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NASZE POSŁANNICTWO
P I S M O  S P O Ł E C Z N O  R E L I G I J N E

ROK II WARSZAWA, CZERWIEC-LIPIEC 1958 Nr 6/7

SERCE JEZUSA 

SIEDLISKIEM MIŁOSIERDZIA 

BOŻEGO
,1 zbliżali się do Niego celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać"

(Łuk. 15,1)

„DLACZEGO Z CELNIKAMI I GRZESZNI
K AM I JADA W ASZ NAUCZYCIEL”? —  pytali 
apostołów faryzeusze i uczeni w Piśmie, widząc, 
ja k  przy uczcie wydanej przez Zacheusza wielu 
grzeszników zasiadło do stołu z  Jezusem. Od
powiedź Jezusa jest niezwłoczna i prosta. On 
sam wybawia apostołów z kłopotu i mówi do 
ciekawych: „Przecież nie zdrowi potrzebują le
karza, ale ci, co się źle mają... Ja nie przysze
dłem szukać sprawiedliwych, ale grzeszników”.

Odpowiedź Jezusa jest wyrazem Jego troski
o grzesznika, jest wyrazem Jego miłosierdzia. 
Sam Bóg pośpiesza z odpowiedzią na pytanie, 
gdyż to pytanie daje m u okazję do okazania 
miłości, jaką plonie Jego Boskie serce do wzgar
dzonych, odrzuconych i krzywdę cierpiących. 
On pragnie ich przyciągnąć do siebie przez sło
wa słodkie, łagodne i pełne dobroci spojrzenie, 
a nade wszystko przez serce — serce pełne m i
łości.

Jacy byli grzesznicy, którzy się do Jezusa 
zbliżali? Nie byli to grzesznicy zatwardziali. Ci 
bowiem unikają zawsze i wszędzie prawdy, 
przestrogi, napomnienia. Tacy nie przychodzili 
do Jezusa. Tacy i dziś nie przychodzą do Nie
go — omijają Kościół, by przypadkiem nie 
usłyszeć słowa prawdy i nie być dręczonym  
przez sumienie. Takich łaska Boża podźwignąć 
tylko może i to łaska silna. Dookoła Jezusa

skupiali się grzesznicy sami upokorzeni swym  
stanem, żałujący swych czynów występnych. 
Oni nie mogli znieść dłużej powątpiewań i w y
rzutów sumienia. O, jakże cennym darem jest 
sumienie. Ono ratuje człowieka od zguby. Szu
kali ratunku, uzdrowienia, pociechy. Zle owoce 
grzechu wywoływały u nich wstręt. O, jakże 
dobrze, że grzech gorzkie rodzi owoce!

Tacy to ludzie grzeszni otaczali Boskiego 
Zbawcę na ziemi, a On ich nie odepchnął od 
siebie pyszną czy obraźliwą mową. On im  
przyrzekł odpuszczenie win, gdy będą żałowali, 
gdy weń uwierzą i nauk Jego będą przestrze
gać. Litował się nad nimi i ta litość Jego Bos
kiego serca przyciągała ich ku  Niemu. W  sło
wach nader plastycznych, wymownych wskazy
wał na swe serce, jako siedlisko Boskiego prze
baczenia i miłosierdzia. Chciał, aby człowiek, 
któremu powinęła się noga na drodze prawdy 
i sprawiedliwości, przypominał sobie po nie
zliczone czasy, że On nie przyszedł szukać spra- 
wiedliwych, bo tych, jak owe 99 owiec zostawił, 
będąc ich pewny na swoim pastwisku, a podjął 
aż nader bolesną i pełną poniewierki drogę wio
dącą przez wzgórze kalwaryjskie, aby odzyskać 
tę setną, zgubioną owieczkę. Ta myśl towa
rzyszyła Mu, gdy z nieba na ziemię zstępował, 
tą myślą żył, gdy nauczał w Galilei, Samarii 
i Judei. Dlatego też dopuścił, aby zawieszone
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mu na drzewie hańby otworzono bok i zranio
no serce. To był najwyższy wyraz Jego tk li
wości i zrozumienia potrzeb grzesznika.

„Jakże to, o Panie — wola jeden z kazno
dziejów — to Ty szukasz grzesznika? Ty za 
nim  biegniesz, Ty go w ramiona bierzesz, do 
serca tulisz i na własnych barkach do owczar
ni niesiesz?” Tak, to jest głębia prawdziwej, 
boskiej miłości. Nawet rana zadana Sercu, na
wet okalająca to Serce korona cierniowa i pro
mienie bijące zeń nie odzwierciedlają w  pełni 
paradoksów Bożej miłości i miłosierdzia.

Grzesznik jest wrogiem Boga. Zdetronizo
wał Boga. Ubóstwia stworzenie, niekiedy na
w et świadomie buntuje się przeciw Bogu. Duch 
Starego Testamentu domagałby się, aby takie
go człowieka ziemia pochłonęła, aby ogień 
spadł z  nieba i poraził go, aby zginął ukamie
nowany jako bluźnierca. W Nowym Testamen
cie nie tak: Syn  Boży nie uważa go za wroga, 
lecz za biedną, zbłąkaną owieczkę, która zbo
czyła z właściwej drogi. Oto podejście' godne 
Boga. A ż dziw, że są grzesznicy, którzy sły
sząc o tym  nie zaniechali jeszcze swego pysz
nego uporu trwania w  złem. Być może, że mie
siąc , czerwiec, poświęcony specjalnie czci Serca 
Jezusowego, zreflektuje ich. Gdy spojrzą na 
czekające ich serce Boga, serce będące sie
dliskiem miłosierdzia, w tedy przypomną, że i 
oni mają serca. Zapytać będzie tylko trzeba: 
jakie ono? Czy czyste, ćzy jasne i promienne 
miłością jak serce Jezusa, czy też czarne od 
zawiści i bratniej krzywdy. Trzeba je odmie
nić. Sczerniała ziemia rodzi na wiosnę zboża 
i warzywa, ąle tylko wtedy, gdy ją gospodarz 
uprawia i pielęgnuje. W przeciwnym razie po
kryje się chwastami i bezowocnym zielskiem. 
Z tej analogiii trzeba toyciągnąć wnioski. On 
ciągle szuka tego, co było zginęło, ciągle chce 
leczyć tych, którzy potrzebują lekarza. To istota 
czerwcowego nabożeństwa do serca Jezusowe
go, to myśl przewodnia praktyk pierwszopiątko- 
wych, to sens i wymowa zawieszonych w na
szych domach obrazów Chrystusa odsłaniające
go i wskazującego swe serce.

Nie należy nabożeństwa do serca Jezusowego 
uważać za jakąś sentymentalną praktykę, która 
zrodziła się w  umyśłe egzaltowanej zakonnicy 
francuskiej Małgorzaty Marii Alacoąue (1684),

praktykę dobrą co najwyżej dla kobiet lub dusz 
loybitnie uczuciowych. Nie. My czcimy nie sa
mo serce Jezusa, ale czcimy to, co to serce sym 
bolizuje: m i ł o s i e r d z i e  B o ż e ,  a chyba nikt 
nie będzie próbował dowodzić, że miłosierdzie 
Boże jest nam niepotrzebne. „Jeżeli miłosier
dzie nie odpuści — sprawiedliwość słusznie nas 
zagubić może” ■— śpiewamy w  suplikacjach. 
Tak pojęta cześć serca Jezusowego jako sym 
bolu i siedliska miłosierdzia jest dawniejsza od 
objawień Małgorzaty Marii — jest tak dawna,, 
jak dawnym jest Boskie posłannictwo Jezusa.

Należy unikać fetyszyzm u i talizmaniczności 
przy nabożeństwie do serca Jezusowego. Utarło 
się jakieś dziwne przekonanie u wielu ludzi, że 
wystarczy przez dziewięć pierwszych piątków  
przystąpić do spowiedzi i Komunii Świętej —  
a Bóg jak gdyby automatycznie da im  laskęy
o którą Go proszą. Jest to zwyczaj godny po
gaństwa najbardziej prym ityw nych czasów, 
a nie X X  wieku po Chrystusie. Bóg nie jest 
automatem ani jakąś bezmyślną silą, którą 
dziewięciokroć powtórzonymi praktykami mo
żna by zmusić do wykonania tego, co nam się 
podoba. Myśl i sens praktyki pierwszopiątkowej 
są zgoła inne: chodzi o kilkakrotne, np. dzie- 
loięciokrotne porównanie swego serca z ser
cem Jezusa, co doskonale można uczynić przez 
szczerą spowiedź, o wyrzucenie z serca tego, co 
nie jest Boskie, i stworzenie płaszczyzny miłości 
m iędzy swoim sercem a sercem Bożym.

Na tej płaszczyźnie łatwiejszy jest dostęp do 
Boga, większa też szansa, że Bóg wysłucha na
szych próśb, które do Niego w  określonej inten
cji zanosimy. Tyle i tylko tyle.

Wreszcie na ostatek jeszcze jedno: On nie 
zamknął swej miłości w jakichś ciasnych ra
mach. Ta miłość promieniuje, przenika dusze 
poszczególne i cały Jego Kościół. To wzór dla 
nas. Jeżeli nasze serca mają się stać na wzór 
serca Jego — to także i pod tym  względem: mi
łość nasza i miłosierdzie musi wyjść naprzeciw 
naszym bliźnim, jak Jego miłość nam naprze
ciw wychodzi. To rodzi atmosferę jedności i po
koju: stanie się prędzej jedna owczarnia i je
den pasterz, który Zachariaszową laską „prze
baczenia” paść będzie swą trzodę na sw ym  w y
bornym ewangelijnym pastwisku.

KS. DR ANTONI NAUMCZYK



POSŁANNICTW A

MODLITWA 
PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ

Na wspomnienie Twoje życie Twoje w krót
kiej godzinie powtórzy sługa Twój, Panie — 
wszystko, coś myślał i mówił, i wszystko, co 
wycierpiałeś. U stóp ołtarza on się nachyla i 
duma w milczeniu, nim zacznie ofiarą tak 
świętą.

Teraz wstąpił na stopnie ołtarza. — Dziecię 
mu odpowiada. — On obrazem Twoim w tej 
chwili, o Boże! A  to dziecię, to ludzkość, co sło
wom Twoim Odpowiada.

To ludzkość, co przed Tobą była, jest i będzie 
zawsze dzieckiem. Dlatego Ty ją zbawisz,
o Boże.

Ten puchar goryczy, który świat podał ustom  
Twoim, to puchar krwi Twojej, która świat 
zbawiła.

Ta Księga, którą otworzył, to słowo Twoje, 
opowiedziane kilku  w iernym  i podane nam  
przez nich. To słowo życia i nieśmiertelności.

Ty sam byłeś Słowem Ojca Niebieskiego, jak 
ono jest słowem Twoim.

Ojciec Cię posłał, jak Ty ich rozesłałeś. Ale 
nim objawiłeś się tym  wybranym Twoim, du
małeś długo w samotności boskiej.

Wiosna wieku Twojego ludzkiego upłynęła 
na pustyni.

Bo Ty sam byłeś światem. I, jako świat mio
dy, nieśmiertelny, zbliżyłeś się po długich czu
waniach i myślach do tego staxego, zepsutego, 
który panował na ziemi. Zaczęła się wałka 
Twoja z nim.

Nie mieczem walczyłeś, ale potęgą myśli i 
słowa. Tym, których przybrałeś sobie, nie opa
sałeś skroni złotymi wieńcami, nie włożyłeś w  
ich dłonie oręża, ale dałeś im wiarę i siłę cu
dów, kazałeś, ich duchom stąpać i deptać po 
świecie ciała.

Byłeś królem niewidomych. Byłeś panem  
nieskończoności. Urodzon z Niewiasty, kocha
łeś niewiasty za to, że słabe ciałem i lotne du
szą. Za to, że bliższe świata duchów. Za to, że 
cierpliwsze na męki. Za to, że nieśmiertelności 
nie mają na ziemi.

I słabościom ciała i słabościom, w których 
tlała iskierka miłości, przebaczyłeś Panie!

Mjarii przebaczyłeś, kiedy 'wonnymi kadzi
dłami i długim włosem swoim przyszła namaś
cić Ci stopy — i tej kazałeś odejść w pokoju, 
którą ukainienować chcieli.

Ale pychom ducha:, ale uciskającym bied
nych, ale przechwalającym się w dumie i nieu- 
żytości serca, ale kłamiącym przed ludźmi, by 
uwieść ludzi, nie mogłeś przebaczyć.

Tam, gdzie nie było miłości, jeno podłość by
ła i złocone fałsze, sądziłeś 'i potępiałeś. Kup
ców, frymarczących w świątyni, wygnałeś z 
niej — w obliczu Faryzeuszów iskrzyły się bos
kie oczy Twoje i gniew nieśmiertelny wchodził 
na czoło Twoje! Przyrównałeś ich do bielonych 
sarkofagów. Zewnątrz rzeźby kosztowne i mar
ne, wewnątrz próchno tylko.

Z ludem prostym lubiłeś rozmawiać, usiadł
szy na wzgórzach na brzegu morskim. Z dzieć
mi igrać lubiłeś — niewinność lub żal za grze
chy przełożyłeś nad udaną cnotę. Przebaczyłeś 
namiętnym za to, że kochali wiele, przebaczyłeś 
prostym za to, że wierzyli wiele — przebaczy
łeś słabym za to, że cierpieli wiele.

Tym  tylko, którzy nic nie kochali, w  nic nie 
wierzyli, nic nie wycierpieli, nie zdołałeś prze
baczyć. Przekląłeś ich, jako sługi książęcia 
świata. I walka Twoja ciągnęła się z nimi — 
i coraz czarniejsze były ich podstępy — zgub- 
niejsze cele!

Tyś wiedział, że kto zmaga się ze światem, 
zginąć musi w czasie — by żyć w wieczności.

Przeczuwałeś jako Człowiek koniec swój. 
Jako Bóg obiecałeś, że wrócisz kiedyś.

I ze łzami słuchała Cię Matka Twoja. I Tobie 
także raz przyszły łzy do ócz — kiedyś spoj
rzał na miasto skazane, na miasto przodków 
Matki Twojej, na ojczyznę Twoją. O Ty —  co 
ze wzgórza płakałeś nad Jerozolimą, dziś za
płaczesz nad nami!

Nim rozstałeś się z wybranymi, obróciłeś 
myśl ku  Ojcu i powierzałeś ich Jemu świętą 
modlitwą:

„Ojcze, nadeszła godzina. Imię Twoje ogłosi
łem przed ludźmi, których mi powierzyłeś. Oni 
byli Twoimi i dałeś mi ich. — I zachowali sło
wo Twoje. A  teraz ja już nie należę do świata,
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ale oni do niego należą jeszcze. — Ja idą ku 
Tobie. Ojcze święty, strzeż ich w  Twoim imie
niu, tych, których mi dałeś, aby byli jedno, 
jako m y jesteśmy Jedno.

Nie proszę Ciebie, byś ich wziął ze świata, 
ale tylko, byś ich uchował od złego. Oni nie są 
ze świata, jako ja nie jestem ze świata. Uświęć 
ich przez prawdę Twoją. Słowo Twoje jest 
prawdą! Aby wszyscy stali się jednością tak, 
jako ja jestem w Tobie, a Ty we mnie. — Aby 
oni także byli jednością w nas — i świat uwie
rzył, żeś Ty mnie zesłał.”

I zasiadłeś do ostatniej wieczerzy. I ten, który 
Cię miał zdradzić, stał obok Ciebie — i głowa 
ukochanego ucznia Twego spoczywała na 
piersi Twojej. Czułeś, o Panie, że Twoja walka 
zbliża się do końca — ciało Twoje ludzkie 
wzdrygnęło się — i, klęcząc w ogrodzie oliw
nym, prosiłeś Ojca Twego, by puchar goryczy 
od ust Twoich odwrócił.

Ałe duch Twój Boski spieszył się ku śmierci.
Piłat przeląkł się jakiegoś Boga — nie chciał 

ni ludu, ni Boga tego obruszyć — a więc umył 
ręce nad męką Twoją w rozsądku swoim.

W Kaifaszu nie było takiej słabości — nie
winnego ścigał, nienawidził, potępił. A  lud hur
mem się cisnął, by widzieć Ciebie, kiedyś stą
pał, krzyż dźwigając, ku wzgórzu Kalwarii.

Kiedy pot sączył się z czoła Twego, szydzili. 
Kiedyś upadł na żwirze pod ciężarem krzyża, 
nie miełi litości.

Drobne dzieci natrząsały się z Ciebie. Ojce 
ich i matki przeklinali Ciebie.

Szedłeś coraz dalej, w  znoju i krwi, milcząc 
i prosząc Ojca, by im  przebaczył.

Świat to, śioiat ludzki o tej godzinie był na
około Ciebie ten sam, co po wsze czasy — zgrzy
biały w myślach swoich, nieubłagany w sądach 
swoich, okrutny w władzy swojej.

Im  starszy, im bliższy końca, tym  okrutniej
szy. Głuchy, martwy, ślepy na wschodzące 
gwiazdy •—■ czciciel zachodzących, co się wraz 
z nim urodziły!

Szyderski i zabójczy — by żyć kilka chwil 
dłużej! Nie przeczuwający, że przez śmierć 
Twoją będzie zwycięstwo Twoje.

Nie wiedzoccy, że kto chce żyć i być duchem  
na ziemi, wprzódy winien zniknąć z niej cia
łem.

I w tryumfie wiedli Cię do krzyża Twego. 
I w tryumfie rozbili Cię na krzyżu. I w  tryum 
fie podawali■ Ci żółć z octem i piołun gorzki. 
Nie wiedzieli, że w tej chwili stajesz się Bogiem 
na wieki. (C. d. n.)

Giordano Bruno (1588 r.)

BAGNISTE ŹRODŁO

...Do tego doszło, że człowiek bardziej się pasuje z człowie
kiem aniżeli z innymi stworzeniami, a owe przykazanie w y
głaszane na całym świecie, a przez nikogo nie wykonywane, 
leży podeptane...

Nie bądźmy podobni do dzikich zwierząt i barbarzyńców, 
ale stawajmy się na podobieństwo Tego, który nakazał słońcu 
promieniować nad dobrymi i złymi.

Religia wzniosła ponad wszelki spór, to moja religia...“
Giordano Bruno (1588 r.)

Chrystianizm jest religią totalną. Obejmuje 
swym zasięgiem całe życie ludzkie. Wszelkie 
jego przejawy i zjawiska normuje i określa 
prawem Boskim i ludzkim, które w prawach 
Boskich ma swoje źródło. By jednak człowiek 
poznał tę naukę i stosował ją w życiu swoim, 
potrzebny jest nauczyciel.

Nauczycielem i realizatorem chrystianizmu 
jest Kościół.

Ma on w świetle nauki Jezusa prowadzić lu
dzi do Boga, uświęcić ich i zbawić.

