, nie mieszkałeś 
w  pięknym  pałacu, nie ubierałeś się nigdy w  zło
ciste szaty, nie zaznałeś nigdy czaru ludzkiego 
piękna ani dosytu życia. W ystarczał Ci smak 
miąższu chleba, ryb łowionych siecią i szczery 
uśm iech prostych ludzi, k tórym  czyniłeś do
brze. Nie miałeś zresztą własnego domu ani 
rodziny swojej poza w ierną Matką. Czy mo
żesz dziś od nas wymagać, byśm y rezygnowali 
z tej pełni życia i z tego, co nam  już przez 
wieki w  krew  weszło i w  fibry  ciała. Czy
0 tłum  Ci chodzi, o ten plebs uliczny? Jem u 
przecież ochłapy wystarczą. Jak  za Twoich cza
sów chleba pragną i igrzysk. Nic się nie zmie
niło aż dotąd. Ta rasa bękarcia, gdy żołądek 
prym ityw ną treścią wypełni, pofolguje zmy
słom, legnie na barłogu i wierzy, że używa ży
cia. Nie można jej odbierać tej w iary. Roz
grzeszyć należy i za cenę spokoju w  przyszłości 
także obiecać rozkosze. Panie, i Ty chcesz, 
abyśmy takich jak  siebie miłowali?

Ten piękny poem at o miłości, k tóry  dla Ko
ryntian  Twój uczeń Paweł, ten  Żyd z Tarsu, 
napisał, często odczytujem y w  kościołach. My 
wciąż mówimy o miłości, m y ich kochamy 
z ambony, od ołtarza w  niedziele i święta. Taka 
miłość do niczego nie zobowiązuje, a im  żyć
1 cierpieć pomaga. Nazywam y ich z kazalnicy 
braćmi i siostrami i za nim  w yjdą z kościoła, 
są wszyscy sobie równi. Niech się cieszą, bie
dacy. W życiu codziennym kocham y siebie, bo 
to jedyna miłość prawdziwa. Dla tłum u mamy 
cichą pogardę. To jedyne godne uczucie. Zresz
tą  miłością i tak  żyć nie można na ziemi. Po
trzeba pieniędzy, złota, dużo pieniędzy.

Dlatego m y nie pójdziemy za Tobą, Panie. Bo 
co Ty na ziemi nam  dać możesz? Posziliśmy za 
tym, k tóry  Ciebie kusił na puszczy przed dzie
w iętnastu  wiekam i — za Bogiem ciemności. 
Od wieków już idziemy za nim  i nie widzimy 
możliwości pow rotu do Ciebie. Pójdziemy 
z w ierzącym  czy niewierzącym, jeśli władzę

posiada, a w  zam ian za nasze błogosławieństwo 
da nam  pieniądze. Pójdziem y z rządem, który 
swym  żołnierzom za symbol da trup ią  czaszkę, 
a na pasach „Bóg z nam i“ — w yryje. Będzie
my z nim  utrzym yw ać przyjazne stosunki 
i wym ienim y swych reprezentantów . Bóg dzi
siejszych czasów m usi być Bogiem silnych, po
tężnych, bogatych, nie zaś Bogiem ubogich, po
kornych, cierpiących.

Do zbrojnych szeregów poślemy naszych 
kapłanów, aby jedni zabijać, a drudzy um ierać 
m ieli więcej odwagi. Niech z rewolwerem  
i z krzyżem  za pasem  budzą szacunek i podziw. 
Niech błogosławią zwycięzcę. Zwyciężonym 
biada! My jesteśm y zawsze po stronie siln iej
szych. Niech kapłani nasi broń poświęcają, po
m agają bun ty  uśmierzać, utrzym ać porządek 
społeczny, a nad zm arłym i niech śpiew ają ża
łobne psalm y".

Starzec głos podnosił, to  znowu ściszał 
i mówił dalej: „Panie, Tyś pokory uczył będąc 
na ziemi. Już 'sam ten  w yraz budzi we mnie 
odrazę. Gdybyśm y tu taj jak  Ty kiedyś tam, 
w  Judei z byle kim  się pospolitowali, siadali 
z byle kim  do stołu i rozczulali się nad byle 
nędzarzem, któż by się dziś liczył z nam i i któż 
by nas uznał za zastępcę Boga na ziemi. Ta 
hałastra  ludzka n ie zna um iaru  i dystansu nie 
zna. Robiłaby codziennie zbiegowisko i przed
kładała swoje potrzeby.

Nasi poprzednicy rzucili na kolana korono
w anych mocarzy. My na kolanach będziemy 
trzym ać te jeszcze pokorne tłum y, te  niew olni
cze dusze, k tóre za cenę rozgrzeszenia z roz
wiązłości życia, za cenę obietnicy przyszłego 
szczęścia rezygnują z wolności duchowej, z m y
ślenia i buntu.

Patrz, Panie, oni m ieszkają w norach, le
piankach, niskich chatach, suterenach, ich dzie
ci są często nędzne i obdarte, lecz budują 
wspaniałe świątynie, złocone ołtarze na cześć 
tych zmarłych, których za świętych raczyliśmy 
uznać. Budują klasztory, pałace biskupom 
i przepiękne katedry. Cieszą się i są wdzięczni 
mieszkańcy prowincji kościelnych, kiedy ich 
ziomka, zasłużonego dla nas, po śmierci na 
listę błogosławionych wpisać- polecimy.

Oni wciąż w ierzą jeszcze, chociaż n ie po
szliśmy za Tobą, że jest między nami kontakt 
bezpośredni i jakaś jedność, że co m y zwiąże
m y tu ta j, to Ty zwiążesz tam  w niebie. Ta w ia
ra  ułatw ia im  życie, a nam ułatw ia panowanie.

