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OSIEM B Ł O G O S Ł A W I E Ń S T W
Wśród pustyni arabskiej sterczy ku niebu 

ostrym wierzchołkiem góra Synaj, góra przy
kazań, prawa, góra silnego dążenia, niezłom
nej woli doskonalenia się. Wyznawać i wyka- 
zywać surowe przepisy, które z je j szczytu 
na świat padły — to olbrzymi wysiłek: przy
jąć wskazówki zrodzone z tego wysiłku i wy
konać je  choćby w sposób służbowy, z bojaź- 
ni to już zasługa. Prawo St. Testamentu 
jest twarde — jak owa góra synajska, zbudo
wana z granitowych Skał. Wszystko na niej 
ostre: wierzchołki, grzebienie. Góra Synaj stoi 
na .pustyni: przed nią niby dywan rozpoście
ra się żółty piasek, a po tym piasku snują się 
koczownicze, dzikie ludy, semickie plemiona 
pustyni, które nie potrafią się ugiąć, które nie 
chcą się upokorzyć. Dlatego że są tak twarde, 
słyszały tak kanciaste prawa.

W ewangelii Nowego Testamentu powie
dział Chrystus: Nie przyszedłem rozwiązywać 
Zakonu, więc nie zniosę również góry synaj- 
skiej, z je j granitów nie porobię kostek do 
brukowania ulic, niech pozostaną nadal te 
twarde skały, a ja  mimo to ożywię dawny Za
kon urokiem mego ducha. I dzięki Chrystuso
wi ludzkość nie zatrzymała się na wierzchołku 
etycznym góry Synaj, lecz podążyła na górę 
inną, pełną czaru wiosny, zdobną wieńcem 
kwiatów, owianą wonią cedrów, na górę bło
gosławieństw.

Góra, na której stał Jezus w dniu kazania, 
była mniej wysoka od Synaju i od wielu jesz
cze innych wspomnianych w Piśmie Sw. Nie 
widać z niej Królestw potężnego świata. 
Z wierzchołka je j widziało się pola, spoczy
wające w łagodnym słońcu odwieczerza 
i z jednej strony srebrno zielony łuk jeziora 
•Galilejskiego, a z drugiej lesisty grzbiet Kar
melu, kędy Eliasz ogniem z nieba poraził bał
wochwalczych kapłanów. Z tej niskiej góry, 
którą jedynie przesada ewangelisty nazwała

górą, a która jest właściwie wzniesieniem po
nad ziemię, pagórkiem co na miano góry nie 
zasługiwał, ukazał Jezus królestwo nie mające 
kresu ani granic i" wypisał w sercach ludzkich, 
nie na tablicach kamiennych jak Jahwe, śpiew 
nowego człowieka, hymn przezwyciężenia. Ten 
hymn to największy tytuł ludzi do istnienia: 
to prawo nasze do istnienia wobec duchów 
w bezgranicach wszechświata, to usprawiedli
wienie naszego istnienia wobec nas samych, 
to świadectwo naszej godności — istot obda
rzonych duszą, to rękojmia, że dźwignąć się 
możemy ponad siebie samych i stać się czymś 
więcej niż ludzie, to obietnica możliwości naj
wyższej, możliwości wzniesienia się naszego 
ponad zwierzęcy świat i materię.

Gdyby dziś j akiś anioł zstąpił z nieba i spytał 
co mamy najcenniejszego, jaka jest najwyższa 
zdobycz ducha ludzkiego po iluś tam wiekach 
jego istnienia, to wskazalibyśmy mu nie na 
naoliwione maszyny; cuda mechaniki, którymi 
się chlubimy, lecz wskazalibyśmy na kazanie 
Chrystusa na górze, a poza tym już tylko na 
jakieś sto kart wyrwanych z najlepszych my
ślicieli i poetów wszystkich ludów.

Gdybyśmy wezwani zostali przed jakiś try
bunał nadludzki dla zdania rachunku z błę
dów nieodkupionych, z ohydy starej, codzień 
przez nas odnawianej, z łez wypłakanych 
z powodu srogości serca naszego, z przewrot
ności, której jedynie bezrozum nasz dorównu
je — nie zanieślibyśmy na obronę przed try
bunał ani też filozofów, acz mądrych i dosko
nale ułożonych, ani nauk — systemów jedno
dniowych, ani ustaw — kompromisów między 
okrucieństwem a strachem, jeno jako przeciw
wagę za ogrom zła popełnionego, jako okolicz
ność łagodzącą nasze' jeszcze istnienie mieli
byśmy tylko kazanie na górze.

Jeśli ono jest jednym z najcenniejszych 
skarbów jakie posiadamy po Chrystusie — to



chyba nic dziwnego, że w dniu Wszystkich 
Świętych, w dniu powszechnego zbratania 
czyta nam Kościół ewangelijną perykopę 
streszczającą kazanie Chrystusa w ośmiu bło
gosławieństwach.

Błogosławieni ubodzy duchem albowiem ich 
jest królestwo niebieskie... Wydobądźmy 
na wierzch ukrywaną nieraz przed sobą boles
ną świadomość swego duchowego ubóstwa, 
ułomności własnej duszy, szczupłości tego do
bra, które jest w każdym z nas, chwiejności 
moralnej, w której przebywa większość z nas, 
niedostatku w nas tego wszystkiego co ludzi 
doskonałych łączy z Bogiem. Jeżeli cierpimy 
z powodu swego duchowego ubóstwa i stara
my się wyjść z niego —  jesteśmy już błogo
sławieni. Już tą samą świadomością swego 
ubóstwa duchowego różnimy się od naprawdę 
biednych a fałszywych bogaczy, ślepych 
i chełpliwych, którzy mają się za doskonałych 
i niepodlegających więcej udoskonaleniu, któ
rzy nie czują chęci wzniesienia się, bo łudzą 
się, że przebywają na wysokości. Czymże jest 
ich chełpliwość jak nie pychą! Tak, ci którzy 
wyznają swe ubóstwo i cierpią, aby dostąpić 
swego prawdziwego bogactwa, którym jest 
doskonałość, ci staną się z czasem świętymi 
jako Bóg jest święty i do nich należeć będzie 
królestwo niebios.

Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą 
ziemię... My nie będziemy dążyć do zakładania 
ziemskiego' królestwa, ani do wyrywania 
terytoriów państwom ościennym, bo żołnierz 
walczący o terytorium ziemskie hoduje w so
bie srogość. Nie będziemy ' oddawali się 
wściekłości wojny, doradczyni złego, ani okru
cieństwu, zaprzeczeniu miłości. Przeciwnie, bę
dziemy znosili sąsiedztwo złych i obecność 
własną, częstokroć nawet nieznośniejszą od 
najbliższego sąsiedztwa i będziemy zwycięża
li zło dobrocią. Nie będziemy złorzeczyli przy 
pierwszych przeciwnościach, ale zwyciężymy 
nieprzyjaciół tym spokojnym uporem, który 
ujawnia więcej siły ducha niż bezpłodne nagłe 
wybuchy. Staniemy się podobni wodzie, któ
ra ustępuje wprawdzie przed wszystkim, ale 
za to powoli wznosi się, w milczeniu zalewa 
i spokojnie, z cierpliwością lat całych kruszy 
najpotężniejszse tamy. Jedynie dobrocią, po
kojem i miłością można podbić ludzi i świat, 
tymi trzema wartościami można zagarnąć zie
mię. To wtórna treść — treść drugiego błogo
sławieństwa: cisi — jak ta ustępująca przed 
zaporami ale często wznosząca się woda — 
prędzej czy później posiądą ziemię. Dlatego 
żebrzą dziś wszyscy — acz nie wsgyscy szcze

rze —  o braterstwo, bo wszyscy czują, że nie 
walka, nie nienawiść, nie morderstwo, nie su
rowe prawa mogą rządzić ziemią, lecz brater
stwo, które innymi słowy oznacza cichą ła
godność i pokojowe usposobienie.

Błogosławieni, którzy płaczą... O, gdyby tyl
ko trzeba było do szczęścia płaczu, to świat 
współczesny byłby szczęśliwy. Ale szczęście 
dają tylko takie łzy, które opłakują utratę 
ludzkich dóbr duchowych. Dziś trzeba nam 
płaczu nad ślepotą, która opóźnia zwycięstwo 
światła, bo światło dla ludzi nie może spłynąć 
z nieba, jeśli go własne ich oczy nie odbiją. 
Dziś trzeba nam płaczu nad wysiłkami nasze
go Kościoła, przez rodaków niedocenianego, 
przez nas lekceważonego. Dziś trzeba płaczu 
nad odległością owego dobra, tylekroć wyśnio
nego, tylekroć obiecanego, a przecież coraz 
bardziej odległego z winy naszej i nie tylko na
szej. Wreszcie — trzeba płaczu nad wew
nętrzną niedolą własną, nad złem, które wyrzą
dzamy sami i Bogu i sobie, nad dobrem, które 
moglibyśmy byli świadczyć, a którego z powo
du lenistwa czy braku zapału do pracy nad 
sobą, a tym więcej do pracy społecznej nie 
wyświadczaliśmy. Ale taki szczery płacz 
przyśpiesza przynajmniej nawrócenie, wyjście 
z apatii, wygodnictwa, czy też zbyt głębokiej 
a nieuzasadnionej depresji, więc słuszną jest 
rzeczą, abyśmy przecież kiedyś byli pociesze
ni. Obiecuje nam to Chrystus w swym kaza
niu. I trzeba by w ten sposób snuć rozmyśla
nia dalej. Niech nam starczy zapewnienie, _że 
pragnienia sprawiedliwości zostaną nasycone, 
choć niejednokrotnie na ziemi wszystko zdaje 
się sprzysięgać, by tak się nie stało.

Miłosierni znajdą miłosierdzie — o, to naj
pewniejsze, bo ze wszystkich właściwości Bo
żych Pismo św. najczęściej i najwymoniej 
wspomina o miłosierdziu Bożym, a psalmista 
mówi wyraźnie: „miłosierdzie Boże jest więk
sze, niż wszystkie jego dzieła” (Ps. 144/9) a Pa
weł św. wspomina o „bogactwie jego w mi
łosierdziu” (Ef. 2/4).

Do czystości serca, a w następstwie tego do 
oglądania Boga nam tęsknić trzeba i modlić 
się modlitwą Kościoła „Wybiel mnie Panie 
i oczyść serce moje, abym we krwi Baranka 
wybielony, zasłużył na używanie wiecznego 
wesela”.

W życiu czynnym będziemy jeszcze tylko 
synami Bożymi pokój czyniącymi. Sprawiajmy 
naszym wysiłkiem dobro tam gdzie jest zło: 
Zaprowadzajmy pokój, gdzie sroży się wojna. 
Pokój! Czyż sam Jezus nie powie później cze
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Wszystkim, a szczególnie Przewielebnym i Kochanym Braciom Kapłanom, którzy złożyli 
mi życzenia z okazji moich imienin, serdecznie dziękuję i błogosławię im z głębi serca.

t  Dr Maksymilian Rode 
Biskup Ordynariusz Kościoła 

Warszawa, dn. 15. 11. 1959 r. Polsko-Katolickiego w P. R. L.

goś wręcz przeciwnego „nie przyszedłem pusz
czać pokoju ale miecz”. Nie, nie zapomniał
0 siódmym błogosławieństwie, bo owym mie
czem wypowiedział wojnę wojnie. Pokój czy
niący, to właśnie ci, którzy toczą wojnę prze
ciw wojnie, uśmierzają niepokoje, sieją zgodę. 
Siewcy wojen, wszystko jedno czy wielcy na 
arenie wszechświatowej, czy mali na własnym 
podwórzu — to egoizmy, samolubstwa, pychy, 
zazdrości posiadania, nienawiści wobec współ
zawodników. Siewcy pokoju — to nienawi
dzący siebie, gardzący zbytecznym dobrem, 
życzliwi wszystkim lepiej się mającym. Ci 
podcinają korzeń wszelkiej wojnie. Gdy każdy 
z nas kochać będzie braci przynajmniej tyle 
ile siebie samego, nie będzie nadal wojen ani 
wielkich, mocarstwowych, ani drobnych, do
mowych, ani na słowa, ani na pięści, ani mię
dzy człowiekiem a człowiekiem, ani między 
klasą a klasą społeczną, czy narodem a naro
dem. Jeżeli nam się jednak nie uda wziąć ci
chością i czynieniem pokoju w posiadanie zie
mię, czeka nas, i to na pewno prześladowanie 
dla sprawiedliwości. Chrystus nałożył na nas 
obowiązek, chociażby w codziennej modlitwie 
naszej, abyśmy zakładali na ziemi Królestwo 
Jego, w którym by się święciło imię Jego
1 spełniała wola Jego. Dziś wzywa nas Kościół 
do urabiania Królestwa Bożego w sercu włas
nym i bliźnich, do tego, by spełniała się wo
la Boża w nas i w nich, by powszechnie świę
ciło się Imię Boże, byśmy błogosławieni być 
mogli nawet wtedy, gdyby nam złorzeczono 
i prześladowano i mówiono wszystko złe prze
ciwko nam. Tak kończą się błogosławieństwa.

Słowa te, to nie tchnienia morza czy lasów 
żywicznych, ale tchnienie nieba, które wycho
wuje nie ludzi przyziemnych, wygodnych, ospa
łych, zniechęconych — lecz świętych i bohate
rów i prowadzi nas wszystkich wzwyż. Słowa 
te to wielkie myśli, których ukochanie roz
grzewa i zapala naszą duszę do pracy nie tylko 
nad sobą, lecz i nad społeczeństwem naszym 
polskim, potrzebującym naszej kierowniczej 
ręki lub choćby tylko naszego przykładu, na
szego kroczenia na czele. Ukochanie tych my
śli wiedzie nas już bez przymusu, bez terroru 
do złożenia Bogu czci i ofiary z siebie. W świe-

cie fizycznym również największe są te siły, 
którym towarzyszy nie grzmot lecz cisza, tak * 
np. działa promień słońca, tak przyciąga zie
mia — chociaż tych sił nie słyszymy, żyjemy 
przecież iz ich laski, odczuwamy ich ciepłe lub 
pociągające tchnienie. Głos błogosławieństw - 
również jest taki: na górze ośmiu błogosła
wieństw, gdzie panują najszczytniejsze poję
cia moralne, Pan nie twierdzi, że to rozkaz czy 
przepis — nie mówi nawet, że to obowiązek, 
lecz j edynie b ł o g o s ł a w i e ń s t w o .

Oto „prawdziwa wyżyna”, gdy wezwanie do 
pracy jest błogosławieństwem i radosną tęs
knotą, gdy nie ma mowy, że muszę coś zrobić, 
a jednak czuję, że porywa mnie dobro moral
ne. Kto to zrozumie, będzie miał pojęcie
o ewangelii.

Mędrzec hinduski, Sundhar Singh pó zwie
dzeniu miast europejskich, stwierdził, że naj
cenniejszym dziełem cywilizacji chrześcijań
skiej są nie zamki, świątynie, baszty, muzea, 
miasta, poeci, filozofowie, prawodawcy, ma
szyny i armie, jeno Pismo św., a w nim naj
wznioślejszą sceną dramatyczną jest widok 
grzesznej niewiasty, o której Chrystus powia
da, by pierwszy rzucił na nią kamieniem ten 
kto sam jest bez grzechu! Zaś najpiękniejszą 
etyką i najwznioślejszym tematem są błogosła
wieństwa ewangeliczne. O, jaka szkoda, że 
mieszkaniec Europy więcej ceni poetów od 
najwspanialszego objawienia, od kazania na 
górze! Że dla kazania na górze nie ma zrozu
mienia. Co do nas —  idźmy wzwyż drogą 
ośmiu błogosławieństw, gdzie nie istnieje roz
kaz, albowiem według św. Pawła sprawiedli
wy nie zna rozkazu, zna tylko zapał. Sprawie
dliwy nie ma jarzma na karku —  tylko maje
stat Chrystusa, który kocha. Nie trzeba nic in
nego robić, tylko kochać Chrystusa, a wówczas 
przezwyciężymy wszystko, nawet to co wyda
je  się być okrutnym. Nasz. polski Kiościół cier
piał wiele dla sprawiedliwości, dla Ewangelii
— jednak cieszymy się jak Apostołowie, że 
danym nam było dla Jezusa ponieść ofiarę. Ta 
ofiara bez nagrody nie pozostanie — ona po
ciągnie wielu — ona już pociąga myślących 
Polaków w szeregi wyznawców Polsko-Kato
lickiego Kościoła — Kościoła przyszłości.
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KS. EDWARD NARBUTTOW1CZ

WIERZĘ W ŚWIĘTYCH OBCOWANIE
Życie i śmierć, śmierć i życie to odwieczny 

problem i dramat ludzkości.
Ministrowie i woźni, biskupi, laicy, bogacze 

i biedacy, wzdragają się przed płonącym świa- 
tłem gromnicy. Wszelkie kondolencje, pocie
szenia, współczucia, mają w sobie coś sztucz
nego i coś z fałszywej melodii wobec rozdarcia 
duszy i beznadziejności. Wszystkie wartości

Obraz znikomości tego świata i swoistej pobożności — 
— kaplica z trupich czaszek w Podczerwonym

ludzkie i wszelkie zdobycze i osiągnięcia w 
obliczu majestatu stają się nic nie znaczącymi 
liczmanami i rozpływają się jak dym kadzi
deł.

Powstaje bolesne pytanie co można zabrać 
ze sobą z dorobku całego życia, gdy przekra
cza się bramę cmentarną. Ci, którzy na bar
kach swoich niosą trumnę jednego ze swych 
przyjaciół i ci, którzy za nią podążają winni 
sobie zadać właśnie takie pytanie.

Jeżeli wszelkie ludzkie wartości gasną przy 
ostatnim tchnieniu człowieka, to należy zapy
tać jaki w ogóle ma sens nasze życie, cierpie
nie, walka i nieustanne szamotanie się.

Człowiek myślący uciec od tego problemu 
nie może. Jeżeli życie ludzkie na ziemi stanowi 
odrębną całość — jest samo w sobie początkiem 
i kresem, to wówczas wszelkie chaszysze, 
wszelkie zapomnienie i znieczulenie, ucieczka 
przed ciemnią grobu jest jaknaj bardziej uza
sadniona. Jeżeli jest jednak jednym z etapów, 
jakimś eksperymentem czy próbą, poczekalnią 
na drodze do wieczności, to przeświadczenie 
takie nie może pozostać bez wpływu na spo
sób naszego życia i gradację nasizych wartości. 
Człowiek winien w tej materii określić swoje

stanowisko i stosownie do niego klasyfikować 
wszelkie zjawiska, przeżycia i sprawy. Decyzja 
ta nie jest łatwa, ale konieczna. Nie można się 
okłamywać ani żyć w rozterce.

Dla wyznawców wszystkich religii świata ży
cie na ziemi jest etapem przejściowym do no
wego życia. Wiara w życie pozagrobowe jest 
tak stara jak człowiek na ziemi. Wiara ta jest 

nieodłączną cechą wszystkich 
religii od najbardziej prymi
tywnych do chrystianizmu 
włącznie. Bez wiary w życie 
przyszłe wszystkie religie tracą 
swój sens. Pragnienie nieśmier
telności jest zjawiskiem po
wszechnym na przestrzeni ca
łej historii ludzkości. Czyżby 
miliardy ludzi różnych pokoleń 
i czasów uległy słodkiemu złu
dzeniu?

Żaden system filozoficzny nie 
wyjaśnił nam tajemnicy grobu. 
Zagadka bytu i nie bytu prze
kracza możliwości ludzkiego 
poznania. Wszelkie dociekania 
i naukowe dowodzenia pozo
stają w sferze hipotezy.

Wyznawcy religii Chrystu
sowej, oprócz rozumowań i 
przeświadczeń zaufali swoje

mu Zbawicielowi. Odrzucić bowiem nieśmier
telność duszy, to odrzucić ewangelię i wszyst
kie następstwa z niej wypływające. Dlatego 
'powtarzamy za wielkim Pawłem „wiemy komu 
zaufaliśmy”. Naszą wiairą w nieśmiertelność 
oświecamy bezkształt i ciemnię grobu. Naszą 
wiarą osuszamy łzy tych, którzy zostają 
i przywracamy spokój twarzom tych, którzy 
odchodzą. Wiarą naszą w spotkanie z Panem, 
który zawisł na krzyżu, by nam zapewnić 
„świętych obcowanie”, tłumaczymy nasz ból 
i naszą tęsknotę, nasze cierpienie i sens naszego 
życia. Wiarą naszą w „żywot wieczny” żegna
my najbliższych rzucając grudkę ziemi na 
trumnę.

„Kto wierzy we mnie chociażby umarł żyć 
będzie”, słyszymy od wieków i brzmią mile te 
słowa, jak czarowna melodia.

* *
*

Wyrzuciliśmy cmentarze daleko za miasta, 
aby smętkiem krzyżów i mogił nie mąciły na
szej radości życia. Czy słusznie? Jest prawdą, 
że ze śmiercią oswoić się trudno. Sama natura 
wzdraga się przed zniszczeniem. Ale należy



się „oswoić” z ciągłością życia, że „świętych 
obcowaniem”, bo musi umrzeć co ma żyć. 
Wprawdzie, na cmentarzach spoczywają tylko 
śmiertelne szczątki, tylko prochy tych co ode
szli, lecz w tej atmosferze łatwiej jest człowie
kowi uzmysłowić inny świat, nawiązać kontakt 
duchowy i nauczyć się „prawdy przemijania”.
' Idźmy na cmentarze nie tylko w dniu Wszy
stkich Świętych. Utrzymujmy to odwieczne 
przymierze z tymi, którzy w Panu zasnęli. 
Chcemy ozy nie chcemy, wierzymy czy nie 
wierzymy — przecież jest faktem że pozosta

jemy z nimi w duchowej łączności. Ich modli
twa i wstawiennictwo u Pana ma wpływ na 
naisze życie i nam też powiedziano, że świętą 
i pożyteczną jest rzeczą modlić się za umarłych.