Zbawienie człowieka nie odbywa się w pró
żni ani nie rozpoczyna się z agonią, kiedy naj
bliżsi umierającemu wkładają do ręki grom- 
nicę.

Proces zbawiania człowieka odbywa się od 
kolebki. Polega on nie tylko na udziale w ży
ciu nadprzyrodzonym Kościoła, na przyjmowa

niu sakramentów świętych, lecz łączy się ściśle 
z harmonijnym -współżyciem chrześcijanina z 
innymi ludźmi, tubylcami ziemi.

Obcowanie z bliźnim oparte na wzajemnej 
miłości uczynił Jezus kardynalną zasadą swo
jej nauki. Kto tego nie pojął i nie wziął na 
serio, nie jest chrześcijaninem, chociażby 
ochrzczono gO' w katedrze św. Piotra w  Rzymie 
i na swej piersi nosił krzyż biskupi.

Królestwo Boże — według nauki Chrystu
sa — 1 ma się rozpocząć już na ziemi w atmosfe
rze pokoju i braterstwa wolnych ludzi. 
„Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja...“ 
wydaje się paradoksem w zestawieniu z rzeczy
wistością.

A jednak to prawda, bo Bóg-Człowiek to 
głosił.
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Kościół .Chrystusowy na przestrzeni dzie
jów ima wypełnić nakaz Jezusa, ma urze
czywistnić Królestwo Boże, społeczność wol
nych ludzi, w  której nie ma krzywdzonych 
i krzywdzicieli, głodnych i przesyconych, lecz 
są tylko bracia i dzieci jednego Ojca.

Każde pokolenie ludzkie, każdy człowiek, 
który się spotkał w swym życiu z Ewangelią, 
winien pozostawić po sobie: trwały ślad swej 
pracy dla Królestwa Bożego i przyczynić się do> 
zbliżenia człowieka do Boga i człowieka do 
człowieka.

Nieodłącznym warunkiem, bez którego nie 
może się ono* urzeczywistnić, jest szacunek dla 
godności ludzkiej i cudzych przekonań. Jak 
długo bowiem ludzie nie są stadem pędzonym 
batem przez swoich pasterzy, tak długo będą 
się różnili w pewnych pojęciach, osądach i od
czuciach.

Ludzie mają prawo do wyboru wartości, 
gdyż mają rozum i wolną wolę.

Jednym z naczelnych zadań Kościoła Chrys
tusowego jest wychowanie człowieka, przygo
towanie Igo do duchowej jedności z Bogiem, 
Ojcem wszystkich i do 1 jedności z ludźmi, 
braćmi naszymi. Wystarczy jednak spojrzeć na 
historię Kościoła rzymskiego, by się przekonać, 
ze tam  wychowanie człowieka straciło* już 

swój Chrystusowy charakter.
Kościół od wieków rzeźbi psychikę swych 

wiernych na obraz i podobieństwo swoje we
dług modeli ustalonych w Watykanie zależnie 
od epoki historycznej, które z obrazem czło
wieka, który Chrystus nam pozostawił, mało ma 
wspólnego, a czasem jest jego żywym zaprze
czeniem. Wtłacza go w szablonowe ramy, oka
leczając często jego osobowość, jego psychikę 
i umysł.

Dla „buntowników", którzy mieli odwagę 
samodzielnego myślenia, Kościół w  trosce o 
zbawienie ich dusz rozpalał stosy. „Poza Ko
ściołem (rzymskim) nie masz zbawienia11 — oto 
dogmatyczna zasada. Tylko Kościół rzymski 
może zbawić.

Czymże więc jest śmierć człowieka, pozba
wienie go życia w  stosunku do utraty zbawie
nia wiecznego?

Jak długo Kościół posiadał pełną władzę do
czesną, tak  długo chętnie pomagał umrzeć 

tym  śmiałkom, którzy idąc do Boga usiłowali 
ominąć Watykan. Czyniłby to do dzisiaj, gdy
by państwa nie odmówiły mu swojej pomocy, 
gdyby reformacja, Oświecenie, rewolucja i wy
siłki światłych ludzi nie ugasiły płonących sto
sów. Fanatyzm, nienawiść do ludzi, którzy do 
Boga kroczą własną drogą, jest nieoficjalnym 
dogmatem rzymskiego Kościoła.

Humanizm, braterstwo ludów głoszone przez 
najszlachetniejszych ludzi ostatnich stuleci 
znacznie stępiły ostrze fanatyzmu i nienawiści 
wyznaniowej. Kto wrósł w humanizm, przy
swoił sdbie wiele zdobyczy kulturalnych wspól
nych wszystkim ludziom, stał się wrażliwym na 
dobro i piękno, na ból i na krzywdę, temu

obcy wszelki fanatyzm, zacietrzewienie i zba
wianie człowieka wbrew jego woli.

Kto pragnie szacunku dla swoich przekonań, 
musi szanować przekonania innych ludzi. Na 
podstawie długoletnich doświadczeń i obser
wacji można stwierdzić, że fanatyzm i niena
wiść do inaczej wierzących tkwi potencjalnie w 
mniejszym lub większym stopniu w duszy każ
dego praktykującego rzymskiego- katolika. W 
zależności od bodźców, impulsów i sytuacji w 
każdej chwili może wyzwolić się i zamienić się 
w stan aktualnie czynny.

Katolik pozbawiony fanatyzmu w rozumie
niu Kościoła rzymskiego nie jest już pełnym 
rzymskim katolikiem. Wystarczy zapoznać się 
z „Tygodnikiem Powszechnym11, w którym 
obok artykułów za tolerancją odzywają się gło
sy zalecające t.zw. „środki bogate11, tj. represje 
i gwałty w stosunku do inaczej wierzących, 
i tęsknoty za inkwizycją, tą największą hańbą 
w dziejach chrześcijaństwa.

Wypadki ostatnich miesięcy na terenie całej 
Polski potwierdzają „dogmatyczny11 charakter 
fanatyzmu Kościoła rzymskiego. Żuromin, Ol
kusz i wiele innych przypadków pogwałcenia 
sumienia spokojnych obywateli przez sfanaty- 
zowane grupy społeczne, pobłogosławione i roz
grzeszone u stóp ołtarzy, nie mogą nie budzić 
niepokoju.

Dzieje się to w połowie XX wieku, wieku 
podróży międzyplanetarnych, w Państwie Lu
dowym, w kraju  permanentnej rewolucji spo
łecznej, w którym Władza Ludowa nie tylko 
zagwarantowała wolność sumienia, lecz zabez
pieczyła ją specjalnym dekretem.

Jakże głęboko musi być zakorzeniony fana
tyzm i nietolerancja w duszach wyznawców 
Kościoła rzymskokatolickiego, jakże stale musi 
być podsycany przez „inżynierów dusz11, skoro 
skądinąd spokojni ludzie uciekają się do aktów 
gwałtu i przemocy i stają wyraźnie w  kolizji 
z prawem, które normuje współżycie obywa
teli.

Te wszystkie przyczynki zoologicznej niena
wiści człowieka do człowieka w  imię teologicz
nej doktryny, co jest zaprzeczeniem ducha 
chrystianizmu, winny zmobilizować nie tylko 
wierzących ludzi, wszystkich chrześcijan, dla 
których Bóg jest Ojcem, a ludzie — braćmi, 
lecz także wszystkie siły społeczne, dla któ
rych człowiek i jego prawo do własnych prze
konań jest święte.

Wiemy wszyscy, gdzie leżą bagniste źródła 
tej infekcji. Należy, je  osuszyć. „...Racz rękę ka- 
rać, nie ślepy miecz...”.

Musimy ludowi polskiemu miast kamieni do 
ręki — dać książkę, która uczy ludczi miłować, 
a zamiast senników egipskich i listów paster
skich — dać Ewangelię.

E. MONTWIŁŁ
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MIŁOŚĆ POTWIERDZONA

„I łaska wielka była w nich wszystkich, bo nie było nikogo 
między nimi cierpiącego niedostatek" (Dz. Ap. 4-34).

Od ityisiąca la t prawie Kościół rzymski głosi 
na naszej ziemi miłość bliźniego. Miłość jednak — 
jafo każde inne uczucie ludzkie—należy stwier
dzić czynem, inaczej jest deklamacją. Głosić 
bowiem z ambony, że jesteśmy braćmi, jest 
bardzo łatwo, ale taka miłość i takie brater
stwo nikomu jeszcze nie pomogło. Kain i Abel 
też byli braćmi, ale co po> takim braterstwie.

„Dzieje Apostolskie" i „Listy" Pawiowe do
starczają nam wiele dowodów, że chrześcijań
stwo' tamtych czasów obejmowało całe życie 
wierzących. Z wiecznie żywych kart biblijnych 
przebija nie tylko- głęboka troska o zbawienie 
człowieka, lecz również o jego życie doczesne,
o zdrowie i chleb powszedni.

Dzielenie się chlebem z innym człowiekiem, 
było nie pisanym dogmatem serca każdego 
wierzącego chrześcijanina. Postawa taka wy
nikała z właściwego rozumienia nauki Chrys
tusowej stosowanej w codziennym życiu.

Z czasem gdy Kościół zaczął oddalać się co
raz bardziej od ideałów chrześcijańskich i gro
madzić bezmierne bogactwa, zapomniał o ty 
siącznych rzeszach swych wiernych, którzy 
pracując w  pocie czoła dla swych panów (cier
pieli niedostatek. Ubóstwo i nędzę podniesiono 
do rangi wielkiej cnoty i uczono, że jest ono 
miłe Bogu i ten, kto nie sarkając cierpliwie je 
znosi, zasłuży po zgonie na wieczną szczęśli
wość.

Akcją charytatywną w ciągu wieków zajmo
wały się; niektóre klasztory i zgromadzenia 
przyjmując na ten cel darowizny i ofiary. Nie 
brakło wśród zakonników wielu szlachetnych 
jednostek, które niosły pomoc bliźniemu z mi
łością i poświęceniem. Z fundacji jednak, da
rowizn i bezimiennych ofiar klasztory z czasem 
stały się posiadaczami wielkich majątków i bo
gactw, których używały dla siebie i na większą 
chwałę papiestwa. Stan taki przetrwał do na
szych czasów. Idea samarytańskiej służby czło
wiekowi stała się tylko symboliczna.

Głodny, spragniony, obdarty, który pukał 
do bram  pałacu biskupiego, do drzwi prałatów, 
plelbanów, opatów odchodził najczęściej z ni
czym, nierzadko ofuknięty i upokorzony. 
„Niech Bóg opatrzy“ — mówiono.

Okres okupacji i po okupacji wielu : itych, 
którym zabrakło chleba, noclegu, pieniędzy na 
drogę, przekonał, jak trudno dopukać się do 
plebanii, do drzwi pięknego domu, w którym 
ściany są zawieszone obrazami świętych, a

jeszcze trudniej pomoc uzyskać. W najbied
niejszej chacie chłopskiej, na poddaszu czy 
suterenie łatwiej się jest pożywić i dobre słowo 
usłyszeć.

A jednak głodnego nakarmić, nagiego przy
odziać, chorego odwiedzić — to nakaz Chry
stusa obowiązujący w sumieniu wierzących lu
dzi, dotąd nie odwołany.

W praktyce życia codziennego ani iksiądz, ani 
przeciętny wyznawca Kościoła rzymskiego nie 
jest zobowiązany do świadczeń na rzecz bliź
niego. Są do tego powołane instytucje, które 
zawodowo zajm ują się akcją charytatywną. 
Przed wojną takich instytucji było dużo i za
wodowcom od aktów miłosierdzia powodziło 
się dobrze. Dziś tych organizacji jest znacznie 
mniej i zajmują się tą  afcoją wysocy dygni
tarze kościelni.

Ksiądz Kardynał Wyszyński z ramienia mi
łościwie panującego Piusa XII jest na Polskę 
naczelnym samarytaninem. Różnie w Polsce 
mówią o 'jego akcji. Pomoc rozdzielają komitety 
diecezjalne i parafialne pod nadzorem kleru. 
Obdarowanych spotkać dość trudno. Nawet na 
powodzian kardynał złożył ofiarę, wyłącznie do 
dyspozycji komitetów parafialnych, a nie', jak 
wszystkie inne instytucje, komitetowi przez spo
łeczeństwo i władze specjalnie do tego celu 
powołanemu. Kardynał lubi rozdawać „na ryn
kach przy dźwiękach trąlb“, aby chwała Waty
kanu w Polsce rosła. Tak za czasów Chrys
tusa czynili faryzeusze. Ostatnio „K urier Pol
ski" doniósł, że „Papieski Komitet Pomocy" 
handluje darami amerykańskiego narodu, oczy
wiście w Rzymie. Co w Polsce będzie, zoba
czymy.

Od 1945 r. do dnia dzisiejszego na adres hie
rarchii Kościoła rzymskokatolickiego wpłynęły 
z Zachodu w różnej postaci dary, których 
wartość sięga kilkudziesięciu milionów dola
rów. Łożyli na to nie tyllko wierni rzymskoka
toliccy, lecz również chrześcijanie z różnych 
kościołów protestanckich Ameryki i Europy, 
którzy zgodnie z samarytańskim przykładem 
potrzebujących o wyznanie nie pytają.

Pozwolę sobie zapytać, czy z tych darów ko
rzystał ktoś, kto nie jest zapisany w papieskich 
księgach. Czy jest to możliwe, aby ktoś otrzy
mał pomoc, o kim by wiedziano, że jest nie
wierzący, a już. co gorsza, że należy do które
goś z nierzymskioh kościołów.
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Kościół rzymskokatolicki w swojej praktyce 
jest wybitnie podobny do starej Synagogi. We
dług nauki ortodoksyjnych talmudystów — bli
źnim, którego należy kochać, gest tylko ten, 
kto jest obrzezany i ściśle przestrzega przepi
sów Zakonu. W Kościele rzymskim bliźnim jest 
tylko rzymski katolik. Każdy inny chrześci
janin — to katolicki goj.

Chrześcijaństwo reformacyjne zrewidowało 
swój stosunek do człowieka. Pomoc bliźniemu 
uczyniło jednym z naczelnych zadań swojej 
ewangelicznej pracy. Propaganda Kościoła 
rzymskokatolickiego stara się. obniżyć i zohy
dzić działalność charytatywną innych Kościo
łów chrześcijańskich. Głosi się publicznie i pry
watnie, że ci, którzy chlebem i odzieżą dzielą 
się z bliźnim, czynią to po to, aby „kupić“ ich 
dusze.

W teologiczno-talmudycznych głowach nie 
może pomieścić się fakt, że można bez spraw
dzania przynależności kościelnej bezinteresow
nie pomóc bliźniemu kierując się ewangelicz
ną miłością.

Ostatnio byli z wizytą w Polsce przedsta
wiciele Światowej Rady Kościołów w Genewie: 
rev. S. T. Van Hoogstraten, rev. Russel Ste- 
venson i rev. John Metzler. Za pośrednictwem 
Rady Ekumenicznej w Polsce zaproponowali 
Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej pomoc 
w  postaci artykułów żywnościowych, lekarstw 
i instrumentów medycznych dla najbardziej 
potrzebujących.

Jest to dar kościołów protestanckich dla 
społeczeństwa polskiego bez względu na wy
znanie i światopogląd.

Działalność bowiem wszystkich innych koś
ciołów chrześcijańskich i jej motywy różnią 
się krańcowo od akcji prowadzonej przez hie
rarchię Kościoła rzymskiego w  Polsce. Różnią 
się w  swojej istocie i dlatego zmieniają mo
ralną wartość czynu i akcji tej dają chrześci
jański charakter.

Przypominają mi się słowa Pawła do Te- 
saloniczan: „abyśmy między poganami, a oni 
między obrzezanymi kazali, tylko żebyśmy o 
ubogich pamiętali".

Walka o zbawienie i chleba kawałek wypeł
nia człowiekowi na ziemi całe jego życie. Koś
ciół ma mu w tej walce pomóc, ma mu pomóc 
nie tylko umierać, ale i żyć. Dlatego pójdziemy 
do ludzi z miłością każdego człowieka i chle
bem będziemy się dzielić z każdym głodnym, 
bo tak nam nakazał nasz Mistrz i nasz Pan.

★

★ ★

MARIA KONOPNICKA

P I E Ś Ń  
0 D O M U

Kochasz ty  dom, rodzinny dom,

Co w letnią noc, skroś srebrnej m gły, 
Szumem swych lip wtórzy tw ym  snomr 
A ciszą swą koi twe Izy?

Kochasz ty  dom, ten stary dach,

Co prawi baśń o dawnych dniach, 

Omszałych wrót rodzinny próg,
Co wita cię z cierniowych dróg?

Kochasz ty  dom, rzeźwiącą woń 

Skoszonych traw i płowych zbóż, 

Wilgotnych olch i dzikich róż,

Co głogom kwiat wplatają w skroń?

Kochasz ty  dom, ten ciemny bór,

Co szumów swych potężny śpiew 

I duchów jęk, i wichrów chór 

Przelewa w twą kipiącą krew?

Kochasz ty  dom, rodzinny dom,
Co wpośród burz, w zwątpienia dniachy 
Gdy w duszę ci uderzy grom, 

Wspomnieniem swym  ocala cię?

A jeśli kochasz, jeśli chcesz

Żyć pod tym  dachem, chleb jeść zbóży

Sercem ojczystych progów strzeż,
Serce w ojczystych ścianach złóż!...

★

E. MONTWIŁŁ ★



ROZMAWIAMY O NASZYM KOŚCIELE

NASZ KULT RELIGIJNY
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Wśród wszystkich narodów ziemi akt zawierania małżeństwa 
jest wielką uroczystością nie tylko rodzinną. Wielkość instytu
cji małżeńskiej była zawsze podkreślana przez różne obrządy 
religijne. Ma to głębokie uzasadnienie. Pierwszym celem mał
żeństwa jest podtrzymanie ludzkiego życia na ziemi, a źród
łem wszelkiego życia jest Bóg.

żeństwem — o tej miłości mówili i poganie, boŚWIADECTWA PIERWSZYCH 
CHRZEŚCIJAN

Tak Chrystus, jak i pierwsi chrześcijanie 
uważali życie rodzinne za święty obowiązek 
przekazywania życia i wychowywania pierw
szych chrześcijan. Dlatego małżeństwa chrześ
cijan były zawierane zawsze w obecności bis
kupa i w miejscu, w którym  rozdzielano inne 
Sakramenty św. Wzajemne ślubowanie nowo
żeńców było obrzędem świętym. Od początku 
istnienia Kościoła było uważane za Sakrament.

Świadectwem tego przekonania są najpierw 
napisy i rysunki na ścianach katakumb. Jeden 
z obrazów przedstawia nowożeńców podających 
sobie prawe ręce, a między nimi Chrystus na
kłada im na głowy wieńce (ten obrzęd nakłada
nia wieńców pozostał w Kościele Wschodnim). 
Są też greckie napisy nad głowami nowożeń
ców: „Łaska Boża“.

