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NASZE POSŁANNICTWO
R. III W arszaw a, L ip iec -S ierp ień  1959 r. 7-8

W dniu 5 lipca 1959 r. w starej katedrze 
Św. Gertrudy w Utrechcie (Holandia) odbyła 
się konsekracja Ks. Biskupa Elekta dr. Ma- 
ksymiliana EóHego, który został przez IV Sy
nod Kościoła Pólśko-Katolickiego wybrany na 
Biskupa-Ordynariusza Kościoła w P.R.L.

Aktu konsekracji dokonali: Pierwszy Biskup 
Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła 
z Ameryki, Ks. dr Leon Grochowski, Arcybis

kup Andrzej Rinkel — przewodniczący epis
kopatu Kościoła Starokatolickiego, Ks. Biskup 
dr Urs Kury ;— biskup Kościoła Starokatolic
kiego w Szwajcarii, przy współudziale Ks. 
Biskupa van der Oord, oraz Ks. Biskupa dr. 
P. J. Jansa.

Sprawozdanie z uroczystości konsekracyjnej 
zamieścimy w najbliższym numerze „Naszego 
Posłannictwa”.



Przewielebnym i Drogim Braciom Kapłanom, Radom Parafialnym i wszystkim, którzy prze
słali mi gratulacje i życzenia z okazji mojej elekcji na biskupa ordynariusza Kościoła PoIt 
sko-Katolickiego i z okazji przyjęcia przeze mnie sakry biskupiej w Utrechcie składam 
serdeczne podziękowanie staropolskim „Bóg zapłać” i ze szczerego serca im błogosławię.

Warszawa, dnia 20 lipca 1959 r. Biskup Ordynariusz Kościoła
Polsko-Katolickiego w P.R.L. 

t  dr Maksymilian Rode

IV SYNOD KOŚCIOŁA POLSKO-KATOLICKIEGO W WARSZAWIE
B. Pałac Prymasowski w Warszawie ma swo

je tradycje i dawne czasy pamięta. Pamięta 
.nie tylko interregnum, kiedy prymas Kościoła 
rzymskiego sprawował rządy w Państwie, pa
mięta również, kiedy lud warszawski walcząc
0 wolność w czasie insurekcji kościuszkowskiej 
domagał się głowy prymasa za zdradę ojczyzny 
na rzecz rosyjskiego cara.

W dniach 16 — 17 czerwca br. zebrali się 
w tym  pałacu przedstawiciele .Kościoła polsko- 
katolickiego z całej Polski wraz ze swoimi du
chowymi przewodnikami. Zebrali się, aby zro
bić obrachunki z przeszłością, naczelne władze 
Kościoła powołać i nakreślić program pracy 
na przyszłość.

W pięknie przystrojonej sali kolumnowej, 
udekorowanej w barwy narodowe, na ścianie 
frontowej widniał portret Pierwszego Biskupa 
Ks. Franciszka Hodura, — wielkiego Polaka
1 reformatora, który idei złotego wieku o una
rodowieniu Kościoła dał realny kształt.

Gdy patrzyłem na ten portret zawieszony 
w sali kolumnowej b. Pałacu Prymasowskiego, 
gdzie jeszcze przed 30 laty wisiały portrety
Uchańskich, Radziejowskich, Podoskich, Bra- Otwierając Synod, Ks. Biskup Julian Pękala
nickich, Poniatowskich i innych udzielnych odmówił modlitwę do Ducha Św. z prośbą
książąt rzymskiego Kościoła, przypomniał mi o błogosławieństwo, po czym zaproponował
się Słowacki, gdy pisał o duchu wiecznym re- skład osobowy prezydium, który Izba Syno-
wolucjoniście, który szuka coraz doskonalszych dalna przyjęła przez aklamację,
form życia. przewodniczącego I sesji Synodu został