Niech w poszumie wiatru jesiennego i sze
lestu spadających liści, przemówią do was ci co 
odeszli: żyłem wśród świata i ludzi i przemi
nąłem... i ty przeminiesz, bo kto się narodził 
ten już zaczął konać...

Życie tkwi w śmierci, a w śmierci tkwi ży
cie —  odwieczna tajemnica bytu.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

BISKUP DR MAKSYMILIAN RODE

WRAŻENIA Z PODRÓŻY DO AMERYKI (3)
Chicago zrobiło na mnie swoiste wrażenie. 

I to z różnych przyczyn. Miasto rozległe, ha
łaśliwe, różnojęzyczne i różnokolorowe. Wśród 
stosunkowo licznej rzeczy Polaków Kościół 
Narodowy liczy tu również poważny procent 
swoich wyznawców, zorganizowanych w kilku 
parafiach, skupiających się jednak głównie 
wokoło okazałej Katedry, którą nie ‘bez dumy 
prezentuje nam, udzielając odpowiednich ob
jaśnień, ks. biskup Grochowski, długoletni jej 
gospodarz i budowniczy. Moją uwagę zwró
ciła przede wszystkim polichromia hojnie 
przedstawiająca polskie motywy, zarówno re
ligijne, jak i narodowo-ludowe, polichromia 
bogata i artystycznie wykonana, zwłaszcza ży
wo działająca w złotych promieniach połud
niowego słońca na przybysza z dalekiej Pol
ski, do której mimo dopiero tygodniowej roz
łąki już prawdziwie tęskniłem.

W pałacu biskupim, wtedy jeszcze biskupa 
elekta Franciszka Rowińskiego, dokąd nas 
wreszcie zaproszono, jak również w jego galo
wym gabinecie czy salonie, w którym raczył 
nas powitać gospodarz, nie. czułem się dobrze. 
W Katedrze widziałem Polskę, atmosfera tu 
panująca, zwłaszcza oziębłość wręcz niechęć -— 
chyba nie brak kultury — gospodarza, wywo
ływały we mnie na przemian uczucie bólu, ża
lu, protestu. Ale cóż, trzeba było trwać w po
zycji wszystko, prawie wszystko, wybaczają
cego krewnego. A przecież z luźno rzucanych 
uwag, bo tej przygodnej rozmowy, jaka się 
tu odbyła, nie można nazwać konferencją, 
chociaż o odbyciu takiej uprzednio mówiliś
my, jedna konkretna zrodziła się myśl, którą — 
co jeszcze ważniejsze — natychmiast zreali
zował ks. biskup Grochowski. Doszliśmy bo
wiem do przekonania, że pożyteczną będzie 
rzeczą, abyśmy wracając do Polski złożyli wi
zytę ks. arcybiskupowi dr. Andrzejowi Rink- 
lowi w Utrechcie. Ks. biskup Grochowski za
mówił rozmowę telefoniczną i wkrótce uzy
skał połączenie. ,Ks. arcybiskup Rinkel projekt 
nasz chętnie przyjął Uzgodniliśmy termin na
szego przyjazdu do Utrechtu na dzień 28 ma
ja  br.

Zwyczajem amerykańskim — piszę tak, bo 
to już nie pierwszy raz w ciągu tygodnia — 
zaproszono nas na kolację do restauracji. 
Zwyczaj to niewątpliwie wygodny dla gospo
darza,' ale wcale nie polski, ą dla mnie w każ
dym razie niewygodny, choćby to nawet miało 
miejsce w polskiej restauracji w Chicago. A 
w pałacu biskupim w Chicago tyle jest ład
nych, przestronnych pokoi...

W życiu swoim odbyłem już niemało kon
ferencji, miłych i pozytywnych, przykrych 
i czasem niestety też bez pozytywnych rezul
tatów. Treści i  atmosfery konferencji, jaka się 
odbyła po wspomnianej kolacji restauracyjnej 
w pałacu biskupim w Chicago, nie będę opi
sywał. Gdybym miał po tej konferencji, a na
wet i — uprzedzając już przeżycia następ
nego dnia, soboty — po dwóch dniach wyje
chać do Polski — musiałbym z bólem serca 
powiedzieć: szkoda było trudu i kosztów wy
jazdu do Ameryki; tu jest nie tylko inny kraj, 
ale i inny Kościół. Na szczęście nie wyjecha- 
łern~ćHociaż gotowość taką wyraziłem naza
jutrz, w sobotę, po konsekracji ks. biskupa 
Franciszka Rowińskiego.

Wieczorem w piątek, dnia 8 maja 1959 r., 
niezwykle miły, serdeczny i przyjacielski, ks. 
Matla, zabrał mnie ze sobą, pięknym Cadilla- 
cem, do swego mieszkania — plebanii. Pokazał 
kościół, przedstawił rodzinę, ugościł kolacją, 
serdecznie pogwarzyliśmy i po bogatym w dra
matyczne ; przeżycia dniu poszliśmy na spo
czynek. Ks. Majewski pozostał na noc u ks. 
Osetka. Zastanawiałem się: dlaczego obiad 
w restauracji, a nocleg na plebanii, zwłaszcza, 
że nie można było spać spokojnie, wiedząc, że 
się komuś z rodziny zabrało miejsce. Gdyby 
odwrotnie postąpić: obiad w domu byłby tań
szy, a noc dla wszystkich spokojniej sza. U'księ
dza proboszcza Matli było mi bardzo wygod
nie i serdecznie dziękuję Mu za miłą gościnę.

Sobotę, dnia 9 maja 1959 r. będę długo pa
miętał. "Rozumiem i wtedy to również _ rozu
miałem, że dzień w którym przyjmuje się 
sakrę, biskupią, jest dniem wielkim, niepowta
rzalnym, uroczystym dla biskupa elekta.



I normalnie rzecz biorąc, biskup elekt powi
nien w ogóle ostatnie 'dni przed swoją sakrą 
spędzić gdzieś w ukryciu, na modlitwie i sku
pieniu, na rekolekcjach; powinien się zjawić 
tuż przed samą uroczystością. Całością zaś 
przygotowania uroczystości powinien się zająć 
ktoś inny, może nawet specjalnie zorganizo
wany Komitet. Tu było inaczej. Był biskup 
elekt i był Komitet. Pomyślano o wielu, wie
lu sprawach, zapomniano zupełnie o delegacji 
z Polski: zupełnie, całkowicie. A przecież ra
zem z księdzem kanclerzem Majewskim byliś
my oficjalnie i legalnie przez naszą Kurię Bi
skupią wybraną delegacją Kościoła Polsko-Kia- 
łolickiego, ja  zaś jako wikariusz generalny 
według naszego prawa kanonicznego byłem 
wapółordynariuszem Kościoła Polsko-Kato- 
lickiego.

Uformowano procesję: pierwszy ks. biskup 
Leon Grochowski, biskupi: Sołtysiak i Zieliń
ski, biskupi episkopalni, biskup elekt Rowiń
ski, księża, wśród których ustawiliśmy się i my, 
ministranci i wokoło wyznawcy świeccy. W ko
ściele nie było dla nas miejsca w prezbiterium, 
usiedliśmy więc w ławkach. Sakra w kościele 
odbyła się zgodnie z rytuałem. Po Mszy św. 
powrót do pałacu biskupiego i wreszcie ban
kiet dla około 1.000 osób w bogatej sali hotelu- 
restauracji The Shirmann. Wyznaczono nam 
wprawdzie miejsca w prezydium, ale na samym 
końcu. Nie przewidziano przemówienia żedne- 
go z nas. Na wyraźne moje żądanie, pozwolono 
mi pozdrowić zgromadzonych Polaków z za
strzeżeniem jednak, abym mówił bardzo krót
ko, bo to przemówienie nie było przewidziane, 
chociaż przewidziano wiele innych — w moim 
przekonaniu więcej czy mniej potrzebnych 
przemówień. Po bankiecie wyraziłem wolę na
tychmiastowego powrotu do Polski. Odbyliśmy 
w pałacu biskupim krótką konferencję. Miała 
ona nieco konstruktywniejszy przebieg. Posta
nowiłem pozostać jeszcze w Ameryce, ale od
mówiłem pobytu w Chicago i w tejże diecezji. 
Z ks. biskupem Grochowskim wieczorem wy
ruszyliśmy samochodem w drogę powrotną do 
Scranton. Ks. Majewski pozostał w Chicago.

Przy sterze Chryslera p. Karol Sitko. Spraw
nie prowadzi wóz ulicami Chicago, pełnymi 
samochodów, wśród różnorodnych odblasków 
najprzemyślniejszych reklam świetlnych. Trze
ba rzeczywiście doskonałej orientacji, aby W 
tym gąszczu pojazdów i mnogości ulic nie po
błądzić i nie trącić sąsiada zderzakiem czy 
błotnikem. Wreszcie wyjechaliśmy z tego ol
brzymiego miasta. Minęła godzina 22. Przed 
nami ponad 900 mil. Wspaniała szosa zachęca 
do szybkiej jazdy, jednak przepis nie pozwala 
przekroczyć 65 mil. W świetle latarni samo
chodu widzę od czasu do czasu napis, który już 
często spotykałem: „za wyrzucenie z samocho
du jakiegokolwiek śmiecia —  50 dolarów ka
ry”. Szosy są rzeczywiście czyste! Siedzę w 
przodzie obok pana Sitki. Z tyłu siedzi ks. 
biskup Grochowski. Zdaje mi się, iż drzemie, 
a może analizuje zdarzenia dnia. Bo ja  myśla
łem stale o tym, co mogło b y ć , powodem ta

kiego zimnego stosunku do nas i w ogóle tej 
atmosfery sztywnej, obcej. Spojrzałem w górę. 
Z nieba spoglądało dużo gwiazd. —• Bóg, pan 
nas wszystkich, ojciec nasz najlepszy — po
myślałem — sam zdecyduje, co ma się stać. 
Ja  zrobiłem wszystko, co było w mojej mocy. 
Przyleciałem do Ameryki z jak  najlepszą in
tencją i dla realizacji — według mnie — jak 
najsłuszniejszej sprawy wznowienia i umac
niania jedności naszych Kościołów. Niech się 
dzieje wola Boża! —  Dojechaliśmy do stu
denckiego miasta South Bend. W pogoni za 
tańszym hotelem straciliśmy 90 minut, no 
i spaliliśmy dodatkowo coś niecoś „gazoliny”, 
by wreszcie wrócić do miasta i zanocować 
w hotelu.

Nazajutrz, w niedzielę 10 maja 1959 r. cały 
dzień z przerwami spędziliśmy z konieczności 
w samochodzie niezmordowanie .pędzącym ku 
Scranton. Dużo rozmawiałem z ks. biskupem 
Grochowskim. Treść była różna, dominowały 
jednak sprawy naszych Kościołów, ściślej mó
wiąc naszego wspólnego Kościoła, bo byliśmy 
zgodni, że Kościół nasz jest jeden mimo pew
nych odrębności i niezależnych autonomicz
nych krajowych kierownictw. Nocujemy zno
wu w hotelu, by w poniedziałek po dalszej 
ciężkiej i  żmudnej jeździe dotrzeć wreszcie do 
Scranton Około godziny 12. Po krótkiej przer
wie odbyłem dwugodzinną konferencję z ks. 
biskupem Grochowskim i p. Sitko na temat 
realizacji pomocy przez American Polish Na
tional Relief for Poland z siedzibą w Scranton, 
którego to Związku p. Kiarol Sitko jest gene
ralnym sekretarzem.

Dwa następne dni spędziłem w Nowym 
.Yorku, mieszkając w Palisades korzystając 
z miłego zaproszenia i gościny sekretarza ge
neralnego tzw. „Pomostu”.

Kiedym pierwszy raz stanął w Nowym Yor
ku, w jego najruchliwszej dzielnicy — Broa- 
way’u, dziwiono się, że ja się nie dziwię. 
Owszem, dziwił mnie ogromny ruch, dra
pacze z lekka kołyszące się u góry, wspaniałe
— zwłaszcza wieczorem — reklamy, i jakże 
wymyślne! — ale przecież to miasto jeszcze 
buduje się, nie jest ani w stylu, ani w archi
tekturze ustalone, może więc będę się dziwił 
nim jako całością iza sito lat; nie, :za sto lat też 
nie będę podziwiał Nowego Yorku, chyba 
z tamtego świata. Ale jednak to i owo mnieza- 
frapowało, a nawet podobało się: m. in. par
kingi z piętrowymi garażami, w których zosta
wia się za odpowiednią opłatą swój samochód, 
a następnie jeździ się po mieście taksówką, 
albo metrem.

Do przyjemnych, najprzyjemniejszych dni, 
i najowocniejszych, zaliczam dni pobytu w 
Buffalo u ks. biskupa Tadeusza Zielińskiego. 
Z niejakim lękiem kupowałem dnia 15 maja 
bilet na dworcu New York Central. Z pewnym 
drżeniem płaciłem za bilet 20 dolarów (około 
1.600 zł). To niedowierzanie w celowość moje
go wyjazdu do Buffalo towarzyszyło mi tak, 
jak szeroka rzeka Hudson, wzdłuż której brze
gu pociąg pędził począwszy od godz. 10 aż



23 listopada czci K ośció ł św Cecylią  —  patronką śpiew u i m uzyki kościelnej

chyba do obiadu. Po obu stronach toru zmie
niał się krajobraz, jednak przez pierwsze go
dziny jazdy z lewej strony zawsze mieliśmy 
wspaniały Hudson, tylko raz wyrastały 
jakby z jego nurtów gęsto zalesione zbocza, 
to znowu widoczne były wśród ich gęstwy 
jakby wysepki białych domów, to znowu nie
przejrzane lasy, dżungla. Strona prawa była 
bardziej urozmaicona osiedlami i ośrodkami 
fabrycznymi. Od Albany teren stawał się bar
dziej równy, poczęła się też zmieniać pogoda. 
Stawało się ? chłodniej, pochmurniej. Pociąg 
pruł przestrzeń z szybkością chyba 100 
km/godz. Nie był przepełniony, owszem, wi
działem wiele miejsc pustych. Minęliśmy sta
cję Syracuse, na której wysiadł rosły Murzyn, 
najbliższy mój współtowarzysz podróży z N. 
Yorku, potem Rochester, by o godz. 17 z przy
jemnością móc uścisnąć na dworcu w Buffalo 
dłoń ks. biskupa Zielińskiego i jego wikariu
sza ks. Tadeusza Pepłowskiego, oczekujących 
mojego przyjazdu. Miła rozmowa w samocho
dzie, wspaniała kolacja w pałacu biskupim, 
pierwsza rzeczowa konferencja po kolacji — 
wlały we mnie nadzieję, że jednak chyba mój 
przyjazd do Ameryki był potrzebny i jak naj
bardziej celowy. W swoim pokoju dziękowa
łem Bogu za to, że sprawy poczęły przyjmo
wać właściwy bieg.

W sobotę dnia 16 maja, odprawiłem Mszę 
św. żałobną, po czym zwiedziłem (Katedrę. Ks. 
biskup Zieliński zarówno na plebanii, jak w 
zakrystii, a zwłaszcza w Katedrze utrzymuje 
wzorowy porządek. Czysta bielizna ołtarzowa,, 
ołtarz estetycznie przybrany, wspaniałe pa
ramenty 1’turgiczne, udana polichromia —j 
wszystko to zrobiło na mnie jak najlepsze wra-\ 
żenie i zrodziło we mnie przekonanie, że po
dłożem tego wszystkiego jest z pewnością — 
wiara! To tak łatwo zobaczyć przy wizytacjach, 
jakim stopniem wiary i pobożności żyje dusz
pasterz. Jeszcze łatwiej to zauważyć u bi
skupa.

Sobota zeszła nam na konferencjach, waż
nych i rzeczowo przeprowadzonych, na zwie
dzeniu cmentarza, wieczorem zaś na zwiedze
niu miasta. Wszędzie był mi łaskawie prze
wodnikiem, owszem i prowadzącym osobiście 
samochód —  ks. biskup Zieliński. Swoje usta
lenia odnośnie jedności Kościoła, współpracy 
obu Kościołów, wydawnictw i innych spraw 
interesujących nasze Kościoły postanowiliśmy 
przedłożyć ks. biskupowi Grochowskiemu 
i jeszcze raz je  przedyskutować na konferen
cji, która miała się odbyć we wtorek, dnia 
19 maja br. w Scranton.

Niedziela, dnia 17 maja, była dla nas dniem 
pracowitym. O godz. 10 ks. biskup odprawił
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sumę,, w czasie której chór śpiewał polską 
mszę; po Mszy św. ks. biskup wygłosił od oł
tarza po angielsku i po polsku krótkie powi
talne przemówienie, po czym ja wygłosiłem 
kazanie z ambony. W kościele było około 700 
osób. Mówiłem z przyjemnością do tej grupy 
naszych wyznawców wsłuchanych w moje sło
wa. Pozdrowiłem ich w imieniu naszego Koś
cioła i przyrzekłem przekazać naszym wyz
nawcom w Kraju pozdrowienia, które wypo
wiedział ks. biskup Zieliński, i niniejszym to 
czynię.

O godz. 12 celebrowałem Mszę św. śpiewaną, 
po czym wygłosiłem kazanie do mniej więcej 
takiej samej ilości wiernych. Po Mszy św. fo
tografie, rozmowy z Polakami i obiad.

O godz. 15 wyjechaliśmy do Black Rock na 
wiec religijny, zorganizowany przez Towarzy
stwo Niewiast Adoracji Najświętszego Sakra
mentu. W niedużym, niedawno bo w 1954 r. 
przez śp. ks. Wrzesińskiego pobudowanym 
kościele, ks. biskup Zieliński w asyście księży 
odprawił nabożeństwo majowe. I znowu po
czułem się w Polsce, w naszym polskim Koś
ciele. Litania do Matki Boskiej, Pod Twoją 
Obronę, Przed Tak Wielkim Sakramentem — 
wszystko śpiewane po polsku, w dodatku na 
znaną mi, polską melodię — z kościoła tego, 
położonego tu w dalekiej Ameryce, robiło Pol
skę, Polskę, w której lud chwali Boga w ję 
zyku polskim. Po nabożeństwie wygłosiłem od 
ołtarza okolicznościowe kazanie. W kościele, 
którym obecnie administruje ks. proboszcz 
Mieczysław Kubik z Lackavany, pełno było 
rozmodlonych Polaków, a spośród księży za
pamiętałem nadto: ks. seniora Kuźmińskiego 
z Rochester, z którym przyjechał również ks. 
Majewski, ks. proboszcza Niemińskiego z To
ronto i jego wikariusza ks. Daniela Diksa oraz 
ks. proboszcza Antoniego Łapińskiego z Nia- 
gara Falls. Z kościoła przeszliśmy do salki pa
rafialnej, w której odbył się wiec — zebranie. 
Program urozmaicony: śpiew zbiorowy, śpiew

i deklamacje dzieci, oraz dwa referaty: „Apo
stolstwo kobiety — członkini Towarzystwa 
Adoracji Najświętszego Sakramentu”, oraz 
„O Najświętszym Sakramencie”. Oba referaty, 
wygłoszone przez członkinie Towarzystwa, 
świadczyły o dużym wyrobieniu religijnym ich 
autorek, oraz o dobrym uświadomieniu naro
dowym; obie referentki mówiły dobrze po pol
sku, a styl referatów był zupełnie na pozio
mie. Również dyskusja, w której wzięło udział 
kilka osób, mówiła o bogatym życiu religij
nym tego dobrze zorganizowanego środowiska 
polonijnego. Zebrani złożyli na „Nasze Po-' 
słannictwo” 110 dolarów, za co na tym miejscu 
składam im jeszcze raz „Bóg zapłać”. Późnym 
wieczorem wróciliśmy do Buffalo. Wysłucha
liśmy nagrań z przedpołudniowej uroczystoś
ci. Złożyliśmy jeszcze raz z ks. Majewskim wi
zytę ks. proboszczowi -Kubikowi w Lackava- 
nie. Na zakończenie dnia o godz. 22— 23 od
byłem konferencję z ks. Majewskim.

Dzień 18 maja był od samego rana pogodny 
i jasny. Odprawiliśmy Msze Święte. O godz.
11 ks. biskup Zieliński usiadł za kierownicą 
swego samochodu, a my zadowoleni z pobytu 
w Buffalo oraz radzi, iż możemy samochodem 
wracać do Scranton, usiadłszy wygodnie, cze
kaliśmy zapalenia motoru. Słońce grzało. Szyb
ko wyjechaliśmy z miasta. Wstąpiliśmy jeszcze 
raz na cmentarz, by pomodlić się za zmarłych, 
tam spoczywających, Polaków. Do Scranton 
droga daleka. Doskonałą ręką ks. biskupa pro
wadzony samochód pędził, Skracając coraz 
przestrzeń, którą mieliśmy przebyć. Teren, 
zrazu w okolicach Buffalo raczej równinny, 
w miarę oddalania się stawał się coraz bar
dziej falisty, by w stanie Pensylwania przejść 
w górzysty i obficie zalesiony. Wspaniały 
krajobraz szpecą naziemne linie telefoniczne.

W godzinach popołudniowych wjechaliśmy 
w Okolice Scranton.