Świadectwem wiary w  Sakrament Małżeń
stwa są liczne wypowiedzi Apostołów i Ojców 
Kościoła. I tak np. św. Paweł mówi, że małżeń
stwo „Sakrament to wielki jest“ (List do Efe
zjan). Orygenes piszący w III-cim wieku nau
czał, że „sprawcą małżeństwa jest Bóg, przeto 
w tych, którzy przez Boga są złączeni, mieszka 
łaska“. (O Ewang. Mat. 14, 16). Św. Augustyn 
pisał: „Dobro małżeństwa u wszystkich naro
dów i u wszystkich ludzi polega na zrodzeniu 
potomstwa i na wierności. Co się zaś tyczy lu
du Bożego — także na świętości Sakramentu". 
(O dobrach małż.) Ostatnim wreszcie dowo
dem słuszności katolickiej wiary w istnienie 
Sakramentu Małżeństwa jest ogólne przekona
nie wszystkich najstarszych odłamów katoli
cyzmu, także i tych, które od nauki katolickiej 
w innych punktach odeszły już w  4-tym i 5-tym 
wieku.

JEDNOŚĆ I NIEROZERWALNOŚĆ
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa 

wskazywano na wyznawców Chrystusa i mó
wiono: „Patrzcie, jak się m iłują”. Wprawdzie to 
powiedzenie odnosiło się do całości życia spo
łecznego chrześcijan, lecz wiemy, że podstawą 
tego życia jest życie rodzinne. Niezbyt wielką 
sztuką jest mówić pięknie o miłości przed mał-

i oni byli do tego zdolni. Znacznie trudniej 
jest utrzymać miłość w codziennym życiu ro
dzinnym — a poganie tego nie potrafili. Po
ligamia — przynajmniej ta ukryta — i roz
wody, oto cechy życia pogańskiego. Jedność 
i nierozerwalność rodziny — oto cechy życia 
chrześcijańskiego.

Jest wiele dziedzin życia ludzkiego, w  które 
nigdy nie ingeruje prawo państwowe. Sądzi
my, że najważniejszą z nich jest życie rodzin
ne, bogate w  najrozmaitsze okoliczności. Wia
domo, że prawodawstwo toleruje ukrytą poli
gamię, a reaguje tylko na poligamię formalną. 
Prawo państwowe łagodnie traktuje nierozer
walność małżeństwa i godzi się na udzielenie 
rozwodu. Inaczej te sprawy traktuje religia. 
Przepisy etyki religijnej wkraczają w najin
tymniejsze zakamarki ludzkiego sumienia i  mó
wią, co wolno, a czego nie wolno. Sumienie za
brania rozbijać jedność małżeństwa przez wie- 
lożeństwo ukryte pod różnymi postaciami, re
ligia reguluje prawdziwe racje do starania się
o rozwód.

Nie tylko religia, lecz doświadczenie i roz
sądek mówią, że rozwód sprzeciwia się pierw
szemu celowi małżeństwa: wychowaniu dzieci. 
Wiemy, że większość tzw. dzieci trudnych w 
szkołach pochodzi z rodzin rozbitych przez roz
wód. Życie nas uczy, że rozwody sprzeciwiają 
się drugiemu celowi małżeństwa, którym jest 
wzajemna pomoc. Wiadomo, że tylko ta pew
ność, że rodzinie nie grozi rozbicie — zachęca 
do pracy i wysiłku. Nic więc dziwnego, że reli
gia chrześcijańska w ogólności występuje go
rąco w obronie jedności i nierozerwalności 
małżeństwa, a katolicyzm w szczególności na
daje obrzędom ślubu nowożeńców specjalną 
dostojność św. Sakramentu.

ROZTROPNOŚĆ ŻYCIOWA
Człowiek nawet najbardziej religijny nie ma 

tylko do wyboru między dobrem i złem, lecz 
często między większym i mniejszym złem. 
Odnosi się to również do małżeństwa, gdy cza
sem rozwód jest mniejszym złem niż trwanie 
w  związku małżeńskim. Tak uczył już Moj -
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żesz, który „dla twardości serca“ swych ziom
ków zezwolił na rozwód. Tak uczył Chrystus, 
gdy zezwolił na rozwód z powodu „cudzo
łóstwa". (Mt. 19, 9). Tak też uczył św. Paweł, 
gdy powiedział: „A jeśli niewierny (poganin) 
odejdzie, niech odejdzie, albowiem nie jest 
poddany niewoli b ra t albo siostra w  takowych 
rzeczach, a do pokoju wezwał nas Bóg“.

Tej miary roztropności życiowej nie przykła
da do tych spraw Kościół watykański. Chełpi 
się on, że nigdy nie udzielał i nadal nie udziela 
rozwodów, a jako argument podaje m. innymi 
przykład papieża Mikołaja I, który prowadził 
długą wojnę z królem Francji, Lotariuszem III, 
w  obronie nierozerwalności małżeństwa. Wia
domo jednak z historii, że choć papież Mikołaj 
'nie chciał się zgodzić na rozwód, zrobił to na
stępca Mikołaja Hadrian II, który zezwolił Lo- 
tariuszowi ożenić się powtórnie z dawną na
rzeczoną. Historia naw et mówi, że papież Ste
fan III wszelkimi sposobami starał się rozbić 
małżeństwo Karola Wielkiego z córką króla 
Longobardów i cel ten osiągnął papież Hadrian 
I, gdy Karol Wielki wypędził żonę i pojął inną. 
Takich przykładów przekazała nam historia 
sporo. Również i w czasach obecnych Kuria 
Rzymska daje rozwody, lecz nazywa to „orze
czeniem o nieważności od początku" — albo 
każe sobie udowodnić, że małżeństwo było 
wprawdzie ważne, ale nie spełnione. (Przykła
dem takiego rozwodu była sprawa ostatniej żo
ny prezydenta I. Mościckiego).

Kościół Polsko-Katolicki w swej pracy dusz
pasterskiej z jak najsilniejszym naciskiem pod
kreśla potrzebę jedności i nierozerwalności 
małżeństwa, lecz z drugiej strony kieruje się 
mądrością życiową, uznaje konieczność wybra
nia mniejszego zła — jakim może być rozwód. 
Każdy duszpasterz ma obowiązek czuwać nad 
życiem moralnym powierzonych sobie rodzin 
i w razie zauważenia pierwszych pęknięć ja
kiegoś domu rodzinnego, winien spieszyć z ra
dą, upomnieniem i zachętą do zgody.

Gdy zaś jego wysiłki nie dadzą dobrego re 
zultatu, powinien tak sprawą pokierować, by 
konieczność rozwodu była właściwie zrozumia
na przez resztę parafian i by przy tym  można 
“było uniknąć dalszych nieporozumień i zgor
szenia. Nasz Kościół nie przeprowadza spraw 
rozwodowych tak, jak to czyni Kościół waty
kański. Tę smutną procedurę zostawiamy wy
łącznej kompetencji sądów państwowych, któ
rych wyrok jest dla nas zupełnie miarodajny. 
W ten sposób unika się rozdwojenia moralne
go, jakie ma miejsce w Kościele watykańskim, 
gdy ktoś ma z jedną żoną śluib kościelny, a z 
drugą — ślub cywilny.

ISTOTA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

Wśród katolików rzymskich utrzymuje się 
hłędne przekonanie, że to „ksiądz daje ślub“. 
Ten błąd nie jest wcale zwalczany przez kler 
watykański, który się obawia, że jego owieczki 
mogłyby źle zrozumieć prawdziwą naukę ka
tolicką w tym względzie. Kościół Polsko-Kato
licki zaś — nie tylko dla wtajemniczonych, lecz 
dla wszystkich wiernych — ma jedną prawdę,

a mianowicie tę, że Sakrament Małżeństwa 
polega na wzajemnej umowie nowożeńców. Za
tem nowożeńcy — a nie kapłan -— są szafa
rzami tego Sakramentu, nowożeńcy sami „da
ją  sobie ślub“. — A jaka jest rola kapłana? 
Kapłan też jest potrzebny, ale tylko po to, by 
nowożeńców błogosławić w imieniu Boga 
i Kościoła.

Kiedy więc jest ważny Sakrament Małżeń
stwa? Jest ważny wówczas, gdy oboje młodzi 
są ochrzczeni, gdy dobrowolnie się wiążą i  gdy 
nie mają unieważniających przes2kód, które 
określa prawodawstwo państwowe w  opar
ciu o prawo naturalne np., że niemożliwe jest 
małżeństwo między rodzeństwem, że trzeba 
mieć odpowiedni wiek dojrzałości itp.

Kościół watykański dodał tu  wiele swoich 
warunków. Głosi np., że małżeństwo jest ważne, 
gdy się je zawarło wobec proboszcza panny 
młodej, że nieważne jest małżeństwo księdza 
itp. Ponieważ są to prawa pochodzenia ludzkie
go i kościelnego, a nie Boskiego^ — mogą one 
obowiązywać tylko tych, którzy słuchają roz
kazów z Watykanu. Nie są wyjątkiem księża 
rzymskokatoliccy, którzy .wmawiają w  swych 
wiernych, że małżeństwo jest tym  ważniejsze, 
i)m więcej płonie 'świec, usłanych dywanów 
i gdy gra piękna muzyka. (Uwaga ta nie jest 
złośliwością, gdyż piszący słyszał na własne 
uszy takie właśnie ujęcie sprawy przez znanego 
w  Krakowie proboszcza Kościoła mariackiego 
podczas kazania u  SS Norbertanek). Z drugiej 
strony prawdą jest i to, że (zwłaszcza dla pan
ny młodej) nie jest obojętne to wszystko, co 
podnosi nastrój najważniejszej chyba chwili 
w życiu człowieka.

WNIOSKI PRAKTYCZNE

Gorliwy i roztropny duszpasterz Kościoła 
Narodowego powinien wykorzystać te przeło
mowe dni życia młodych ludzi do podniesienia 
ich świadomości religijnej i odpowiedzialności 
wobec Boga i społeczeństwa w ich pożyciu 
małżeńskim. W obecnych czasach nie tak rzad
ko się zdarza, że do proboszcza i do Kościoła 
przychodzą na swój i na swych znajomych 
ślub ludzie, którzy od kilku lub kilkunastu la t 
nie stykali się z Kościołem i religią, którzy mo
że niewiele wiedzą o Kościele Narodowym. 
Jest oczywistą rzeczą, że należy tę okoliczność 
wszechstronnie wykorzystać nie tylko dla celów 
propagandowych, lecz i ściśle religijnych tak, 
by ten „wielki Sakram ent11 był naprawdę głę
boko' zrozumiany i przeżyty duchowo. W tym  « 
celu już przy przyjmowaniu zapowiedzi należy 
przeprowadzać z narzeczonymi duszpasterską 
rozmowę, a ' po udzieleniu ślubu zawsze prze
mówić w imieniu Boga i Kościoła. Słuszne też 
jest zachęcanie narzeczonych, by przy tej oka
zji przyjęli inne Sakramenty św. (spowiedź i 
Komunia św.), by ślub brali podczas Mszy św. 
Wszyscy wierzący katolicy muszą zrozumieć, 
że nowe życie — życie małżeńskie, należy roz
począć z Bogiem, źródłem i celem ludzkiego 
życia.

KS. S. MORAWSKI
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OLKUSZOWE REFLEKSJE

Od niesławnych zajść olkuskich upłynął mie
siąc. Prasa całego kraju podkreśliła prowoka
cyjny charakter incydentu, oceniając go zgodnie 
jako jeszcze jeden więcej przyczynek ilustru
jący nasze zacofanie kulturalne, jako jaskrawe 
zaprzeczenie znanych przykładów, które przed 
wiekami na kartach historii naszego narodu 
zapisały się zgłoskami złotego wieku.

Zajścia olkuskie znajdą niewątpliwie swój 
epilog w procesie sądowym i powrócą raz je
szcze na szpalty gazet suchym komunikatem 
prasowym. Przeglądając jednak, już tak na 
zimno, wycinki prasowe opisujące i komentu
jące „olkuską niedzielę" — niesposób jest oprzeć- 
się niepokojowi, który, jak korniki miazgę 
drzewa — drąży komórki mózgu, rodząc pyta
nia, domagając się odpowiedzi, każąc myślep.

Stoimy na progu jubileuszu historycznego 
tysiąclecia politycznego i kulturalnego rozwoju 
państwa.

Zostały powołane specjalne Komitety Obcho
du tej ważnej dla iNarodu i Państwa rocznicy.

Ze szpalt gazet, ze stronic specjalnych pu
blikacji patrzą na nas szacowne wiekiem zar  
bytki architektoniczne bogato rozrzucone po 
ziemiach będących (kolebką naszej państwo
wości.

Z lamusa zapomnienia wyciągamy wszystko, 
żeby wykazać, że ta  tysiącletnia Polska to przy
kład wewnętrznego ładu, praworządności, wy
sokiej kultury, przodującej myśli, tolerancji 
i natchnienia narodów.

Kościół rzymskokatolicki przypomina jesz;- 
cze o przedmurzu chrześcijaństwa i aż zachłys
tu je  się z radości, że w minionym tysiącleciu 
był nauczycielem i wychowawcą społeczeń
stwa, a niedwuznacznie daje do zrozumienia, 
że z tytułu tego należą mu się specjalne przy
wileje.

Przywileje te  uważa za rzecz zupełnie zro
zumiałą. Korzysta z nich, wykorzystując spo- 
sotbne okoliczności. Pb „stanowych" ślubach 
jasnogórskich przyszła kolej na pielgrzymkę 
po kraju „Matki Boskiej Rzymskiej" (tak nazy
wają wierni rzymscy obraz przywieziony z 
Rzymu przez kardynała Wyszyńskiego).

W jednym z numerów „Naszego Posłannic
twa" wyrażałem przypuszczenie, że będziemy 
świadkami skutków tej wzmożonej „pobożnoś
ci" polskiego społeczeństwa. O skutkach tych 
szeroko pisze prasa. Przypomnę historię żuro- 
mińską, zajścia w Olkuszu, zatarg w Ujano
wicach i inne.

Jesteśmy więc świadkami „świętej krucjaty" 
prowadzonej na terenie całego kraju przy po
mocy podobnych środków i metod, planową, a 
więc zaplanowaną przez ambony, szkoły, kon
fesjonały, przez listy pasterskie itp. Rzeczy zna

ne już za czasów tum ultów żaków stały się 
źródłem natchnienia i szkołą metod.

Nie potrzeba zbytnio przekonywać, że_ostrze 
tej krucjaty jest skierowane także przeciwko 
Kościołowi Narodowemu. Znana to historia 
i także nie od dzisiaj. Z historii powszechnej 
wiemy, a z historii naszego narodu widzimy w  
szczególności, że ilekroć ktokolwiek i w jaki
kolwiek sposób usiłował szerzyć postępową 
myśl ludzką — przeciwstawiał się zawsze temu 
Kościół rzymski, Kościół, który jednakowo tra 
ktował odkrycia Kopernika, jak i Marii Curie 
Skłodowskiej, 'Galileusza i Giordano Bruno — 
jednakowo palił na stosie Jana z .Husińca, jak
i Joannę D‘arc (obecnie jest kanonizowana), 
jednakowo wyklinał Savanorolę jak Mickiewi
cza.

Nas — wyznawców Polskiego Kościoła — 
nie dziwią te  rzeczy. My o nich wiemy nie tyl
ko z historii. Pierwej aniżeli „olkuską niedzie
lę" współwyznawcy nasi przeżyli to samo w 
Bażanówce, Jaćmierzu, Jastikowicaćh, Krako
wie, Warszawie i w setkach innych miejsco
wości, gdzie przed trzydziestu laty organizo
wały się parafie Narodowego Kościoła.

Ta jest tylko różnica pomiędzy tamtymi laty 
a dniem dzisiejszym, że o ile dawniej ciosom 
kamieni towarzyszyły razy ibędącej na 'usługach 
kleru policji ■— obecnie państwo nie toleruje 
żadnych aktów gwałtu.

Zajścia olkuskie nie mogą być tylko przed
miotem smutnych refleksji. Wydarzenia te  po
winny zaostrzyć spojrzenie nasze i pogłębić 
zdolność naszego widzenia przyszłości.

Nie wolno nam. zapominać o tym, że  wszyst
ko, cokolwiek pozytywnego dokonało się w 
dziejach naszego narodu— stać się mogło tylko 
dlatego, że było realizowane wbrew polityce 
kleru, sprzecznej z najżywotniejszymi intere
sami narodu. 1

I odwrotnie: tylko dlatego możliwy był w 
Polsce wiek XVII, jego obskurantyzm i ciem
nota, że Zygmunt III był „królem jezuitów", 
a Polska „jezuickim konwentem".

Nie nadrobimy w przyszłym tysiącleciu za
niedbania wieków, jeżeli nie unikniemy w nim 
błędów minionego tysiąclecia. Wszyscy, którzy 
w ' tragicznych skutkach potrafią znaleźć dch 
rzeczywiste przyczyny, muszą o tym pamię
tać wszyscy, których stać na samodzielne m y
ślenie.

Nie tylko naszym, ale obowiązkiem wszys
tkich ludzi dobrej woli w Polsce jest przeciw
stawić się wzniecaniu walk wyznaniowych w 
drugiej połowie XX w.

BOLESŁAW WOJCIECHOWICZ
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LIST Z TARNOGÓRY

KOCHANY KSIĘŻE OPIEKUNIE
W imieniu dzieci z Tarnogóry chciałem po

dziękować za piękne artykuły, które piszesz dla 
nas w „Słoneczku". Już sami nie wiemy, kogo 
więcej kochać, czy Ciebie, czy „Słoneczko”. My 
robimy tak: skoro tylko przyjdzie „Nasze Po
słannictwo”, zaraz roznosimy je naszym para
fianom i sprzedajemy zawsze 100 numerów. 
Jednego miesiąca roznoszą chłopcy, a drugiego 
dziewczynki. Jest to wielki zaszczyt dla nas, 
że możemy być małymi misjonarzami.

Dnia 1 czerwca, w Międzynarodowy Dzień 
Dziecka, była u nas I Komunia św., z której 
zamieszczamy zdjęcie. Była to wielka uroczy
stość! W procesji przyszły dzieci z salki para
fialnej do kościoła, gdzie same śpiewały pod
czas Mszy św. Po uroczystościach kościelnych 
odbyło się wspólne śniadanie i fotografia, a po- 
tym  każdy zrolbił osobne zdjęcie z Ks. Filipo
wiczem.