Nie znałeś dobrze ludzkiej natury . My zna
m y ją  lepiej. Człowiek zawsze — nie tylko za 
czasów Mojżesza — będzie tw orzył widzialnych 
bogów i będzie się przed nimi korzył. Inteli
gentne mogą być tylko jednostki, dla których 
Bóg jest Duchem, Miłością i Ojcem. Tłum  do 
końca świata będzie tw orzył bałw any ze śm ier
telnych ludzi i na kolanach będzie u nich że
brał o szczęście, chleb i zbawienie.
■ Nauczyliśmy go, że trzy  środki do tego celu 
prowadzą: m odlitwa, post i jałm użna. Modlić
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się sam  nauczyłeś, by bezpośrednio z Bogiem 
obcować. Ty się modliłeś w  swej ojczystej mo
wie. Językiem  swego narodu mówiłeś n a  Górze 
Błogosławienia, w  W ieczerniku podczas pam ięt
nej wieczerzy i na  Golgocie przy skonie. M u
sieliśm y tu ta j Ciebie także poprawić, Panie. 
Po prostu nie chcieliśmy tych  prostaków na ca
łej ziemi z Tobą i z Ojcem spoufalać. P rzyjęli
śmy obcy tłum owi język m odlitw y i ofiary, by 
nie m iał bezpośredniego do Ciebie przystępu. 
Ten m artw y język podnosi w  jego oczach nasz 
autorytet, bo czego tłum  nie rozumie, to więcej 
szanuje. Taka już ludzka natu ra  żądna magii
i tajem nicy.

Post Tyś sam  także iswoim przykładem  zale
cił, by duchem  m aterię  zwyciężać. Myśmy dali 
m u inną treść i  inne znaczenie. Rezygnacja 
z nasycenia obok przesytu i żądzy użycia jest 
wśród naszych wyznawców częstym zjaw is
kiem. Niech ci, k tórzy są głodni, za zasługę to 
sobie przed Tobą policzą. Niech ich w iara, że 
nędza m a u  Ciebie wysoką wartość i nagrodzo
ną zostanie, osłodą im  będzie w  chwilach łak
nienia, którego zaspokoić nie są w  stanie.

Jałm użna! Ha, jałmużna! Tyś sam z niej ko
rzystał i znasz jej słodycz. W naszym systemie 
odgrywa ona w ieiką rolę. Po co walczyć o sp ra
wiedliwość, jeżeli można korzystać z jałmużny. 
Ona rozwiązuje zagadnienia społeczne i zastę
puje sprawiedliwość. Ma głęboki sens religijny, 
bo uspokaja duszę człowieka, k tó ry  w ciągu ty 
godnia zbiera owoce pracy i w ysiłku mięśni 
innych ludzi, a w  niedzielę — powodowany 
tkliw ą litością — znikomą cząstkę z tego udzie
la biednym  za pośrednictwem kościoła. Spi po
tem  spokojnie i jest zadowolony ze spełnionego 
dobrego uczynku, a obdarowani na jego cześć
o jego cnotach śpiewają hymny.

Spotykam y — należy przyznać — coraz w ię
cej niezadowolonych z naszego systemu, k tó
rzy Ciebie szukają, a nas n ie uznają i gardzą 
nami. W iatr rozw iałby ich prochy, gdyby już 
w  przeszłości nie w yrw ano z rąk  naszych m ie
cza sprawiedliwości. Ale m y wciąż wierzym y, 
że jak  ongiś zapłoną jeszcze stosy na rynkach 
miast, że głosy konających Twoich zwolenni
ków zagłuszy śpiew gregoriański naszych in
kwizytorów, k tórzy z krzyżem  w ręku zanucą: 
„M iserere mei, D eus“.

Dziś nasz stosunek do Ciebie sta ł się raczej
symboliczny, praw ie legendarny. Bo widzisz, 
Panie, zmieniły się czasy, form y życia na  zie
mi, zmienili się ludzie i ludzkie stosunki. Bła
gam y Ciebie, w racaj do siebie, nas pozostaw 
w  spokoju. Nie zechcesz chyba przeciwko nam  
jak  kiedyś przeciwko synagodze ludzi podbu
rzać. Oni też na czele z arcykapłanem  K aifa- 
szem nie poszli za Tobą. Idziemy za Bogiem 
ciemności. Zawrócić z tej drogi n ie  jesteśm y 
w  stanie. Nie jesteśm y już zdolni do poświęceń 
ani ofiar dla Twojej Praw dy. M ęczenników już 
dość mamy. Ich kości, spopielone szaty i piękna 
tradycja  nam  zupełnie wystarczy".

Starzec skłonił głowę. Tw arz była zmęczona
i blada, w  oczach m alował się sm utek i bezna
dziejność. Był wyczerpany. W stając zachwiał 
się lekko a wraz z nim  tron  cały... M arność nad 
m arnościam i i wszystko marność.

Chrystus opuścił śródmieście pełne gwaru, 
barw nych neonów, bogatych w ystaw  sklepo
wych, elegancko ubranych, sytych i zadowolo
nych mieszkańców. W iedział, że tam  nie ma 
dla Niego miejsca.

Słońce chyliło się ku zachodowi i prom ienia
mi swymi głaskało oblicza złych i dobrych, 
bogatych i biednych, wesołych i sm utnych. 
Szedł ulicam i przedmieścia, przystaw ał na 
chwilę, przyglądał się ludziom, zmęczonym 
twarzom, baw iącym  się dzieciom. Był sm utny
i zamyślony. Może wspom inał te czasy, kiedy 
Jan  nawoływał do pokuty, chrzcił darmo, kie
dy sam  brał udział w  godach małżeńskich, kie
dy w iarę i zdrowie przyw racał i. chlebem  karm ił 
łaknących, kiedy spożywał ostatnią Wieczerzę
i swoją tajem niczą obecność przyrzekał, kiedy 
Mu grób ładny w  skale w ykuto i pogrzeb uczy
niono bezpłatnie. Może św it Zm artwychwsta
nia przypom inał sobie i radość swoich najbliż
szych, którzy Go w  W ielki P iątek  pożegnali 
na  zawsze.

Szedł na krańce m iasta do wsi najbliższej 
z myślą, że tam  tylko może spotkać kogoś, kto 
do izby zaprosi, dłoń szczerze uściśnie, podzieli 
się chlebem i jak  przed wiekami powie: „Po
zostań z nami, Panie, bo się ma ku wieczorowi
i dzień się nachylił".

Nasze Posłannictwo uczy Kochać Praw
dą, Dobro, Piąkno, jest apostołem Chrystu
sowej W olności. 

Przeczytaj i daj drugiemu.
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LIST DO REDAKCJI

ZAPOMNIELIŚMY O RODZINIE
Księże Redaktorze!

Od dłuższego ju ż  czasu nosiłem  się z zam ia
rem  napisania do Księdza Redaktora tego 
listu z  prośbą o jego w ydrukow anie w  „Na
szym  Posłannictw ie”.