Rewolucja to nie tylko ekonomika, prawo powołany Ks. Jubilat Janik, na sekretarzy zaś
własności czy uspołecznienie przemysłu, rewo- ks. dr Antoni Naumczyk i ks. Bolesław Sikor-
lucja to rewizja wartości, to rewolucja ducha ski. W imieniu komisji mandatowej ks. T. Ma-
ludzkiego. „Powiedziano w Starym... a ja wam jewski ogłosił, że w sali znajduje się 104
powiadam”... i ta rewizja ludzkich wartości uprawnionych członków Synodu duchownych
trw a do dzisiaj i trwać będzie zawsze. Tylko i świeckich. Przewodniczący sesji synodalnej
Boskie sprawy są ponadczasowe. Ten zawieszo- ks. Jubilat Józef Janik odczytał na wstępie
ny w sali kolumnowej portret syna chłopskiego uchwałę rozszerzonego plenum Rady Kościoła
spod Krakowa, który całe swe życie ofiarne z dnia 9.VI.59 r. powołującą ks. dr Maksymilia-
poświęcił dla dobra i szczęścia polskiego ludu, na Rodego dotychczasowego Wikariusza Gene^
jest żywym symbolem i potwierdzeniem per- ralnego Kościoła na urząd Biskupa Ordynariu-
manentnej duchowej rewolucji, .. sza i przedstawił tę uchwałę IV Synodowi do

Prezydium Synodu
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zatwierdzenia. Zgromadzeni po
wstali z miejsc i długotrwały
mi oklaskami zaaprobowali 
uchwałę Rady Kościoła dając 
wyraz swojej radości i zado
woleniu. Głosowanie formalne 
wybór ten jednomyślnie po
twierdziło.

O życiu Kościoła w minio
nym okresie międzysynodalnym 
mówił w swym referacie ks. 
Biskup Pękala. Zadanie n :e by
ło łatwe, dlatego i obraz życia 
Kościoła nie był może pełny, 
ukazywał jednak blaski i osiąg
nięcia,

Tego dnia jeszcze programo-
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Widok na  salę obrad

Niewias ty-delegatki brały także czynny udział

wy referat wygłosił ks. Biskup
— Elekt M. Rode. Zastrzegł się 
na wstępie, że jest daleki od 
utopii czy fantazji. Jednak po 
bliższym zapoznaniu się z du
chowym i materialnym stanem 
Kościoła realnie ocenia jego 
sytuację w obecnym czasie. 
Z wiarą i optymizmem widzi 
przyszłość Kościoła i nie spoty
kane dotąd perspektywy jego 
rozwoju. Przytoczył wiele cyfr 
i faktów ilustrujących słuszność 
tego stanowiska. Wiara uzasad
niona logicznym rozumowaniem 
udzieliła się słuchaczom, czemu 
dali wyraz gorącymi Oklaska

mi. Mówił ks. Biskup także o 
wrażeniach z Ameryki, skąd 
wrócił przed tygodniem, i pozy
tywnie ocenił rolę Kościoła Na
rodowego wśród Polaków w 
Stanach Zjednoczonych. Gdy 
podkreślił, że bliżej poznał ten 
Kościół na obczyźnie, a zetk
nąwszy się nie tylko z pierw
szym biskupem ks. Leonem 
Grochowskim, lecz z ducho
wieństwem i wiernymi przeko
nał się naocznie, że łączą nas 
nie tylko wspólne zasady wiary 
i moralności, lecz i wspólna 
tradycja kościelna, wspólnota 
krw i i narodowej kultury, to 
wniosek o jedności Kościoła w 
Ameryce i w Polsce był już 
tylko logicznym następstwem.

.u. -3*8* l i i S

Siostra Franciszkanka wśród księży
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Po raz drugi zabrzmiała sała 
oklaskami i owacjom nie było 
końca. Nie trzeba było nikogo 
przekonywać, ani wniosku uza
sadniać. Są prawdy oczywiste 
potwierdzone przez codzienne 
życie.

Jedność Kościoła Polsko-Ka- 
tolickiego w P.R.L. i Polskie
go Narodowego Kościoła K a
tolickiego w Ameryce i w Ka
nadzie w świętej wierze kato
lickiej opartej na Piśmie Św. 
i Tradycji, opartej na nauce 
i u-hwałsch Soborów Po
wszechnych i wspólnych Syno
dach Kościoła Narcdowe^o sta
ła się rzeczywistością.