Dnia 22 czerwca wszystkie dzieci ze szkoły 
powszechnej i gimnazjum były u spowiedzi
i Komunii św. Po Mszy św. ksiądz udzielił 
nam błogosławieństwa, a potem odbyła się 
mała akademia, podczas której śpiewaliśmy
i mówiliśmy wiersze. Najlepsi uczniowie otrzy
mali upominki od księdza, a wszyscy otrzy
mali cukierki. Ci, którzy ukończyli 7 klasę, 
otrzymali piękne obrazki. Najlepsze stopnie 
miała M arta Telejkówna, która składała w tym 
roku maturę. 23 czerwca w  poniedziałek po
szliśmy z księdzem na cołodzienną wycieczkę 
do lasu. Aż szkoda było wracać, tak było ład
nie. Najlepiej baliliśmy się w  chowanego, bo 
było gdzie się kryć. W dzień św. Jana puszcza
liśmy wianki na rzece, co pięknie 'wyglądało

wieczorem. Śpiewaliśmy, tańczyliśmy przy 
ognisku, a przygrywała nam harmonia. ' Byli 
też z nami i rodzice. Chcemy urządzić loterię 
fantową, a potem jechać do Warszawy, aby 
zwiedzić naszą stolicę. Może z innych parafii 
dzieci też przyjadą.

Ostatnio mamy trochę kłopotu, Ibo ks. Fili
powicz kazał nam napisać, co nam  najwięcej 
podoba się w „Naszym Posłannictwie”. Nawet 
posprzeczaliśmy się o to. Większość dzieci jest 
za „Słoneczkiem”, a inni znowu za nową 
okładką.

Podaję teraz adresy moich koleżanek i kole
gów, z każdej klasy po jednym adresie z w y
jątkiem klasy pierwszej, bo te dzieci jeszcze 
pisać nie umieją, i z jedenastej klasy, gdyż 
szkołę opuszczają.

Kochanego ks. redaktora zapraszamy do 
Tarnogóry na kajaki. Będziemy się księdzem 
bardzo opiekować.

Lucia Baranówna 
kl. V.

Telejko Waldemar, kl. 9.
Tunicki Mieczysław, kl. 8.
Śliwa Halina, kl. 6.
Baranówna Lucia, kl. 5.
Stefański Waldek, kl. 4.
Strzymiński Jerzy, kl. 3.
Lewandowska Halina kl. 2.

P.S. Dziękujemy wszystkim dzieciom, za po
zdrowienia i serdecznie od sielbie pozdrawiamy.

Tarnogóra

I  K om unia  św. w  parafii P olsko-K atolickiej oo T am o górze pod w ez
w an iem  św. Józefa  

1 czerwca 1958 r.
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GANDHI -  CZŁOWIEK WSPANIAŁY
Mahatma Gandhi spojrzał na mnie z kart 

swej autobiografii łagodnym, a pełnym  we
wnętrznej siły spojrzeniem. Autobiografią je
go, której nadał tytuł: „Dzieje moich poszuki
wań prawdy”, liczącą 578 stron druku, prze
czytałem z ogromnym i wzrastającym nie
ustannie — w miarą zagłąbiania sią w lektu
rze — zainteresowaniem. Lekturą tą uwa
żam za najpiękniejszą moją lekturą na prze
strzeni kilku  lat. Była to lektura poruszająca 
najszlachetniejsze __ struny duszy i budząca 
długofalowy oddźwięk. PrzyjerĄniej żyć na 
ziemi, skoro stąpali po niej tak wielcy i 
wspaniali ludzie. Z m niejszym  przygnębie
niem patrzy człowiek na zło szerzące się 
wokół, kiedy wie, że na bagnistym terenie 
człowieczeństwa pojawiają się tu  i ówdzie 
przepiękne kw iaty radujące oko zmęczonego 
wędrowca.

Tę właśnie przepiękną postać Mahatmy (ma
hatma w jęz. hinduskim oznacza „wielki du- 
chem“) pragnę Czytelnikom opisać, gdyż zdaję 
sobie sprawę z tego, że nie każdy będzie miał 
czas, aby przeczytać całą autobiografię Gand- 
hiego. Niech więc przynajmniej krótki artykuł 
przedstawi Czytelnikom dzieje oraz dzieła 
Gandhiego — tego niezmordowanego bojow
nika o prawdę, wielkiego ascety, gorącego pa
trioty, człowieka, dla którego życie stało się 
służbą swemu narodowi i nieustannym wzno
szeniem się ku najwyższym  szczytom świętości.

KROTKI ŻYCIORYS

G andhi urodził sią 2.X.H869 r. w  m ieście P erban - 
d a r w  zachodniej części Indii, zm arł 30.1.1948 r. Po s tu 
diach praw niczych w  A nglii i  kró tk ie j p rak tyce ad
w okackiej w yjechał do Afrytki Południow ej, aby w y
walczyć p raw a i znośniejsze w arunk i by tu  dla h indu- 
skićh profoatników kontraktow ych, k tó rych  k rzyw 
dzili zarówno Anglicy, jak  i Burow ie — tubylcy. Po 
20 la tach  pracy, po stoczeniu iście hom eryckich bo
jów, w ygrał spraw ę i em igracja indyjska otrzym ała 
pełnię p raw  ludzkich oraz lepsze w aru n k i egzysten
cji. Powróciwszy w  roku  1914 do Indii podjął nową 
w alkę o polityczne i gospodarcze wyzwolenie k ra ju  
spod rządów  Anglików, o pełną  spraw iedliw ość dla 
najbardziej pokrzywdzonej k as ty  „pariasów". W w al
ce te j, prowadzonej przez Gandhiego sw oistą m etodą 
niestosow ania gw ałtu, k ilkakro tn ie  zostaje areszto
w any przez Anglików i osadzony w  więzieniu. W roku 
1931 b ierze udaiał w  K onferencji Okrągłego Stołu 
w  Londynie i zaw iera z rządem  angielskim  ugodę, 
na mocy k tó rej Indie otrzym ują konsty tucję w  w yso
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kim  stopniu autonom iczną. K onstytucja ta , w prow a
dzona w  życie w  roku 1937, była już mocno spóźnio
na. Nie zadowoliła ona Indlii, gdyż naród h indusk i 
sięgał dalej — po pełną niepodległość. Po zakończe
niu  ostatniej w ojny św iatow ej, kiedy Indie zaczęły 
rozpadać się na dwa państw a — indyjskie i p ak is tań 
skie —• pragnął G andhi w  ja k  najbardziej p rzy jacie l
ski sposób załatw ić sporne sp raw y m iędzy H indu
sam i i m ahom etanam i. N araził się przez to nac jona
listom  hinduskim  i zginął z rąk  zamachowca w  r. 
1948.

ŻYCIE PRAWDĄ

G andhi był zdecydowanym w rogiem  kłam stw a, 
fałszu i obłudy. Postanow ił przejść przez życie rea 
lizując w  każdym  sw ym  słow ie i uczynku — praw dę. 
W ydawało się, że w  zawodzie adw okackim , a  nas tęp 
nie w  polityce, gdy rzucił się w  w ir w alki o n iepod
ległość Indii, zasada bezwzględnej p raw dy  ibędzie 
pustym  frazesem  i m rzonką. A jednak  G andhi udo
w odnił całem u św iatu, że można 'być dobrym  adw o
katem , dobrym  politykiem , n ie  będąc równocześnie 
kłam cą i  oszustem.

Dziwny był to  zaiste adw okat. Każdego k lienta 
uprzedzał z góry, że nie podejm ie się obrony „nie
czystej" spraw y. Nigdy n ie zachęcał swych klientów  
do k łam stw a w  sądzie, choć niejednokrotnie przez 
drobne kłam stw o w ygrałby spraw ę. Pewnego razu 
podczas rozpraw y sądowej zauważył, że k lient 
oszukał go, gdyż zaczął zeznawać niepraw dę. Gandhi 
natychm iast m u przerw ał i zwrócił się do sędziego
o oddalenie powództwa. Obrońca strony  przeciw nej 
był zaskoczony, ale sędzia bardzo zadowolony. G and
hi „zbeształ" k lien ta  za to, że zwrócił się  do niego ze 
spraw ą, k tó ra  nie była czysta. W ypadków podobnych 
zdarzało się więcej w  jego prak tyce adwokackiej, 
a m im o to n ie  strac ił klientów . 'Szli do niego z peł
nym  zaufaniem . Wiedzieli, że człowiek ten  n ie po
dejm ie się prow adzenia spraw y opartej na oszustwie, 
ale też ich sam ych n ie oszuka, sp raw y nie będzie od
raczał, przeciągał, byle ty lko  w ięcej pieniędzy w y
łudzić od klienta.

Skoro ta k  postępow ał G andhi jako adw okat, to  ja 
sną je st rzeczą, że tym  bardziej w  życiu pryw atnym  
nie było u  niego an i cienia fałszu i obłudy. Nie k ła
m ał nigdy słowem ani zachow aniem  się. Nie k ła- 

. m ał i nie oszukiwał żadnym  sposobem. Był to  czło
w iek szczery jak  złoto i czysty jak  woda ze źródła.

Jeśliby  k toś zapytał, skąd  płynęło u  M ahatm y tak  
w ielkie um iłow anie P raw dy  pod wszelkim i jej posta
ciami, należałoby odpowiedzieć, że płynęło ono z m o
tyw ów  religijnych. Dla Gandhiego sym bolem  w ie
czystej P raw dy był Bóg. Dążąc do P raw dy dążył
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Koch ana

My, dzieci ze Szkoły Pod
stawowej w Bażanówce, w y
bieramy się na letnią w y 
cieczkę do Bolesławia, aby 
odwiedzić naszą najmłodszą 
parafię, poznać tamtejsze 
okolice i zapoznać się z na
szymi rówieśnikami ze szko
ły w Bolesławiu.

Już od pierwszej chwili, 
gdy z „Naszego Posłannic
twa” dowiedzieliśmy się o 
powstaniu parafii w  Bolesła
wiu, nabraliśmy ogromnej 
ochoty zwiedzenia jej.

Uczymy się pieśni kościel
nych, które później w każdą 
niedzielę śpiewamy na po
czątku Mszy św. Kochamy 
śpiew i lubimy uczyć się 
śpiewać, bo ksiądz proboszcz 
uczy nas bardzo ładnych 
pieśni, takich jak „Matko 
Niebieskiego Pana”, „Ojcze z 
niebios”, „Nie płacz już” i in
nych. W tej chwili uczymy  
się pieśni „Pójdź do Jezusa”. 
Lekcje śpiewu mamy dwa 
razy w tygodniu, we wtorki
i czwartki. Rodzice nasi chęt
nie słuchają śpiewanych przez 
nas pieśni. Śpiewamy na 
chwałę Boga i Matki Naj
świętszej.

Po każdej lekcji śpiewa 
mamy dwie godziny przezna
czone wyłącznie na grę w  
piłkę. Poza tym  gramy i d  

różne gry i czytamy książki. 
Lubimy bardzo czytać „Po-

Redakcjo !

słannictwo” a szczególnie 
„Słoneczko”.

Kochamy swój Kościół Pol- 
sko-Katolicki. W kościele za
chowujemy się poważnie i 
przykładnie słuchamy kaza
nia księdza proboszcza, a 
także Ewangelii świętej, po
nieważ w  poniedziałek na 
lekcji religii omawiamy zaw
sze treść tej Ewangelii.

Nauka religii stoi u nas na 
wysokim poziomie. Uczymy 
się liturgii i historii Kościoła 
Polsko-Katolickiego oraz o 
różnicach między Kościołem 
Polsko-Katolickim a rzym 
skokatolickim.

Drogie
Na ekranach warszawskich 

kin wyświetla się obecnie 
uroczy, barwny film  pro
dukcji polskiej pt. „Król Ma
ciuś Pierwszy” zrealizowany 
według znanej o takim sa
m ym  tytule powieści dla 
dzieci Janusza Korczaka.

Nie wszystkie z Was będą 
mogły obejrzeć fiłm, ale z 
pewnością, każde dziecko mo
że przeczytać tę piękną książ
kę Korczaka, wielkiego przy
jaciela dzieci. Zamieszczamy 
dzisiaj fragment tej książki. 
Może tych, którzy nie znają 
jeszcze historii panowania

Nasz ksiądz zorganizował 
kółko ministrantów, do któ
rego należy 74 chłopców. Na 
czełe kółka stoi prezes — 
chłopiec cieszący się dobrą 
opinią wśród kolegów. Zada
niem jego jest wyznaczyć na 
każdą Mszę św. dwóch dyżur
nych ministrantów. Wszyscy 
ministranci potrafią pięknie 
służyć do Mszy św.

Na tym  kończymy nasz 
list, pozdrawiamy czcigodne
go księdza Redaktora i całą 
Redakcję życząc błogosła
wieństwa Bożego.

Zespół Redakcyjny

Józef Kędzior, Krystyna Pro
rok, Janina Niemiec, Janusz 
Kędzior, Janina Konieczna.

dzieci!
króla dzieci, zachęci on do 
sięgnięcia po tę powieść. A 
więc zapamiętajcie sobie: 
Janusz Korczak „Król Ma
ciuś Pierwszy”. Znajdziecie 
ją z pewnością w  każdej 
szkolnej bibliotece. Napisz
cie później do nas, co się 
Wam w niej najbardziej po
dobało.

Maj to — jak wiecie — 
miesiąc poświęcony czci Naj
świętszej Marii Panny. W  
maju odwiedziłem kilka pa
rafii i spotkałem się z dzieć
mi. Byłem  w  Bolesławiu i 
odwiedziłem szkolę. Chłopcy 
w  7 klasie oświadczyli mi, że
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wszyscy chcą zwiedzić Am e
ryką. Jeżeli na świecie będzie 
pokój, a wierzym y w to głę- 
boko, na pewno będą mogli 
swój cel kiedyś osiągnąć, od
wiedzić naszych braci i poz
nać nasz Kościół za granica
mi kraju. Zaprosiły mnie 
dzieci ze Starego Ujkowa. 
Odprawiłem nabożeństwo w  
ich pięknej kaplicy, gdzie 
zgromadziło się kilkaset osób. 
W  Hutkach w szkole podsta
wowej spędziłem parę go

dzin. Poza nauką religii śpie
waliśmy pieśni religijne. 
Dzieci odprowadziły mnie aż 
do połowy drogi. Odwiedzi
łem również Krzykawę. Jest 
tam dużo dobrych dzieci. W 
nabożeństwie majowym wzię
ło udzkś, mimo dnia pow
szedniego, kilkaset osób._ W  
niedzielę 11 maja odprawi
łem nabożeństwo majowe w 
pięknej ' kaplicy, a jakże 
schludnie utrzymanej w No
w ym  Ujkowie. Po nabożeń-

Obrady parlamentu dziecięcego

(Wyjątek z „Króla Maciusia I”)

— Baron von Rauch — zamel
dow ał lokaj.

Wszedł Felek.
■— Ju tro  pierw sze pow akacyj

ne posiedzenie (proparu — mówi 
Felek — zapewne w asza królew 
sk a  mość zechce im  coś powie
dzieć?

— A cóż ja  im  powiem?
— Zw ykle królow ie mówią, że 

ich cieszy, że naród  wypowie 
swoją wolę, i życzą powodzenia 
w  pracy.

— Dobrze, przyjadę — zgodził 
się Maciuś.

Ale nie jecłrał chętnie. Taki 
tam  pew nie będzie krzyk, tyle 
dzieci, itak się wszyscy będą p a 
trzy li na niego.

Ale kiedy zobaczył Maciuś, że 
oto zebrały się dzieci z całego 
państw a, żeby radzić, jak  rzą
dzić, żeby w szystkim  było do
b rze  i wesoło, ja k  poznał po 
-ubraniu dzieci w iejskie, z k tó
ry m i ta k  niedaw no dobrze się 
bawił, to  now a energia nap ły
nęła  w  M aciusia i — powiedział 
[bardzo ładną mowę:

— Jesteście posłam i •— mówił 
Maciuś. — Do te j ipory byłem 
sam. Chciałem  ta k  rządzić, żeby 
w am  było dobrze. Ale bardzo 
trudno zgadnąć jednem u, co 
każdem u potrzeba. W am jest 
ła tw iej. Jedn i w iedzą, co po
trzebne w  m iastach, inn i wiedzą, 
co potrzebne n a  wsi. Młodsi w ie
dzą, co potrzebne malcom, inni, 
co potrzebne starszym  dzieciom. 
Myślę, że kiedyś dzieci z całego 
św iata zjadą się tak , jak  n ie

dawno zjechali się królowie — 
i że białe, czarne i żółte dzieci 
powiedzą — każdy, co potrzebne. 
Na przykład  łyżwy niepotrzeb
ne są czarnym  dzieciom, bo u 
nich nie ma ślizgawki. Już ro
botnicy m ają swój czerwony 
sztandar. Może dzieci w ybiorą 
sobie zielony sztandar, bo dzieci 
lubią, las, a las jest zielony... I 
tak  długo — długo mówił M a
ciuś, a posłowie słuchali. I jem u 
było przyjemnie.

Potem  w stał dziennikarz i po
wiedział, że wychodzi co dzień

stwie uczyliśmy się pieśni do 
św. Barbary. Najładniej śpie
wały dzieci górników, bo to 
patronka ich ojcóvj>. Dowie- 
dżiałem się w rozmowie z 
dziećmi, że czytują „Słonecz
ko”.

Dzieciom z Bażanówki za 
miły Ust serdecznie dziękuję 
i życzę Bożego błogosławień
stwa w ich pracy dla Kościo
ła. Wszystkich Was serdecz
nie pozdrawia — Wasz Ksiądz 
Opiekun.

I tu  zaczął się tak i hałas, że 
nie wiadomo było, co kto mówi. 
Na salę w eszła policja, przyw o
łana przez Felka, T rochę się 
uciszyło.

Felek powiedział, że kto bę
dzie hałasował, że go się za 
drzw i wyrzuci, żeby każdy m ó
wił po kolei.

P ierw szy zaczął mówić jeden 
chłopak w  w ytartej m arynarce i 
bez butów :

— Ja  jestem  posłem i chcę po
wiedzieć, że nam  wcale nie było 
dobrze. Nie było żadnych zabaw, 
jedzenie było złe, a jak  padał 
deszcz, to się z sufitów  lała na 
łeb woda, bo dachy były dziu
rawe.

~ r .

m  a i  s  j l -
gazeta dla dzieci, żeby mogły 
czytać nowiny, i  ja k  k toś chce, 
coś może napisać. I  zapytał się, 
czy im  dobrze było na wsi.

— I bielizny nie zm ieniali — 
krzyknął ktoś.

— Pom yje nam  daw ali na 
obiad.
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— Ja k  świniom.
— Nie było żadnego porządku*
■— I jeszcze nas bili.
— I zam ykali za byle co w  ko

mórce.
Znów zaczął się tak i krzyk, że 

trzeba było przerw ać na dziesięć 
m inut posiedzenie.

W yrzucono czterech posłów, 
którzy najw ięcej hałasowali. I 
dziennikarz w  paru  słowach w y
jaśnił, że od razu trudno było 
wszystko zupełnie dobrze urzą
dzić, że na przyszły rok będzie 
lepiej. I prosił, żeby posłowie 
mówili, czego chcą.