(Dokończenie w następnym numerze)

W części nakładu poprzedniego numeru „Naszego Posłannictwa”, w artykule pt. „Wrażenia z podróży dó 
Ameryki” zostało błędnie wydrukowane nazwisko autora artykułu, które powinno brzmieć: Biskup Dr 
Maksymilian Rode. Za błąd ten przepraszamy Autora i Czytelników.

ADAM BARDA

EWANGELIA A NASZE ŻYCIE
Część pierwsza

E wangelie są przedmiotem badań i studiów 
naukowych. W ubiegłych dziesiątkach lat 

dokonano olbrzymiej pracy, aby oprzeć na 
naukowych podstawach historyczną wiarygod
ność Ewangelii, aby odtworzyć drogę studiów 
historycznych, archeologicznych, geograficz
nych, etnologicznych, tło i środowisko, w któ
rych one powstały i uczynić przez to zrozu
miałą ich treść. Przeciętny katolik, a nawet 
inteligent zapoznaje się z kwintesencją tych 
badań naukowych. Jednakże obok naukowego

badania i czytania Pisma św. istnieje czytanie 
religijne. Z nim spotykamy się często W co
dziennym życiu. Stosunkowo rzadko jednak za
stanawiamy się nad sensem, istotą i metodą 
takiego czytania Pisma św., nad jego stosun
kiem do naukowych badań i studiów. A jed
nak warto od czasu do czasu uświadomić so
bie zasadnicze prawdy katolickiego światopo
glądu dotyczącego naszego stosunku do Ewan
gelii, aby zajmowanie się nią naukowe i czy
tanie religijne, z wiary płynące, pozostawały



w należytym stosunku do siebie, aby jedno 
nie odbywało się kosztem drugiego. Warto od 
czasu do czasu uświadomić sobie ogólny sens 
Ewangelii dla całokształtu życia religijnego.

Zasadnicza prawda, decydująca o naszym 
stosunku do Ewangelii mówi, że nasze zaufa
nie do niej opiera się głównie i przede 
.wszystkim na wierze nie na nauce. Przyjmu
jemy Ewangelie jako przez Ducha Św. na
tchnione słowo Boże w formie nieskażonej, 
przekazywanej przez Kościół. Nasza wiara 
nie pyta rozumu, czy może wierzyć, chociaż 
nie gardzi ona jego pomocą dla rozwiązania 
trudności. Jeżeli jednak rozum w swych ba
daniach natknie się na sprzeczności, zda się 
nie dające się pogodzić, jeżeli w jakiejś kwestii 
powstaje mnóstwo' teorii, z których żadna nie 
potrafi nas naprawdę zadowolić i zaspokoić, 
jeżeli w wielu rzeczach nauka po żmudnych 
wysiłkach zdobywa się w końcu tylko na wy
znanie, że nic nie wie, to przez to wszystko 
nie może ucierpieć nasza wiara, nie może się 
ona z tego powodu zachwiać ani osłabnąć, my 
bowiem za św. Augustynem wyznajemy za
sadę: wierzymy aby poznawać, nie zaś po
znajemy aby wierzyć.

* * *

^  asadnicza prawda, decydująca o naszym 
-^stosunku do Ewangelii nie jest celem sa
mym w sobie: nie jest to najwyższa i najdo
skonalsza forma wnikania w je j treść. We
dług obiektywnej hierarchii wartości nauko
we czytanie Ewangelii ma służyć i jest pod
porządkowane czytaniu religijnemu, bowiem 
w życiu nigdy nie jest wartością najwyższą 
i szukaną dla niej samej. Ideałem będzie 
zawsze Prawda wcielona, czyli czyn. Prawda 
uchwycona przez rozum posiada wartość
0 tyle o ile jest formą tego, co ma być zrea
lizowane w życiu. Obcym jest katolickiemu 
duchowi szukanie rozumowe prawdy dla sa
mej prawdy, uprawianie nauki dla nauki. 
Nauka ma służyć wierze i religijnemu ży
ciu. Dlatego na pierwszym miejscu stoi 
w Kościele czytanie i zgłębianie Pisma św. 
religijne, to które odbywa się w liturgii K o
ścioła, w kazaniu, w katechezie, i w prywat
nej lekturze Pisma św. Nauka zaś ma służyć 
pomocą dla uwydatnienia religijnego tekstu 
Pisma św.

Z religijnym czytaniem i wykładem Pisma 
św. spotykamy się ciągle, np. słuchając kazań, 
nauk i konferencji duchownych. Mogą być 
nawet różne sposoby i metody religijnego 
czytania Pisma św. Tadeusz Soiron w książ
ce: „Das heillige Buch. Anleitung zur Lesung 
der heiligen Schrift des neuen Testamentes”, 
rozróżnia trzy sposoby: metoda kursoryczna, 
systematyczna i pragmatyczna. Pierwsza po
lega na tym, że czytamy kolejno poszcze
gólne ustępy Ewangelii i staramy się wydo
być naukę w nich zawartą czy to w słowach, 
w zachowaniu się Chrystusa i innych osób
1 w myśl tej nauki kształtować nasze życie. 
Druga polega na tym, że czytamy całą Ewan
gelię z punktu widzenia idei przewodniej,

np. pojęcie życia w Ewangelii św. Jana, idea 
królestwa Bożego w  Ewangeliach, znaczenie 
cnoty pokory w nauczaniu i życiu Zbawicie
la. W ten sposób uwydatniamy i uświadamia
my sobie wielkie idee przewodnie i myśli 
ewangelicznego ducha. Wreszcie czytanie 
pragmatyczne stara się ująć całościowo 
Ewangelię jako żywy proces powstawania 
i kształtowania się Królestwa Bożego.

Czytanie kursoryczne Pisma św. znane nam 
jest z codziennego życia. Rzadko jednak spo
tykamy się z czytaniem systematycznym 
i pragmatycznym. A jednak dopiero wtedy 
Ewangelia stanie się dla nas olśnieniem 
i objawieniem, gdy uświadomimy sobie je j 
wielkie i wspaniałe zręby i 'idee przewodnie, 
które stanowią istotę naszej wiary, które by
ły niesłychaną nowością „dobrej nowiny” 
przyniesionej przez Chrystusa i. które poszły 
w świat i w życie odmieniając jego oblicze. 
Dopiero wtedy nabierze Ewangelia pełnego 
znaczenia dla naszego życia, gdy uświadomi
my sobie je j ogólny sens i idee przewodnie. 
Nasze codzienne kursoryczne czytanie Ewan-. 
gelii stanie się także o wiele głębsze i owoc
niejsze, jeżeli owe wielkie idee przewodnie 
dadzą odpowiednią perspektywę świadomości.

* * *

P  rzy czytaniu Ewangelii zastanawia nas 
najpierw ich charakter i kompozycja lite

racka. Czy Ewangelie są dziełem historycz
nym w ścisłym tego słowa znaczeniu, czy 
Ewangeliści chcieli nam dać chronologiczny, 
historyczny opis .życia Jezusa Chrystusa? 
Trzeba by powiedzieć, że gdyby mieli rzeczy
wiście taki zamiar, to wywiązaliby się z te
go zadania nieszczególnie. Przyzna to każdy, 
kto spróbuje ułożyć tzw. harmonię ewan
geliczną, czyli stworzyć jednolitą i chronolo
giczną historię życia Jezusowego na podsta
wie czterech Ewangelii. Wtedy nawet tak za
sadnicza rzecz, jak ilość lat publicznej dzia
łalności Chrystusa okaże się niepewną. Wi
docznie więc Ewangelistom nie zależało na 
pisaniu ściśle pojętej historii. Z drugiej stro
ny nie można także uważać Ewangelii za naiw
ny, ludowy, zbiór (różnych opowiadań z ży
cia Jezusa, przypadkowo zestawionych. Aż 
nadto bowiem jest widoczna, ich celowa, nie
raz kompozycja. Wskazać by można na sze
reg przykładów takiej celowej kompozycji, 
z których klasycznym będzie niewątpliwie 
„kazanie na górze” lub „zbiór przypowieści”. 
Nawet zestawienia cudów Jezusowych wska
zują przy bliższej analizie na celową kompo
zycję. Ewangelie nie są więc historią w ścis
łym znaczeniu, ale są kompozycją słów i czy
nów Jezusowych wg pewnych ideii przewod
nich Jego życia.

Ale i ta kompozycja nie jest dowolna i oder
wana, powstała ona z potrzeb życiowych pierw
szych uczniów i pierwszej gminy chrześcijań
skiej. Chrystus swoim wystąpieniem, swymi po
tężnymi czynami, swoją autorytatywną i nową 
nauką, swoją śmiercią i zmartwychwstaniem 
poruszył umysły i serca wszystkich. Gdy
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Chrystus  ̂ odszedł, uczniowie pozostali sami, i żywot wieczny, a za ich odrzucenie płaci 
a d.usze ich nurtował cały szereg problemów się zaprzepaszczeniem szczęścia wiekuistego, 
życiowych. Czuli oni, że spotkanie z Chrystu- Ewangelia staje więc wobec żywego człowie- 
sem zobowiązuje ich do przebudowy całej ' ka z zamiarem, co więcej, z nakazem i żąda- 
swojej postawy życiowej, do zerwania z do- niem ukształtowania jego całego życia. Ewan- 
tychczasowym wartościowaniem i patrzeniem gelia chce być formą życiową człowieka. Sta
ną życie. Jak ma wyglądać to nowe życie? je  ona wobec człowieka dręczonego różnymi 
Kim był ten, który zobowiązał do tej zmia- życiowymi problemami, uwikłanego w różne 
nY życia? Jakie jest uzasadnienie, jaka gwa- wątpliwości, nie zaspokojonego, szukającego 
rancja,^ jaka sankcja tej nowej sprawiedliwo- instynktownie jakiegoś punktu oparcia w bez- 
sci, która domaga się ofiary nawet własnego nadziejności tego życia, nie rozumiejącego sa- 
z^cla ' mego siebie i daremnie starającego się zrea- 

Ewangelie są odpowiedzią na pytania nie lizować swoje ideały. Wobec tego człowieka 
tylko pierwszych 'uczniów, bo odtąd wieki staje Ewangelia i podaje mu formę nowego 
i pokolenia będą stawiały te same pytania człowieczeństwa, obiecując rozwiązanie 
wobec Chrystusa. Ewangelie dają więc odpo- wszystkich problemów i zaspokojenie wszyst- 
wiedź ludziom szukającym właściwej dla sie- kich tajemnych tęsknot jego duszy, 
bie postawy życiowej. Mówią najpierw, że 
Chrystus jest Mesjaszem, na którym wypeł
niły się proroctwa Starego Testamentu; że * * * 
jest Bogiem, który posiada moc wszechwład
ną nad wszystkimi elementami świata; że ma Taki jest najogólniejszy sens ewangelicznej 
moc stawiania żądań i wymagań wobec całe- J  formy życiowej? Występuje ona w Ewan- 
go ludzkiego życia, a na uzasadnienie tych gelii pod nazwą „Królestwa Bożego”. To idea 
ządan przytaczają Ewangelie słowa zdumie- centralna Ewangelii, całego życia i przepowia- 
wające nas: „A ja  wam powiadam” (Mat. 5, dania przez Chrystusa. „Pokutę czyńcie albo- 
22). Ze od wypełnienia tych żądań, od pójścia wiem przybliża się Królestwo niebieskie” 
za mmi zależy los i szczęście człowieka; że za (Mat. 17), tak zaczyna Jezus swoje przepo- 

wypełnieniem idzie zmartwychwstanie wiadanie — a potem obchodzi całą Galileę,

R O K  AKADE
Dziesiątki tysięcy młodzieży akademickiej 

podjęło w dniu 1 października nowy roczny 
trud w zdobywaniu wiedzy. W całym kraju 
odbyły się w wyższych uczelniach uroczyste 
inauguracje roku akademickiego. Również 
w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 
w Warszawie, gdzie nasz Kościół szkoli swych 
przyszłych kapłanów odbyła się inauguracja 
roku akademickiego z udziałem J. M. Rektora 
ks. prof. dr. W. Niemczyka, wszystkich profe
sorów i wykładowców, zwierzchników Kościo
łów, gości i studiującej młodzieży.

Wykład inauguracyjny na temat chronologii 
Księgi Sędziów wygłosił ks. dr. Antoni Naum- 
czyk, po iczym odbył się akt immatrykulacji 
nowoprzyjętych studentów. Na tym jed
nak uroczystości inauguracyjne nie za
kończyły się. Jak  co roku, każda sek
cja  ̂ urządziła u siebie, w świątyni, 
religijną inaugurację roku akademickiego.
Także Sekcja Teologii Starokatolickiej prosi
ła ̂ Boga o błogosławieństwo na nowy akade
micki rok w dniu 11 października w prokate- 
drze warszawskiej. O godz. 10-ej J . E. ks. Bis
kup Ordynariusz odprawił w pełnej asyście 
pontyfikalną mszę św., zaś kazanie wygłosił 
Ks. mgr. J . Małuszyński. W podniosłej uroczy
stości więli udział wszyscy profesorowie i alum-

naufzając w bóżnicach i przepowiadając 
Ewangelię królestwa. Królestwo Boże — to 
jest wartość przede wszystkim we-vmętrzna. 
„Królestwo Boże jest w nas”. To nic innego 
jak panowanie Boga w duszach ludzkich, albo 
inaczej, (zrealizowanie w duszach ludzkich po
prawnej postawy, poprawnego stosunku do 
Boga. Ta idea królestwa Bożego rozwija się 
na tle nieustannej kontrowersji z faryzeusza
mi, z ich postawą wobec Boga i ich pojęciem 
królestwa Bożego.

Dziwna i zastanawiająca jest postawa 
Chrystusa wobec faryzeuszów. Ten Jezus, 
który przyszedł powołać grzeszników, który 
zbliża się do celników i cudzołożników, aby 
ich podnieść z upadku, który nie przyszedł 
sądzić zła w duszach ludzkich, lecz wybawić 
je  od tego zła, wobec faryzeuszy zna tylko 
słowa potępienia: „Biada wam uczeni w piś
mie i faryzeusze obłudnicy” (Mat. 23, 25). 
Cóż w postawie faryzejskiej napełniało Chry
stusa taką odrazą? Tłumaczy nam to przy
powieść Chrystusa o faryzeuszu i celniku 
modlących się w świątyni. (Łuk. 18, 10— 18). 
Postawa faryzejska jest postawą dumy 
z własnej doskonałości etycznej, postawą uf
ności we własne siły, wyznającą ideę samo- 
wybawienia. Faryzeusze wierzyli w uspra
wiedliwienie z uczynków Zakonu. Wypeł

nienie Zakonu było wg nich zasługą u Boga, 
która zobowiązuje go do nagrody. Stosunek 
do Boga określali jako czysto prawny: człowiek 
swoimi czynami, swoją sprawiedliwością 
zobowiązuje Boga. Wartość etyczną człowieka 
tworzy wyłącznie jego własny czyn. W takiej 
postawie nie ma miejsca na pojęcie ładki. 
Czyn sprawiedliwy pojmuje się jako zew
nętrzną zgodność z Zakonem, wewnętrzne 
motywy są nieistotne. Etyka faryzejska była 
antropocentryczna, indywidualistyczna. Łą
czyła się z poczuciem własnej wartości, z po
gardą i nienawiścią wobec innych, wobec 
tych, co nie znali Zakonu.

Królestwo Boże oczekiwane przez Faryze
uszy miało być także nagrodą za dokładne 
wypełnianie Zakonu przez cały naród. Gdy 
to nastąpi Mesjasz jako potężny król podbije 
cały świat pod panowanie narodu wybrane
go i nastanie dla niego era ziemskiej potęgi 
i szczęśliwości.

Postawa ta w swej najgłębszej istocie była 
więc postawą pychy, postawą zbuntowanego 
anioła, postawą, która stanowiła istotę grze
chu pierworodnego. Człowiek będący stwo
rzeniem, bytem względnym, całkowicie Od 
Boga zależnym, odrywa w niej swoje spojrze
nie od Boga, aby spojrzeć z upodobaniem na 

(dalszy ciąg na str. 12)

M ICKI 1959/60
ni Sekcji, przedstawiciele dostojnego Senatu 
Akademii w osobach prorektora ks. prof. dr. 
Wolframa i biskupa prof. dr. Szerudy, przed
stawiciel Urzędu do Spraw Wyznań Na
czelnik Kiryłowicz, goście i wierni parafii 
warszawskiej ze swym proboszczem Ks. T. 
Majewskim na czele.

Po mszy św. okolicznościowe przemówienie 
wygłosił Najwielebniejszy Ksiądz Biskup Or
dynariusz. Stawiając za wzór profesorom 
i alumnom Apostoła Narodów, życzył błogoła- 
wieństwa bożego w pracy i obfitych wyników 
podejmowanego w imię Boże trudu.

Na plebanii przygotowano tymczasem her
batę, na którą udali się wszyscy księża, alum
ni i goście. Na wstępie przemówił gospodarz 
ks. T. Majewski, następnie ks. dr A. 
Naumczyk, pełniący nieoficjalnie obo
wiązki kierownika katedry przedstawił 
studentów Biskupowi Ordynariuszowi; 
z kolei przemawiali: przedstawiciel studentów 
diakon T. Apczyński, Ks. prorektor Wolfram, 
Pan Naczelnik Kiryłowicz.

Na zakończenie przemówił Ks. Biskup Or
dynariusz. Miłą uroczystość i przyjemne chwi
le spotkania przy stole zakończono odśpiewa
niem pieśni „Pod Twą Obronę’’.



siebie, aby spocząć w sobie i oprzeć się na 
własnych siłach, uczynić siebie równym Bo
gu. Pycha w najgłębszej istocie to, jak mówi 
Hessen, „poczucie istnienia z siebie’’, w prze
ciwstawieniu do właściwego człowiekowi po
czucia stworzoności. Postawa ta jest zarazem 
najgłębszym zaprzeczeniem właściwej posta
wy wobec Boga, jest przeciwstawieniem po
stawy religijnej. Współczesna psychologia re- 
ligii nazywa ją  postawą zamkniętą, postawą 
uniemożliwiającą przeżycia religijne.

Forma życiowa Ewangelii jest prostym za
przeczeniem faryzejskiej 'postawy życiowej. 
Na wstępie przepowiadania Chrystusowego 
stoi znaczące słowo: odmieńcie wasze nasta
wienie, wasz sposób myślenia i patrzenia! To 
słowo, to żądanie w coraz to nowych antyte
zach przewija się poprzez całą Ewangelię: 
Pierwsze z ośmiu błogosławieństw stojących 
na czele nowego programu etycznego 'króle
stwa Bożego zwraca się do ubogich w duchu, 
do tych, którzy w poczuciu swej nędzy 
i grzeszności wyczekują miłosierdzia Bożego. 
Chrystus przestaje najchętniej z celnikami 
i grzesznikami. „Nie przyszedłem wzywać 
sprawiedliwych, ale grzeszników”. W dum
nych i ufających sobie i sprawiedliwości 
swej faryzeuszy jak grom uderza słowo: „Cel
nicy i nierządnice uprzedzą was do królestwa 
Bożego!” Grzeszny i pokorny celnik odcho
dzi usprawiedliwiony, a nie wyliczający swe 
zasługi faryzeusz. Wzorem dla uczniów jest 
małe i pokorne dzieciątko: „Jeżeli nie stanie
cie się jako dzieci, nie wnijdziecie do króle
stwa niebieskiego”. Raz po raz powtarza się 
w Ewangelii zdanie: „Kto się wywyższa bę
dzie poniżon, kto się poniża będzie wywyż- 
szon”. Jezus chodząc po ziemi galilejskiej 
czy judzkiej, lecząc wszelką niemoc i choro
bę, nie szuka u tych, których zbawia, dobrych 
uczynków i zasług, nie pyta nigdy: „Czy wy
pełniłeś wszystkie przykazania” — ale nie
odmiennie powtarza pytanie: „czy wierzysz, 
czy ufasz, że mogę to czynić?” Najważniej
szym warunkiem jaki musi spełnić człowiek, 
aby Chrystus mógł go zbawić jest jego wia
ra i ufność.

Faryzeusze głoszą samousprawiedliwienie 
z uczynków Zakonu; wg ich po jęcia .człowiek 
własnym poruszeniem, własną mocą wznosi 
się ku Bogu. Ewangelia zaś głosi wybawienie, 
które z góry, od Boga zstępuje ku ludziom, 
wybawienie przez łaskę. Imię Jezus wyraża 
najgłębszy sens formy życiowej Ewangelii: 
Jezus, Jahwe, Bóg zbawia! Zbawienie zstępu
je  z góry od Boga; o tyle jednak wejdzie do

EDWARD MONTW1Ł

„ODDAJCIE CO
W ostatnim numerze „Naszego Posłannictwa" 

w artykule pt. „O inwestyturę naszego czasu" omó
wiliśmy. aktualne stosunki między Państwem a Kor- 
ściałem rzymsko-katolickim. Z kolei chcemy bodaj 
ogólnie przedstawić stosunek naszego Kościoła do
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duszy człowieka, o ile otworzy się na przy
jęcie go, o ile przyjmie ona odpowiednią po
stawę. Postawa ta sprowadza się do pokory, 
polega na przezwyciężeniu w sobie postawy 
suwerennej, ufającej naszemu „ja”. Kto jest 
pełny siebie i kto wierzy w siebie, niezdolny 
jest do przyjęcia królestwa Bożego. Człowiek 
przez pokorę musi wytworzyć w swej duszy 
próżnię, aby tę próżnię mógł zapełnić Bóg. 
W miarę i równolegle z zamieraniem naszego 
„ja” wzrasta w duszy naszej królestwo Bo
że. Droga do nowego życia wiedzie tylko po
przez śmierć naszej pychy, czyli naszego 
w sobie spoczywającego, z siebie i dla siebie 
działającego „ja”. Uznanie własnej swej nę
dzy i grzeszności, przyznanie się do naszej ab
solutnej niemocy i nieudolności w dziedzinie 
naszego usprawiedliwienia i wybawienia — 
oto fundament, na którym buduje zbawcze 
działanie Bóg. Ale uznanie swej nędzy to tyl
ko jedna, negatywna strona naszej właściwej 
postawy wobec Boga. Sama w sobie wzięta ta 
postawa nosiła by na sobie pewne piętno ni
hilizmu i negatywizmu. Istnieje przecież tak
że strona druga, pozytywna, a jest nią nie
wzruszona ufność w miłość i zbawcze działa
nie Boga. W miarę utraty tej ufności we 
własne siły wzrasta ufność ku Bogu.