O co m i idzie?
Jestem  ojcem  trojga dzieci: czteroletn iej 

córeczki oraz 10 i 12-letnich synów. Pracu
ję jako sam odzielny pracow nik naukow y w  
jednej z  w yższych  uczelni, m am  zajęcia poza 
dom em  o różnych porach d.nia. Żona pracuje 
dorywczo poza domem, oczywiście prowadzi 
też nasze gospodarstwo domowe, założone z 
dwóch pokoi i kuchni, a  znajdujące się 
wśród w ielu  podobnych w  w ielk im  bloku. 
Oboje pracujem y dużo, a i  tak trudno nam  
jakoś „koniec z  końcem ” związać. A le osta
tecznie na w yżyw ien ie  i elem entrarne p rzy
odzianie jakoś m usi wystarczyć. Nie narze
kam y, w iem y bowiem , że są rodziny, których  
ogólny dochód m iesięczny jest z  pewnością  
jeszcze n iższy od naszego. Idzie m i o co in 
nego.

Naprawdę oboje robliliśm y i robim y  
w szystko , aby dzieci nasze wychow ać na lu 
dzi uczciw ych; chłopcy nasi byli też  nam  
szczerze oddani, grzeczni, praw dom ów ni, ale 
tak  długo, dopóki nie ze tkn ę li się z innym i 
dziećmi. Od) paru lat, zuAaszcza zaś obecnie, 
m am y z n im i ogromny kłopot, uskarżają się 
też na nich nauczyciele, n iekiedy spotykają  
nas rów nież w ym ó w ki sąsiadów. Zacząłem  
się zastanawiać i szukać przyczyn  te j tak dla 
nas n ieprzyjem nej zm iany naszych dzieci. 
Szukałem  ich w pierw  w  naszej rodzinie, u 
nas. A n i żona, ani ja nie używ am y nigdy tak  
brzydkich  słów i całych zw rotów , jakie nie
rzadko spontanicznie wychodzą obecnie z 
ust naszych chłopców; nie słyszeli w ięc ich 
cd nas. Reakcja na nasze uwagi i usiłowa
nia prow adzenia ich drogą praw dy, cnoty, 
grzeczności, czasem chęć skarcenia ich za 
przekroczenia  — nabiera n iekiedy szczegól
nie ze strony starszego synka cech ordynar
nego, ulicznego charakteru. Zacząłem  przeto  
obserwować i wsłuchiwać się w  życie „ulicy“■ 
Często podchodziłem  w  pobliże bawiących się 
grom adkam i dzieci. Trafiałem  w  tłum^ m ło
dzieży w ysta jącej w ieczoram i przed kinami. 
W słuchiw ałem  się w  rozm ow y prowadzone 
w  wagonach kolejow ych, w  których  w  tłoku  
jechali zarówno ludzie dojrzali, jak i mło
dzież. N iedawno zaś tem u zupełnie przypad
kow o byłem  św iadkiem  brzydkie j kłótni 
dwóch sąsiadek. Czy słyszały ich nieparla
m entarne słowa i krym inalne, niemoralne, 
w zajem nie na siebie rzucane, zarzuty  
dzieci? Nie m ogły ich nie słyszeć, gdyż do
niosłe krzyk i nie panujących nad sobą ko 
biet odbijały się echem po w szystk ich  p ię t
rach dom u i z  pewnością przez drzw i w są
czały się do w nętrza  m ieszkań, w  których  — 
ja k  w iem  — znajdują  się dzieci; fartucha  
jednej z  kłócących się trzym ała  _ się rozdzia
wioną buzią dziew czynka, je j córka.

Tak, Księże Redaktorze, słyszałem  i sły
szę na  lewo i  prawo te słowa, których  u ży 
w ają obecnie m oi chłopcy. Tak, w idziałem  
i  w idzę często sceny, które w  dom u odtw a
rzają nasi synowie: bcn^icj się w pijanego, 
udają chuliganów, kociaków; nadto, o czym

piszę ze szczególną przykrością, chcą się co
raz gw ałtow niej em ancypow ać spod naszej 
pieczy, bo W ojtek z sąsiedtztwa i Tadek, i 
Józio — pow iedzeili im, że rodziców nie 
trzeba słuchać, bo oni ty lko  tak mówią, a jak  
są sami, to postępują inaczej, a rodzice Tadka  
to m u naw et na w szystko  pozwalają i cieszą 
się, że Tadek  jlzst taki zuch; on klnie jak  
stary, pali też papierosy, chociaż m a dopie
ro dwanaście lat.

Księże Redaktorze!

U nas po P aździerniku dużo się zm ieniło  
na lepsze. Podwyższono w  miarę obecnych  
możliw ości ekonom icznych płace, decentra
lizuje się nasz system  państw ow y, szukam.y 
nowych, lepszych m odeli gospodarczych, 
przysparzam y m łodzieży coraz now ych roz
ryw ek  — przybyw a kin, boisk, sprzętu spor
towego. W alczy się z  chuligaństw em , z p ijań
stw em , kradzieżą, itd. w szystko  to świadczy, 
że w stąpił w  nas now y duch, że zabraliś
m y się na serio do budow y Polski now ej i 
lepszej. A le m nie się zdaje, że m im o w szyst
ko zapom nieliśm y o jednej bardzo w ażnej 
sprawie, o tym , co zaw sze w  przeszłości sta
nowiło i chyba jeszcze długo będzie i pow in
no stanowić podstawę życia zbiorowego, za 
pom nieliśm y o r o d z i n i 'e .