Znów hałas:
— J a  chcę trzym ać gołębie — 

krzyczy jeden.
— A ja  psa.
—• Żeby każde dziecko miało 

zegarek.
—• I żeby dzieciom wolno było 

telefonować.
—■ I żeby nas nie całowali.
—• Żeby nam  bajk i opowiadać.
—■ Kiełbasę.
— Salceson.
— Żeby nam  wolno było póź

no chodzić spać.
— Żeby każdy m iał swój ro

wer.
—• Żeby każde dziecko miało 

w łasną szafkę.
— I więcej kieszeni. Mój ojciec 

m a trzynaście kieszeni, a ja  ty l
ko dwie. Mnie się nic nie mieści, 
a jak  zgubię chustkę do nosa, to 
krzyczą.

— Żeby każdy m iał trąbę.
— I rewolwer.
— Żeby sam ochodam i jeździć 

do szkoły.
— Żeby nie było wcale dziew

czynek i małych dzieci.
— Chcę być czarnoksiężnikiem.
— Żeby każdy m iał swoją 

łódkę.
— Żeby co dzień chodzić do 

cyrku.
— Żeby co dzień był śmigus.
— I P rim a Aprilis. I tłusty  

cz w antek.
— Żeby każde dziecko miało 

swój pokój.
— Żeby daw ali pachnące m y

dło.
— I perfum y.
—■ Żeby każdem u dziecku wol

no było raz n a  m iesiąc stłuc 
szybę.

— I papierosy palić.
—■ Żeby nie było ślepej mapy.
— Ani dykitanda.
— Żeby wszędzie królam i by

ły dzieci.

— Żeby dorośli chodzili do 
szkoły.

Żeby ludzie byli aniołami.
— Żeby każde dziecko miało 

swój samochód.
— I okręt.
— I dom.
:— I kolej.
—• Żeby dzieci m iały pieniądze 

i żeby mogły kupować.
—• Żeby, jak  jest gdzie małe 

dziecko, m usiała być krowa.
— I koń.
— I żeby każde dziecko miało 

dziesięć morgów ziemi.
—Tak trw ało godzinę, a dzien

nikarz tylko się uśm iechał i 
wszystko zapisywał. Dzieci ze wsi 
z początku się wstydziły, ale po
tem  też zaczęły mówić.

D ziennikarz zatrzym ał drugie
go posła. j

— Dlaczego pan, panie pośle, 
n ie  chce, żeby pana całować?

— Żeby pan m iał ty le  ciotek, 
co ja, to  by się pan nie pytał. 
W czoraj były m oje imieniny,, to 
mnie tak  wyśliniły, że zwymioto
w ałem  całą legum inę z kremem. 
Jak  dorośli się lub ią lizać, niech 
się sam i całują, a nam  niech da
dzą spokój, bo m y tego nienaw i
dzimy.

Dziennikarz zapisał.
— A pan, panie pośle. Czy 

istotnie ojciec pana posła m a 
ty le kieszeni. i

— No, n iech pan  liczy. W spod
niach dw ie kieszenie, z boku i 
jedna z tyłu. W kam izelce czte-

-L-

Zmęczyło M aciusia to posiedze
nie.

No dobrze, wszystko zapisali, 
ale co dalej robić?

■—• Trzeba ich wychować — po- 
wiedział dziennikarz. —• Ju tro  
napiszę do gazety spraw ozdanie 
i wytłumaczę, co można i czego 
nie m ożna zrobić. Przechodził 
aku ra t przez korytarz chłopak, 
który chciał, żeby wcale nie było 
dziewczyn.

;— Panie pośle — pyta się 
dziennikarz — co panu dziew
czynki przeszkadzają?

■— Bo na naszym  podw órku 
jest jedna dziewczyna, to z nią 
rady nie można dać sobie. Sama 
zaczepia, a jak  jej coś zrobić, że
by ją  tylko ruszyć, zaraz zaczy
na wrzeszczeć i leci na skargę. 
I ona tak  ze wszystkim. Więc 
myśm y uradzili, żeby z nią był 
koniec.

ry m ałe kieszonki i jedna w  pod
szewce. W m arynarce dwie w 
podeszewce, dwie z boku i jedna 
w  górze. N a wykałaczkę ojciec 
m a osobną kieszeń, a ja  na klipę 
nie m am  naw et kieszeni. A jesz
cze m ają  szuflady, biurka, szafy, 
półki. I potem  się chwalą, że nic 
nie gubią i że u nich jest porzą
dek.

Dzienikarz zapisał.
Szło aku ra t dwóch posłów, któ

rym  m usiały dokuczyć m ałe dzie
ci. Dlaczego? A kto m usi niań- 
czyć i kołysać?

— I każą m u ustępować, bo 
mały.

— I każą dobry przykład  da
wać. J a k  tak i m alec co zrobi, nie 
n a  niego krzyczą, tylko na mnie. 
„Od ciebie się nauczył". A czy ja  
jem u kazałem  małpować.

D ziennikarz i to zapisał.
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L A L K A  M A Ł G O . S I
— Mamusiu!. — w olała Małgo

sia biegnąc do pokoju mamy.

— A co chcesz, dziecinko? — 
zapytała mama.

— Chciałam m am uni powie
dzieć, że się już m oja la lka  nie 
będzie n azyw ała . Mimi, tylko że 
będzie się nazyw ała Urszulka.

— A ito dlaczego? — zapytała 
mama.

Bo w idzi m am unia, ja  dziś 
rano przeczytałam  w książeczce, 
że dawno już tem u, ze trzysta 

la t może albo więcej, żył Jan  Ko
chanowski, który p isał różne 
wiersze, i że ten  Kochanowski 
m iał córeczkę, k tórej było na 

. im ię Urszulka.

— No i cóż dalej? — zapytała 
znów mama.

Tylko nie mogę sobie przypom
nieć, gdzie on z tą  córeczką m ie
szkał...

—■ W Czarnolesiu — rzekła m a
ma. — Nazywano go też Janem  
z Czarnolesia

—Tak, tak! W Czarnolesiu! 
Więc tam  była tak a  w ielka s ta 
ra  lipa, pod którą Kochanowski 
siadał i różne w iersze pisał; a 
przy nim  baw iła się Urszulka. 
Ale nie baw iła się tak  jak  inne 
dzieci, n ie przeszkadzała ojcu, 
nie hałasowała, itylkc sobie kwia- 
teczki zbierała i śpiew ała piękne 
piosenki. A tych piosenek to jej 
n ik t nie uczył, sam a już z siebie 
ta k  um iała śpiewać, jak  ten sło- 
wiczek w  m aju.

A wioseczki m iała jakby złote 
i chodziła w  „letniczku pisanym ”, 
to znaczy w tak ie j p stre j sukien
ce leciuchnej.

Raz m iał przyjechać do Czarno
lesia w ielki wojownik...

— H etm an — popraw iła m am a
— Jan  Zamoyski.

— Tak, m am uniu, Jan  Zamoy
ski, w ięc Urszulka nazbierała 
prześlicznych kw iatów  i tak  so
bie śpiewała:

Przyj edzie <tu rycerz 
Ojcu, m atce drogi,
A ja  te kwiateczki 
Rzucę m u pod nogi.

I to ona tak  sam a z siebie 
śpiewała, proszę m am uni, i różne 
inne piosneczki, jak  ptaszek jaki.

— No i przyjechał ten rycerz?
— zapytała mama.

A jakże, przyjechał. Z bardzo 
w ielkim  dworem  i bardzo w spa
n ia le  przyjechał, a n a  nim wszy
stko aż błyszczało od złota i sre
bra...

— A przywiózł też z sobą 
dzieci?

Nie, mam uniu. Ten Jan  Za
moyski nie m iał dzieci i bardzo 
się tym  smucił. Więc kiedy się 
baw ił z Urszulką i zapytał ją, 
czy się jej podoba jego pas zło
cisty i jego ubiory, w tedy Urszul
ka tak  mu powiedziała:

Pięknie, stro jn ie i bogato,
Jak  u nikogo na świecie,
Ale gdybyć Bóg dał dziecię,
Dałbyś wszystko za to.

—• I cóż na to Zamoyski?

—A nic! Ucałował Urszulkę i 
aż m u łzy w  oczach stanęły.

— A m am ę m iała też ta  U r
szulka?

— A jakże, m am usiu m iała! 
K luczyki za nią nosiła, w gospo
darstw ie jej pomagała, gości na
dobnie w itała, a kiedy ojciec 
w racał z jakiej drogi, to zawsze 
w ybiegała naprzeciw  niego 
w pierw  jeszcze niż starsze dzie
ci, obejm ow ała go rączkam i za 
szyję i cieszyła się jego powro
tem.

— No i cóż się dalei stało?

— Ach, moja mamusiu! Bardzo 
źle się stało, bo ta  Urszulka 
um arła. Ach, żeby m am usia w ie
działa, jak  jej wszyscy w domu 
żałowali, ito strach. A najbardziej 
ojciec. Ja k  siadł pod swoją lipą, 
to tylko wzdychaj i pisał śliczne

pieśni o swojej córeczce. Te 

pieśni nazyw ały się... nazywały...

— Treny —  podpowiedziała 
m atka.

— Tak, m am usiu, treny. Ja  czy
tałam, że te  treny  to najp iękn iej
sze pieśni ze wszystkich, jak ie 
napisał Ja n  Kochanowski. A kiedy
się ta k  smucił, śni m u się raz, że 

mu jego m atka przyniosła U r
szulkę n a  ręku, bo Urszulka taka 
była jeszcze mała, że ją  można 

było na ręku  nosić, i że widzi 
swoją córeczkę ta k ą  śliczną i w e

sołą, jak  nigdy jeszcze. Ucieszył 

się bardzo, a tu  m u jego m atka 
tak  mówi: „Nie smuć się, miły 

Janie, bo tw oja Urszuleczka 
żyje”.

— Tak jest — rzekła m am a — 
Żyje i żyć pow inna w  pamięci 
w szystkich polskich dzieci.

— Więc ja  proszę mamusi, 

chcę, żeby się m oja la lka  nazy

w ała teraz Urszulka, i uszyję-jej 
tak i „letniczek pisany” i „pasecz- 
ki złocone”, żeby do niej była 

podobna.

— A czy nie lepiej byłoby, 

M ałgosiu,'żebyś ty  sam a sta ra ła  
się być podobną do niej? Żebyś 

była tak  jak  ona m iłą ojcu i m at
ce, m iłą służbie i rodzeństwu, 

cichą, słodką i według sił pomoc 
wszystkim  niosącą?

Wszakże wszystkie dziewczyn

ki polskie są jakby  siostry Ur- 
szulki. Czemuż do niej podobne 
być n ie m ają?

Zam yśliła się Małgosia i rze
kła:

— No, to dobrze! J a  będę się 
sta ra ła  być do niej podobna. 

A m am usia nazwie m nie czasem 
sw oją Urszulką?

M ama uściskała Małgosię. Cie

kawa rzecz, jak  też Małgosia do
trzym a swej obietnicy.

M aria Konopnicka
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ustaw icznie do Boga. Dlatego (kłamstwo, fałsz, obłuda 
rów nały się u  niego ze zdradą Boga. „W szystko, co 
się dokonuje w  nas — pisze w swej autobiografii — 
jest n iesta łe  i przem ijające. Istn ie je  jednak  Isto ta  
Wyższa, ukry ta, lecz stanow iąca n ieprzem ijającą Osto
ję. Błogosławiony, kom u udało  się  pochwycić bodaj 
blask Jej w ierzenia i uczepić Je j rydw anu. Poszuki
w anie tej w łaśnie P raw dy  jest sum m um  bonum  w  ży
ciu (najwyższym  dobrem ). A na innym  m iejscu stw ie r
dził w yraźnie: „Jestem  jak  najgłębiej przekonany, że 
nie m a innego Boga ponad  P raw dę.1'.

AHIMSA

Dążenie do P raw dy  objęło całokształt życia w iel
kiego człowieka Indii. Jak iekolw iek podejm ow ał 
prace, czy to  nad  kształtow aniem  swego charak teru , 
czy p racą  społeczną d la swego narodu, czy pracą 
adw okata, czy ^sce tyczne p rak tyk i um artw iania, czy 
polityczne w ysiłki snliepodległoiśoiowe — wszystko 
zdążało k u  jednem u — ku  Praw dzie, a  więc ku  
Bogu.

Za najskuteczniejszy środek do osiągnięcia P ra w 
dy  uw ażał G andhi Ahim są. ,Słowo h i m s a  w  ję 
zyku h induskim  oznacza unicestw ienie życia. S tąd 
ahimsa  oznacza w alkę z tym  w szystkim , co un i
cestw ia życie, w alkę ze złem, przemocą, gw ałtem . 
W języku polskim  w yrażenie to  oznacza: niew yrzą- 
dzanie zła, niestosowanie przem ocy. N ajlepiej zobra
zuje to wypowiedź C hrystusa P ana: „Jeśli uderzy 
cię ktoś iw p raw y  policzek, nadstaw  m u i lew y“ — 
wypowiedź, k tó ra  zachwyciła Gandhiego. N iestoso
w anie przem ocy i gw ałtu  było stroną negatyw ną 
A him sy. Je j s troną pozytywną zaś była miłość do 
wszelkiego, najm arniejszego stw orzenia na ziemi. No
sił G andhi w  sobie tę miłość do wszystkiego, co żyje. 
O burzał się na w idok nieodpowiedniego trak to w a
nia zw ierząt. Nie m ógł pogodzić się z ich zab ija 
niem. Przez całe życie nie wziął 'kawałka m ięsa do 
ust, gdyż uw ażał, że każde stw orzenie Boże m a 
praw o do by tu  i n ik t nie może pozbaw iać je życia. 
N aturaln ie  w śród stw orzeń najw iększego szacunku 
godni są  ludzie i wobec nich w  pierw szym  rzędzie 
nie należy stosować jakiegokolw iek gw ałtu lub  p rze
mocy. G handi zachował tę  zasadę przez całe życie 
i ani razu  nie użył przem ocy przeciwko swym  w ro
gom lub przeciw nikom  ideowym.

N ajlepszym  zilustrow aniem  jego postaw y był w y
padek w  A fryce Południow ej. G andhi prow adził tam  
prak tykę adw okacką i równocześnie czynił sta ran ia , 
aby polepszyć dolę h induskich robotników  kon
traktow ych. O rędow ał za nim i u  władz, b ron ił za 
darm o w  sądzie, by ł gotów na każde ich skinienie, 
staw ał się dla nich najlepszym  opiekunem , ojcem 
i m atką biedoty hinduskiej. Jego w ysiłki ulżenia 
robotnikom  n ie znalazły uznania u  białych fab rykan 
tów. Dlatego, kiedy po  chwilowym pobycie w  Indiach

w racał do A fryk i Południow ej, b ia ła  ludność D urba- 
nu  (port południow o-afrykański) zorganizowała gorącz
kową ag itację  przeciw ko niem u i usiłowała nie do
puścić do opuszczenia s ta tk u  żądając, by z pow rotem  
zawrócił do Indii. Skoro G andhi w ysiadł nie zw a
żając n a  pogróżki, w rogi tłum  obrzucił go kam ie
niam i, ułam kam i cegieł, zgniłjymi jajami.i G andhi 
osłabiony przy trzym ał się parkanu . I k to  wie, czy 
wyszedłby cało z te j opresji, gdyby nie u ra tow ał 
go oddział policji angielskiej, zawiadom iony przez 
jednego z H indusów . Lord Cham berlain, będący 
w  owym czasie m in istrem  bry ty jsk im  do sp raw  ko
lonii, nadesłał depeszę do rządu N atalu, dom agającą 
s-ię pociągnięcia do odpowiedzialności sądowej p rze
śladowców Gandhiego. G andhi jednak  nie m iał za
m iaru  skorzystać z praw a odegrania się na sw ych 
przeciw nikach. Oświadczył na piśmie, że im  przeba
cza, bo jest przekonany, iż uczynili to z n ieśw iado
mości, podburzeni przez kogoś innego. Byli tylko śle
pym  narzędziem, działającym  na podstaw ie fałszy
wych m otyw ów  dostarczonych przez innych. Jeśli 
poznają Praw dę, będą żałować swego postępowania* 
Rzeczywiście, w  kró tk im  czasie prześladow cy gorz
ko żałow ali swego k roku  i au to ry te t Gandhiego 
w zrósł niepom iernie.

A him sę  rozciągnął G andhi nie tylko na czyny ze
w nętrzne. Dążył również do tego, by naw et w  m y
ślach, w  uczuciach nie zagościła przez m om ent chęć 
zemsty, p ragnienie odwetu. Dlatego przez ustaw iczną 
sam okontrolę, przez baczną uw agę doszedł do usu 
nięcia ze swego serca nieprzyjaznych uczuć względem 
ludzi — uczuć złości, nienaw iści czy choćby niechęci. 
Tylko szacunek d la każdego człowieka, przy jaźń  d m i
łość wyznaczały m u drogę postępow ania. Innej, drogi 
nie znał.

B r a h m a c z a r y a

„Niesposób jest wczuć się w  duszę każdej żyjące), 
na świecie istoty bez samooczyszczenia. Bez niego 
przestrzeganie reguł A him sy  m usi pozostać czczym 
snem. Człowiek, którego serce nie jest czyste, nigdy 
nie będzie zdolny do  poznania Wszechmogącego."

Te słowa, zaw arte w  ostatnim  rozdziale autobio
grafii, obrazują logikę etycznej drogi Gandhiego. Jako 
cel swego życia postaw ił dążenie do P raw dy. Środkiem  
do osiągnięcia P raw dy  była Ahim sa. Środkiem  zaś dc- 
osiągnięcia tych zaw rotnych w prost wyżyn h u m a
nizmu — A hnm sy  —■ sta ła  się dla Gandhiego asceza,. 
samooczyszczenie — brahm aczarya (dosłownie: droga 
w iodąca do Boga).. Asceza polegała na m aksym alnym  
opanow aniu ciała i  cielesności przez ducha.

By należycie zrozumieć tę  potrzebę ascezy u Ganhie- 
go, należy wróoić do okresu jego młodości. K iedy m iał 
15 la t u k rad ł sw em u b ra tu  trochę złota z bransoletki- 
Po pew nym  czasie uprzytom nił sobie, co uczynił i po
czuł ogromny ciężar na duszy. W yrzuty sum ienia ta k
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go dręczyły, że postanow ił opowiedzieć wszystko ojcu. 
N apisał sw e przew inienie na kartce, a następnie k a r t 
kę tę  w ręczył ojcu.

Ojciec leżał wówczas chory. Zdziwił się nieco k artk ą  
od syna, a kiedy zapoznał się z jej treścią, ta k  się 
wzruszył, że aż łzy spadły na k a r tk ę  pobudzając rów 
nocześnie do płaczu i  tak  skruszonego winowajcę. „Te 
perliste łzy — pisze G andhi — oczyściły m oje serce 
i zm yły ze m nie mój grzech".