Oto jest najgłębszy sens formy życiowej 
Ewangelii. Zmierza ona do przywrócenia 
w człowieku właściwej, z samej metafizycz
nej istoty człowieka wynikającej postawy 
wewnętrznej, zaprzeczonej radykalnie przez 
postawę ubóstwienia człowieka w grzechu 
pierworodnym. Kiedy człowiek przyjmie po
stawę, wtedy skłoni się ku niemu Bóg i za
mieszka w jego duszy, napełni ją  sobą, prze- 
bóstwi i uświęci. Na tym przepełnieniu czło
wieka Bogiem polega królestwo Boże i istota 
świętości ewangelicznej. Człowiek święty 
w duchu Ewangelii, to nie tyle tytan woli, 
który w heroicznych bojach i umartwieniach 
wywalczył swą świętość, ale raczej pokorne 
naczynie wypełnionę Bogiem. We współczes
nej 'literaturze polskiej doskonale uchwycił 
istotę chrześcijańskiej świętości Wł. Grabski 
w powieści „W cieniu Kolegiaty’’. Nie Sadok, 
który porzucił wszystko i w umartwieniu nie
ustannym, fanatycznym wysiłkiem woli wal
czył o doskonałość zostaje świętym, ale po
korna, mała i ufna Inga. Na dnie wszystkich 
poczynań Sad oka tkwi faryzejska pycha, 
pragnienie zdobycia świętości własnym wysił
kiem i dlatego usłyszy potem z ust umierają
cej Ingi wyrok: „Gore człowiekowi, że się 
sam uświęca”.

CESARSKIEGO4*
Państwa Ludowego. Problem ten istotny, a trudny 
i skomplikowany, często pomijany ze względów tak
tycznych, w atmosferze wzajemnego zaufania wi
nien być należycie naświetlony.



System, na którym opiera się nasz ustrój, stano
wiąc integralną całość zawiera w sobie dwa ele
menty: światopoglądowy i ekonomiczny. Z tej in
tegralnej całości my wyraźnie wyodrębniamy dwa 
zasadnicze problemy i do każdego z nich inny ma
my stosunek.

Gdy chodzi o światopogląd, jest rzeczą zrozumiałą, 
że wraz z Całym chrześcijaństwem stoimy na 
przeciwległym biegunie. Materializm jako kierunek 
filozoficzny nie jest w dziejach myśli ludzkiej 
zjawiskiem nowym. Jeżeli w dzisiejszej epoce stał 
się problemem na codzień, absorbującym całkowicie 
umysł ludzki, to swój dynamizm zawdzięcza jedy
nie temu, że po raz pierwszy w dziejach ludzkości 
wystąpił łącznie z systemem ekonomicznym, który 
w obecnej fazie rozwoju społecznego jest najbar
dziej uzasadniony. System ten nie pozostał jedynie 
w sferze doktryny, ale konsekwentnie realizuje 
określony program społeczny dysponując przy tym 
aparatem władzy i wszelkimi środkartii propagan
dy. W niektórych krajach jak również i w Polsce 
stał się systemem przyjętym. W historii naszego 
narodu jest on zjawiskiem nowym, gdyż w po
przednim ustroju panującym światopoglądem był 
wyłącznie idealizm.

Polska powojenna wchodząc na drogę socjalizmu 
stała się przez to krajem o dwóch światopoglądach. 
Jakkolwiek oba te światopoglądy uważają się za 
„jedynozbawcze“, które dają wyczerpującą odpo
wiedź i rozwiązame na wszystkie problemy, to 
w imię dobrze pojętej racji stanu współistnienie 
ich i wzajemna tolerancja są narzucającą się ko
niecznością historyczną.

Życie jedlnafe nasze nie rozgrywa się tylko na 
płaszczyźnie światopoglądowej. Czasy, kiedy sofiści 
głosili na starożytnych rynkach swe teorie licząc 
na aplauz publiczności, a nie na wykazanie praw
dy, należą do bezpowrotnej przeszłości. Życie bo
wiem współczesnego człowieka obraca się i kształ
tuje w ramach bardziej realnych. Ludzie pracują, 
lecz i pragną korzystać z owoców swej pracy. Wy
twarzają, ale chcą współuczestniczyć we wszystkich 
złożonych procesach współczesnego życia. Szukają 
radości życia, do której jednak konieczne są pewne 
obiektywne warunki.

Kościół Polsko-Katolicki, który misję swoją speł
nia na ziemi w określonych warunkach historycz
nych, w programie ekonomicznym realizowanym 
przez Państwo Ludowe widzi naturalny rozwój 
stosunków społeczno-gospodarczych. Idealny ustrój 
sprawiedliwości społecznej był zawsze pragnieniem 
najlepszych chrześcijan od czasów apostolskich po 
dzień dzisiejszy. Wysiłki największych reformatorów 
religijnych na przestrzeni historii Kościoła szły 
zawsze w tym kierunku. Realizacja Królestwa Bo
żego na ziemi łączyła się z dążeniem wprowadze
nia sprawiedliwości społecznej.

Wiemy również z historii, że chrześcijaństwo 
pierwotne starało się zmienić ówczesne stosunki 
społeczne biorąc w obronę warstwy uciskane. Sta
rało się pomóc człowiekowi w życiu codziennym, 
było bowiem religią na oodzień, nie zaś na nie
dziele i święta. „Dzieje Apostolskie" aż nadto wy
raźnie świadczą, że organizatorzy Kościoła Chry
stusowego jak najbardziej ingerowali w życie spo
łeczne Swych wiernych troszcząc się o sprawiedli
wy podział dóbr materialnych. Dlatego Kościół*

który nawiązuje do ducha czasów apostolskich 
i pierwotnego chrześcijaństwa, nie może traktować 
sprawy społecznej i podziału dóbr materialnych 
jako problemu dodatkowego, marginesowego. Apo
stołowie wprawdzie i ich kontynuatorzy innymi 
kierowali się motywami i innych używali metod 
w realizacji idei sprawiedliwości społecznej, które 
i nias dzisiaj obowiązują, niemniej jednak z tymi, 
którzy dziś budują sprawiedliwy ustrój społeczny, 
łączy nas wspólny cel. Jest nim taki ustrój:, w któ
rym każdy człowiek może rozwijać swoje duchowe 
i materialne wartości.

Polski Kościół Narodowy od zarania swego orga
nizacyjnego życia, a więc przed sześćdziesięciu laty, 
kiedy Państwo Ludowe było w sferze •marzeń szla
chetnych bojowników o społeczne i narodowe wy
zwolenie, wyraźnie i zdecydowanie wypowiedział się 
w tej sprawie. W rozszerzonym „Wyznaniu Wiary!‘ 
przyjętym na Synodzie, który odbył się w Scran- 
ton, Pa. wyraźnie określił:

„8. Wierzę, że wszyscy ludzie, jako dzieci jednego 
Ojca-Boga, są sobie równi, że przywileje płynące 
z różnic stanu, z posiadania bezmiernych bogactw, 
z różnicy płci ślą wielką krzywdą, bo są pogwałce
niem praw człowieka, jakie posiada z natury swo
jej i godności Bożego swego pochodzenia i są prze
szkodą w celowym rozwoju człowieka".

„9. Wierzę, że wszyscy ludzie mają jednakowe 
prawo do bytu, do szczęścia i do środków, i spo
sobów, które prowadzą do zachowania istności, do 
udoskonalenia i zbawienia, ale też wierzę, że wszy
scy ludzie mają święte obowiązki względem Boga, 
siebie, narodu i całego społeczeństwa ludzkiego".

Ten głęboki chrześcijański humanizm społeczny 
i dążenie dio sprawiedliwości w imię ewangelii był 
jedlnym z atrakcyjnych elementów Kościoła Naro
dowego w Polsce międzywojennej. Sfery postępowe 
dążące do zmiany ustroju widziały w Kościele 
swego sprzymierzeńca. Robotnicy i chłopi polscy 
pragnęli przez Kościół nie tylko uświęcić się i zba
wić, l«cz i wywalczyć sprawiedliwość społeczną.

Dziś, w okresie permanentnej rewolucji Państwo 
Ludowe całkowicie przejęło w swoje ręce realiza
cję tego zadania. Niektóre metody i środki okazały 
się niewłaściwe, toteż Władza Ludowa napiętno
wała je i zrewidowała z całą ostrością. Możemy się 
różnić w ocenach moralnych i klasyfikacjach pew
nych metod i środków, niemniej jednak nie widzi
my przeszkód do współpracy z państwem nad 
stworzeniem dobrobytu, rozwojem duchowym, kul
turalnym. i gospodarczym. Pragniemy budować 
ojczyznę naszą potężną i sprawiedliwą. W tych 
dziedzinach współpraca Kościoła z Państwem jest 
konieczna i leży w dobrze pojętym i obopólnym 
interesie.

Kościół nasz uznaje, że Państwo z natury swej 
ma określone zadanie w kształtowaniu życia spo
łecznego, politycznego i gospodarczego. Kościół Pol- 
sko-Fatolicki, który jest społecznością żywych ludzi, 
działa na określonym przez Państwo terytorium, 
lecz w odmiennych wymiarach, psychiki ludzkiej. 
Do jego zadań należy życie duchowe, moralne i to 
wszystko, co wypływa z odwiecznego stosunku 
człowieka do Boga, tajemniczych, nieuchwytnych 
więzów łączących stworzenie ze Stwórcą, których 
żadnym przepisem objąć nie można. Kościół jest 
szafarzem łask boskich, nauczycielem człowieka,



wykładnikiem praw moralnych i regulatorem 
wszelkich przejawów jego życia religijnego.

Nie może więc wprowadzać konfliktów do sumie
nia człowieka, który jest wyznawcą Kościoła i oby
watelem Państwa. Działalność taką Kościół nasz 
uważa za szkodliwą i niemoralną. Zasadniczą cechą 
różniącą nasz Kościół od innych wyznań, a w szcze
gólności od Kościoła rzymskiego, jest nasze narodo
we posłannictwo. Uniwersalną naukę Chrystusa 
niesiemy tylko do narodu polskiego, nie działając 
na podstawie żadnych instrukcji z zewnątrz. W tym 
układzie dobro Kościoła utożsamia się z interesem 
Narodiu. To oczywiście ma zasadnicze znaczenie dla 
ułożenia współpracy naszego Kościoła z Państwem.

W dziedzinie zaś światopoglądowej , winniśmy 
zachować całkowitą wzajemną tolerancję. Wiara lub

niewiara, która jest stanem. wewnętrznym czło
wieka i postawą jego intelektu, nie mioże być ni
gdy źródłem przywilejów czy dyskryminacji. Jeżeli 
bowiem wiaira jest łaską, a więc darem Boga czy 
można kogoś potępić, że daru tego nie posiada? 
Państtwo także nie może sobie rościć pretensji do 
określania stosunku między człowiekiem a Stwórcą 
i do ingerencji w sprawy sumienia swych obywateli. 
Przyznać należy, że do wielkich zdobyczy naszego 
piętnastolecia należy konsekwentnie przez Państwo 
Ludowe realizowania wolność sumienia, z której Ko
ściół Poisko-Katolicki korzysta w całej rozciągłości.

Dlatego wyznawcy Kościoła Polsko-Katolickiego, 
przyjmując Ewangelię Chrystusa za normę życia 
i postępowania biorą żywy udział w budowie spra
wiedliwej i duchowo suwerennej ojczyzny.

WIZYTACJA ARCYPASTERZA 
W NAJSTARSZEJ PARAFII KOŚCIOŁA 

POLSKIEGO
„Nie od razu Kraków  zbudowano” — mówi przy

słowie, nie od razu — powiem przez analogię — 
zbudowano też parafię polsko-katolicką w Krakowie. 
Kroniki pisane atramentem, potem, łzami a nawet 
krwią świadczą o długim procesie powstawania 
w okresie międzywojennym parafii na Bonarce. Nikt 
dziś nie zdoła ocenić bohaterstwa, gorliwości i pracy 
ludzi, którzy byli w owym czasie pionieram i wol
nego kościoła, stawiającego ja k  niemowlę swe pierw
sze kroki na polskiej ziemi wśród jazgotu zgorszo
nych dew otek, nagonki bardziej rzymskich od sa
mego papieża krakow skich księży i stojącej na stra
ży konkordatowych przywilejów kościoła rzymsko
katolickiego granatowej policji. Nikt także nie po
liczy stłuczonych szyb w skromnym kościółku przy 
ulicy Łagiewnickiej, stłuczonych przez ministrantów, 
sodalisów i innych' zapaleńców, którzy czy dla od
pustu zupełnego, czy dla innych celów chcieli w ten 
niekulturalny sposób dokuczyć „sekcie am erykań
sk iej”.

Jednak parafia się narodziła, rozwinęła i przez 
długi czas odgrywała rolę macierzy jako najstarsza 

. parafia i siedziba biskupów ordynariuszy Polskiego 
Kościoła Katolickiego.,

Tę właśnie parafię zwizytował w dniach 20 i 21 
września Biskup Ordynariusz Kościoła Pol.-Kat. Dr 
Maksymilian Rode.

Zgromadzeni na uroczystej mszy św: :pontyfikal- 
nej wierni wysłuchali z uwagą i namaszczeniem  
słów Biskupa wypowiedzianych z iście apostolską 
mocą i powagą. I  chociaż nie same w tych słowach 
mieściły się pochwały — czuło się, że dyktuje je  pa
sterska troska o dobro parafii, o je j rozwój, o -kon 
tynuowanie chlubnych tradycji, o apostolską i pio
nierską pracę na terenie Podwawelskiego Grodu.

Po sumie udzielił Ksiądz Biskup znacznej grupie 
parafian sakramentu bierzmowania. Gdy prosił w li
turgicznej modlitwie Bąga o dary Ducha św. po
myślałem sobie — jakiego daru im najw ięcej po
trzeba?, lecz zanim zdołałem odpowiedzieć usłysza
łem  dalsze słowa modlitwy: ...„aby w miłości zjed
noczeni i Twą mocą umocnieni dążyli ku Tobie, 
przykładem swego życia pociągając innych..." — 
istotnie^ to chyba najważniejsze nie tylko dla kra
kow skiej, ale dla każdej parafii naszego Kościoła.

Uroczystości kościelne uświetnił chór parafialny  
dobrze dobranymi pieśniami religijnymi, a. m ieszka
jący w Krakow ie księża i przybyły z poza Krakowa  
wraz z Księdzem Biskupem Ks. mgr Matuszyński — 
asystą przy ołtarzu.

W drugim dniu wizytacji odbył Ksiądz Biskup 
konferencję z księdzem Proboszczem M. Sambor
skim, z innymi księżmi z terenu Krakowa, z w ier
nymi, którzy grupowo i indywidualnie przychodzili 
porozmawiać o sprawach kościelnych i parafial
nych z Biskupem. Ostatnim aktem  urzędowym w pa
rafii na Bonarce było spotkanie z Radą Parafialną, 
której przewodniczący w płynnych i gorących sło
wach podziękował Księdzu Biskupowi za opiekę nad 
parafią krakow ską, za wskazówki i doradę oraz za
pewnił, że am bicją parafian z Bonarki będzie po
większyć parafię o nowych wyznawców i razem  
z Księdzem Proboszczem pracować dla dobra K oś
cioła i Ojczyzny.

Również w niedzielę, dn. 20 września o godz. 16,00 
odwiedził Najprzewielebniejszy Ksiądz Biskup no
woutworzoną parafię przy ul. Friedleina 8. Witany 
przez proboszcza, ks. Z. Pinkowskiego i dotychczaso
wy Komitet Kościelny, w asyście księży Matuszyń
skiego i Naumczyka udał się Ksiądz Biskup do koś
cioła, gdzie wysłuchał mszy św. i słowa Bożego, po- 
czem sam przemówił do licznie zgromadzonych 
wiernych.

Padały słowa ważkie i ciepłe, a lud chłonął je  
uchem i sercem, uświadamiając sobie równocześnie, 
że odradza się w duchu starokatolickim , że roz
pocznie odtąd szerzej pojętą pracę razem z tymi 
braćmi z Kościoła polsko-katolickiego, od których 
przed laty się odgrodził. Jeżeli kiedykolrmek prag
nąłem widzieć jak  się będzie realizować pragnienie 
Jezusa Chrystusa o łączeniu się w jedno (...„aby 
byli jedno, ja k  ja  i TyI, jedno jesteśmy...”), to właś
nie tutaj miałem wyborną okazję, zobaczyć realiza
cję tej w ielkiej Chrystusowej idei. Dałby Bóg, żeby 
parafia kościoła polsko-katolickiego w Krakowie 
przy ul. Friedleina rozwijała się jak  najpomyślniej, 
aby szerzyła ideologię wolnego kościoła w tym  
duchu, w którym ją  przez lat wiele wychowywał 
i kierował śp. ks. dr A. Ptaszek. Nowopowstała 
w tym dniu Rada Parafialna z przewodniczącym  
panem H eretykiem  ria czele na pewno pomoże 
księdzu proboszczowi w sprawach gospodarczych, 
wśród których naczelne miejsce winna zająć troska
o estetykę kościoła. Dobrym chęciom niech Bóg bło
gosławi.
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DZIECI PISZĄ -
„SŁONECZKO” ODPOWIADA

!'
j Do Redakcji nadszedł list od dzieci z parafii grudziądzkiej. Napisały 
i nam o swoich kłopotach i troskach. O tym jak bardzo lubią swoje pisem

ko „Słoneczko", na które zawsze czekają z wielką tęsknotą i niecierpliwo
ścią. Dzieci z Grudziądza za pośrednictwem „Słoneczka" przesyłają naj
serdeczniejsze pozdrowienia wszystkim koleżankom i kolegom z parafii 
naszego Kościoła.

Drugi miły list otrzymaliśmy od Józia Żuchowskiego, który dziękuje 
serdecznie za książkę wylosowaną w nagrodę za prawidłowe rozwiązanie 
rozrywek umysłowych.

Redakcja „Słoneczka" apeluje i prosi wszystkie dzieci, aby pisały do nas 
o wszystkich swoich zmartwieniach i radościach, o tym co Wam się naj
bardziej w „Słoneczku" podoba, co chciałybyście jeszcze w nim znaleźć. 
Uwagi Wasze pomogą nam w pracy nad redagowaniem „Słoneczka”. Wa
sze listy sprawiają nam wiele radości i zawsze na nie czekamy. Bierzcie 
udział w rozwiązywaniu Rozrywek umysłowych. Czekają na Was nagrody 
książkowe.

Redakcja „Słoneczka” pozdrawia wszystkich swoich kochanych czytel
ników.

.,Quo Vadis“ Henryka Sienkiewicza. 
Książka ta została przerobiona na 
utwór sceniczny, operę i kilkakrot
nie na film.

...Conan Doyle (czytaj Konan Dojl) 
nie był detektywem i że nigdy nie 
istniał detektyw o tym imieniu i 
nazwisku. Również Sherlock Holmes 
(czytaj Szerlok Holms) jest postacią 
wymyśloną. Autor popularnych po
wieści kryminalnych, których bo
haterem jest Sherlock Holmes, byl 
z wykształcenia lekarzem medycyny 
i pierwowzorem postaci Holmesa - 
detektywa był jego profesor medy
cyny.

Kupon 
„R ozryw ek" 

N r 1 1

CZY WIECIE ŻE...
...autorem, który napisał najwięk

szą ilość dzieł jest hiszpański dra
maturg Lope de Vega. Pozostawił on 
po sobie ponad dwa tysiące utworów 
scenicznych, z których dzisiaj gra
nych jest w teatrach zaledwie kilka. 
Wiele książek .również pozostawił po 
sobie Dumas (czytaj Dima) i Balzak, 
obaj pisarze francuscy. Z polskich 
pisarzy na czoło wysuwa się Igna
cy Kraszewski, który napisał ponad 
trzysta powieści i tyleż dzieł histo
rycznych, geograficznych i publicy
stycznych.