C iekawy jsstem , czy Ksiądz Redaktor 
i Szanow ni C zytelnicy podzielą m oje zda
nie: w arunki polityczne i ekonom iczne św ia
ta i Polski ostatnich dziesiątków  lat w pro
w adziły w  życie rów nież naszych polskich  
rodzin nieład, doprow adziły do rozluźnienia  
naturalnie silnych i społecznie tak bardzo 
potrzebnych w ięzów  życia m ałżeńskiego i 
rodzinnego, spowodowały k r y z y s  r o d z i -  
n y. R,odzina została zachwiana w sku tek  ko 
nieczności pracy obojga rodziców, autorytet 
rodziców został um niejszony w sku te k  spo
łecznie n iczym  nie uzasadnionego faworyzo
wania m łodzieży w  m inionym  okresie. Dlatego 
z powodiu takich lołaśnie w arunków  naszego 
życia politycznego i ekonomicznego ostatnich  
lat rodzice, ludzie dojrzali, porw ani w irem  
spraw i konieczności życia codziennego sa
m i w  sw ej masie upadali m oralnie, a za ich  
przykładem  poszła młodizież. Przeto chcąc 
napraw ić m łodzież, trzeba nie spuszczając z 
niej oka co prędziej skierować uwagę również 
na moralne i religijne podniesienie życia 
ludzi dojrzałych, a w  konsekw encji trzeba  
koniecznie uzdrow ić rodzinę jako pierwszą  
i podstaw ową kom órkę społeczną. Inaczej 
tru d  i m ozol jednych rodziców, chcących 
dobrze wychow ać sw oje dzieci, będzie un i
cestw iony przez rodziców zdem oralizow anych  
?• przez ich dzieci im  podobne. Renesans 
jednak rodziny ze w zględu na szerokość i 
złożoność zagadnienia będzie się mógł doko
nać ty lko  przy w yda tne j i  pow ażnej pomocy 
państw a i całego społeczeństwa.

O ile Ksiądz Redaktor w idzi również i u- 
znaje potrzebę uzdrow ienia in sty tuc ji rodzi
ny, dobrze by było, żeby tem at ten w szedł 
na łam y „Posłannictwa”, żeby na je j tem at 
zechcieli zabrać głos rów nież inn i czyte ln i
cy, n iże j zaś podpisany chętnie napisze dal
sze listy czy artyku ły .

Dr Brzozow ski
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O MŁODZIEŻY NIECO INACZEJ
W każdym k ra ju  i w 

każdym  czasie młodzież 
.zawsze była zarówno dla 
państw a, jak i  dla społe
czeństwa przedm iotem  ży
wego zainteresow ania, 
szczerej troski o je j w y
chowanie i wykształcenie, 
jak  najlepszą nadzie ją  
przyszłości narodu. Współ- 
cześnie w  całym świecie, 
bodaj w każdyim państw ie, 
młodzież sta ła się przed
m iotem  nie tylko zaintere
sowania, troski i nadziei 
starszych, ale źródłem  nie
pokoju, bólu i tego uczu
cia, k tóre płynie z zauw a
żonej w  rodzinie obcości, 
inności >i to do tego stopnia, 
że często ojciec nie poznaje 
w  swoim synu, a m atka 
w  córce — swoich dzieci. 
Oczywiście nie w  znacze
niu biofizycznym, lecz w 
oznaczeniu m oralnym , psy
chicznym, „rodzinnym ”; to 
są często inni ludzie!

O młodzieży w  ogóle, 
TÓwnież o naszej polskiej 
współczesnej młodzieży pi
sano już i mówiono dużo.

H enri van L ier w  „Ty
godniku Powszechnym ” 
(nr 9/58) w  art. „Młodzież 
•współczesna i je j wycho
w aw cy” charak teryzuje 
młodzież dzisiejszą nie ja 
ko lepszą czy gorszą, ale 
zasadniczo inną:,... „Jej 
młodość jest zupełnie inna 
od m inionej m łodości w y
chowawcy. Ten młody 
człowiek jest z innego po
kolenia... Należy do innego 
m om entu historii. Tak 
w ięc konflikt między po
koleniam i jest podwójny: 
jest to  konflikt człowieka 
dorosłego z niedorosłym, 
lecz także przeciw staw ienie 
sobie dwóch stadiów  kul
tury... Tempo w ydarzeń 
wzrosło do tego stopnia, 

że różnica dwudziestu czy 
trzydziestu lat, niegdyś za
ledwie widoczna, dziś n a 
b iera rozm iaru przepaści”.

Zbigniew  Socha w  „Prze
glądzie K ultu ralnym ” (nr 
8/58) już w  ty tu le a rtyku
łu przeciw staw ia się dość 
powszechnie przypisyw a
nym  młodzieży przym iotni
kom: „Młodzież zła, znie
chęcona, now oczesna?” 
Więc jaka? A utor tego wy
raźnie n ie  napisał, ale w y
n ika to  z jego rozwiązań: 
ani nie jest taka zła, ani 
tak a  nowoczesna, je s t po 
prosltu inna, a  n a  czym ta  
„dinność“ polega, pow inny
— zdaniem  autora — w y
kazać szczegółowe badania 
młodzieży „prowadzone we 
w szystkich środowiskach

młodzieżowych11 a skup ia
jące się „wokół Ośrodka 
B adania Opinii Publicznej 
przy Polskim  Radiu”.

Prof. Józef Syska tę  „in
ność” rów nież dostrzega, 
a dowodem tego jest do
m aganie się zm iany obec
nego system u nauczania w  
szkołach. „Szkoła — pisze
— pracu je systemem kla
sowo-lekcyjnym  nic w  nim  
praw ie nie zm ieniając i nie 
ulepszając od czasów H er
berta  i Reina teoretyków - 
pedagogów X IX  w ieku”, 
a przecież tyle dokonało 
się i tak  zasadniczych 
zm ian w  świecie, a zwłasz
cza w  psychice dzieci i 
młodzieży!) Słowo Pow. 
n r  63/58).

Bardzo lekko i w  moim 
przekonaniu niesłusznie i 
krzywdząco R. Dredki w 
art. „A jednak w ierzę11 (Ga
zeta Pozn. n r 63/58) sprow a
dził zagadnienie m łodzie
ży do „garnka i łóżka”, a 
ostatecznie do jej pustoty: 
„Pustota młodzieży jest 
dzisiaj — dowodzi — zja
w iskiem  ogólnoświatowym 
i naj tężsi psychologowie 
i socjolodzy naszego globu 
próbują w yjaśnić jego przy
czyny”.