W ypadek ten w skazuje, że G andhi od najm łodszych 
la t był w rażliw y na zło m oralne. Tę delikatność su
m ienia zachował przez całe życie, a  kształcił ją  w  so
bie i pom nażał przez ascezę, p rzez zwalczanie nam ięt
ności ii pożądliwości cielesnych.

Samooczyszczenie rozpoczął M ahatm a od opanow a
nia przyjem ności w  odżywianiu. Ileż trudności m usiał 
przebyć, aby odmówić sobie pokarm ów  m ięsnych, 
zwłaszcza podczas pobytu  w  Londynie, gdzie n ie  było 
łatw o prowadzić życie jarosza. W ydawało się, że m ło
dy G andhi załam ie się i nie wyikona ślubu pow strzy
m ania się przez całe życie od m ięsnych potraw , k tó ry  
uroczyście złożył m atce przed sw ym  w yjazdem  do 
Anglii. U m artw ienia i  sam oopanow anie się w  jedze
n iu  posunął później jeszcze dalej i odm ówił sobie 
naw et m leka, żywiąc się jarzynam i, owocami i orze
chami. Dopiero w  starszym  wieku, gdy nie dopisy
wało m u zdrowie, zgodził się, za poradą lekarza, na 
mleko kozie.

Cnota um iarkow ania w  jedzeniu i  piciu by ła znów 
podporządkowana wyższemu celowi. P ragnął G andhi 
przy jej pomocy panow ać nad  zmysłami. P ierw szym  
stopniem  do tego była całkow ita i bezwzględna w ie r
ność w  m ałżeństw ie. Rodzice, daw nym  zwyczajem  
hinduskim , ożenili go w  13 roku  życia. Chociaż G andhi 
w yjechał w krótce na stud ia  do Anglii, a  potem  k ilk a 
kro tn ie praca społeczna oddzielała go od rodziny na 
k ilka lat, choć m iew ał niejednokrotnie okazje do 
grzechu, mim o to nigdy swej żony n ie  zdradził. „Od 
chwili mego m ałżeństw a ideałem, k tó ry  m i przyśw ie
cał, była m onogam ia (jednożeństwo), a w ierność, ja 
kiej dochowałem, żonie, stanow iła część mego um iło
w ania Praw dy".

Z rozbraja jącą szczerością ubolewał G andhi nad  
tym, że był człowiekiem nam iętnym . W autobiografii 
przyznaje się do tego z prosto tą . Nie ukryw a tego 
przed czytelnikiem, nie zam ierza go wprowadzać 
w  błąd, aby  n ie w yglądać n a  jakąś nadziem ską istotę, 
ulepioną z innej gliny. Tym  w iększą przez to budzi 
w nas sym patię. I tę  dziedzinę zmysłowości opanow ał 
M ahatm a. W 37 roku  życia, poprzedziwszy sw e posta
nowienie k ilku letn im  zastanaw ianiem  się i dyskusją 
z najszczerszym i przyjaciółm i, wziąwszy i to  pod 
uwagę, że w iększa ilość dzieci (miał 4 synów) n ie po
zwoli m u  poświęcić się całkow icie służbie sw em u n a 
rodowi — ślubow ał za zgodą swej żony — celibat. 
W ten  sposób b r a h m a c z a r y a  osiągnęła w  jego

życiu' swój szczyt, a równocześnie sta ła  się źródłem 
prawdziwego pokoju i zadowolenia w ewnętrznego. Po 
20 la tach  celibatu, po w ielu zm aganiach w ew nętrz
nych i walce, ograniczania się w  jedzeniu, by nie 
podsycać w  sobie żądzy, G andhi te  oto słow a um ie
ścił w  autobiografii: ■ „Kiedy dziś spojrzę w stecz na 
dwadzieścia m inionych la t od złożenia owych ślubów, 
odczuwam w  sercu radość i zadowolenie. B rahm a
czarya przestała być okresem  uciążliw ej pokuty, a  by
ła raczej źródłem  pociechy i radości. K ażdy dzień od
słaniał m i now e piękno, jak ie w  niej tkwiło."

W tak i celibat w ierzym y bez zastrzeżeń, m usim y 
jednak  sobie powiedzieć, że do zachow ania celibatu  
są zdolne tylko w yjątkow e jednostki. Niech słowa 
Gandhiego nie s taną  się pochw ałą dla całych rzesz 
tych celibatariuszy, k tórzy sk ładają  śluby pochopnie, 
w  m łodym  wieku, a potem  dużo jedzą, tęgo p iją  i chcą 
łudzić społeczeństwo sw ą świętością. Pytam , kto m ą- 
dry im uwierzy?

W SŁUŻBIE NARODU

Skrzywdziłbym  Gandhiego, gdybym  zakończył już 
swój artykuł. Nie mogę uczynić tego, aczkolwiek za
powiedziałem na początku, że a rty k u ł będzie krótki. 
Mógłby ktoś z Czytelników pomyśleć, że człowiek ten  
całe życie m yślał tylko o sobie i o osiągnięciu pełni 
doskonałości. Można by go w te d y , porównać do ja 
kiegoś m nicha średniowiecznego, k tó ry  zapatrzony 
jest we w łasną świętość, doskonałość i nie obchodzi 
go cały św iat an i ludzie. Zbaw ienie duszy, um artw ie
nie ciała — oto zagadnienia, wokół k tórych się obraca. 
Są do dziś tacy  po k lasztorach i pustelniach. N aw et 
można spotkać się z dowodam i uzasadniającym i ich 
w ielki pożytek. M nie osobiście n ie  przekonują te  do
wody: asceza d la  samej ascezy.

G andhi nie był takim . Włączył się całą sw ą w ielką 
indyw idualnością w  służbę społeczną, w  służbę n a
rodowi. K ochał swój naród  hinduski, pracow ał dlań 
z całym  zapałem  1 bezgranicznym  w prost poświęce
niem . Nie było d la  niego przeszkód, k tórych by nie 
zdołał pokonać, cierpień, k tóre potrafiłyby*»go w strzy
m ać od pracy -dla dobra swej, ojczyzny. Dążył do tego, 
by stanow ić z  narodem  nierozłączną, całość. Ponieważ 
naród indyjski sk ładał się w  większości z ludzi bied
nych, G andhi Skromnym sposobem życia, naw et swym  
stro jem  usiłował upodobnić się do najbiedniejszych. 
Nosił stró j najbiedniejszych Hindusów, nie zważając 
na to, że naraża się  na drw iny i szykany, podróżował 
trzecią k lasą w  bydlęcych wagonach, w śród tłoku 
i zaduchu — bo tak  podróżowali praw ie wszyscy jego 
rodacy, rozm aw iał tylko językiem  hinduskim , s ta ra jąc  
się zapoznać z różnym i narzeczam i m owy indyjskiej, 
studiował religię, św ięte księgi hinduskie, ku ltu rę , 
historię swego narodu.

P racę społeczną uw ażał za św ięty obowiązek. Słu
żenie innym , zwłaszcza najbardziej upośledzonym

16



i poniew ieranym  było d lań  jedyną nagrodą. Innej n a 
grody nie pragnął i n ie przyjm ow ał. Kiedy, po d łu 
goletniej pracy w  Afryce Południow ej, uwieńczonej 
sukcesem  zdobycia p raw  dla uciem iężonych H indu
sów, m iał odjechać do Indii, bogatsi rodacy obdarzyli 
go i jego rodzinę kosztownym i podarunkam i: przed
m iotam i ze złota i srebra, p ierścieniem  z brylantem , 
złotym naszyjnikiem  d la żony itp., G andhi przy ją ł te 
kosztowności, podziękował za dobroć i życzliwość, ale 
później przekazał wszystki-e kosztowności do depozytu 
i korzystał z nich jedynie dla dobra społecznego. Sam 
nie chciał być bogatym, żył z całą rodziną bardzo 
skrom nie, bo bardzo skrom nie żyli w  owych czasach 
wszyscy niem al H indusi.

W śród zajęć adw okackich znajdow ał czas, aby  do
rywczo pracow ać jako  pielęgniarz przy  chorych H in
dusach. Podczas wojny z B uram i zaciągnął się do 
służby san ita rne j. Podczas pow stania Zulusów  w  Na- 
ta lu  zorganizował H induski Oddział S anitarny, aby 
otoczyć opieką rannych Zulusów, k tórym i brzydziły 
się pielęgniarki angielskie. Gdy w ybuchła epidem ia 
dżum y w śród robotników  hinduskich, G andhi nie 
zważając na niebezpieczeństwo, czuwa przy nich, na
rażając sw e życie, podaje lekarstw a aż do chwili 
umiieszczenia chorych iw szpitalu.

Po pow rocie z A fryki Południow ej do Ind ii rozpo
czął M ahatm a akcję w yw alczania jak  najw iększych 
swobód d la narodu. U św iadam iał swój naród, pouczał
o praw nych  środkach, za pomocą których można było 
bronić się przed krzyw dą. Jeździł po całych Indiach. 
Z jaw iał slię w śród chłopów, ciemiężonych przez p la n 
tatorów  indyga (roślina, z k tó rej w yrabia się barw 
niki) aż u  podnóża H im alajów ; przybyw ał do s tra j
kujących robotników , aby  kilkudniow ą głodówką do
pomóc im  do zdobycia lepszych p łac; przyjeżdżał do 
okręgów naw iedzonych 'klęską głodową, aby u  gu
berna to ra  w yjednać zmnliejszenie podatków. A reszto
w any przez w ładze angielskie, wypuszczany na wol
ność, podejm ow ał znów tę  sam ą skrzętną pracę spo
łeczną. Nie ustaw ał w  niej, nie znał zmęczenia, nie 
znał odpoczynku, nie znał bojaźni an i lęku. N ieustra
szony, gotów był zawsze iść tam , skąd  dolatyw ało 
narzekanie i płacz, gdaie cierpieli ludzie — prości 
w ieśniacy i robotnicy — ten  główny trzon narodu. 
We w szystkim  zaś stosował zasadę A him sy, k tó rą  za
skakiw ał Anglików tak , że n ie  wiedzieli, co m ają  
z niim robić i jak  go k arać .'B ez  przemocy, bez gwał
tu, bez rozlew u krw i, poza nielicznym i w ypadkam i, 
k tórych nie mógł przewidzieć, w ykuw ał d la  narodu 
hinduskiego drogi niepodległości.

POGLĄD NA RELIGIĘ

Isto tę  relig ii w idział G andhi w  moralności, w  etyce. 
Cała wiedza religijna, w  języku teologicznym — dog
m atyka — była d la  niego rzeczą b łahą i n iew ystar
czającą. N ajw ażniejszą rzeczą jest prak tykow anie cno
ty, dążenie do P raw dy, wznoszenie się na najwyższe 
szczyty moralności. S tąd  G andhi n ie  znał, co to zna
czy fanatyzm  i n ieto lerancja religijna. Rodzice wpoili

m u szacunek do wszystkich odm ian hinduizm u oraz 
pokrew nych w ierzeń. W m łodości czuł jedynie niechęć 
do chrześcijaństw a. Pisze, skąd  ta  niechęć płynęła; 
„W owych czasach m isjonarze chrześcijańscy u sta
w iali się zazwyczaj na najbliższym  naszego liceum  
narożniku i lżyli zarówno Hindusów, jak  i czczonych 
przez n ich  bogów. Nie m ogłem  tego ścierpieć.“ Prócz 
tego widział, że ci Hindusii, k tórzy  przy ję li religię 
chrześcijańską jedli mięso, pili napoje alkoholow e 
i nie reprezentow ali wcale wyższej m oralności. Póź
niej, w  starszym  wtieku, wyzbył się te j niechęci, 
z uznaniem  w yrażał się o księgach Nowego T esta
m entu, podziw iał postać C hrystusa Pana, chociaż 
nigdy nie mógł uwierzyć, że Jezus C hrystus jest je
dynym  w cieleniem  Boga. Nie mógł też zrozumieć fa
natyzm u religijnego. Gdyby ludzie w idzieli w  innych 
tego sam ego Boga, którego noszą w  sobie, um ieliby 
obcować z n im i z odpowiednią to lerancją — rozu
mował.

K ilkakro tn ie nam aw iano Gandhiego, aby przy ją ł 
religię chrześcijańską, lecz zawsze odmawliał. Nie 
mógł uznać religii chrześcijańskiej za najw iększą 
z 'istniejących religii. Z astanaw iając się bezstronnie 
n ad  tym  zagadnieniem , doszedł do przekonania, że 
żadna inna religia n ie  zaw iera tak  subtelnych i głę
bokich myśli, jak  hinduizm , ponadto żadna nie po
siada tak  szerokiego poglądu na istotę duszy ludzkiej 
i tyleż m iłosierdzia, co hinduizm . W idział też i słabe 
strony hindulizmu. Raziła go kastowość, dopuszczanie 
istn ienia „niedotykalnych" (najniższej kasty), co — jego 
zdaniem  — świadczyło, że w  hinduizm ie je st również 
coś zgniłego.

Z całą pow agą i głębokim  zrozum ieniem  w yrażał 
się o m odlitw ie i  w ierze. Nie uw ażał b łagania, w iary, 
m odlitw  za zabobony. „Przeciw nie — p isa ł — są to 
czyny bardziej naw et rea lne  aniżeli jedzenie, picie, 
siedzenie, .Chodzenie... Nie w ątp ię przez chwilę, że 
m odlitw a jest niezawodnym  środkiem  oczyszczenia 
serca od m iotających nim  nam iętnośdi, a le  pow inna 
jej towarzyszyć najdalej idąca pokora."

*

„G andhi s ta ł się „Ojcem narodu"... a  przecież jego 
nauk i przeznaczone są nie tylko dla jego narodu, lecz 
również d la  wszystkich innych narodów " — pisał
o G andhim  Jaw ah ah ra l N ehru  w  przedmowlie do po l
skiego w ydania autobiografii. Można dodać do tego, 
że n ie  ty lko jego nauki, a le  i czyny są w zorem  po
stępow ania d la  wszystkich. Verba m ovent, exempla  
trahunt — p o w iad a . łacińskie przysłowie. Słowa po
ruszają, najsiln iej jednak  oddziały wuj e dobry p rzy 
kład. Oby ten  dobry przykład  w ielkiego i w spania
łego człowieka Ind ii oddziałał na nas. Obyśmy choć 
w  częśdi po trafili realizow ać w  sw ym  życiu P raw dę 
Najwyższą, un ika li ja k  ognia fałszu i obłudy w  sło
w ach i czynach. Obyśmy um ieli tak  jak  on kochać 
swój naród i pracować d la jego dobra.

KS. E.B.
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Z Ż Y C I A  P A R A F I I

BLASKI I CIENIE PARAFII WARSZAWSKIEJ

Am bonę w w arszaw skiej św ią tyn i zainstalowano  
w  roku 1952.-

Był to rok  1945. Nad bohaterską stolicą Polski, 
W arszawą, dogasały ,łuny pożarów. Z rum ow isk i 
zgliszcz bił odór rozkładających się zwłok. Polska 
w chodziła w  nowy okres swych dziejów. Zabłysła 
ju trzenka wolności. Obdarci, w ynędzniali m ieszkań
cy W arszawy z tułaczki w racali do swego m iasta, 
którego w łaściw ie nie było. W racali do ru in  i po
piołów, aby budow ać nowe życie. W ielu tych, k tó 
rzy przeżyli ciem ną noc okupacji, pierw sze kroki 
kierow ało do św iątyń. Szli bez w ezw ania ochotnie 
dziękować Bogu. A było za co dziękować.

Niedużo kościołów ocalało w  W arszawie.
W yznawcy Kościoła Narodowego sw oją skrom ną 

św iątynię przy ul. Żytniej znaleźli w  gruzach. Po
zostały w spom nienia przeżytych dni p racy i w alki. 
W ierzyła jednak  grom adka „rozbitków " w arszaw 
skich, że P an  nie zostawi ich sierotam i, że zbudują 
swój ołtarz polski i zgrom adzą się wokół niego.

Tworzyła się nowa państwowość polska, no rm a
lizowało się życie. Nie mogło w  stolicy zabraknąć 
narodowego o łtarza i reprezen tacji Kościoła. Nie 
było jeszcze św iatła ani wody. Nie było szyb w  ok
nach ani kom unikacji, ale by ła w iara, „co góry 
przenosi".

Do W arszawy przybył ks. E dw ard  N arbuttow icz. 
Dzięki b ra tn iem u Kościołowi praw osław nem u i W ła
dzom Państw ow ym  uzyskał przydział opuszczonego 
i zdewastowanego kościoła, k tóry  przez okupanta 
był zam ieniony na m agazyn broni.

W tych trudnych  dziś do zrozum ienia w arunkach  
rozpoczął pracę. W uprzątn iętej i dostosowanej do 
potrzeb ku ltu  św iątyni w  pierw szą niedzielę m aja  
1945 r. odpraw ił pierw szą Mszę św. P rzybyli na n a
bożeństwo: Szeleścina-M orawska, Sadkowscy, K o
walczykowie, Główczyńscy, . Jackow scy. A potem  
przyszli inni.

P racy  w  kościele było dużo. T rzeba było rozpo
czynać od podstaw , lecz dobry Bóg i ludzie ofiarni 
przyszli z pomocą. W stosunkowo kró tk im  czasie 
wzniesiono ołtarze, odnowiono i oszklono kościół I 
zainstalow ano św iatło elektryczne.

Po powrocie z obozu koncentracyjnego śp. ks. 
B iskupa Józefa Padew skiego ks. Edw ard N ar
buttow icz został m ianow any pierw szym  po w ojnie 
proboszczem parafii w arszaw skiej. Z chw ilą gdy ko
ściół odrem ontowano i przywrócono m u estetyczny 
wygląd, sąsiedni księża rzym skokatoliccy przystąpili
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do ataku. W pierw szym  okresie sta ra li się zabrać 
n am kościół drogą legalną. Z jaw ili się nasłan i kape
lani w ojska polskiego i żądali w ydania kluczy. P ro 
boszcz — tw ard a  n a tu ra  — atak i odpierał. Kiedy 
legalne i półlegalne środki zawiodły, zastosowano 
te rro r. W ybijano szyby w  kościele i plebanii. A że 
w  okresie pow ojennym  broń  nie zawsze znajdow ała 
się  we w łaściw ych rękach, urządzano napady  na 
proboszcza. K tóregoś w ieczoru oddano do księdza 
przed jego domem kilka strzałów.