...polską książką przełożoną na 
wszystkie języki świata, która do
czekała się kilkuset wydań jest
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Rok III Warszaina, Listopad 1959 r. Nr 11

JOZEF BARANOWSKI

BAJKA JESIENNA
Brzozowy listek żalił się w lesie: „Dokąd mnie wichrze po- 

t wiedz, uniesiesz. Na jaką obcą, tułaczą dolę? Pusto na łąkach, 
smutno na polach. Tutaj tak pięknie, przytulnie, miło. Jakże 
z wszystkimi tutaj się zżyłem: z brzózką pochyłą, rozrosłym klo
nem, z pięknym kasztanem, dębem zielonym! I z każdym ptasz
kiem, maleńką ścieżką. Ach, ile wspomnień budzi ławeczka. Jak  
często w miłym cieniu kasztana słyszałem piękną bajkę czytaną... 
albo powiastkę szkolną, wiersz miły. Często się dzieci tutaj uczyły, 
a my listeczki cicho szumiały wiosną i latem przez dzionek cały. 
I jeszcze teraz w parku wesoło, gdy powracają dzieci ze szkoły. 
Zbierają liście, rude kasztany, albo żołędzie. Wichrze kochany, 
sitąd moja prośba — „ocal mnie proszę przed przykrym dla mnie, 
nieznanym losem. Co prawda jest już jesień i z wszystkich 
drzew wiatr codziennie obrywa listki. Ja  również wkrótce zwięd
nę, przeminę, zanim powita świat śnieżna zima. Więc jeśli mo
żesz, ocal mnie, proszę”. Żalił się listek cichutkim głosem. „Czy 
imioją iprośbę sipełnić ci trudno? Gdylbym tak w ptaszka mógł 
się zamienić, latać swobodnie w czasie jesieni. Zamieszkać w 
gniazdku 'przytulnym, miłym, lecz jestem listkiem i nie mam

Dodatek „Naszego Posłannictwa” dla dzieci
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siły oprzeć się tobie wietrze szumiący, stąd moja prośba szczera, 
gorąca”. — „Zgoda, mój listku — wicher zaszumiał — żebyś 
mnie tylko dobrze zrozumiał. Oszczędzę ciebie, będziesz miał 
błogi spokój, dopóki mróz, władca srogi, możny król zimy kwia
tów nie zwarzy i pierwszym śniegiem ziemię obdarzy”.

To mówiąc — wicher pięknie się skłonił pochyłej brzózce 
i w dal pogonił. Nastały piękne dni, pełne słońca. Wiatr cichu
teńko listeczki strącał z wyjątkiem małej bzrózki, co w cieniu 
pięknie szumiała, żyjąc wspomnieniem wiosny i łata. Aż dnia 
pewnego brzozowy listek ptaszka małego spostrzegł na wiotkiej, 
kruchej gałązce. Nóżki i dziobek złociło słońce.

—  Cóż, nie potrafię zaśpiewać wiele. Raczej świergotać. Je 
stem wróbelek. — „Bardzo mi miło. Serdecznie witam naszego 
ptaszka. O zdrowie pytam”. — „Dziękuję. Owszem, zdrowie mi 
służy. Ja  z wieścią przykrą”. — A cóż się stało?” — Wrona już 
zimę spotkała białą”. — „To niemożliwe. Przecież jest jesień! 
Gdzie ją  spotkała?” —  „W dalekim lesie”. —: Och, cóż ja  pocz
nę! — „Służę pomocą; dzisiaj w mym gniazdku prześpisz się 
nocą. Tak będzie lepiej, kochany listku. Jesień jesienią, a zima 
blisko. Słyszałem twoją rozmowę z Wichrem. Wróbelek lubi 
podsłuchać zwykle czyjeś rozmowy. Choć to nieładnie, lecz 
w tym wypadku sądzę, że żadnej szkody wróbelek oi nie wy
rządził”. — „Ach, wprost przeciwnie, wiem już co sądzić można
o tobie, drogi wróbelku. I jak najchętniej przyjmuję wszelką 
pomoc z twej strony. I tylko żal będzie mój park pożegnać. 
Gdzie spojrzeć, wszędzie tak pięknie. Przyznasz. Tak bardzo 
miło. Pomyśleć, lato już się skończyło. Zerwij mnie, proszę. 
Uchroń przed przykrym losem, a zwłaszcza wszechmożnym mro
zem”.

I tak zamieszkał listek w gościnnym gniazdku wróbelka, choć 
nieco zimnym, ale przytulnym. Aż dnia pewnego pomyślał li
stek, co też nowego słychać na śWiecie. — „Czy to już zima? 
Brrr... zimno! Deszczyk drobny zacina. Jeszcze czerwieni się 
jarzębina. Znać, nie tak prędko powróci zima. Zabierz mnie 
wietrze chociaż na chwilę. Niech sfrunę niby małym motylem.
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Rozrywki umysłowe
O

(Po wpisaniu wszystkich wyrazów 
pierwsze ich litery czytane od góry 
do dołu dadzą rozwiązanie, którym 
jest imię i nazwisko. W rozwią
zaniu należy podać kim była ta po
stać.

ZAGADKI
i.

Był kiedyś w lesie potężnym
drzewem,

Dzisiaj ma ' cztery nogi 
Choć to nie zwierzę.

2 .

Nie jest samochodem  
Ale też na kołach  
Pojedziesz nim szybko 
Gdy masz siłę w nogach.

KRZYŻÓWKA
Znaczenie wyrazów: 1. Miasto w 

Staniach Zjednoczonych, z którego 
wywodzi się historia Polskiego Koś
cioła Narodowego, 2. Państwo, któ
rego stolicą jest Stambuł, 3. Naj
wyższy szczyt górska ..na ziemi, 4. 
Państwo europejskie, którego sto
licą są Helsinki, 5. Największa rze
ka na świecie, 6. Miasto włoskie 
znane z pięknych piosenek, duży 
port, piękna panorama Wezuwiu
sza, 7. Miasto powiatowe w Polsce 
nad rzeką Sołą, w je j górnym bie
gu, 8. Jedna >z republik radzieckich, 
której stolicą jest Tallrnn, 9. Pań
stwo europejskie, drugie w Europie 
po Zw. Radzieckim pod względem 
wydobycia ropy naftowej, 10. Jedna 
z dużych dzielnic Gdańska, 11. 
Wyspa na Morzu Śródziemnym 
z dużym portem o nazwie La Valet- 
ta, 12. Stolica Bułgarii, 13. Państwo 
w północnej części Ameryki Pół
nocnej, , 14. Republika europejska 
Leżąca na wyspie w północnej części 
Atlantyku ze stolicą Reykjavik.

UZUPEŁNI ANKI
i.

Jesień  już zagląda w okna,
i na deszczu drzewa ....
szare dni za dniami gonią 
krople dżdżu o szyby ......

2 .
Minął piękny letni czas,
Promień słońca w chmurach ....
Dziś za oknem  słota; plucha,
Do drzwi domów jesień  ....

Rozwiązanie „Rozrywek z nakle
jonym kuponem należy nadsyłać do 
dnia 20 grudnia br.
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Staliśmy długą chwilę w przedpokoju i nie bardzo wiedzieliśmy, 
co powiedzieć.
Wreszcie Ponury przerwał milczenie:

— Chcecie obejrzeć moje znaczki? Mam znaczki z całego 
świata!

Wtedy dopiero powiedziałem:
—  Będę siedział z tobą w jednej ławce, chcesz?

. A Wojtek zawołał:
— Przyjdź jutro na łąkę! Gramy z szóstakami — zobaczysz —: 

wygramy do zera!
Ponury uśmiechnął się. Pierwszy raz widzieliśmy go uś

miechniętego.
iKazik Tracz chodzi do naszej szkoły. Znowu jest najlepszym 

piłkarzem, znowu dobrze się uczy i każdy wam powie, że to 
bardzo dobry kolega.

JOZEF BARANOWSKI

STROFY JESIENNE
Już zamilkł mroczny las 
I  ptaków zamilkł śpiew. 
Lata bogaty czas 
Przeminął z szumem drzew.

Nie straszne dni wśród mgły 
Nie smutny liści deszcz!
Gdy gwiazda w górze lśni 
poprzez jesienny zmierzch.

Ze zawiódł cieb ie druh 
1 skargą nabrzmiał głos,
Żeś szczęście Zdobyć mógł.- 
Mój Boże — taki los.

Wstąpiłeś w ludzki próg 
Z trwogą w sercu i łzach 
Któż cię zrozumieć mógł, 
Gdy serca jako  głaz.

Zapomnij. Burzy gniew 
Zapomniał dawno las.
Już zamilkł ptaków śpiew  
I  minął lata czas.

Bo prędzej zwątpisz w brak  
Serc — i w gościnny próg, 
Ja k  w nieomylny znak:
Nad tobą  — Bóg!
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Park mój odwiedzę, małą ławeczkę. Niech się zabawię chociaż 
troszeczkę pośród znajomych drzew”.

Wicher chętnie wysłuchał prośby listka.
—  „Jak pięknie. Chociaż zacina deszczyk. Słyszę znajomy 

szept... To szeleści kasztan rozrosły, pożółkłe klony. Jesieni 
moja, bądź pozdrowiona!”

Wtem wicher uniósł mały listeczek.
— „Ach, co się dzieje? Dokąd ja  lecę. Niczym ptak na chmu

rze albo latawiec. Z sił już opadam. Dość tej zabawy!’’
I nagle sfrunął listek w otwarte okno i spoczął na białych 

kartkach książki z wierszami... Patrzy: wróbelek! Gniazdko 
pisklętom troskliwie ściele. A obok gniazdka wiersz pod tytu
łem; Zimą pamiętaj zawsze o ptaszkach. Co prawda, ptaszek 
był malowany, lecz powitanie serdeczne było...

Za oknem wicher zrywał się z siłą. Zacinał deszczem, zginał 
gałęzie. Myślał listeczek. „Szczęście, że mam swój przytulny 
kącik. Teraz już jesień może się skończyć i mróz wszechmożny 
ziemię powitać”.

Jest wieczór. Chłopczyk książeczkę czyta w przytulnym bla
sku lampy. Za oknem drzewa na słocie jesiennej mokną. I tak 
ocalał listek brzozowy, pochmurnym dzionkiem paździercrko-, 
wym.

Morał bajeczki może nieznany — nikomu. A więc wam po
wiem „że wszędzie dobrze — najlepiej w domu!”...

JANUSZ NOCUŃ

P O N U R Y

Był drugi dzień nowego roku szkolnego. Wychowawca wszedł 
do klasy, a w drzwiach zatrzymał się jakiś nieznajomy chłopiec.

— Nowy! Nowy! —  rozległy się głośne szepty w ostatnich 
ławkach.

Chłopiec był wyższy od nas i na pewno silniejszy. Stał 
onieśmielony, wpatrując się w podłogę.
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—- To wasz nowy kolega — powiedział nauczyciel — nazywa 
się Kazimierz Tracz. Mam nadzieją, że zaprzyjaźnicie się.

Kazik był dobrym kompanem. Chętnie chodził z nami po 
lekcjach na łąkę, grał w piłkę najlepiej z nas. Nie skarżył, nie 
był lizusem, lekcje odrabiał zawsze starannie.

Był tylko bardzo małomówny, a na pytania, gdzie się dawniej 
uczył wlepiał wzrok w ziemię i nie odpowiadając, odwracał się 
plecami.

To sprawiło, że przystało do niego od pierwszych dni prze
zwisko „Ponury”.

Chyba w tydzień po zjawieniu się u nas Ponurego rozeszła 
się po klasie wieść, że przebywał on cały rok w domu popraw
czym. Nie wiem już, kto puścił plotkę, że siedział tam za kra
dzież. ,

Kiedy Ponury przyszedł po lekcjach na łąkę, Wojtek, nasz ka
pitan powiedział:

— Nie gramy ze złodziejami!
Ponury zacisnął pięści, znieruchomiał.
— Będzie się bił —  pomyśleliśmy.
Ale nie, po chwili zgarbił się, zwiesił głowę i poszedł wolnym 

krokiem do domu.
Było nam w tej chwili bardzo głupio. Wolelibyśmy chyba, żeby 

Ponury rzucił się na nas z pięściami, żeby krzyczał. A on od
szedł bez jednego słowa.

Nazajutrz Ponury siedział już sam w ławce. Nie rozmawiał 
z nikim i nikt nie chciał z nim rozmawiać. Zauważyliśmy, że 
zaniedbuje się w nauce i często opuszcza lekcje.

W tym czasie zaczęły ginąć podczas przerw nasze śniadania. 
Dyżurny wychodził po kredę lub po mapę, a ktoś w tym czasie 
wyciągał bułki z teczek.

Oczywiście byliśmy pewni, że to sprawka Ponurego. Kiedy 
tajemnicze znikanie śniadań powtórzyło się kilka razy, wysła
liśmy delegację do wychowawcy.
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Ponury został wezwany do pokoju nauczycielskiego. Siedział 
tam pół godziny, kiedy wrócił miał wypieki i czerwone uszy.

Śniadania nie przestały ginąć.
Codziennie rozlegał się rozpaczliwy okrzyk któregoś z nas:
— Moja bułka! Ukradli mi bułkę! Ponuremu nikt bezpośred

nio nie zarzucał kradzieży. Baliśmy się go, był przecież wysoki 
i silny. Kiedyś podczas przerwy zauważyłem, że Ponurego nie 
ma na boisku.

—- Pewnie plądruje w teczkach — pomyślałem i  pobiegłem do 
klasy. Oto co zobaczyłem.

Ponury stał przy jednej z ławek, trzymając za kark Feliksa 
Brzostowskiego, drugorocznego ucznia. Felek miał w ręku ukra
dzioną bułkę.

Przypomniałem sobie, że Felek od pewnego czasu przynosił 
do klasy dużo cukierków. Kupował je  za pieniądze, które ro
dzice dawali mu na drugie śniadanie.

Ponury nawet nie spojrzał na mnie. Trzymając cały czas Felka 
za kark, przeszedł korytarz i zniknął w pokoju nauczycielskim.

Zaraz po dzwonku wszedł do klasy wychowawca.
—  Chłopcy — powiedział bardzo poważnym tonem — wy

rządziliście Traczowi wielką krzywdę. To prawda, on był w do
mu poprawczym. Ale właśnie tam został za swoje przewinienia 
sprawiedliwie ukarany. Pamiętajcie, że kiedy człowiek poniesie 
karę, nikt nie może mu utrudniać powrotu do społeczeństwa.

Nie rozumieliśmy, co znaczy „powrót do społeczeństwa”, ale 
wiedzieliśmy, że postąpiliśmy bardzo źle wobec Ponurego. Spoj
rzeliśmy ukradkiem w jego stronę. Ostatnia ławka była pusta.

-— Tak, tak — odezwał się wychowawca. — Tracz nie chce 
już chodzić do tej szkoły. Nie wierzy, abyście mogli go polubić. 
Powiedział, że waszej klasy długo nie zapomni. To było dla niego 
gorsze niż dom poprawczy.

Wiedzieliśmy gdzie mieszka Ponury. Zaraz po lekcjach po
szliśmy do niego we trzech: Wojtek, Staszek i ja.

On sam otworzył nam drzwi.
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Przy okazji bytności w Krakow ie złożył Ksiądz 
Biskup wizytą miejscowym Władzom. Zarówno roz
mowa z Przewodniczącym Prezydium M iejskiej Ra
dy Narodowej m. Krakowa, prof. Bonieckim  przy 
współudziale kierow nika Wydziału do Spraw Wyz
nań pana Króla,, ja k  i rozmowa z Zastępcą Przewod
niczącego Prez.‘ Woj. Rady Naród, w Krakow ie prof. 
dr. Sokolnickim  przy współudziale kierow nika Wy
działu do Spraw Wyznań pana Pachołka nacecho
wana była obopólnym zrozumieniem i, ze strony 
Władz, w ielką dozą zrozumiałego zainteresowania 
dla prac i planów Kościoła, który nie przestając 
być katolickim  pragnie być i jest w pełni polskim  — 
pragnie wychowywać obywateli w duchu postępo~ 
mych idei społecznych i dobrze zrozumiałych ha
seł ewangelicznych.

Zegnaliśmy Kraków  pełni wrażeń jak ie  zostawia 
po sobie oglądanie czcigodnych zabytków kultury 
przeszłości, patrząc jednocześnie w przyszłość: po
godną i bliską, przyszłość ukazującą szerokie per
spektywy dla naszego Kościoła — kościoła przy
szłości. „Nie od razu zbudowano Kraków ’’ — tak, 
i Kościół nie od razu zbudować można; ale praca 
ludzi dobrej woli, myślących, świadomych swego 
posłannictwa religijnego kapłanów i wiernych jest 
pewną rękojm ią, że Kościół polsko-katolicki^ bę
dzie kiedyś równie potężny jak  wawelski gród.

Może niedługo będziemy czekać, by w prastarej 
wawelskiej' katedrze zabrzmiało polskie „Chwała na 
wysokości Bogu” —a zygmuntowski dzwon obwieś
cił krajowi ingres na Wawel polskiego biskupa.

' Ks. A. N.

KS. MGR JANUSZ MAŁUSZYNSKI

N O W I  S Ł U D Z Y  O Ł T A R Z A
Dnia 10 października br. odbyły się w pro- 

katedrze warszawskiej święcenia kleryków, wy
chowanków Chrześcijańskiej Akademii Teolo
gicznej. Święceń udzielił Najprzewielebniejszy 
Ksiądz Biskup Ordynariusz Maksymilian Rode.

Obrzędy święceń poprzedziła ceremonia zło
żenia deklaracji o wstąpieniu do Kościoła Pol- 
sko-Katoliokiego i woli zostania w nim kapła
nami tych alumnów, których przyjęto na stu
dia w Sekcji Teologii Starokatolickiej na bie
żący rok akademicki.

Następnie stanęło przed biskupem sześciu 
kandydatów do tonsury, siedmiu do pierwszych 
dwu święceń mniejszych, jeden do święceń dia
konatu i jeden do święceń kapłańskich. Asystu
jący w roli archidiakona ks. dr Naumczyk 
przedstawił kandydatów biskupowi i prosił 
w imieniu Kościoła o udzielenie im święceń.

W podniosłym nastroju płynęły z ust bisku
pa piękne słowa napomnień i modłów, prze
platane liturgicznymi ceremoniami. Z głębokim 
wzruszeniem słuchali tych słów ordynandzi,



wierni i goście, wśród których był także J. M. 
JCsiądz Rektor W. Niemczyk.

A słowa były naprawdę piękne. Oto przemó
wienie biskupa do neopresbiterów:

„Synowie najmilsi! Przyjmując święcenia kapłań
skie, starajcie się podjąć je  godnie, a po tym chwa
lebnie je  sprawować. Kapłan bowiem ma ofiarować, 
błogosławić, rządzić, głosić słowo Boże i chrzcić. 
Z w ielką więc bojaźnią przystąpić powinniście do 
tego wzniosłego urzędu, a trzeba się wam starać, by 
was przytem wspierała mądrość niebiańska, zbożne 
obyczaje i utrwalona praktyka sprawiedliwości. To
też Pan Bóg, polecając Mojżeszowi, by z całego Izraela 
wybrał sobie do pomocy 70 mężów, którymby udzielił 
darów Ducha św. rozkazał mu: Wybierz takich, któ
rych znasz jako najdoświadczeńszych w narodzie. 
(Mojż. 11,16). Przez tych siedemdziesięciu mężów do
świadczonych wy jesteście wyobrażeni, jeżeli wziąw
szy siedem darów Ducha św., strzec będziecie dzie
sięciorga przykazań Bożych, a okażecie się doświad
czonymi i dojrzałymi w nauce i postępowaniu. Tę 
samą tajemnicę i toż samo podobieństwo powtórzył 
Zbawiciel w Nowym Zakonie, gdy wybrał 72 uczniów 
i wysłał ich po dwóch, aby głosili słowo Boże. Ucząc 
przez to, ze słudzy Kościoła Jego w wierze i uczyn
kach powinni być doskonali, oraz utwierdzeni w po
dwójnej miłości, tj. Boga i bliźniego.

Dążcie więc do tego, byście byli godnymi zostać 
za łaską Boga pomocnikami Mojżesza i 12 Aposto
łów, tj. biskupów katolickich: tych bowiem przed
stawia podobieństwo o Mojżeszu i o 12 Apostołach. Na 
różne wyświęca Kościół stopnie i urzędy: jednych na 
biskupów, innych na niższe od biskupiego stopnie: 
kapłanów, diakonów i subdiakonów, a z tych licznych

i różnej godności i powagi członków jedno się składa 
Ciało Chrystusowe.

Gdy więc was, synowie najmilsi, zdaniem braci na
szych uznano za godnych, byście ku pomocy naszej 
byli wyświęceni, zachowajcie w obyczajach waszych 
życie czyste i nieskazitelne. Rozważajcie co czynicie, 
idźcie w ślad za waszym powołaniem, a spełniając 
tajemnice Ofiary Pańskiej, zwalczajcie w sobie w a
dy i strzeżcie się wszelkiej pożądliwości. Niechaj 
nauka wasza będzie lekarstwem  duchowym dla ludu 
Bożego, niech przykład życia waszego będzie radością 
Kościoła Chrystusowego. Budujcie słowem waszym 
i przykładem dom Boży, tj. łud wierny, a niechaj ani 
nas za to, żeśmy was wyświęcili, ani was za to, 
żeście tak szczytny urząd przyjęli, Bóg nie potępi, 
lecz owszem obyśmy zasłużyli sobie przez to na na
grodę. Czego niech nam Bóg udzieli przez łaskę Swoją.

Prośmy bracia najmilsi, Boga Ojca wszechmogące
go, aby pomnożył w tych sługach swoich, których do 
kapłaństwa powołał, dary niebieskie. Niechaj za Jego  
pomocą osiągną to, co z łaski Jego przyjmują. Przez 
Chrystusa Pana naszego Amen”.

Myślę, że na tym można by nawet zakończyć 
tę notatkę. Słowa te w odniesieniu do neopres- 
bitera, ks. Ryszarda Rawiokiego niech będą 
równocześnie naszym życzeniem na nową dro
gę kapłańskiej pracy dla Kościoła i Ojczyzny. 
Niech odprawi prymicję w Kosąrzewie, niech 
wyciągnie namaszczone dłonie nad rodziną 
i parafianami udzielając błogosławieństwa, a 
później pełen tych darów Ducha św., jakie 
przez święcenia otrzymał i pełen zapału niech 
idzie jak Chrystus budować Królestwo Boże 
w sercach wiernych, .których Kiościół jego pie
czy poruczy. Szczęść Boże!