Tymczasem młodzież dzi
siejsza z przyczyn od sie
bie niezależnych jest inna 
w  swej m entalności niż 
my. W yrosła ona nie w 
cieple i spokoju ^ogniska 
rodzinnego, jej um ysł i 
serce kształtow ały nie sło
w a i przykład wychowaw
ców, a gigantyczne prze
m iany społeczne i politycz
ne, depraw acja wojny i 
okupacji i związane z nimi 
szarganie św iętości naro 
dowych i ideowych, depta
nie godności ludzkiej, nie
pewność ju tra , w alk i św ia
topoglądowe. Młodzież 
współczesna wychowywała 
się poza praw am i m oral
ności, pedagogiki, psycho
logii, stała się też w ypad
kową skom plikowanych 
problem ów i zdarzeń dzie
siątków  la t XX wieku. 
I dlatego jest taka, jaka 
jest, a nie taka, ja k ą  po
w inna być w edług naszych 
życzeń, zgodnych z ustalo
nym i i tradycyjnym i wy
mogami etyki czy peda
gogiki. Je st więc zła? 
dobra? Nie, jest inna! To 
zaś, że jest również n ie
kultu ra lna, rozwydrzona

itd., to doskonale tłum a
czy prof. Elżbieta Jackie- 
wiczowa (Expr. Wiecz. War. 
n r 65/58),. Na zapytanie: 
„czy stw ierdza pani obec
nie większe rozwydrzenie 
u młodzieży”, odpowiedzia
ła : „Głównie widzę obni
żenie poziomu kultury  w 
obcowaniu ludzi. A więc
i u dorosłych. Z tego też 
powdu wiele spraw  w ystę
pu je w  drastyczniejszej 
formie. A postępki mło
dzieży, te złe, bardziej rzu
cają się w oczy... A jeżeli 
mowa o rozwydrzeniu, to 
muszę dodać, że dużą winę 
ponoszą też tu  i sam i ro
dzice. Zwłaszcza m atki do
rastających córek, które w 
tym  trudnym  okresie nie 
służą im radą. Także upa
dek ku ltu ry  życia rodzinne
go ogromnie depraw uje 
młodzież. Gdy pijany oj
ciec lży m atkę, młody 
chłopak myśli, że tak w  
ogóle można postępować 
z kobietam i, dziewczęta
m i”.

Dlatego w  moim przeko
naniu  zagadnienie wycho
w ania młodzieży trzeba jak  
najprędzej ująć w dw a za
sadnicze działania. P ier
wsze działanie: zaopieko
wać się młodzieżą od la t 
ok. 14—25 w  sposób spe
cjalny, stosując środki w y
chowawcze dostosowane do 
inności jej psychiki. D ru
cie działanie: jak  najtrosk
liw iej zająć się dziećmi d a  
la t 14, by im dać norm al
n e ' spokojne wychowanie i 
w ykształcenie w myśl wy
m agań pedagogiki i psy
chologii. Oba działania są 
jednakowo ważne i  muszą 
być prowadzone równo
cześnie.

Zaopiekowanie się mło
dzieżą kategorii pierwszej, 
a więc — według niektórych
— „tej zepsutej1*, a według 
m nie — tej innej wymaga 
przede w szystkim  kontak
tu z nią. J. Bogdanowicz i 
R. D anak słusznie konklu
dują swój a rtyku ł „O po
trzebie rozm aw iania z m ło
dzieżą” : „Musi się rozwią
zać kweistię dzisiejszej 
młodzieży. I tu  nie pomogą 
gromy ani z ambony, ani 
gromy z mównicy, n ie  po
może bicie ani prośba. 
Z młodzieżą trzeba po pro
s tu  rozmawiać, nie nauczać, 
a życzliwie, bez wyższości 
rozmawiać. M usi zostać

przerzucony most nad prze
paścią nieufności, oddzie
la jącą dw a pokolenia — 
nas od Was. Jeśli się to 
nie stanie — wróżymy tra 
giczną pł.-zyszłość”: (Tyg. 
Pow. n r  9/58). Słowem — 
nic o młodzieży bez n ie j! 
W łaśnie dlatego, że m ło
dzież jest inna, trzeba j'ą 
poznać dokładnie przez 
szdzere i jak  najczęstsze 
z nią kontakty, a potem 
całość środków  mogących 
ją  pozytywnie uaktyw nić
i sprowadzić na właściwy 
to r życia społecznego do
stosować do jej specyficz
nej postawy życiowej i 
s truk tu ry  m yślenia. Wiel
kie tu  pole pracy dla wy
chowawców cywilnych i 
wojskowych, dla publicy
stów, dla organizacyj m ło
dzieżowych i całego społe
czeństwa, ale w pierwszym  
rzędzie dla samych rodzi
ców; muszą przestać narze
kać a zabrać się do pracy 
j^ko pierw si wychowawcy
i przyjaciele swoich synów
i córek, spoełczeństwo i 
państw o nie może i nie po
winno ich ani wyręczać, 
ani zastępować, może ty l
ko i chce im pomóc. Cy
tow any już Zb. Socha za
uw aża- ....wprowadzenie
odpowiednich wymogów i 
rygorów... nie rozwiązuje 
sprawy. Chodzi przecież o 
stw orzenie młodzieży nor
m alnych w arunków  rozwo
ju. Od początku. Jak  w ia
domo, pierw szą szkołą ży
cia jest r o d z i n  a”.

Równocześnie trzeba zro
bić wszystko, aby dzieci 
■nasze nie poszły śladem  
opłakiw anej przez nas 
obecnej młodzieży. I tu  
znowu w racam y do ro
dziny, zwłaszcza do m at
ki. Żłobki są potrzeb
ne, również przedszkola, 
szkoły i można w y
myślić jeszcze cały szereg 
innych insty tucji wycho
wawczych, ale na obecnym 
etapie rozwoju naszego 
społeczeństwa żadna przed
szkolanka nie zastąpi m a
tki, może jej jedynie po
móc. Zdaję sobie sprawę, 
że nie można i nie wolno 
kobiecie zamykać drogi do 
w ykonywania zawodu i za
robkowania, tw ierdzę jed
nak, że poważmy procent 
kobiet pracuje tylko z ko
nieczności.

R. M alinowski
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WIADOMOŚCI EKUMENICZNE

(Ekum eniczny B iu le tyn  Prasowy) Z jazd ekum eniczny  
w New  Haren, Conn USA

Z Kościoła ewangelicko-augs
burskiego

Dnia 22 czerwca rb. odbę
dzie się uroczyste otwarcie i 
poświęcenie odbudowanego ko
ścioła parafii ewangelicko-augs
burskiej Św. Trójcy w  W arsza
wie. Spodziewany jest liczny 
zjazd nie tylko duchowieństwa 
krajowego, ale także przedsta
wicieli Kościołów ewangelic
kich z zagranicy.