W anonim ie grożono mu, że jeżeli nie opuści ko
ścioła, straci życie. Lecz Bóg był po naszej stronie, 
bośm y budow ali Jego dzieło. W państw ie pow stał 
ład  i porządek. „M eksykańskie" wyczyny były co

raz rzadsze. Dzięki pomocy Kościoła Narodowego 
z A m eryki i Światowej Rady Kościołów w  G ene
wie oraz zapobiegliwości proboszcza zorganizow a
no kuchnię ludową, k tó ra  w ydaw ała dziennie od 
300 do 400 obiadów dla najbiedniejszej ludności 
Powiśla. N ikt m etryk i nie sprawdzał. P a ra fia  zor
ganizow ała z darów  Kościoła Narodowego i Polonii 
pomoc dla najbiedniejszych w  postaci odzieży. 
Z am bon w arszaw skich posypały się grom y: „Dusze 
kupują". P arafia  szła z pomocą wyznawcom  Kościoła 
rzymskiego, bo to  nasi bracia.

Życie w  parafii stabilizowało się z każdym  ro 
kiem. Zbudowano wieżyczkę na kościele. Sprowadzo
no dzwony oraz urządzono św ietlicę i salę parafia l-

W idok na kościół od ulicy Szw oleżerów
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ną, k tó ra  sta ła się pierw szą redakcją  „Posłanni
ctwa", a proboszcz pierw szym  redaktorem . Dzię
k i 'pom ocy księży: M arcina Tymczaka, F ranciszka 
Koca, W aleriana Kierzkowskiego i in icjatyw y ks. 
proboszcza warszaw skiego ukazały  się pierw sze n u 
mery.

M uzyka w  kościele odgrywa w ielką rolę. Docenia 
ją  ks. proboszcz. Sprow adził organy, uzyskał m a
te ria ły  n a  ich rem ont, k tóry  rozpoczął, lecz dokoń
czyć nie zdołał.

P ara fia  w arszaw ska w  tym  okresie przeszła w ie
le podniosłych uroczystości i w iele niezapom nia
nych chwil. Jednym  z doniosłych w ydarzeń w  ży
ciu parafii, k tóre piszący te  słowa sam  przeżył głę
boko, by ła instalacja  ks. proboszcza na seniora, 
k tórej dokonał-ks. b iskup  Józef Padew ski. „W uzna
n iu  tw ych zasług, mój synu, dla Kościoła podnio
słem  ciebie do godności seniora
— m ówił ks. B iskup". Gdybym po
święcony przed chw ilą krzyż, k tó 
ry  włożyłem na ciebie, ścisnął, 
spłynąłby . zeń po t i  k rew  /twoja 
w ylana w  ciągu dziesięcioletniej 
tw ardej i znojnej służby kap łań 
skiej (lata 1935 — 1945). „Znam 
ciebie i  jestem  z ciebie dum ny '’
— m ów ił ks. B iskup, a  wszyscy 

słuchali ze wzruszeniem. I to by ła 
praw da. Po 5 la tach  ks. seriior o- 
ipuścił p a ra fię / powołany przez R a
dę Kościoła o a  stanowisko jej se
k retarza. P arafię  ob ją ł ks. Ju lian  
Pękala. Prototoszczowlał godnie do 
>1952 r., tj. do czasu pow ołania go 
n a  urząd biskupa.

W 1952 r. probo sziczem para fii 
w arszaw skiej został ks. Tadeusz 
M ajewski. Okres ówczesny był 
niiezmiemfe rbnudny w  życiu ca łe
go narodu. W p ara fii w arszaw skiej 
narosło w iele skom plikow anych p ro
blemów, k tó re  niesłychanie u tru d 
niały pracę duszpasterską. Ks. T.
M ajew ski włożył w  nią całą sw ą 
energię i młody zapał kapłański.
Nie szczędził w ysiłków  i ofiarnego 
trudu , aby  zapewnić p ara fii rozwój 
i przyszłość. Zapobiegliwością swo
ją i energią wzbogacił kościół i h o j
nie go wyposażył.

K tokolw iek d'ziś wejdzie do 
św iątyni, przykuw a jego wzrok 

p iękny ^ołtarz zawsze ozdobiony 
świeżym ikwieoiem i estetycznie 
u trzym any. Sprow adzenie kosztow 
nego ołtarza, którego mogą po
zazdrościć rzym skokatolickie p a 
rafie  w  W arszawie, jest wyłączną 
zasługą ks. proboszcza Tadeusza 
M ajewskiego.

Na każdym  kroku  ład i porzą
dek; swoiste ciepło duchowe w  
kościele. W szystko ito świadczy o 
trosce i  żarliwości kap łańskiej du
szy.

K aplica n a  cm entarzu  — to nie

ty lko pom nik na cześć śp. ks. B iskupa Józefa Padew 
skiego, to także dowód, że proboszcz i parafian ie 
w arszaw scy dbają o tych, co od nas odeszli, i w ierzą 
„w św iętych obcowanie".

Proboszczowanie w  W arszawie nie jest p roste ani 
łatwe. Trzeba w iele siły w ew nętrznej, dużo dobrej 
woli i głębokiej w iary  w  słuszność spraw y, aby 
sprostać zadaniu. Proboszcz i parafia  w  W arszawie 
godnie rep rezen tu ją  nasz Kościół w  stolicy. Kościół 
w arszaw ski jest nadal m iejscem  w zruszeń nie tylko 
dla swoich, lecz i dla tych, k tórzy tu ta j zza oceanu 
przybyw ają odwiedzić S tary  K raj swoich ojców.

W ciągu dłuższego czasu widząc w arszaw skiego 
proboszcza ks. Tadeusza M ajewskiego i jego parafię, 
m usim y obiektyw nie stw ierdzić, że dojrzew a du 
chowo, że „w zrasta w  łasce u Boga i szlachetnych
ludzi" Parafianin N. T.
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Z W ĘDRÓW EK  
PO PARAFIACH

G orzków  — 8  maja 1958 r.

Uroczystości parafia lne  — to doskonała sposob
ność, ażeby znaleźć się z dala od tzw. urzędowych 
spraw , przyjrzeć się z bliska życiu duchowem u i 
gospodarczem u para fii —■ porównać stan  obecny 
z tym  sprzed ' roku czy sprzed la t k ilku .

Cieszę się, ilekroć mogę uczestniczyć w  takim  
święcie, popatrzeć w  rozm odlone ludzkie twarze, 
porozm awiać ze starym i znajom ym i o wspólnych 
spraw ach powszedniego dnia.

Zupełnie zadowolony lokow ałem  się więc w  „lu
belskim  pociągu" na jednym  z w arszaw skich dw or
ców, spieszyłem, aby „złapać" pierw szy autobus w  
Lublinie, z ciekawością przez okna PK S-u ogląda
łem  znane m i ta k  dobrze m iejscowości i pola na 
trasie  Lublin  — W ysokie — Turobin — Gorzków.

Jechałem  do Gorzkowa, ażeby wspólnie z m iejsco
w ym  proboszczem ks. dziekanem  M. Tymczakiem 
i w iernym i tam tejszej para fii obchodzić rocznicę 
ich szlachetnego zryw u do w alk i o wolność polskiej 
duszy. i .

P ara fia  w  Gorzkowie je st jedną z najstarszych  
placów ek Kościoła Narodowego n a  Lubelszczyźnie. 
Podobnie jak  inne —■ i ona przeszła morze prześla
dow ań — p rze trw ała  kosztem  w ielu  wyrzeczeń jej 
członków i w ielom a ofiaram i. P arafia  ta  od trzy 
dziestu dwóch la t wysoko dzierży sz tandar Wolnego 
Polskiego Kościoła, na k tórym  hasła „Praw dą, p ra
cą i w alką" są ja k  gdyby odbiciem  m inionych lat.
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Gorzków  — procesja w yrusza  z  kościoła

Gorzków  — fragm ent procesji

sta ła  się bogatsza o ładną, leżącą tuż obok kościoła 
parcelę z ogrodem owocowym i placem  n a  w arzy
w ny oraz bogatsza o mały, ale już w łasny dom.

Osiągnięcie to  powinno jeszcze bardziej zm obili
zować członków i sym patyków  para fii w  Tarnogó- 
rze do czynnej i twórczej w spółpracy, powinno po
ciągnąć do szeregów parafian  tych, którzy  przed 
miesiącem  jeszcze nie wierzyli, że zam ierzona praca 
przyniesie owoce.

Przyniosła. N a pożytek parafii i na potw ierdzenie, 
że chcieć, to  napraw dę móc. P arafii w  Tarnogórze 
w  now ym  dom u Szczęść, Boże.

Studzianki -  1 7 -1 9  maja 1958 r.

Studzianki u rzekły  m nie jeszcze w  styczniu br. 
Dałem  tem u w yraz na łam ach „Naszego Posłanni
ctwa". Dzisiaj z kolei k ilka  słów o uroczystości 
w  tam tejszej para fii i innych ak tualnych  nie tylko 
tam  spraw ach.

Nie wiem, czy Czytelnicy pam iętają , że z G rabo
w a do S tudzianek jedzie się końmi. Zim ą jest to 
doskonała okazja do godzinnego kuligu, a w  pozo
stałych porach róku, zależnie od pogody — albo 
sposobność do narzekania na „polskie drogi", albo 
też, jak  to  m iało m iejsce ostatnio — do cieszenia 
się urokiem  w iosny na przestrzeni w ielu kilom erów  
drogi w śród pól i lasów.

Zajechaliśm y grom adą: ks. T. M ajewski, klerycy 
Malec, M aterek, B azarnik  i E lerow ski i ja  z n ie
odłącznym  aparatem . L icytow aliśm y się w zajem nie 
znajom ością terenu , liczeniem  przebytych „górek 
i prorokow aniem , kiedy zza ostatniego n a  trasie  od-

P iękny jest gorzkowski kościół. Pozbaw iony w ie
ży, k tórej w  okresie m iędzyw ojennym  nie pozwolo
no dobudować, w ygląda m asyw nie solidnością m u
rów  i pociąga czystością skromnego, ale nastro jo
wego w nętrza.

Ludzi, jak  co roku, zebrała się grom ada. Dopisali 
także sąsiedzi, księża proboszczowie sąsiednich p a 
rafii, a  naw et w ierni z Tarnogóry i Żółkiewki.

P ełną radosnych w zruszeń była gorzkow ska u ro 
czystość. Uroczyste nabożeństw o odpraw ił ks. St. 
B anasiak  w  asyście księży T. Balickiego i B. F ili
powicza —■ Słowo Boże głosili ks. T. R um iński i 
ks. T. Balicki.

Procesja, w  której wzięły udział setk i w yznaw 
ców i sym patyków  Kościoła Narodowego, była ja 
snym  przykładem  liczebności i spoistości organiza
cyjnej parafii. 1

Tarnogóra — 9 maja 1958  r.

Z Gorzkowa do Tarnogóry ty lko „krok jeden", 
m ożna by  powiedzieć parafrazu jąc  sta re  przysło
wie. Zrobiłem  ten  „krok" na wygodnym, zaprzężo
nym  w  rącze gniadosze wozie — w tow arzystw ie 
ks. B. F. i dwóch członków tarnogórskiej R ady P a 
rafialnej.

O Tarnogórę w  ostatn im  m iesiącu zahaczyłem  bo
dajże dw a razy. Raz, ażeby stw ierdzić celowość za
m ierzonej przez para fię  inw estycji, i teraz, aby być 
świadkiem , jak  p ara fia  zam ierzony cel osiągnęła.

W ieloletnie zabiegi Tarnogórzan o w łasną plebanię 
zostały uwieńczone pom yślnym  skutkiem , a parafia
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S tudzianki — proboszcz z  dziećm i
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S tudzianki, m aj 1958, fragm ent procesji

22



✓ / ' V

'  Mi  ' ' 4

n t s

S tudzianki — po nabożeństwie

cinka lasu  ukaże się w  pełni wiosennego słońca 
w ieś S tudzianki. .

U kazała się w  sadach kw itnących drzew, dostoj
na bielą świeżo m alow anych ścian domów, ważna 
posiadaniem  własnego i to już m urow anego ko
ścioła. ; | ; |

W idzieliśmy wokoło jego m urów  grom adę rozbie
ganych dzieci, las świeżo przywiezionych brzózek, 
k rzą tan inę spotęgow aną ju trzejszym  świętem.

Dzieci czekały na egzam in z nauki katechizm u
i p ierw szą w  swym  życiu spowiedź, s ta rs i w  grup
kach po k ilka osób uw ija li się, aby Dom Boży, 
radość ich i  dumę, godnie przybrać kw iatam i i zie
lenią.

Uroczystość para fia lna  odbyła się już w ew nątrz 
nowego kościoła. W iatr hu la ł bezkarnie otw oram i 
nie oszklonych jeszcze okien, na ołtarzu  płom ienie 
świec tańczyły w  jego ta k t — w ew nątrz  jednak  
zgrom adziła się grom ada ludzi, k tórzy  z uporem  i 
w iarą  dążą do celu, opierając się fali zacietrzew ie
nia i fanatyzm u sąsiednich wiosek.

Do jakiego nasilenia może dojść fanatyzm , niech 
świadczy podany niżej ■ przypadek:

Do szkoły w  jednej' z okolicznych wiosek chodzi 
M arysia B., uczennica V II-ej k lasy szkoły podsta
wowej. Do tej sam ej szkoły na religię przychodzi 
katecheta rzym ski, k tó ry  cały w ysiłek .i całą swą 
„teologiczną" wiedzę w kłada, ażeby inne dzieci p rze
konać, że M arysia w ierzy źle, że w  ogóle nie w ie
rzy, że nie m a żadnego Kościoła Narodowego, że są 
tylko heretycy, k tórzy  wszystko, co m ają, ukrad li 
Kościołowi rzym skiem u.

N auka przynosi owoce. Jednym  z tak ich  owoców 
było zajście na jednej z przerw  w  nauce, kiedy to 

• dzieci „wyznawców praw dziwego Kościoła" naplu- 
ły w  tw arz  „heretyczce" usiłu jąc zerwać jej z szyi 
„kradziony" łańcuszek i m edalik.

Działo się to w  m iesiącu m aju  1958 roku  w  Dniach 
Oświaty, Książki i  P rasy  na terenie pow iatu  kozie- 
nickiego.

Rozm awiałem  z M arysią B. Rozm awiałem  z b ra 
tem  je j — studentem  WSGGW — i rodzicami, 
z ludźm i, k tórzy z polskim  katolicyzm em  spotkali 
się przypadkowo, ale k tórzy  w  polskim  katolicyzm ie 
już pozostaną. O potrzebie pozostania w  nim  u tw ie r
dziło ich „chrześcijaństw o" rzym skiego katechety  i 
„miłość bliźniego" w  rzym skiej in terpretacji.

Uroczystości parafia lne  w  S tudziankach w ypadły 
bardzo ddbrze. Dopisała słoneczna, w iosenna pogoda, 
dopisali w ierni ,— b a  naw et k ram arze ze stoiskam i 
pełnym i kolorowych zabaw ek i praw dziw ie „odpu
stowych"- obw arzanków  i cukierków. Radość jej. i 
specjalnie uroczysty charak te r potęgowała jeszcze

I  K om unia św. dzieci, k tó re  W bieli sukienek i p rze
w iązanych zielenią kokardek  napraw dę pięknie od
cinały się n a  tle  kościoła i procesji.

K orzystając z pobytu w  S tudziankach byłem  raz 
jeszcze na placu, gdzie daw niej była cegielnia. Za
brałem  stam tąd  próbkę gliny, k tó rą  przywiozłem 
z sobą do W arszawy. ;

Ale o próbce te j i p lacu już w następnym  nu
m erze „Naszego Posłannictw a".

Ks. B. S.

G dańsk

Znajom ość m oja z para fią  Kościoła Narodowego 
w  G dańsku rozpoczęła się zaraz po zakończeniu
II w ojny św iatowej.

Ilekroć znalazłem  się n a  W ybrzeżu, ta k  starałem  
się ułożyć rozkład zajęć, ażeby odwiedzić kościół 
Bożego Ciała, przyjrzeć się jego arch itek turze, podu
m ać w  m rocznym  w nętrzu, z k tórym  kontrastow ała 
u trw alona w  płótnie przez nieznanego m istrza sce
na w  obrazie głównego ołtarza.

Polubiłem  ten  kościół z jego skrom nością w nętrza, 
z jego historią  liczącą w iele wieków, z jego prze
znaczeniem, będącym  jak  gdyby symbolem ducho
w ej wolności G dańska i Wybrzeża.

Kościół ten, jak  każdy zabytek  arch itek tury , po
siada swoją historię. Mówi ona, że już w  roku 1184 
książę Subisław  fundow ał na posesji S tarego M ia
sta  kościół oraz szpital dla chorych na choroby za
kaźne. k j \
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Przebudow any przez Piotra W illera kościół Bożego 
Ciała w  G dańsku zw raca uwagę zw iedzających p ię k 
n ym  portalem  w ejściow ym  z  um ieszczonym  w  górze 

herbem  mjiasta
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Ciekawą więloboczną absydę kościoła Bożego Ciała 
przesłania sala zebrań dobudowana do m urów  kościo

ła w  X IX  w ieku.

Była to  raczej niew ielka kaplica szpitalna, po 
k tórej w ieki następne za tarły  wszelkie ślady.

D okum enty kościelne z roku 1350 w spom inają 
jednak, że rokrocznie przyjeżdżała tu  d la  p rzy j
m ow ania sakram entów  n ie jaka D orota von M onten. 
Te sam e kronik i no tu ją  także, że... „w  roku  1391 
w  czasie epidem ii trąd u  M ikołaj Maseł w  tu tejszym  
szpitalu  żonę swoją, W eronikę, z o s t a w i ł . . a  m iesz
czanin Ja k u b  w  roku  1443 za leczenie żony uiścił 
należność w  kwocie 40 guldenów. K ierow nikiem  
szpitala w  tym  czasie je s t M arcin Gradów. :

W la tach  1449 — 1468 przy szpitalu  istn ieje  u li
ca Bożego Ciała. 13-go lipca 1522 roku  rek to r tego 
kościoła i szpitala ks. Jak u b  H egge-Finkenblock 
opow iada się za R eform acją i rozpoczyna odpraw ia
nie • nabożeństw  w  języku narodowym .

Od roku 1557 kościół je s t w  posiadaniu zw olenni
ków Reform acji.

W czasie w alk  ze S tefanem  . B atorym  w  roku 
1577 kościół zostaje sipalony i odbudow any w  la 
tach  1580 — 1586.

Odbudow a kościoła zostaje u trw alona na zacho
w anym  dotychczas obrazie pochodzącym z ro 
ku  1593.

P io tr W iller k ieru jący  w  roku  1686 przebudow ą 
zm ienił gotycki daw niej sty l na barok, dzięki czemu 
jest to  jedyny na te ren ie  G dańska kościół z w ielo- 
boczną absydą barokow ą. 1 I

Zm ianie uległa wówczas oś głów na kościoła i usy
tuow anie ołtarzy. >

W roku  1805 rozebrano pobudow ane jeszcze w  
XVI w ieku budynki i m łyn, usunięto szpital, a  ko
ściół obudowano budynkam i m ieszkalnym i i szpecą
cą jego fasadę salą zebrań. Dobudowano także w ie
żę wschodnią.