KS. SZCZEPAN MORAWSKI

M I L E N I  U M
(CIĄG DALSZY)

ROLA KOŚCIOŁA W TWORZENIU 
KRÓLESTWA POLSKIEGO

RZYMSKO-KATOLICKI WYNALAZEK

W poprzednim artykule wspomnieliśmy, 
że z katolicyzmem rzymskim przyszły do Pol
ski zasady feudalizmu, kształtującego byt na
rodowy przez kilka stuleci. Jedna z tych za
sad głosiła, że samodzielnym państwem jest 
tylko królewstwo. Księstw a. były uważane za 
jednostki pozbawione prawnej samodzielności. 
Dlatego książęta — Piastowie zabiegali o zdo
bycie korony królewskiej.

Godność królewska była instytucją czysto 
rzymsko-katolicką. Wynalazł ją  Kościół
i związał ze sobą jak najściślej. Piastujących 
tę godność zwano „królami z Bożej łaski”. Ce
remonię koronacji zrównano ze świętymi sa
kramentami. Przy wkładaniu korony przed

stawiciel papieża, arcybiskup, namaszczał księ
cia świętymi olejami, przez co czynił go „po
mazańcem bożym” i wynosił ponad ogół 
śmiertelnych.

.Królewskość była nietylko godnością, ale 
dawała specjalną władzę zwłaszcza w spra
wach kościelnych. Król otrzymywał prawo 
mianowania biskupów i nadawania tzw. in
westytury. Jeśli sobie przypomnimy, że bisku
pi byli urzędnikami państwowymi i w ich rę
ku pozostawały olbrzymie majątki, to zrozu
miemy wielkie znaczenie tego prawa. Innym 
dodatnim następstwem koronacji była silna 
więź z państwem. Feudalne zasady mówiły, że 
królestwa nie wolno dzielić tak jak to miało 
miejsce z księstwami, które rozpadały się na 
kawałki pomiędzy książęcych synów.
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POTRZEBA 
WŁASNEGO ARCYBISKUPSTWA

Książę, który pragnął zostać królem, mu
siał spełnić dwa warunki. Musiał posiadać do
stateczną moc wojenną oraz własnego arcybis
kupa. Pierwsze było potrzebne do utrzymania 
sąsiadów w odpowiedniej odległości, drugie 
zaś do uroczystości koronacyjnej. Kandydat 
na króla musiał reprezentować samodzielność 
polityczną i samodzielność kościelną. Nie moż
na 'było otrzymać korony, jeśli się nie repre
zentowało osobnej prowincji kościelnej, pod
ległej bezpośrednio papieżowi przez własnego 
arcybiskupa (metropolitę). W państwie, gdzie 
ńie było metropolity, lecz tylko biskup4 nie 
można było odprawić nabożeństwa koronacji. 
Biskupi nie mieli władzy namaszczania króla 
olejami św. Gdy książę chciał zostać „poma
zańcem bożym”, a nie miał w kraju arcybis
kupa, musiał się udać po koronę do arcybis
kupa rezydującego w państwie ościennym, ten 
zaś nie chciał odprawiać koronacji bez zgody 
swego króla.

W świetle powyższych uwag zrozumiemy 
znaczenie wysiłków książąt polskich w kierun
ku stworzenia własnego arcybiskupstwa. 
Osiągnięcie tego celu było niełatwe, gdy zwa
żymy, że zależało to od dwóch w średniowie
czu możnych czynników, wrogich dla Polski, 
a to od cesarstwa i od papiestwa.

POD OPIEKĄ ŚW. PIOTRA

Jednego z wrogów należało ułagodzić a na
wet zdobyć jego poparcie. Większość history
ków twierdzi, że pod koniec swego życia 
Mieszko I oddał Polskę pod specjalną opiekę 
papiestwa. Dowodem tego miałby być tajem
niczy dokument „Dagome iudex” (przekazany 
w zbiorach kardynała Deusdedita z r. 1087). 
Jest to właściwie streszczenie pisma, którym 
Mieszko I, jego druga żona Oda oraz dwaj sy
nowie, Mieszko i Lambert, ofiarowują „świę
temu Piotrowi gród Gniezno z przyległościa- 
mi” w granicach ówczesnego państwa.

W dokumencie tym zastanawia 'brak 
wzmianki o najstarszym synu Mieszka, Bole
sławie Chrobrym, którego matką, była Dą
brówka. Istnieje podejrzenie, że autorem do
kumentu nie jest Mieszko I, lecz Niemka Oda, 
którą Mieszko wziął za żonę w trzy lata po 
śmierci Dąbrówki ze względów politycznych. 
Gdy po dwunastu latach rządzenia się w Pol
sce, Oda zostaje wypędzona wraz z synami 
przez Bolesława, udaje się ze skargą do papie
ża Jana X V  (986-^96), któremu przedkłada 
dowód swej krzywdy w postaci dokumentu 
„Dagome iudex”. Chodziło je j o uzasadnienie 
pretensji je j synów do rządów w Polsce — 
z wykluczeniem Bolesława.

Za autentycznością tego dokumentu miałoby 
przemawiać stanowisko Bolesława Chrobrego, 
który zdaniem ówczesnego pisarza, Brunona 
z Kwerfurtu, „mienił się czynszownikiem św. 
Piotra”. Uważamy jednak, że płacenia przez 
Chrobrego czynszu dla kurii rzymskiej nie na

leży wiązać z owym dokumentem. Świętopie
trze miało na celu pozyskanie Rzymu dla pla
nów uniezależnienia Kościoła polskiego od 
germańskiej metropolii w Magdeburgu i zdo
bycia korony królewskiej. W tej dyplomacji 
należy szukać źródła uciążliwego trybutu pła
conego papiestwu przez wiele wieków.

Do roku 1076 świętopietrze będzie płacił 
sam książę. Później aż do roku 1318 płacił ca
ły kraj po denarze „od dymu”, czyli od rodzi
ny. Obowiązek ten zaciąży przeważnie na 
włościanach, bo szlachta się od niego wykręci, 
a duchowieństwo nie będzie płaciło wcale. 
Większość zebranych kwot pójdzie do kiesze
ni poborców papieskich. Piąty z kolei Piast, 
który nosił tytuł króla, Władysław Łokietek, 
zdobędzie koronę za cenę podwyższenia świę
topietrza przez zmianę systemu ściągania 
z podymnego na pogłowny, czyli po denarze 
od głowy. Sumy ściągane będą nader znaczne. 
Wyliczono np. że w okresie 1318 — 1328 pol
ska wieś da „Stolicy Apostolskiej” jeden mi
lion dziewięćset osiem tysięcy denarów, co 
przy ówczesnej cenie bydła równało się oko
ło 8 tysiącom krów. Ten uciążliwy podatek 
będzie zaniechany dopiero w XVI wieku dzię
ki Reformacji. Nie obejdzie się wtedy bez go
rących protestów „św. Piotra”, czyli papie
stwa, prowadzącego wojny, urządzającego 
huczne zabawy i wesela dla dzieci co znako
mitszych papieży.

UTWORZENIE 
PO LSK IEJ PROWINCJI KOŚCIELNEJ

Zdaniem Bolesława Chrobrego warto było 
narazić Polskę na płacenie świętopietrza dla 
zdobycia własnej metropolii. I rzeczywiście — 
już latem 999 roku papież. Sylwester' II mia
nował dla Polski arcybiskupa ze stolicą 
w Gnieźnie.

Do tego sukcesu — oprócz świętopietrza — 
przyczyniły się pewne szczęśliwe okoliczno
ści. I tak najpierw ówczesny arcybiskup mag
deburski, Gizyler, został zawieszony w czyn
nościach za pewne przestępstwa. Następnie 
należy wspomnieć, że w Niemczech rządził 
młody marzyciel cesarz Otto III, przychylnie 
nastawiony do Polski. Najbardziej wszakże 
sprzyjającą okolicznością była męczeńska 
śmierć Wojciecha, misjonarza wśród Piusów. 
Jest wielką zasługą Chrobrego, że owo mę
czeństwo potrafił wykorzystać w zupełności.

Jak  głosi legenda, Bolesław dał Prusom za 
ciało Wojciecha tyle złota, ile ono Ważyło, lecz 
nawet i ta zapłata była niczym w porównaniu 
z wielkim zyskiem związanym z posiadaniem 
autentycznych relikwii świętego. W średnio
wieczu, wychowywanym przez Kościół rzymsko- 
katolicki, wartość relikwii była bez porówna
nia wyższa niż wartość złota. Relikwie ściąga
ły tłumy pielgrzymów, odpędzały wroga i cho
roby, były przedmiotem specjalnego handlu. 
Kult relikwii przyjmował niekiedy nieoczeki
wane formy. Np. mieszkańcy połudn. Francji, 
pragnąc zapewnić sobie posiadanie relikwii 
żyjącego jeszcze pustelnika włoskiego, Romu
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alda (założyciela zakonu kamedułów), postano
wili go zamordować. Jak  powiada autor żywo
ta, św. Romuald w ostatniej chwili musiał się 
ratować ucieczką, by nie być rozszarpanym na 
relikwie.

Relikwie św. Wojciecha stały się bezcennym 
skarbem w planach Crobrego. Wybudował dla 
nich w Gnieźnie wspaniały Kiościół, nie prze
szkadzał w szerzeniu wieści o przeróżnych cu
dach, które się miały dziać przy grobie mę
czennika. Wysłał do Rzymu naocznego świad
ka męczeństwa, Radzima, a ten wrócił do 
Gniezna z tytułem: „Gaudentius, archieposco- 
pus sancti Adalberti martyris”, tzn. „Radzim, 
arcybiskup świętego Wojciecha męczennika”. 
Jak z tego tytułu widać, Wojciech został ogło
szony przez papieża świętym, a stało się to za
ledwie w dwa lata po śmierci Wojciecha.

Należy obiektywnie przyznać, że św. Woj
ciech zawdzięcza swą kanonizację nie tylko cu
dom w katedrze gnieźnieńskiej, ale i możnej 
protekcji. Wiadomo, że cesarz Otto III był 
krewnym św. Wojciecha.

Wszystko to działo się w przeddzień —  koń
ca świata. Kościół rzymsko-katolicki głosił, że 
w roku 1000 będzie koniec świata i sąd osta
teczny. Zbawieni mieli być ci, którzy swe ma
jątki oddadzą Kościołowi i będą pokutować. 
Jednym z uczynków pokutnych były piel
grzymki do miejsc cudami słynących. Poboż
ny cesarz Otto III wybrał pielgrzymkę do gro
bu swego krewniaka — do Gniezna. Przyjmo
wany przez Chrobrego niezwykle hojnie i oka
zale, Otto III zawołał: „Na koronę cesarską, 
daleko więcej widzę, niż mi sława doniosła. 
Nie godzi się tak wielkiego męża, jakby jed
nego z książąt dukiem albo hrabią nazywać, 
a słuszną owszem na tron królewski wyniesio
nego koroną udosto‘jnić”. — I zdjąwszy koro
nę cesarską ze skroni, włożył ją  Bolesławowi 
na głowę i podarował mu gwóźdź z krzyża 
Chrystusowego i włócznię św. Maurycego, za 
co Bolesław nawzajem ręką św. Wojciecha go 
obdarzył.

Pokutną pielgrzymkę cesarza do grobu św. 
Wojciecha nazwano później szumnie „Zjaz
dem Gnieźnieńskim”, bo faktycznie wyszło 
tak, jakby cesarz niemiecki przyjechał do 
Chrobrego na układy polityczne. W istocie 
jednak charakter polityczny został narzucony 
zręcznie przez Bolesława. Korzyści z takiego 
obrotu sprawy były dla naszego księcia różno- 
rodne. Został uznany za godnego korony kró
lewskiej i — co ważniejsza — na odbytym 
wówczas pierwszym synodzie kościelnym 
otrzymał od cesarza prawo mianowania bisku
pów i inwestytury.

Powstała uroczyście polska prowincja koś
cielna oraz trzy nowe diecezje ze stolicami 
w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu (nad 
Bałtykiem). Bolesław mianował dla nich trzech 
biskupów.

„Zjazd Gnieźnieński” dał Bolesławowi jesz
cze jeden ważny przywilej urządzania stosun
ków kościelnych na ziemiach na poganach 
zdobytych. Dzięki niemu papież , i cesarz
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uświęcali wszystkie podboje Chrobrego, a na
wet go do nich zachęcali. Było to dla Polski 
szkodliwe. Polityką podbojów rzekomo religij
nych, książę popchnął pogańskich Wieletów 
(Słowian Połabskich) w ramiona panów nie
mieckich.

ZDOBYCIE KORONY KRÓLEW SKIEJ

Bolesław jest zręcznym politykiem: wysyła 
do Rzymu poselstwo po koronę, ale niestety
— bez powodzenia. Na skutek jakichś machi
nacji korona trafia w ręce wielkiego wroga 
Chrobrego, a przyjaciela Niemiec, władcy Wę
gier, Stefana (świętego).

Do koronacji doszło dopiero 25 lat później. 
Bolesław wykorzystał tu znowu pewne oko
liczności sprzyjające. Największy przeciwnik 
niezależności Polski, cesarz Henryk II (święty) 
właśnie dopiero co umarł. W Niemczech był 
chaos. Papiestwo od kilku lat przestało być 
urzędem cesarskim, a stało Się urzędem hra
biów na Tuskulum, nie zajmujących się ani 
sprawami Kościoła ani wielką polityką. Bole
sław Chrobry, nie pytając o zgodę ówczesnego 
papierza z Tuskulum, Jana X IX  (który tytuł 
powszechnego patriarchy sprzedał biskupowi 
Bizancjum) — polecił się ukoronować swemu 
arcybiskupowi. Tym aktem w r. 1025 zostały 
też ukoronowane wszystkie dotychczasowe 
wysiłki zmierzające ku zbudowaniu niepodleg
łego Państwa Polskiego.

KOŚCIÓŁ PAŃSTWOWY

Zasługą Bolesława Chrobrego było całkowi
te podporządkowanie Kościoła polskiego 
wpływom monarchy. Dzięki ówczesnej słabo
ści papiestwa i mocy rządów krajowych, Koś
ciół rzymsko-katolicki nie' tylko nie szkodził 
interesom kraju, ale był doskonałym narzę
dziem w rękach polityki umacniania państwa 
wewnątrz i na zewnątrz. Wobec tego, że 
w Polsce Bolesława Chrobrego przeważało du
chowieństwo pochodzenia obcego, przeważnie 
niemieckiego, tym bardziej należy ocenić sta
nowisko wielkiego Piasta. Stworzył on podwa
liny pod Kościół państwowo-narodowy, słabo 
jeno związany z papiestwem.

KRYZYS CHRZEŚCIJAŃSTWA W POLSCE

Linii politycznej Bolesława trzymał się
i syn jego, Mieszko II, który ukoronował się 
na króla tuż po objęciu rządów. Gdy jednak 
w wyniku, zmowy wrogów wewnętrznych
i zewnętrznych musiał uciekać z kraju (do 
Czech), żona jego Niemka Rycheza, zabrała 
insygnia królewskie d zawiozła cesarzowi. Upo
korzony Mieszko wyrzekł się niepodległości 
kraju i uznał się lennikiem Niemiec.

Po jego przedwczesnej śmierci w 1034 roku 
nastąpił w . Polsce zamęt. Osiemnastoletniego 
spadkobiercę, Kazimierza, wypędzono do mat
ki, do Niemiec (r. 1037), a kraj rozpadł się na 
drobne dzielnice, rządzone przez „poronio
nych książąt” — jak kronikarze nazwali zbun



towanych możnowładców. Na Polskę najechał 
książę Czech, Brzetysław, zniszczył wiele 
miast, a między nimi i Gniezno, z którego zra
bował trumnę z ciałem św. Wojciecha.

Wynikiem anarchii było powstanie ludowe. 
Obróciło się ono nie tylko przeciw możnowładz
twu, lecz i przeciw Kościołowi. Podniosła gło
wę reakcja pogańska i dopiero wtedy przeko
nano się, że lud polski był nadal wrogi obcej 
religii rzymsko-germańskiej. Duchowieństwo, 
które nie miało z narodem wspólnego języka, 
zostało wymordowane', świątynie zburzone. 
Zarówno metropolia gnieźnieńska jak i bis
kupstwa (z wyjątkiem krakowskiego) przesta
ły istnieć. Powstanie antychrześcijańskie omi
nęło Mazowsze. Tłumaczy się to tym, że w tej 
dzielnicy chrześcijaństwa prawie nie było. 
Skutecznie oparli mu się Mazowszanie, więc 
nie mieli się przeciw czemu buntować.

KAZIMIERZ ODNOWICIEL

Bunt pogaństwa trwał dwa lata. Kres poło
żyli mu Niemcy, którzy obawiali się zwycię
stwa sił pogańskich, popierających Słowian 
Połabskich w ich walce o niepodległość. Z ce
sarskimi wojskami powrócił z wygnania wnuk 
Chrobrego, Kazimierz. OSTie ulegało wątpliwo
ści, że ten młodzieniec nie miał ochoty ani siły 
dążyć do niezależności państwowej i je j sym
bolu — korony. We wszystkim był zależny od 
Niemców.

Z cesarską pomocą Kazimierz odbudował 
najpierw kościoły i zorganizował od nowa hie
rarchię rzymsko-katolicką. To właśnie przy
niosło mu przydomek „Odnowiciela”. Stolicę 
kraju przeniósł do Krakowa. Tutejszy też bis
kup Aaron, posiadał tytuł arcybiskupa aż do 
swej śmierci, tj. do roku 1059. Było to nie
zmiernie ważne wobec pretensji do zwierzch
nictwa nad Kościołem polskim stale wysuwa
nych przez arcybiskupów magdeburskich, po
pieranych przez sześciu papieży — Niemców 
(których mianował cesarz Henryk III).

ZWYCIĘSTWO NIEZALEŻNOŚCI

Syn Kazimierza Odnowiciela, Bolesław, 
przezwany Śmiałym albo Szczodrym (1058 — 
1079) przez długi czas nie czuł się na siłach, 
aby formalnie wypowiedzieć posłuszeństwo 
cesarzowi. Z pomocą przyszła mu głośna wal
ka cesarstwa z papiestwem, która zresztą ura
towała Polskę przed wielką wyprawą, którą 
proklamował król niemiecki, Henryk IV.

Na tronie papieskim zasiadał wówczas Grze
gorz VII. Zerwał z zależnością od cesarstwa, 
rościł sobie pretensje do zwierzchnictwa nad 
wszystkimi władcami, nie wyłączając cesarza
i odebrał królom władzę inwestytury i miano
wania biskupów. Wiosną 1076 roku papież 
Grzegorz VII rzucił sławną klątwę na Henry
ka IV, zwalniając tym samym jego poddanych
i wasali od przysięgi na wierność.

Z tej sposobności skorzystał skwapliwie Bo
lesław Śmiały. Jako zwolniony od zależności 
wobec króla Niemiec, poprosił papieża o zgo
dę na dokonanie koronacji. Bolesław potrze
bował papieża, papież potrzebował Bolesława, 
istniały więc powody współpracy.

Od 17 lat nie było w Polsce metropolity. 
Kandydaci mianowani przez Bolesława Śmia
łego na biskupów po sakrę biskupią udawali 
się do różnych hierarchów obcych, skutkiem 
czego wbrew interesom państwowym każdy 
biskup czuł się zależnym od zagranicy, prze
ważnie od Niemiec. Do tych biskupów należał 
też biskup krakowski, Stanisław ze Szczepa
nowa.

W roku 1076 ziściły się plany Bolesława. 
Przybyli wówczas legaci Grzegorza VII wy
święcili nowego metropolitę, gnieźnieńskiego, 
którym został Bogumił. Ten z kolei ukorono
wał Bolesława w obecności licznych biskupów 
z kraju i przyjezdnych (zwłaszcza z Saksonii 
zwalczającej Henryka IV).

(dalszy ciąg na str. 25)

„KATOLICKI” U J. DOBRACZYŃSKIEGO
W numerze 231 „Słowa Powszechnego”, które, jak  

wiemy, jest organem „Paxu”, ukazał się artykuł Jana  
Dobraczyńskiego pt. „ENCYKLOPEDIA — ALE DLA 
KOGO”.

Pan Dobraczyński popularny pisarz współczesny 
i działacz „Paxu”, omawia w nim „Małą Encyklo
pedię” wydaną w ostatnim czasie przez P. W. N. 
W sposób dyskretny, lecz z nietajonym żalem skarży 
się, że autorzy encyklopedii nie uwzględnili między 
innymi miejsc odpustowych W ' Polsce; jak  Często
chowa, Łódź, Góra św. Anny oraz Łowicz, gdzie od
bywają się Słynne procesje Bożego Ciała. W swym 
„katolicko-narodowym” ferworze utrzymuje, że Czę
stochowa jest większym ośrodkiem  kultu niż głośne 
Lourdes we Francji, bo w ięcej ludzi gromadzi.

Nie mam zamiaru temu zaprzeczać. Francja 
w swoim czasie_ dzierżyła prymat kulturalny w Eu
ropie. A to w jakim ś stopniu rzutuje na ilość piel
grzymek do miejsc odpustowych. Dzisiaj Lourdes

więcej gości cudzoziemców niż swoich. Kościoły zieją 
pustką, nawet księża robotnicy mało mogli zrobić 

tej sprawie. Ale nie o to chodzi. Nie wiem, w ja 
kim, stopniu autorzy „Małej Encyklopedii” są zobo
wiązani pisać o miejscach odpustowych w Polsce, ale 
wiem na pewno, że ci, którzy chodzą z pielgrzym
kam i do m iejsc odpustowych, do encyklopedii mało 
zaglądają. Wiem na pewno również, że ogromna 
większość społeczeństwa polskiego nie czeka na od
pusty i na cuda się nie ogląda, łecz wierząc w Boga 
pracuje, walczy i buduje lepszą przyszłość sobie 
i sw ej ojczyźnie i dlatego pytanie „Encyklopedia — 
ale dla kogo” brzmi fałszywie.