Kościół św. Trójcy, którego 
budowa zakończona została w 
roku 1781, ma za sobą chlub- , 
ną tradycję  jako jeden z głów
nych ośrodków polskiego 
ewangelicyzmu. Spalony w sku
tek rzuconego w jego kopułę I 
pocisku zapalającego dnia 16 
września 1939 roku kościół ten 
w ciągu dziesięciu lat powo
jennych został odbudowany i 
przyw rócony do swego p ier
wotnego stanu. W odbudowa
nej św iątyni będą się odby
wały także nabożeństwa zjed
noczonych w polskim rudhu 
ekum enicznym  Kościołów.

Konferencja ekumeniczna 
w Pradze

..Walka przeciwko broni ato
mowej jako zadanie chrześci
janina i Kościoła" — oto tem at 
konferencji ekumenicznej, któ
ra w grudniu ub. roku zgroma
dziła w Pradze z górą 200 
współpracowników czechosło
wackich Kościołów. Wśród

uczestników zjazdu, zainicjo
wanego i przygotowanego przez 
profesorów uniw ersytetów  cze
chosłowackich, prócz biskupa 
Vargi, który przem aw iał na 
tem at konferencji, znajdowali 
się m. in. dziekan wydziału teo
logicznego im. Komeńskiego, 
prof. dr Józef Hrom adka, i lu- 
terski inspektor generalny A. 
Ziak.

Przyjęta  przez uczestników 
konferencji rezolucja zajm uje 
się szczegółowo zagadnieniami 
postępu technicznego i związa
nej z tym. odpowiedzialności 
świata chrześcijańskiego. Z 
jednej strony w itano najnow 
sze odkrycia naukowe i uzna
no- z wdzięcznością pozytywną 
pracę Zjednoczonych Narodów 
oraz innych organizacji dla po
kojowego współistnienia. Z 
drugiej strony delegaci dali 
wyraz swojej obawie zagroże
nia ludzkości w  związku z 
nową bronią. Odkrycie broni 
jądrowej — mówi Wyraźnie 
deklaracja — stworzyło zupeł
nie nową sytuację, w której 
wojny już niczym nie mogą być 
usprawiedliw ione".

Wobec tej zmienionej sy tua
cji, w świecie, k tóry przeszedł 
głębokie społeczne, gospodarcze
i techniczne przem iany, Kościół, 
w inien oglądać swoją m isję w 
bardziej realistycznym  świetle. 
W inien prawdziwie poznać swo
ją  odpowiedzialność za rozwój 
świata, za upadek w iary i mo

ralności w „tak zwanym  świe
cie chrześcijańskim " i dociekać 
przyczyn tego upadku. Winien 
też ze skruchą wyznać, że nie 
zawsze w dostatecznej m ierze 
odczuwał osobisty i społeczny 
mozół robotnika. Że rozdwoje
nie, nieufność i brak miłości ja 
ko grzech przez Boga są potę
pione, w inien pokornie uznać i 
za to ponosić odpowiedzialność, 
aby Kościół nie stał się uciecz
ką dla tych, którzy nadużyw a
ją  chrześcijaństwa do swoich 
egoistycznych celów. Kościół 
musi też dojść do poznania, że 
„ustanowienie porządku spo
łecznego w tym  świecie i w  da
nych w arunkach może i musi 
być przeprowadzone bez w oj
ny". Kościół w inien podjąć 
energiczne starania celem po
kojowego rozwiązania spornych 
m iędzynarodowych zagadnień. 
W inien przez swoją współpracę 
przyczyniać się zarówno do 
rozwoju ruchu ekumenicznego, 
jak i pokojowych dążeń na ca
łym świecie, do porozumienia 
między narodami. W reszcie po
winien Kościół odrzucić i potę
pić używanie broni atomowej 
oraz dążyć do tego, aby ener
gia atomowa była używana 
tylko ku dobru i szczęściu ludz
kości. Uczestnicy konferencji 
przem aw iali za tym , aby „w 
interesie dzisiejszych i ju trze j
szych pokoleń" zorganizować 
chrześcijański światowy kon
gres celem „potępienia wszel
kiego uzbrojenia, wszelkiej bro
ni masowej zagłady i celem 
prowadzenia poważnej akcji do 
ustanowienia pokoju".

Czechosłowacka Rada Eku
meniczna wezwie znanych 
przedstaw icieli kościołów chrze
ścijańskich, bez względu na 
narodowość i wyznanie, aby w  
ciągu roku 1958 opracowali 
program  proponowanego kon
gresu światowego. W yrazem  
wzmożonych starań  o potępie
nie wszelkiej broni atomowej i 
prób atomowych będą modli
tw y przyczynne za pokój we 
wszystkich kościołach czecho
słowackich i odezwa do zborów. 
Do profesorów teologii skiero
w ane będzie wezwanie, aby 
dokum entarnie przedstaw ili 
chrześcijańskie stanowisko wo
bec pokoju, wojny i masowej 
zagłady. Światowej Radzie Ko
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ściołów i światow ym  związ
kom konfesyjnym  przedłożone 
będzie spraw ozdanie z konfe
rencji, z prośbą, aby  wszelkimi 
środkam i przyczyniali się do 
wzmocnienia zaufania m iędzy 
narodam i i do zaprzestania zim
nej w ojny oraz jej skutków.

Wzrost Kościoła ewangelickiego 
w  Austrii

Ilość członków Kościoła 
ewangelickiego w  A ustrii od 
roku 1954 wzrosła o 100.000. 
W ciągu ostatnich dziesięciu 
la t wystąpiło z Kościoła 24.000 
osób, wstąpiło zaś ok. 50.000. 
Ogólna liczba członków Ko
ścioła wynosi ok. 430.000 osób. 
W swoim spraw ozdaniu biskup 
dr May podkreśla, że na uwagę 
zasługuje, iż ewangelicyzm w 
znacznym stopniu rozpo
wszechnia się po całym  k ra
ju. Tereny, na k tórych dawniej 
nie było ewengelików, obecnie 
zamieszkiwane są przez m niej
sze lub większe grupy ewange
lickie. Są to „ewangelicy w 
diasporze11, k tórych duszpaster
ska obsługa nasuwa szczególne 
trudności. Bp. May wskazał 
także na rosnącą liczbę m ał
żeństw m ieszanych w Austrii. 
Conaj mniej połowa wszystkich 
ewangelików żyje w  m ałżeń
stw ach mieszanych. Istn ieją te 
reny, na k tórych liczba m ał
żeństw m ieszanych dochodzi do 
70'Vo ewangelików.