Z innych szczegółów architektonicznych w arto  by 
jeszcze w ym ienić umieszczoną w  roku 1707 na zew
nętrznej, południowej ścianie kościoła d rew nianą 
kazalnicę, ozdobioną rzeźbionym i w  drzewie posta
ciam i apostołów.

W przeciw ieństw ie do innych kościołów Gdańska, 
k tó re  szybko podnoszą się z ru in  — kościół Bożego 
Ciała w  m inionym  okresie nie m iał szczęścia zw ró
cić na siebie uw agi konserw atorów  zabytków.

P rzerasta jące  możliwości gospodarcze parafii ko
szty gruntow nego rem ontu spraw ę tego rem ontu 
odkładają z roku  n a  rok.

A szkoda. N apraw dę p iękny i architektonicznie 
ciekaw y obiekt niszczeje u k ry ty  w  podw órku oko
licznych domów, otoczony zm ową m ilczenia i n ie
przychylnym  ustosunkow aniem  się do jego potrzeb 
okolicznych mieszkańców.

Ogół para fian  gdańskich w ierzy jednak  w  lepszą 
przyszłość sw ojej parafii i swojego parafialnego ko
ścioła.

Kosztem wielkiego w ysiłku zabezpieczają oni b u 
dynek przed dalszą dew astacją, z trudem  grom adzą 
fundusze na pokrycie koniecznych wydatków , ż w ia
rą  czekają swojej „kolejki11 w  p lanach inw estycyj
nych resortów  ochrony zabytków , T rw ają.

Spraw a odbudowy Kościoła Bożego Ciała w  G dań
sku je st spraw ą pilną. Je s t on m iejscem  licznych 
wycieczek krajow ych i zagranicznych. Je s t także 
w yrazicielem  naszej ideologii na teren ie G dańska
i W ybrzeża. Ideologii, k tóra na Ziem iach Zachod
nich odegrała i w  dalszym ciągu odgryw a rolę n ie
poślednią.

Bolesław Wojciechowicz

W ykonana w  roku 1707 kazalnica drewniana na ze w 
nętrznej południow ej ścianie kościoła. Jeden z  cie
kaw szych  i jedyny na terenie G dańska zabytek  ar

ch itektoniczny

W arszaw a

W stołecznej parafii (p.w. Dobrego P asterza 
w  H enrykow ie odbyła się w  niedzielę dn. 20 kw iet
n ia br. uroczystość parafia lne , 1

Jeszcze przed godziną 11-tą  na p lacu przed przy-
9
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stro jonym  zielenią kościołem parafia lnym  przy ul. 
M odlińskiej 205 grom adzą się w ierni, a  także i sym 
patycy  Polskiego Kościoła. P rzyszli też i ci, k tórzy  
choć jeszcze pełni w ahań  i w ątpliw ości, chcą zoba
czyć, ja k  w ygląda „ten ich“ Biskup. Bo w łaśnie m a 
przyjechać do p ara fii na w izytację Ks. B iskup J u 
lian  P ękala  — O rdynariusz Kościoła Polsko-K atolic- 
kiego.

P unk tualn ie  o godz. 11-ej Ks. B iskup zostaje p ro - 
cesjonalnie w prow adzony do św iątyni, nad  drzw ia
m i k tórej w idnieje napis: „P ara fia  w ita  swego P a 
sterza!". Po słowach pow italnych rozpoczyna się 
uroczysta suma, k tó rą  celebruje Ks. Biskup. P rzy 
ołtarzu  b iorą udział w  św. litu rg ii przybyli z Ks. 
B iskupem : ks. red ak to r E dw ard N arbuttow icz, dw aj 
klerycy oraz Proboszcz P arafii — ks. F ranciszek 
Rygusik. i

W czasie nabożeństw a w ystępow ał miejscowy 
chór, w ykonując cały szereg pieśni relig ijnych  w  po
łączeniu z w ystępam i solistów.

D ostojny Gość, tow arzyszące Mu osoby oraz 
członkowie R ady P arafia lnej zapraszani serdecznie 
przez ks. Proboszcza udali się n a  posiłek na p leba
nię. Ks. Biskup, ja k  rów nież ks. R edaktor w yrażali

się z w ielkim  uznaniem  o p racy  ks. Proboszcza, 
R ady P arafia lnej z Prezesem  p. B ronisław em  Boży- 
mem  na czele i ogółu parafian , k tórzy  nie szczędzą 
wysiłków, aby ta  placów ka polskiego katolicyzm u 
na k rańcach  W ielkiej W arszaw y godnie spełniała 
sw ą m isję. N ależy nadm ienić, iż jednym  z o sta t
nich osiągnięć P ara fii je s t postaw ienie (w stanie su
rowym ) budynku, k tó ry  przybudow ano do plebanii,, 
a  przeznaczonego dla Polskich S ióstr F ranciszkanek, 
k tó re  będą pracow ać na sta łe przy  P ara fii p.w. 
Dobrego P asterza. Ks. Biskup, doceniając sta ran ia  
P arafii, obiecał pomoc ze strony  K urii B iskupiej.

P ara fia  z pomocą Bożą żyje, p racu je i rozw ija się. 
Także m. in. , w arto  zaznaczyć, że co m iesiąc u k a 
zuje się gazetka p a ra fia ln a  p.n. „Dobry Pasterz", 
poświęcona tam tejszej tem atyce religijnej. '

P arafia  w ykazuje ożywioną działalność zdając so
bie spraw ę z roli, jak ą  m a do spełnienia n a  terenie 
obsadzonym  przez liczne placów ki obcego Kościoła 
rzym sko-papieskiego. I  choć „pośród burzy  życie 
wiedzie, w śród piorunów , huraganu , zaw sze Chry
stus je s t n a  przedzie, a  m y — w iern i zaw sze Panu".

A. J.

REDAKCYJNA POCZTA

List do Redakcji
R zecz działa się na m ikroskop ijnej scenie S tu d en 

ckiego Teatru  Sa tyryków  w  W arszawie. Oglądałem  
w łaśnie czwarte z  kolei przedstaw ienie, „Siódm y ko 
lor czerw ieni” w raz ze sw ym  przyjacielem,., u ta lento
w anym  architektem , człow iekiem  w ierzącym , którego  
nie m ożna posądzić o brak w iedzy  i  tego nieczęstego  
ga tunku  inteligencji, która sprawia, że je j szczęśliwy  
posiadacz in teresuje się w szystk im .

N a scenę pada stożek silnie żółtego światła. W  tym  
przerażającym  trochę kręgu żółci stoją dw aj silnie 
zbudow ani m ężczyźn i z w ym ierzonym i k u  sobie sza
blami. Na tw arzach piekie lna  zawiść. Ten bój nie m o
że zakończyć się m ałą raną. Tw arze przyczajonych  
przed w a lką  upew niają, że fin a łem  m oże być ty lko  
oddanie jednego życia. G łuchy jęk  stali. Szable sk rzy 
żow ały się. Za chw ilę padną pierw sze cięcia. A le za
n im  padną, jeden  z  walczących zapyta  przeciw nika:

—  K a to lik ! !!?
— K atolik! —r odpowiada drugi.
R ozluźn iły  się m ięśnie rąk  i  tw arzy. Oczy łagodnie

ją : A le ty lko  na chw ilę. Znów  skrzyżow anie szabel. 
Znów  żółć. I  znów  pytanie:

—  R zym ski! !!  ?
— R zym sk i — pada odpowiedź.
Gaśnie piekieln ie żółte światło. Koniec sceny.

*  **
Pom ijam  interesującą rozm owę, jaką odbyłem  

z przyjacielem  po w yjśc iu  z  teatru. Spraw a zawiści,

jaka  rodzi się w  chwilach naruszania „uśw ięconych” 
autorytetów , w szelk ie  próby poruszenia czy kw estio 
nowania pew nych  tradycyjnych  w ielkości — to nasze 
z przyjacielem  tan iu tk ie  filozofow anie, niew iele w n ie
sie ono do środow iska czytelniczego „Naszego Posłan
n ic tw a”. Chcę zwrócić uwagę na coś innego. O tóż m ój 
przyjaciel, na  m arginesie rozm owy, zapyta ł m nie po 
prostu, czy owa scenka ta k  św ietn ie oddająca pew ne 
uogólnienia naszych „cech” narodow ych nie była w y 
m ierzona potrosze w  jakąś konkre tną  cząstkę życia  
społecznego. In n ym i słow y, kto  przeciw ko kom u m u 
siałby stanąć w  ty m  po jedynku , aby w alka  zaw arza- 
ła naprawdę.

Na pew no padłby śm iertelny cios, gdyby odpowie'dź 
na jedno czy drugie pytanie była inna.

* *

Bardzo powierzchowna jest m oja  w iedza o ideologii 
Kościoła Polsko-K atolickiego, ale ju ż  m ój przyjaciel 
w ykaza ł w  te j m aterii w iedzę krępująco m ikroskop ij
ną. 1 chyba w  ty m  leży problem . Dlaczego ta k  mało 
ludzi w ie o ideologii Kościoła Polsko-Katolickiego.

Jego postępowość, przyszłość i w ięcej n iż pe
w ien  rozw ój zasługuje na pew no na  sążnistą roz
praw ę filozoficzną  — a m im o  to  pozw alam  sobie 
nieskrom nie zabrać głos, na  pew no nieporadnie, bo
i bez solidnej znajom ości przedm iotu, i  m ów iąc szcze
rze z  odległych jeszcze pozycji. Zresztą  prawdopodob
nie tak, nie inaczej w ygląda każdy początek zbliżania  
się do zagadnień nowych, które chcem y studiować, in 
teresować się n im i lub które nas po prostu zaciekawi- 
ły. Z  obowiązku studenta  w ypada ma ślęczeć nad
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dwom a grubym i tom ikam i prof. Bardacha za ty tu ło 
w anym i „Historia P aństw a i  praw a Polski

W spaniała książka, pisana z  pozycji m arksistow 
skich, daje solidny, chyba po raz p ierw szy tak  praw 
dziw y i naukow y obraz stosunków  Polska-W atykan. 
M ateriał zaw arty w  dziele prof. Bardacha pow inien  
zaciekaw ić in te lektua lne środowisko czytelnicze „Na
szego Posłannnictw a”. Nie powołuję się i nie p rzy ta 
czam  um yśln ie żadnego z  w ielu  interesujących frag
m entów  książki, opowiadającej w łaśnie w  w ielu  roz
działach o stosunkach polsko-w atykańskich , aby bar
dzie j nam ów ić ty m  do osobistego przejrzenia. W  każ
dym  razie czasu się przy te j książce nie zm arnuje, 
pyszna to lektura  o naszej polityce loyznaniowej,
o naszym  czołobiciu od okresu wczesnofeudalnego  
począwszy.

* **

K orzystając z  uprzejm ości jednego z księży-redak- 
torów  o trzym ałem  k ilka  num erów  „Naszego Posłan
n ic tw a”. Są  to  egzemplarza redagowane na przestrze
n i k i lk u  ostatnich lat i  chyba w yczu łbym  tę skalę 
czasu, naw et gdyby nie um ieszczono na okładkach da
ty  druku. Przez chw ilę nie m yślę o staw ianiu cenzu
re k  w ydaw nictw u, bo przecież nie m am  do tego n a j
m niejszego prawa, ale chyba skrom ny głos czyte ln ika  
niczem u nie uchybi, a jeślAby m ógł w  czym ś pomóc, 
to fra jda nie byle jaka.

Ideologia Kościoła Polsko-Katolickiego, p rzynajm niej

ta je j  m aleńka część, która je s t m i znana osobiście — 
je s t bardzo przekonyw ująca, jest jakaś bardzo realna, 
szczera i  prosta. Zaradzi sobię sw ą siłą w  k a ż d e j  
potyczce z  każdym  rozsądnym , p o z b a w i o n y m  żó ł
ci przeciw nikiem . W  starych egzem plarzach w ydaje  
m i się, że nie dostrzegano te j sw ojej siły. A takow ano  
przeciw nika bardzo „silnie", a praktyczn ie ledwo do
tykając, bo bez tego specjalnego ładunku, k tó ry  to 
w arzyszy w ie lk im  sporom  i  dyskusjom . M am na  m yśli 
zresztą  k ilka  drobnych szczegółów, naw et ich nie 
w skazu ję  podkreślając ty m  ich znaczenie dla ca
łości sprawy, o którą  idzie chyba bój zasadniczy.

N aw et wówczas, gdiy spór idzie o obcą zupełnie czy
tającem u sprawę, m a się dużo sa tysfakcji, jeśli pióra  
krzyżu ją  się w  ładny,, ku ltura lny  sposób. Dlatego nie 
bez te j w łaśnie sa tysfakcji czytam  ostatnie num ery  
„Naszego Posłannictw a”, a w  szczególności „List 
o tw arty” do biskupa Kaczm arka.

M yślę jeszcze o jednej sprawie, na pew no do z/ro
bienia redakcyjnie trudnej, a w  końcu m oże n ie isto t
nej, w ym yślonej ot tak  sobie przez autora n in ie jszej 
notki. Ja m iałem  szczęście otrzym ać k ilka  egzem pla
rzy jednocześnie. To ju ż  daje ja k iś  obraz, po tra fi 
szczerze wciągnąć, a na pew no żyw o zainteresować. 
M oim  skrom nym  zdaniem , zadanie to pow inien  speł
nia j e d e n  egzemplarz, k tó ry  znajdzie  s ię  p o 
raz )  p i e r w s z y  w  ręku  n o w e g o ,  często przy
padkowego czyteln ika .

T. Zimecki

WICHER WIEJE Z  K A N A D Y

Szanow na Redakcjo „Nassego Posłannictw a”

Przed tygodniem  do rąk m oich dostał się okazyjnie  
num er drogiego p isem ka „Naszego Posłannictw a”. 
Cieszyło m nie bardzo, że  gazetka z  kra ju  ojczystego  
dotarła za m orze, ido nas do K anady do polskiej 
parafii narodow ej im . N ajśw iętszej M arii Panny 
w  W innipeg w prow incji M anitoba. Z  w ie lk im  zain
teresow aniem  przeczyta łem  w szystk ie  a rtyku ły . Po
dziw iałem  szyb k i rozw ój now opow stałych parafii 
Kościoła Polsko-Kalt. w  Polsce. Pragnąłem, ażeby 
w  jak  na jszybszym  czasie nigdzie nie zabrakło parafii 
P olsko-K atolickiego Kościoła Narodowego. Oceniłem  
wartość tego pisma. Jest ono napraw dę p łom ykiem  
w  ciemności, ogrzewa serca w iernych  oddanych dla 
Kościoła Polsko-K atolickiego.

N iech „Nasze posłannictw o” prom ieniuje i  dociera 
do coraz szerszych rzesz ludu  polskiego, m ówiąc im
0 praw dzie w iary ka to lickie j, o nauce ChrystiLsa, o ce
lu  i  roli Kościoła Narodowego. N iech budzi m iłość
1 szacunek dla Kościoła i  dla tych, k tó rzy  stanęli pod  
sztandarem , na k tó rym  wypisano: „Prawdą, Pracą, 
W alką”.

Polsko-K atolicki Kościół Narodowy na obczyźnie  
stoi na  straży naszej ukochanej, przecudnej m ow y  
polskiej. Prawie przy  każdym  kościele istn ieje szkó ł
ka polskiego języka  dla dzieci. W w ielk ie  uroczystości 
narodowe odbyw ają się akadem ie i  inne im prezy. 
N auczycielem  jest, ja k  zw ykle , ksiądz proboszcz. Ile

go to kosztu je trudu  i  pracy, lecz jaka  to dla niego 
radość i nagroda, gdy w  sali parafialnej na scenie 
rozlega się polskie słowo, polska piosenka, panuje  
polski duch...

N ie ty lko  dzieci uczy ksiądz proboszcz języka , u c zy  
nas w szystk ich  Ewangelii, m iłośći Boga i człowieka, 
m iłości Starego K ra ju  i  now oprzybranej O jczyzny.

Od ołtarzy i  z  am bon naszych nie słyszy się słów  
nienaw iści w  stosunku do ludzi inaczej w ierzących. 
W  kościołach naszych głosi się słowo Boże, k tóre  jest 
słow em  m iłości i  pojednania. Dlatego chętnie skupia
m y  się pod sztandarem  Narodowego Kościoła i wokół 
naszego proboszczu, k tóry  jest godnym  szerm ierzem  
idei wolnego Kościoła dla w olnych ludzi.

U nas w  K anadzie p rzed u m icy  n asi z Kościoła 
rzym skiego nie szczędzą nam  szykan  i prześladowań. 
K apłani jednak nasi uczą nas za kam ień Chlebem od
płacać. „Boże, odpuść im , bo nie wiedzą, co czynią”
— oto dew iza naszych kapłanów  i w spółw yznaw ców .

Kończąc m ó j list przesyłam  serdeczne życzenia Re
dakcji, w spółpracow nikom  oraz czyte ln ikom  „Nasze
go Posłannictw a”. Życzę szczerze, aby „Nasze Posłan
nic tw o” znalazło się w  ka żd ym  domu, gdzie C hrystus 
je s t czczony i  ojczyzna m iła, by dotarło tam , gdzie 
bije polskie serce.

T akie  życzenia  W icher niesie z  odległej, z im n e j K a
nady dla w szystk ich  serc polskich na świecie.

Wicher
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Sza nowna Redakcjo Drogi bracie

„Naszego Posłannictwa“
Chcę współpracować z ukochanym  przyjacielem  

,2 iaszym  Posłannictw em " i od czasu do czasu przy
słać coś niecoś z życia parafii w  W innipeg.

Chcę rów nież zaprenum erow ać 10 lub 12 egzem pla
rzy dla naszej parafii, ażeby i inn i nasi parafianie 
dow iedzieli się też czegoś o narodow ych parafiach  
w  Polsce. Proszę m i jak najprędzej odpisać i podać, 
ile będzie kosztowała w  dolarach roczna prenum era
ta  dw unastu  egzem plarzy. Po otrzym aniu  listu  na
tychm iast wyślę pieniądze.

Z poważaniem  
W. W oloncew

D ziękujem y za m iłe słowa, które w yrażają  m iłość 
dla Kościoła i starej O jczyzny. P racujem y w  tru d 
nych  w arunkach i cieszym y się, że praca nasza w y 
daje owoce. L ud  po lski poznaje Prawdę i zbliża się 
do wolnego Kościoła Narodowego. Potrzebna nam  jest 
W asza pomoc, życzliw ość i potw ierdzenie, że jesteście  
duchowo z nam i i  tw orzycie jeden Kościół i jeden  
naród. Prosim y o współpracę i o zdobyw anie prenu
m eratorów. Prenum erata z  przesyłką  w ynosi rocznie 
5 dolarów, które należy wpłacać na adres Pierwszego  
Biskupa w  Scranton. Łączym y braterskie pozdro
wienia.

OD REDAKCJI:
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