Wprawdzie p. Dobraczyński akcentuje przede 
wszystkim fakt, że „Mała Encyklopedia” w obcych 
językach jest przeznaczona dla cudzoziemców. Ponie
waż jednak znamy autora jako  patriotę i człowieka 
Polsce Ludowej oddanego bez reszty, dlatego pozwo
limy sobie zadać pytanie, w czyim to leży interesie
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aby miejsca odpustowe w Polsce pokazywać cudzo
ziemcom. W czyim to leży interesie pokazywać cu- 

' dzoziem.com tysiące zmęczonych, brudnych pątników, 
\ żądnych cudowności, kłócących się o miejsca na no- 
! cleg w szopie lub śpiących przy konfesjonałach, cy
nicznych kramarzy handlujących poświęconymi de
wocjonaliami i artykułami spożywczymi po wygó
rowanych cenach, dalekich od ascezy czy kultury 
duchowej „patronów” miejsc odpustowych, tabliczki 

' zawieszone w kościołach z napisem „wystrzegaj się 
złodziei” oraz zrozpaczone kobiety okradzione w tło
ku. Czy tym wszystkim chce p. Dobraczyński zaim
ponować cudzoziemcom?

Jeżeli chodzi o historyczną rolę Częstochowy, o któ
rej w swym artykule wspomina szanowny Autor, 
radzilibyśmy w tym wz[ględzie zachować raczej 
ostrożną powściągliwość. Dziś łatwo jest sprawdzić 
w Państwowym Archiwum w Sztokholmie, że pa
triotyzm i heroizm przeora Kordeckiego z zakonu 
paulinów jest tylko mitem. Prawda jest inna i, bar
dzo nieprzyjemna. Przeor K ordecki był poprzedni
kiem  Massalskich, Poniatowskich i Kossakowskich. 
Fotokopią jego listów do króla Szwecji K arola Gu
stawa i generała  B. Mullera możemy służyć. Dla
tego mimo pięknej legendy, którą karmi się naród 
od paru wieków, nie ma powodów, aby się szczycić 
chlubną historią Częstochowy.

W dalszych rozważaniach o przemilczanych przez 
„Małą Encyklopedię” problemach katolickich zatrzy
muje się Krótko autor nad rozdziałem „Nauka”. Syg
nalizuje zresztą słusznie, że autorzy „Encyklopedii" 
pominęli milczeniem K. V. L. uwzględniając tylko 

- Akademię Teologii K atolickiej na Bielanach i Chrze
ścijańską Akadem ię Teologiczną w Chylicach. Na 
końcu dodaje od siebie, że Akademia w Chylicach 
nie ma nic wspólnego z teologią katolicką. Żałujemy 
bardzo, że p. Dobraczyński nie zadał sobie minimum 
trudu i nie zbadał bliżej struktury organizacyjnej 
Ch. A. T. Wprawdzie rektor tejże Akademii, teolog 
protestancki, nie md z tego tytułu do autora jak ie j
kolw iek pretensji, ale Akademia w Chylicach składa 
się z trzech sekcji: ewangelickiej, starokatolickiej

i prawosławnej. Właśnie starokatolicy m ają nie tylko 
pretensje, ale najbardziej uzasadnione prawo do mia
na katolicyzmu, choć z Rzymem nic wspólnego nie 
mają. P. Dobraczyński — o ile mi wiadomo — nie 
jest teologiem, o czym można się przekonać z kilku  
jego publikacji, ale przy odrobinie konsekwencji 
i dobrej woli trudno jest twierdzić, że katolicy to 
tylko rzymskokatolicy. Samo określenie „rzymsko" 
już sugeruje, że sq i inni katolicy, a więc g rekoka
tolicy, starokatolicy, zatem mogą być i polskokato- 
licy. Trudno sobie wyobrazić, aby jak  chce tego p. 
Dobraczyński — katolikiem  był tylko ten, kto w ie
rzy w nieomylność papieską, jeździ do miejsc odpu- l 
stowych, wodą z Lourdes się leczy, całuje oprawne 
w złoto relikw ie i po łacinie Mszy św słucha.

Warto, aby p. Dobraczyński, jako  pisarz humani
sta, zapoznał się bliżej z tą problematyką, jeżeli 
w sposób autorytatywny zabiera głos w tych spra
wach na łam ach poczytnego bądź co bądź dziennika.

Na sekcji starokatolickiej np. są wykładowcami j 
profesorowie, którzy jeszcze przed dwoma laty wy-j 
kładali w wyższych uczelniach rzym skokatolickich.1- 
Przez to, że odrzucili jurysdykcję rzymską, nie prze
stali być katolikami, tak jak  np. Dobraczyński wstę
pując do „Paxu”, nie przestał być rzymskim kato
likiem. Czy więc naprawdę Ch. A. T. nie ma nic 
wspólnego z teorią katolicką. ,

Dlatego jak  fantazje na tematy biblijne wymagają j 
gruntownej wiedzy i znajomości epoki, tak nawet ' 
mały artykuł na temat dość osobliwy wymaga zna
jomości problemu, dobrej woli i obiektywizmu. Czło
wiek, który błędnie i fałszywie informuje drugiego 
człowieka o jak iejś  sprawie czy przedmiocie, słusz
nie spotyka się z potępieniem i nie zasługuje na 
szacunek i zaufanie. Tym bardziej ci, którzy za po
mocą słowa drukowanego, wykorzystując autorytet 
Redakcji przemawiają do tysięcy ludzi, ponoszą mo
ralną odpowiedzialność.

Inform acja p. Dobraczyńskiego o Akademii w Chy
licach mija się z prawdą, co pisarzowi rzymskokato
lickiemu co najmniej nie przystoi.

Ks. E. Narbuttowicz

KS. DR ANTONI NAUMCZYK

BOLESŁAW  WITA SWEGO ARCYPASTERZA
Był niedaielny pochmurny poranek, gdy do Strze

mieszyc 'zaczęły ściągać dziesiątki motocyklistów 
z kwiatami i chorągiewkami. O godzinie 8.30 było 
ich już ponad 120. Czekali nie długo, bo punktualnie
o 8.30 zatrzymała isię na szosie z Sosnowca niebieska 
„Warszawa”, z której wysiadł J . E. ks. ibp Maksy
milian Rode ze swym kapelanem. Jeszcze nie umil
kły słowa powitania, ia już 'zgromadzeni ludzie za
częli wznosić okrzyki: „Ksiądz Prymas niech żyje! 
Witamy naszego Arcypasterza! Niech żyje!”. Zater
kotały mlotory i kawalkada motocyklistów 'otoczyw
szy biskupią „Warszawę” ruszyła w stronę Bolesła
wia. Gładką s<aosą jechał Biskup Ordynariusz aby

zwizytować jedną z młodszych parafii Kościoła — 
parafię bole sławską. (Powstała dwa lata temu, a jed
nak jakże jest potężna, rozrasta się, promieniuje na 
okolicę, jest żywym dowodem dla wątpiących w to, 
że katolicyzm w polskiej formie potrafi ibyć także 
żywiołowy. Przyjemnie się jedzie do takiej parafii.

Powitaniom nie było końca. Dwa kilometry przed 
Bolesławiem czekały konie — to miejscowi chłopi 
pragnęli w ten sposób uczcić swego Arcypasterza 
i cenią to sobie po dziś dzień: mówią: to jest nasz 
biskup: jedzie autem i końmi, z każdym, się przy
wita, czy to chłop czy robotnik. (Nie ma w :nim py
chy watykańskiej.

JEDNYM ZE SPOSOBÓW APOSTOŁOWANIA WŚRÓD RODAKÓW 
JEST PROPAGOWANIE „NA S Z E G O  P O S Ł A N N I C T W A "

20



Niebawem jednak jechać nie było można, namno
żyło się bowiem łudzi na drodze — wszyscy przyjaź
nie się uśmiechali, ia 'biskup na pozdrowienia wszy
stkim odpowiadał. Zjawiły się poczty sztandarowe 
okoliczjnych straży ogniowych, przyszła dziatwa 
szkolna. Zszedł więc Ekscelencja z powozu i razem 
z tysiączną rzeszą wiernych poszedł dalej piechotą 
śpiewając pobożną pieśń. „ W i t a j  nam Prymasie, Praw
dą. Pracą — zwyciężymy” — głosiły pozawieszane 
nad drogą transparenty.

iPrzed kaplicą św. Barbary patronki górników ciż
ba byłą nieprzebrana, Witali biskupa górniicy, witały 
kobiety ;z Żywego Różańca, witała Liga. Kobiet itd. 
Na progu kościoła, ciągle strzeżonego, kościoła, któ- 

‘ ry kosztował parafian i księży dziesiątki nieprzespa
nych nocy, witała Arcypasterza Rada Parafialna,

! ludizie o niezłomnej woli służenia Bogu w Polskim 
Kościele, witały dzieci, zaś w kościele zapełnionym 
po brzegi ludźmi, powitał Ekscelencję miejscowy pro
boszcz Ks. T. Gotówka.

Rozpoczęła się pontyfikalna suma celebrowana 
przez Najprzewielebniejszego Księdza Biskupa. Kaza
nie w czasie mszy wygłosił Ks. Dr Naumczyk, po su
mie zaś wszedł na ambonę Ksiądz Biskup. Do falu
jącej z nadmiaru tłoku rzeszy mówił o Bożej Opatrz
ności, - o posłannictwie naszego Kościoła, o trud
nościach i wyrzeczeniach ponoszonych dla dobra 
sprawy. Mówił też o sobie, o prawdziwości swej 
sukcesji apostolskiej, o ważności sakramentów i ka
płaństwa w kościele p o l s k o -katolickim, o posłan
nictwie wszystkich, kapłanów i wiernych do narodu 
polskiego. Chrystus nie dał monopolu na zbawienie 
dusz jednemu jakiemuś kościołowi — tę moc i pra
wo mają wszystkie kościoły, o iile tylko są kościo
łami Chrystusowymi, ■ o ile wyznają Chrystusową 
naukę i prowadzą ludzi do Boga drogą prawd ewan
gelicznych.

itMy — mówił przy końcu kazania biskup  — nie 
rzucamy ani oszczerstw ani kalumnii na nikogo, lecz 
w przeświadczeniu o słuszności swych ideologicz
nych założeń musimy i będziemy się bronić przed 
nieuczciwością i kłamstwem, choćby krzywdziciela
mi naszymi byli teologowie z mitrami biskupimi na 
głowach. My nie dla chęci zysku czy władzy nad 
z a c o fa n y m  religijnie ludem, lecz w chęci prowadze
nia dusz prostrzą, bo polską drogą do Boga zakła
damy nasze parafie, a ja  nie chcę być waszym 
władcą, lecz ojcem  jak  apostołowie, których jestem  
prawdziwym i ważnym następcą”.

Lud słuchał .słowa biskupiego'! to łzą spadającą 
z oka, to przytakiw aniem  głowy 'Okaizywiał, .że to co 
słyszy nie przechodzi mimo uszu, lecz trafia do 
umysłu .i do serca.

„Boże coś Polskę” — zabrzmiało na końcu, a przy 
słowach „Ojczyznę wolną pobłogosław Panie” chcia
ło się dodać: „i Kościół wolny pobłogosław Panie”.

Ksiądz proboszcz Gotówka nie zaniedbał niczego,
oo mogłoby uświetnić uroczystość. Procesjonialnie 
odprowadzany na plebanię 'Biskup czuł, że jest i do
stojnym i miłym gościem. Za huczne praeiz 4 tysiące 
ludzi śpiewane „sto lat” podziękował staropolskim 
„Bóg izapłać”.

Nie będę opisywać gościnności proboszcza, bo każ
dy kto zna1 parafię bolesłaiwską,, i je j gospodarza ma 
wyobrażenie o tym doskonałe.



Wnętrze kościoła w Bolesławiu Najwyższy zwierzchnik Kościoła Polsko-Katolickiego,
Ks. bisk. dr Maksymilian Rode wkracza w progi 

bolesławskiej świątyni

O godzinie 17 bierzmowanie. Do tego sakra- sfery urzędowej, sztywnej, wszystko działo się ra-
mentu przygotował proboszcz wraiz .ze swymi współ- czej .spontanicznie, swobodnie, jak w rodzinie,
pracownikami 436 dzieci. To inponująca cyfra. Eg- _ 29 września święto parafialne święto Michała Ar-

, aortę o bierzmowaniu wygłosił Ks. (Mgr Małuszyń- chamoła, którego posąg stoi nad wejściem .do koś-
_ cioła. Po sumie tego dnia zakończył Ekscelencja wi-

N.a drugi dzień odwiedził Ksiiądz Biskup wszystkie zytację parafii bolesławskiej.
wsie m  terenie parafii i  spotkał- slię z ludźmi. W wite- Żegnany serdecznie opuścił parafię, ale zostawił
lu miejscowościach w miejscowych kaplicach odpra- w miej sporą część swego serca. Oceńcie to parafia-
wił nabożeństwa. Pragnął zapoąnać się z życiiem co- nie i razem z biskupem i proboszczem budujcie
dziennym parafian, rolników i górników — tego ży- dalej wasz Kościół polski, a Bóg niech was wspo-
czyli sobie także ludzie. Dlatego radość była obustronna maga! 
zwłaszcza, że nie było w tych spotkaniach atmo-
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KS. E. N.

NOWA PARAFIA W BEZKU
Polowa sierpnia była słoneczna i upalna. Zgodnie 

z powziętą decyzją w Kurii Biskupiej jechaliśmy 
z ks. delegatem Ryszem, aby odprawić pierwsze na
bożeństwo w Bezku koło Chełma. Straszyłem go po 
drodze, że może zostać męczennikiem, bo obrońcy 
rzymskiej wiary uciekają &ię jeszcze do takich me
tod, ale nie dał się zastraszyć i jechał z zadowo
leniem.

Ks. proboszcz Kędzierski z Chełma wespół z pa
rafianami przygotował ołtarz i przywiózł koniecz

ne szaty kościelne. O dziewiątej odprawił Mszę 
św. i czekał na nasze przybycie. Przed jedenastą 
byliśmy przed kościołem. Dzwony się nie rozdzwo
niły, bo ich nie było. Przez wytłuczone szyby wci
skały się promienie słoneczne i świeży powiew wia
tru. Biły nom wszystkim serca i ciekawość paliła, 
jak uda się pierwsze nabożeństwo. Pokropienie 
śpiewał chór chełmski, bo „bezkowuacy" jeszcze po 
polsku śpiewać nie umieli. Zgodnie z tradycją 
w dniu ,,Wniebowzięcia' ‘ niosły kobiety do poświę
cenia owoce i  'kwiaty. Śpiewałem modlitwy przy 
błogosławieństwie wyraźnie, aby zgromadzeni rozu
mieli treść tego obrzędu.

Powoli wypełniał się cały kościół. Charaktery
styczne, że ' większość stanowiła młodzież i było 
dużo dzieci.

Ks. Rysz odprawił uroczystą sumę, a zgromadzeni 
wierni śpiewali maryjne pieśni. Gdy się przygląda
łem rozmodlonej gromadzie, pełnej pobożnego sku
pienia, wydawało mi się, że to stara parafia, że to 
już dawno tak było i tak być powinno. Tylkc dziu
rawe, sklepienie, stłuczone szyby i obdarte ściany 
przypominały, że to ooś niezwykłego się dzieje.

Po sumie procesja, a potem kazanie. Nie wiem, 
jak długo mówiłem, wiem że ochrypłem i bolało 
mnie gardło. Wiem, że chciałem powiedzieć, oo to 
jest kościół, czego naucza i dokąd prowadzi. Po 
mojej nauce przemówił także ks. Rysz. Pozdrowił 
zebranych od Kościoła Narodowego w Ameryce, od 
biskupów, kapłanów i tych wszystkich, którzy od 
wielu lat na obczyźnie wolny kościół budują. Życz

liwie przyjęli zgromadzenie jego szczere, proste 
słowa

Ogłosiłem zebranym w imieniu biskupa ordyna
riusza, że z dniem dzisiejszym powstanie parafii 
Kościoła Polsko-Katolickiego w Bezku uważamy za 
fakt dokonany. Ponieważ zaś działo się to w dniu 
Najświętszej Maryi Panny, będzie to parafia pod 
Je j wezwaniem.

Następnego dnia przypadała niedziela.
Kościół się znowu wypełnił ludźmi. Przez okna 

bez szyb płynął pobożny śpiew i niósł się echem 
daleka. Odprawiałem sumę. Do wnętrza świątyni 
wpadały ptaki i wtórowały mi swym świergotem. 
Zdawało się, że i one cieszyły się z tej nieco
dziennej chwili.

Mówiłem kazanie, zebrani wdzięcz
nie słuchali. Po wygłoszonej nauce 

• wyjaśniłem trudności, które muszą 
przezwyciężyć i przedstawiłem me
tody, których — jak z doświadcze
nia można spodziewać się, użyje 
„jedynozbawczy" kościół: „sekta 
amerykańska"... „nie wierzą w Mat
kę Boską“ i temu podobne zarzu
ty, którymi stale się posługują.

Po nabożeństwie odśpiewaliśmy 
„Boże, ooś Polskę" Wszyscy śpie
wali tę pieśń z jakąś mocą, jakby 
chcieli dać wyraz, że odtąd są 
bliżsi i Boga i Polski.

PO nabożeństwie na moje pyta
nie, czy pragną Kościoła Polsko- 
Katolickiego — uczestnicy jedno
myślnie podnieśli ręce. Powołano 
Tymczasową Radę Parafialną. Rze
mieślnicy chętnie zaofiarowali swą 
pomoc przy remoncie kościoła. Da

chu nie ma, ani okien, dirzwi ani ołtarza, mieszka
nia dla księdza ani mebli, ale są żywi ludzie, któ
rzy wierzą w Boga i w potrzebę takiego Kościoła, 
który im będzie bliski.

Złożyłem wizytę kierownikowi P. G. R-u w Bez
ku. „Proszę księdza — mówił kierownik ja tam 
na sprawach 'kościelnych się nie znam, pracuję aby 
ludziom przysporzyć jak najwięcej chleba, ale po
mogę każdemu kto pracuje dla postępu, sprawied
liwości i nowej ojczyzny. Wiem o tym dobrze, że 
kto ma swoją stolicę duchową w Watykanie nie 
może być dobrym Polakiem ani obywatelem .

Rozstaliśmy się jak dobrzy znajomi.
W niedzielne popołudnie wracaliśmy z księdzem 

Ryszem do Warszawy. Byliśmy zmęczeni, nawet 
wyczerpani ale zadowoleni i szczęśliwi. On przy 
był z daleka, zza morza, tam się uczył języka pol
skiego, tam poznał Kościół i został jego kapłanem. 
Teraz, właśnie tu, w ojczyźnie jego ojców, we wsi 
polskiej po raz pierwszy odprawił polską Mszę 
św. Był świadkiem narodzin nowej parafii, kiedy 
kilkuset ludzi wyraźnie oświadczyło, że pragną bu
dować wolny Kościół i jemu powierzyć swoje du
chowe szczęście i swoje zbawienie.

Byliśmy wdzięczni Bogu za pięknie przeżyte 
ostatnie dwa dni, proboszczowi Chełmskiemu i wy
próbowanym Narodowcom z Chełma z prezesem Pi- 
lipczukiem na czele za okazaną pomoc i trud przy 
organizowaniu nowej placówki. Radzi będziemy 
gdy mianowany proboszcz w Bezku i Rada Para
fialna sprostają zadaniu jakie im Kościół wyznaczy.
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BOGUSZÓW
Czytelnicy „Naszego Posłannictwa" przypominają 

sobie zapewne smukły, gotycki kształt kościoła 
w Boguszowie, którego fotografia kilkakrotnie była 
zamieszczana w poprzednich numerach pisma. Od 
dłuższego już czasu nie podawaliśmy o parafii Ko
ścioła naszego w Boguszowie żadnych wiado
mości. Życie parafialne płynęło tam, pod kierun
kiem proboszcza — Ks. mgr. Józefa Gabrysza — 
spokojnym i głębokim nurtem.

Dopiero w tym roku parafianie boguszowsey po
stanowili przypomnieć całemu Kościołowi o tym, że 
już od - 14-tii lat, tj. od chwili założenia parafii przez 
Ks. dziekana J. OsmólSkiego w r. 1945, trwają 
Wiernie przy Kościele, tworząc zwartą, spojoną 
Chrystusową miłością, społeczność chrześcijańską; 
że się oparli wszelkim usiłowaniom oderwania ich 
od Kościoła, który uważają za prawdziwy, zaspaka
jający zarówno ich religijne tęsknoty i pragnienie 
Boga, jaik też zdrowe uczucie patriotyczne i przy
wiązanie do swej ojczyzny.

W dniu 6 września br. harmonijny głos dzwonów 
popłynął uroczyście nad miastem i okolicą, głosząc 
radośnie szczególną, wyjątkową uroczystość parafii 
boguszowskiej. Na plebanię już od soboty -i przez 
całą noc przyjeżdżali księża: z Warszawy, Wrocła
wia, Wałbrzycha i Cieplic. Do kościoła, od wczes
nych godzin rannych w niedzielę, spieszyli wierni 
z Boguszowa 'i przyległych wsi i osiedli. Ks. Pro
boszcz z uśmiechem witał księży — swych kolegów, 
prowadził dlo obszernych pomieszczeń w plebanii, 
zapewniając wszyskim wygodny odpoczynek. Raz 
po raz wyglądał na ulicę, w stronę kościoła, ciesząc 
się, że wierni przybywają licznie, zapełniając ko
ściół po brzegi.