Walka Kościoła w e Francji

W związku z w ojną w  Algerii 
Kościoły francuskie zmuszone 
są publicznie zająć stanowisko 
wobec niektórych zarządzeń 
własnego rządu i pew nych m e
tod arm ii francuskiej, Jest te 
raz rzeczą zupełnie pewną, że 
nie tylko rebelianci stosują 
okropne metody, ale że to rtu 
rowanie Algerczyków stało się 
..norm alnym '' w stępnym  prze
słuchaniem, stosowanym  nie 
tylko przez oddziały policji, 
lecz także przez regularne jed 
nostki wojskowe. W ielu uznaje 
je za konieczność wojenną. 
Większość ludu francuskiego 
nie może i nie chce wierzyć, że 
podobne fakty  są powszechnym 
zjawiskiem. W ielu młodych 
żałnierzy ze zgrozą na to pa
trzeć albo naw et wykonywać 
to  musi.

Wobec tej sytuacji Kościół 
ewangelicki nie może milczeć.
Z przyczyn hum anitarnych już 
niejednokrotnie publicznie pro
testował. Ale i 'z tego powodu, 
że praca m isyjna szczególnie 
w  Afryce przez takie w ydarze
nia zostaje zupełnie zdyskredy
towana i że milczenie Kościoła 
uniemożliwiłoby wszelkie poro
zum ienie z chrześcijanam i na 
Wschodzie. W ydaje się jed n a k 
że, że apele Kościoła nie odno
szą skutku. Konieczne jest, aby 
Kościół popierał staran ia in
nych kół, także poza Kościołem 
ewangelickim, i inform ow ał ca
ły naród francuski.

Zbory i ich księża w wielu 
w ypadkach zajęli nieustraszone 
stanowisko i potw ierdzili to sło
wem i czynem. Niedawno ks. 
M athiot z B elfort został skaza
ny na osiem miesięcy więzienia 
za udzielenie schronienia A l- 
gerczykowi i odprowadzenie go 
do granicy szw ajcarskiej Ks. 
M. G renier w ydalony został 
z Francji.

Rada Francuskiego P ro te
stanckiego Związku Kościołów 
na posiedzeniu swoim w  P ary 
żu uchw aliła i wydała kom u
nikat. w  którym  ponownie pro 
testu je  przeciwko popełnianym  
w Algerii ohydnym  czynom. 
Kom unikat przede wszystkim  
wskazuje na psychiczne obcią
żenie, na jakie wystawione jest 
młode pokolenie F rancji wobec 
trw ającego terroryzm u. Coraz 
liczniejsze są głosy księży, w y
chowawców i rodziców zanie
pokojonych zgubnym  oddziały
waniem, nieuniknionym  scep
tycyzm em  i w zrastającym  cy
nizm em  wśród młodzieży, k tóra 
często zaczyna powątpiewać
o sensie życia.

K om unikat z żalem stw ier
dzą, że pomimo wielokrotnych 
protestów  ze strony Kościołów 
chrześcijańskich i prasy, stan  
ten  w  Algerii trw a nadal. „We
dług zdania Francuskiego Pro- * 
testanckiego Związku Kościo
łów — czytamy w oświadcze
n iu  — nikt we F rancji nie ma 
praw a izolować się za m urem  
wygodnej i nieodpowiedniej 
ignoracji. Jeszcze raz zaklina
m y publicznie władzę państwo
wą, aby w  interesie należnego 
jej au to ry tetu  oraz honoru na
rodowego położyła ostateczny 

koniec wrzeniom  w  Algerii,

gdyż nieobliczalne są szkody, 
jakie F rancja  przez to ponosi, 
zarówno w oczach swego włas
nego narodu, jak  też w  świato
wej opinii publicznej i wśród 
ludności odnośnych terenów, 
której zaufanie należy odzy
skać".

Międzynarodowa radiostacja 
protestancka

Prasa szw ajcarska od kilku 
miesięcy żywo dyskutu je o po
trzebie założenia m iędzynarodo
wej radiostacji protestanckiej 
na  gruncie szwajcarskim. 
O statnio u tw orzył się „Kom itet 
inicjatyw y" wspom nianego pro
jek tu , składający się z przedsta
wicieli krajow ych i wolnych 
Kościołów szwajcarskich. W y
dział ten już opracował w  za
rysie podstawy projektu, we
dług których planow ana radio
stacja ma być uruchom iona. Jej 
jedynym  celem ma być zwia
stowanie Ewangelii.Będzie ona 
oddana do dyspozycji zarówno 
Kościołów i społeczności ko
ścielnych szwajcarskich, jak
i zagranicznych. W ykluczone 
są audycje, które zakłócają po
kój w yznaniowy albo szkodzą 
neutralności Szwajcarii. Radio
stacja będzi wolna od wszelkich 
handlow ych i lukratyw nych 
tendencji.

Członkowie „K m itetu inicja
tyw y" są zdania, że Kościołowi 
chrześcijańskiem u obecnie nie 
wolno rezygnować z nowoczes
nych technicznych osiągnięć 
jak  prasa, film, radio i telew i
zja, celem krzew ienia i pogłę
bienia w iary  chrześcijańskiej. 
Kom itet zw raca także uwagę, 
że istnieje już 45 pozaeuropej
skich radiostacji p ro testan
ckich, podczas gdy Europa nie 
posiada ani jednej i że w  nie
których krajach  Europy audy
cje protestanckie w  ogóle nie 
są możliwe.

Biblia w  świecie

Św iatowy Związek Towarzy
stw  B iblijnych ogłosił, że w  ro
ku  1957 conaj mniej jedna księ
ga biblijna przetłum aczona zo
stała na- 18 nowych języków. 
W ten sposób liczba języków, 
na k tóre przełożono dotychczas 
.jedną lub kilka ksiąg Biblii, 
wzrosła do 1127.



ODPOWIEDZI R ED A K CJI w Kanadzie. Polecając się pam ięci łączym y pozdro
wienia.

Pani P. Lach. Hamtramck 12, Mich.

D ziękujem y bardzo drogiej Pani za m iły  list, za 
nadesłane pieniądze, które o trzym aliśm y w  całości. 
Jest to czyn  godny Polki i A m erykanki, która swą 
m iłość do Kośeioła i K ra ju  potw ierdza nie ty lko  
sen tym entem . Pod w skazane adresy „Nasze Posłan
n ic tw o” będziem y w ysyła li do rodzin w  kraju . 
W szyscy w yznaw cy Kościoła Narodowego, którzy  
mają sw ych krew nych w  ojczyźnie, w inni Panią na
śladować. W  ten sposób m ożem y tra fić  z naszą ideą 
pod polskie strzechy. Przesyłka lotnicza do U.S.A. 
„Naszego Posłannictw a” kosztu je dość dużo. P renu
m erata roczna przesyłką  lotniczą m usiałaby w ynieść  
5 dolarów. Prosim y o u trzym yw anie  z nam i kon
ta k tu . Radzi będziem y jeżeli zdobędzie nam  Pani 
k ilk u  prenum eratorów . Mile Panią pozdraw iam y.

Ksiądz Proboszcz J. Niemiński. Toronto, Canada

R edakcja „Naszego Posłannictw a”, która m ile wspo
mina pobyt Księdza Proboszcza w  naszej 'ojczyźnie, 
zaw sze liczyła i liczy na cenną współpracę W ieleb
nego Księdza. U ważam y Go za naszego orędownika  
na terenie K anady. Żałujem y, że od dłuższego cza
su nie m am y od Niego żadnych w ieści i  po tw ier
dzenia, czy nu ty  „Pieśni K o ś c ie ln y c h w y s y ła n e  
przez redakcję doszły. Radzi będziem y, jeżeli K siądz  
Delegat napisze do nas o sw ojej pracy w  Kanadzie. 
Nasi czytelnicy in teresują  się rozw ojem  Kościoła

Pani Ewa Wiśniewska, Hazleton, Pa

Jest Pani naszym  w ypróbow anym  przyjacielem
i je j pobyt w  redakcji m ile w spom inam y. Należność 
za prenum eratę otrzym aliśm y. K siądz R edaktor za
chłysnął się m ile kom plem entem  Pani odnośnie listu  
otwartego. P rosim y o współpracę i o 'z jednyw anie  
prenum eratorów  dla „Naszego P osłonnictw a". W łaś
nie pisać jest łatwo, gdy się m a takich  czyte ln ików  
jak Pani. Za pozdroicienia d zięku jem y i m ile Panią  
pozdraw iam y.

Państwo Jan i Zofia Biskupowie, Cleveland

L ist W asz sprawił nam  w iele radości. Należycie do 
najstarszych uryznaiac&io Kościoła Narodowego, ja 
kich znam y. 42 lata przynależności do KoScioła 
to w  życiu człowieka bardzo dużo. Za W aszą w ier
ność dla Kościoła cześć w yrażam y. Radzi jesteśm y, 
że a rtyku ły  zam ieszczane w  „Naszym Posłannict
wie" W am  się podobają. Radzi jesteśm y, że Stary  
K raj i Kościół kochacie. „Nasze Posłannictw o” w y 
chodzi co miesiąc. Prenum erata roczna z  przesyłką  
do Stanów  Zjednoczonych kosztu je  5 dolarów, 
w  kra ju  zaś dla krew nych  2 dolary rocznie. Po 
przesłaniu adresów niezw łocznie pismo nasze im  
w yślem y. Serdecznie W as pozdraw iam y, życzym y  
zdrowia, błogosławieństwa Bożego i długich lat 
życia.

Do Redakcji „Naszego Posłannictwa“ 
w Warszawie

Za pośrednictw em  Redakcji prag
n iem y podziękować Księdzu B isku
powi za przysłanie do nas na św ię
ta W ielkanocne księdza proboszcza 
K azim ierza W andałowskiega. Z na
m y go tu ta j w szyscy i cenim y za 
codzienne odprawianie nabożeństw , 
kazania i życzliw y stosunek do lu
dzi. Nic też dziwnego że ksiądz 
W andałow ski został m ile p rzy ję ty  

przez w szystk ich  m ieszkańców  R u 
dy koło Będzina, gdzie się organizu
je nasza parafia. W  czasie ubieg
łych m iesięcy przyjeżdża li tu ta j róż
ni księża narodowi, a m y każdego  
pytaliśm y, dlaczego nie przyjechał 
nasz ksiądz, k tóry  najwięcej, po
święcił nam  pracy. Na razie nie ma
m y dużo w iernych, ale ludzie w  tu 
te jsze j okolicy coraz bardzej in te 
resują ideą Kościoła Narodowego,

bo w idocznie Bóg chce, aby było nas 
coraz w ięcej.

Zbieram y się na m odlitw y w  do
m u p. F. Guzika, k tó ry  jest szla
chetnym  i św ia tłym  człow iekiem , 
ale przyjdzie czas — w ierzym y w  
to głęboko  —■ że będziem y m ieli w  
przyszłości p iękną  św iątynię, bo je 
żeli Bóg jest z  nam i, to  przy nas 
będzie i zwycięstwo.

W  dniu  7 bm. w  parafi rzym sko
ka to lickie j 'Łęka ludzie chcieli w y 
rzucić proboszcza z  kościoła i  po
w iedzieli; że nie pozwolą m u -w ię 
cej. odprawiać nabożeństw . Dziś 
właśnie byli stam tąd ludzie, k tó rym  
daliśm y różne num ery „Naszego 
Posłannictwa", aby się zapoznali z 
polskim  katolicyzm em . Tę krótką  
notatkę z życia naszej górniczej wsi 
prosim y łaskawie um ieścić w  „Na

szym  Posłannictw ie”, które czytają  
tu ta j w szyscy.

S tanisław  Szczęsny, J. Koziak, 
Edward Szczęsny, Paulina Tom czyk, 
Jakub Czerniak, Marian Czerw iński, 
L u d w ik  Duda, Franciszek G uzik, 
E dm und Dańet, A leksander Ciep- 
luch.

OD REDAKCJI

Drodzy Bracia
Chętnie W asz list zam ieszczam y i 

cieszym y się wraz z< W ami, że idea 
Chrystusowa zw ycięża  i praca W am  
się udaje .Organizując parafię Pol- 
sko-K atolicką spełniacie nakazy  
Chrystusa. On zgodnie z  obietnicą  
zesłał Ducha św., aby w szystkie  na
rody chioaliły Boga w  ojczysteji mo
wie. Organizując parafię w alczy
cie o suw erenność po lskiej duszy, o 
w yzw olenie Polski z  w a tykańsk ie j 
niewoli. Niech Bóg błogosławi W a
szej pracy, W aszemu księdzu i 
W aszym  rodzinom. Łączm y bratnie 
pozdrowienia. z
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