Punktualnie o go-dz. 11-tej rozpoczęło się nabo
żeństwo ’ w kościele. Najpierw Ks. Rysz, delegat do 
spi-aw pomocy Kościoła naszego w Ameryce dla 
kraju, dokonał poświęcenia ołtarza bocznego, zbu
dowanego wysiłkiem parafian ku czci Matki Bożej. 
Ołtarz jest rzeczywiście piękny, może trochę za 
mało zharmonizowany ż całością wnętrza, ale robi 
miłe wrażenie i z pewnością będzie pobudzał wy
znawców do gorętszej czci Matki Boga. Przy okazji 
poświęcenia ołtarza, Ks. Rysz wygiłosiił krótkie, 
okollicfcnościows kazianie, przypominając o niero
zerwalnej i zwartej jedności Kościoła Narodowego 
w Ameryce i w Polsce. Ta sama wiara, te same 
obrzędy, te same ideały religijne i społeczne, ten 
sam organizator Kościoła ś. p. Bp. Franciszek Ho- 
dur wskazują najdobitniej, że stanowimy jeden- 
i ten sam Kościół. „Jakże się cieszę — mówił Ks 
Delegat, że znalazłszy się po raz pierwszy w ży
ciu w Polsce, ojczyźnie mych ojców i mojej, czuję 
się tak dobrze jak w swej parafii z dalekiej Ame
ryki; czuję, że jesitem wśród swoich, że należę do' 
podwójnej rodziny, do tego .samego narodu i tego 
samego Kościoła; czuję otaczającą mnie zewsząd 
życzliwość, przyjaźń, sympatię; czuję wokół tę sa
mą atmosferę, w jakiej wychowałem się za ocea
nem; atmosferę Kościoła Narodowego. Nigdy nie 
zapomnę chwili pobytu w Polsce i me zapomnę też 
waszej miłej uroczystości, w której mi Bóg do

zwolił uczestniczyć. Życzę wam rozwoju parafii, 
a nade wszystko życzę opieki Bożej do spełnienia 
swych obowiązków, do dźwigania trudów pracy, 
do wytrwania w dobrym tak, aby we wszystkich 
waszych poczynaniach Bóg był uwielbiony a Naj
świętsza Jego Matka odbierała należną Je j cześć’'.

Po poświęceniu ołtarza Ks. dziekan J. Osmólski 
odprawił uroczystą sumę w asyście Ks. prob, Wa
silewskiego z Cieplic i Ks. Walczaka z Wrocławia. 
Ks, Dziekan pełną piersią śpiewał „W górę ser- 
ca“..., przypominając sobie zapewne, jak 14 lat 
temu, zakładał skromne podwaliny pod kwitnącą 
dziś parafię, jak z Boguszowa wędrował do Wał
brzycha, Cieplic, Mieroszowa, Leśnej k. Lubania, 
Wrocławia, Świdnicy, aby wszędzie dać początek 
placówkom Kościoła, Potem, po założeniu parafii, 
czuwał nad ich rozwojem, sfeirał się o dobrych 
i . wzorowych duszpasterzy, denerwował i martwi! 
każdym niepowodzeniem, cieszył się choćby naj
mniejszym sukcesem.

Możliwe, że Ks. Dziekan, w swej skromności, nie 
uważał swego ozynu za czyn wielki, godny uznania, 
nie mniej jednak Kościół cały nie może pominąć 
milczeniem -tej niezaprzeczalnej prawdy, że wszyst
kie placówki Kościoła naszego na Dolnym Siąisku 
zorganizował Ks. dziekan Jóizef Osmólski; nie tylko 
/zorganizował, lecz nadal ozuiwia nad ich rozwojem, 
Wispomaga długoletnim doświadczeniem, zabiega 
i troszczy się o nie jak kokosiz o .swe kurczęta.

„Dzięki składajmy Painu Bogu naszemu...” — 
brzimiał dalej głos celebransa. Widziałem jak na 
te słowa rozjaśniła śię twairz Ks. Proboszcza J . Ga
brysza. Pnący w parafii bogu-szTowskiej' poświęcił Ks. 
Proboszcz niajiczynniejsze lata życia. Działalność Jego 
nie należała wprawdzie dio ‘owych fajerwerk owych 
działalności, wybuchających niagłymt nzutem w górę, 
by po pewnym czaisie ‘zgasnąć na aawaze. Ks. Pro
boszcz pracował systematycznie, solidnie i wytrwale; 
spełniał swe obowiązki duszpasterskie w oodiziiennym, 
cichym trudzie skutecznie i należycie; wzmacniał 
duchowo, kształtował wewnętrznie, pobudzał i za
chęcał swych parafian do życia zgodnego z przyka
zaniami Boga, do miłości bliźniego, w której wyraża 
się najlepiej prawdziwe chrześcijaństwo. Teraz, w tę 
uroczystą rocznicę, nie pozostawało nic inhego, jak 
podziękować Bogu -za siłę do pracy oraz Jego dobroć, 
dziięki której przetrwał dni trudne, smutne i ciężkie 
i doczekał się chwil pogodniejszych, lepszej teraź
niejszości. Dziękował Bogu również za swych para
fian, stojących wiernie przy swym duszpasterzu, 
wspierających go materialnie i moralnie, budujących 
razem z nim ośrodek polskiego katolicyzmu w Bo
guszowie. Polecał idh Bogu prosząc, by doibfy Bóg 
otoczył ôpieką ich samych oraiz ich rodziny, by 
w zidroWiu i zadowoleniu wewlnętrznym spełniali 
swe obowiązki względem Boga i swego kraju.

W atmosferze podniosłej modlitwy, radosnego dzięk
czynienia, upłynęła uroczysta Msża św., zakończona 
błogosławieństwem Najśw. Sakramentem i kazaniem. 
Po Sumie księża i wierni wylegli przed kościół, wy
pełniając cały plac oraz część ulicy. Z podziwem za
trzymywali się przypadkowi przechodnie, a w ich 
oczach można było wyczytać sł«wa: „jakże dużo osób 
w inasizym mieście należy do parafii Kościoła Naro
dowego? ...aniśimy o tym wiedzieli, ani przypusz
czali...”
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M I L E N I U M
(ciąg dalszy ze str. 19)

SPISEK  PRZECIW KRÓLOWI

Zatem Polska znowu stała się królestwem
— wróciła dawna świetność i niepodległość. 
Chociaż — ogólnie mówiąc —  koronacja z łas
ki silnego papiestwa upoważniała Rzym do in
gerencji w sprawy polskie, a nawet do podpo
rządkowania kraju obcym wpływom, to jed
nakże w tym jednym jedynym w dziejach 
Polski wypadku przyjaźń z kurią rzymską by
ła podstawą siły. Nic dziwnego, że Bolesław 
Śmiały starał się wywiązać sumiennie z soju
szu z Grzegorzem VII. Stworzył silny blok 
polsko-węgierski, który poważnie zagroził pa
nowaniu Henryka IV.

Ale królowi niemieckiemu udało się odkryć 
słabe strony naszego monarchy. Bolesław miał 
brata, Władysława Hermana, który czuł się 
pokrzywdzony ograniczeniem władzy tylko, 
do Mazowsza. Henryk IV podburzył Włady
sława przeciw bratu i przyobiecał pomoc. Za
wiązał się spisek przeciwko królowi, w któ
rym brał udział m. in. biskup krakowski, Sta
nisław. Bolesław stłumił bunt, spiskowców 
ukarał. Biskup Stanisław ze Szczepanowa zo
stał skazany na obcięcie członków. Tak ten 
rodzaj kary, jak i miano „zdrajcy’’ (traditor) 
nadane biskupowi przez prawie współczesnego 
mu kronikarza, Galla Anonima, oznacza nie
dwuznacznie, że Stanisław ze Szczepanowa 
został ukarany za zbrodnię stanu, za bunt 
przeciw królowi, sprzymierzeńcy papieża.

jKara była słuszna, lecz w danym wypadku 
nie należało je j stosować, bo wrogowie Bole
sława tylko na to czekali. Król niemiecki, 
zwolniony z klątwy, zmobilizował siły, poparł 
buntowników w Polsce, a następnie wysłał 
swą armię pod wodzą Władysława Hermana, 
który po wykryciu spisku zbiegł do Niemiec, 
a teraz wracał, by zająć miejsce brata. Plan 
cesarski został zrealizowany szybciej, niż się 
spodziewano. Otoczony zewsząd wrogami Bo
lesław umknął na Węgry (1079), by tam zor

ganizować wyprawę dla odzyskania tronu, 
ale zginął zamordowany ręką sprawców wy
gnania.

Polskę zalały wojska niemieckie. Usunięto 
wszystkich biskupów mianowanych przez Bo
lesława, a na ich miejsce Herman mianował 
Niemców. Metropolitą w Gnieźnie został Nie
miec, Henryk. Zwycięstwo antykrólewsk i ch 
sił w Polsce zabezpieczyło cesarza od granic 
wschodnich i przyczyniło się do klęski papie
ża Grzegorza VII. W nagrodę za kolaborację 
z Niemcami Władysław Herman otrzymał za 
żonę siostrę cesarza Henryka IV, Judytę.

HISTORIA I LEGENDA

Te ostatnie fakty wiążące życie kościelne 
w Polsce z ówczesną polityką międzynarodo
wą są zgodne z prawdą historyczną, a nie 
z pobożną legendą. Mimo sprzeciwu ludzi 
przyzwyczajonych do kultu świętego męczen
nika Stanisława, musimy powiedzieć, że kult 
ten jest niesłuszny. Gorliwym katolikom 
rzymskim należy tu przypomnieć,- że papież 
papieży, naj fanatyczniej szy obrońca wolności 
Kościoła przed samowolą panujących — ja 
kim był Grzegorz VII, nigdy nie potępił Bole
sława Śmiałego, ani nie wziął w obronę „umę
czonego” Stanisława.

Ażeby zrozumieć przyczynę wielkiego kultu 
św. Stanisława, należy pamiętać, że jest 
dwóch Stanisławów. Jeden — historyczny, 
zdrajca i buntownik, a drugi ;— legendarny, 
święty i zamęczony. Nie mają oni ze sobą nic 
wspólnego — oprócz imienia. Stanisław histo
ryczny żył naprawdę w X I wieku, Stanisław 
legendarny nigdy naprawdę nie istniał, a ży
wot swój zawdzięcza legendzie powstałej 
w X III wieku na zamówienie nowej polityki 
kościelnej w Polsce.

Legenda o świętym biskupie męczenniku za 
„wolność Kościoła” była potrzebna hierarchii 
rzymsko-katolickiej dla uświęcenia je j anty- 
narodowej działalności w naszym kraju 
w okresie rozbicia dzielnicowego i później.

„NASZE POSŁANNICTWO"
winno się znaleźć w każdym domu polskiego katolika
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P O Z N A Ń

W dniu 1 listopada br. o godz. 12-ej w po
łudnie na cmentarzu Junikowo pod Poznaniem 
rozpoczęła się msza św. połowa za zmarłych 
celebrowana przez ks. dr A. Naumczyka w asyś
cie księży Walczaka i Apczyńskiego (zdj. 1). 
Zradiofonizowany przez Polskie Radio teren 
przed kaplicą cmentarną zalegała rzesza wier
nych z Poznania biorąca czynny udział w nabo
żeństwie przez zgodny śpiew. Wielu z obec
nych po raz pierwszy brało udział we mszy 
św. odprawianej w języku liturgicznym pol
skim. Zaciekawienie połączone z miłym zdzi
wieniem — jak mi później opowiadano —  było 
powszechne, zwłaszcza, że rzymsko-katoliccy 
księża zapowiedzieli z ambon przed południem, 
by nie brać udziału w nabożeństwie „heretyc
kim’’. „Gdzież tu herezja? — mówili ludzie 
wracający z cmentarza —  ta sama msza, ten 
sam krzyż, ta. sama ewangelia i jakże budu
jące kazanie! Tego pobytu na cmentarzu nie 
zapomnimy długo”.

Po mszy św. wygłoszone zostało kazanie oko
licznościowe do rzeszy liczącej ponad 3.000 lu
dzi, a po komunii i krótkiej przerwie rozpo
częła się tradycyjna procesja błagalna alejami 
cmentarza. Wzięło w niej udział około 2.500 
wiernych. Słowa pieśni za zmarłych na prze
mian śpiewanej z orkiestrą i przeplatane mo
dlitwami kapłana brzmiały donośnie, ulatując 
w bezwietrzną, słoneczną dal — ufamy — do 
tronu Boga miłosiernego, który sam jeden bę
dzie sędzią żywych i umarłych.

Przystawali napotkani po drodze ludzie, za
stanawiali się chwilę, czasem się między sobą 
naradzali i... przyłączali się do procesji, która 
ciągle rosła w ilość (zdj. 2).

Na zakończenie jeszcze raz przemówił kaz
nodzieja. Mówił o wymowie krzyża stojącego

nad grobem, mówił o poglądzie Kościoła Pol- 
skoJKatolickiego na życie, śmierć i pozagrobo
wą przyszłość. „Kościół nasz, podobnie jak 
Chrystus za swego ziemskiego żywota nikogo 
nie sądzi. Bożą a nie ludzką rzeczą jest sądzić. 
Dlatego też nie odmawiamy nikomu pogrzebu 
kościelnego, od nikogo, nie żądamy za .tę posłu
gę zapłaty. Każdy, po czyjej głowie spłynęła 
woda chrzcielna ma prawo również do pogrze
bania w poświęconej ziemi...”

' Pieśnią do Matki Boskiej zakończono ponad 
trzygodzinne modły na cmentarzu w Pozna
niu.

Wracaliśmy do domu utrudzeni, ale prze
świadczeni, że praca nasza była pożyteczna
i dla ludzi i dla Kościoła. Tak sądziliśmy my, 
przyjezdni i tak niewątpliwie myślał miejsco
wy proboszcz. Jego pracy i wysiłkom włożo
nym w przygotowanie uroczystości wyraźnie 
Bóg błogosławił.

KS. J . M

26



MGR IN 2. M IKO ŁA J ORL1CKI

KONSPEKT ASTRONOMICZNY
ANATOMIA SŁOŃCA

Ośrodek światowy III Międzyna
rodowego Roku Geofizycznego w 
Fort Belyodr (USĄ) doniósł o zabu
rzeniu' pola radiomagnetyczn ego w 
związku z potężnymi wybuchami 
na Słońcu.

Jeszcze za czasów zamierzchłych 
ludzkość interesowała się. budową 
Słońca, któremu zawdzięczamy ży
cie na Ziemi. Rola Słońca dla ży
cia ziemskiego jest tak zasadnicza 
że należy dać chociaż krótki opis 
anatomii Słońca.

Słońce jest olbrzymią kulą gazo
wą o promieniu 697130 km. Średni
ca Słońca jest o 109 razy większa 
od średnicy Ziemi. Masa Słońca jest 
332000 razy większa od masy Zie
mi. Kążdy przedmiot przeniesiony 
(o ile to byłoby możliwe) na po
wierzchnię Słońca, byłby cięższy 27 
razy. Gęstość materii, z której skła,- 
da się Słońce, wynosi 1,4 w stosun
ku do wody. Słońce obraca się do
okoła twej osi z zachodu na wschód 
i jeden obrót trwa 25 dni na rów
niku, zaś w okolicach biegunowych 
około 30 dni. O wirowym ruchu do
wiadujemy się z ruchu plam, które 
przesuwają się po jego powierzch
ni. Plamy te ukazują się bądź w 
większej, bądź w mniejszej ilości, a 
całkowity okres ukazywania się 
plam wynosi 11 lat. Temperatura 
Słońca ma 6000°. Temperatura we 
wnętrzu Słońca osiąga 20 000 000°.

Widzialna powierzchnia Słońca — 
fotosfera, ma wygląd ziarnisty (gra
nulacje). Fotosfera jest otoczona 
cienką warstwą tzw. chromosfery.
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Podczas zaćmienia obserwować moż
ną języki* świetlne tzw. protuberan
cje, które wychylają się z chromo
sfery. Wówczas także widoczna jest 
ponad chronosferą, tzw. korona sło
neczna. Odległość Ziemi od Słońca, 
wynosząca średnio 149 228 000 km, 
ulega pewnym wahaniom ze wzglę
du na eliptyczną drogę Ziemi. Naj
bliżej Słońce znajduje się dnia 3 
stycznia (146 990 000 km), najdalej 
w dniu 2 lipca (151 990 000 km). 
Słońce przesuwa się wraz z całym 
swym układem w kierunku, 
gwiazdobioru Herkulesa.

Słońce wypromieniowuje prze
ogromną ilość ciepła i światła. 
Obliczono, że promieniowanie Słoń
ca wynosi 2.1028 kalorii, (czyli 2.1035 
ergów) na minutę. Tą ilością można 
by zagotować i przekształcić w 
parę 18 milionów km3 wody o tem
peraturze 0". Jest to w przybliżeniu 
objętość Oceanu Lodowatego (16,9

min. km3). O kolosalnośei promie
niowania Słońca można podać przy
kład: z każdego metra kwadrato
wego swej powierzchni emituje ono 
promieniowanie o mocy 60 000 kilo
watów, zaś moc całego promienio
wania Słońca wynosi 4.1023 Kw. Zie
mia przyjmuje swą zwróconą ku 
Słońcu powierzchnią mniej niż jed- 
nądwumiliardową część' tego, co 
Słońce wypromieniowuje w prze
strzenie Wszechświata. Słońce nie
przerwanie wypromieniowuje swą 
energię już od kilku miliardów lat. 
Obliczenia pokazują, że Słońce traci 
co sekundę 4 000 000 ton swej masy. 
Ale ta przechodząca wszelkie wy
obrażenia ogromna ilość stanowi zni
komo małą część całej masy Słońca.

Otóż — wybuchy na powierzchni 
Słońca są ściśle związane z tworze
niem się plam słonecznych. Należy 
rozróżniać dwie formy tych erupcji 
(wybuchów). Pierwsza — to protu
berancje, olbrzymie fontanny gazo
we na powierzchni Słońca, osiąga
jące wysokość do 1,5 miliona km. 
Składają się z wodoru i gazów 
wapnia. Druga — protuberancje 
niezwiązane z wypromieniowaniem 
materii Słońca: występują w zgru
powaniach plam słonecznych chro
mosfery.

Protuberancje wyrzucają w prze
strzeń Kosmosu cząstki materii, któ
re po osiągnięciu atmosfery Ziemi 
wywołują zaburzenia magnetyczne
i najsilniejsze światło zorzy polar
nej.

Interesujące to zagadnienie będą 
starać się wyjaśnić uczeni jeszcze 
podczas Roku Geofizycznego.

U w a g a !  — Do artykułu „Konspekt Astronomiczny" w numerze 3 „Naszego Posłannictwa" z bieżącego 
roku zakradł się błąd, za który przepraszamy naszych czytelników i podajemy sprostowanie:

str.
12
13

w iersz

1 od dołu 
10 od dołu

jest
583,92 dni 
88,02 lat

winno być

225 dni 
84,02 lat

»NASZE POSŁANNICTW O
PISMEM POLSKICH KATOLIKÓW
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K O M U N I K A T
o przejmowaniu kapłanów i alumnów 

do Kościoła Polsko-Katolickiego

Uprzejmie podajemy do wiadomości, że przyjmujemy w poczet du
chownych naszego Kościoła ludzi, którzy będą chcieli pracować wśród 
Polaków w kraju i zagranicą nad rozszerzeniem i umocnieniem katoli
cyzmu w polskiej formie.

W  zgłaszaniu się mają pierwszeństwo duchowni, którzy ukończyli stu
dia filozoficzno-teologiczne i są czynnymi lub z przyczyn od siebie nieza
leżnych nie mogącymi wykonywać swych czynności kapłanami. Mogą 
się zgłaszać sami lub z całymi swymi parafiami. Także grupy wiernych 
pragnące osiągnąć swe religijne cele w Kościele Polsko-Katolickim mogą 
ubiegać się w Kurii Biskupiej o pozwolenie na założenie parafii polsko- 
katolickiej.

Przyjmujemy również studentów, alumnów seminariów duchownych, 
którzy zmuszeni byli przerwać swe studia. Po przedłożeniu odpowiednich 
świadectw skierowani będą na właściwy rok studiów.

Kandydaci zgłaszający się do stanu duchownego winni przedłożyć:
a) metrykę urodzenia,
b) świadectwo dojrzałości (matura lub inne równorzędne świadectwo 

ukończenia szkoły średniej, chociażby nie uprawniające do odby
wania studiów wyższych).

c) świadectwo lekarskie o stanie zdrowia,
d) podanie, życiorys i dwie fotografie.
Kandydaci zostaną zaproszeni do Kurii Biskupiej, a w odpowiednim 

czasie będą skierowani na studia filozoficzno-teologiczne w Chrześcijań
skiej Akademii Teologicznej lub do Seminarium Kościoła Polsko-Kato
lickiego w Warszawie.

Akademia jest wyższą uczelnią państwową, studia trwają cztery la
ta, a absolwenci mają prawo ubiegać się o stopnie naukowe. Zapewniony 
internat.

Zgłoszenia należy kierować na adres: Kuria Biskupia Kościoła Pol
sko-Katolickiego, Warszawa, ul. Wilcza 31.

Serdecznie zapraszamy.
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