Niezależne od siebie Naczelne Władze Koś
cioła administrujące Kościołami w Polsce 
i w Ameryce powołane przez Synody będą re
alizowały tę jedność w braterskiej współpra
cy zgodnie z przepisami prawa danego kraju.

Wzruszającym momentem był pocałunek 
braterski między Pierwszym Biskupem Leo
nem Grochowskim i Ks. Biskupem Elektem 
dr M. Rodem, który jakby symbolizował nie 
tylko szczerzą przyjaźń, lecz i duchową jed
ność w Chrystusie, w Kościele i w Narodzie.

,Ks. Biskup L. Grochowski w swym prze
mówieniu podkreślił historyczne znaczenie te
go faktu oraz rolę Kościoła Narodowego 
z Ameryki i jego przewodników w organizo
waniu Kościoła w Polsce. „Nie chcemy kifero- 
wać Kościołem w Polsce” — mówił Ks. Bp.

V.*' 'fm i

■
Pojednanie Kościołów..

Złożenie wieńców na grobie ś. p. Ks. Biskupa J. Padewskiego

Grochowski, „ani ingerować w jego sprawy 
wewnętrzne, ale z całej duszy pragniemy wam 
pomóc. Pragniemy, aby Ojczyzna naszych 
Ojców wyzwoliła się z watykańskiego zaboru 
dusz, aby poznała Chrystusa i tylko Jego: 
obrała za swego Pana i Zbawiciela. Zdajemy 
sobie sprawę — mówił Ks. Biskup, że tu nad 
Wisłą, gdzie lud polski mieszka, jest przysz
łość wolnego Kościoła i tli zwracają się dzi
siaj oczy setek tysięcy wyznawców Kościoła 
Narodowego z Ameryki z gorącym życzeniem, 
aby się ten Kościół rozwijał i spełnił wyzna
czone przez Opatrzność zadanie”. Żywo reago
wała sala na przemówienie Ks. Biskupa i dłu
go oklaskiwała go z radością.

Odczytano wiele nadesłanych depesz z Ame
ryki i z Polski od biskupów, kapłanów, orga
nizacji kościelnych oraz poszczególnych osób.

Treść ich zebrani przyjęli rzę
sistymi oklaskami.

Przez aklamację również 
przyjęto treść depeszy do Pre
miera Józefa Cyrankiewicza, 
Ministra Sztachelskiego, Dy
rektora J. Lecha i Przewodni-, 
czącego Prezydium Stołecznej 
Rady Narodowej w Warszawie 
Zygmunta Dworakowskiego, 
którą zaproponował Ks. Bis
kup Elekt Maksymilian Rode 
w następującym brzmieniu:

„IV Synod Zwyczajny Koś
cioła Polsko-Katolickiego obra
dujący w Warszawie ma zasz
czyt przesłać Panu P re
mierowi wyrazy głębokie
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go uszanowania -i zapewnienie, że Kościół 
nasz realizując swoje religijne posłannictwo 
pragnie jak najlepiej ^służyć również Narodo
wi Polskiemu i pomagać wydatnie Rządowi 
w pracy nad rozwojem gospodarczym i kultu
ralnym  oraz nad bezpieczeństwem naszego 
k ra ju ”.

Depeszę tę podpisało prezydium Synodu.
Wybór biskupa i uchwała o jedności Koś

cioła — dwa zasadnicze akty były owocem 
pierwszego dnia obrad Synodu. Akty te nie
wątpliwie zaważą na losach Kościoła i jego 
przyszłości, a według znaków na niebie i na 
ziemi już pozytywnie zaważyły.

Mszą Sw., którą odprawił Ks. Bp. Leon Gro
chowski za zmarłych biskupów i kapłanów 
i świeckich, którzy budowali nasz Kościół 
w trudzie i upaleniu i ze znamieniem wiary 
zasnęli w Panu, i kazaniem Ks. Red. E. Nar- 
buttowicza zakończono ten owocny dzień.

Nazajutrz po nabożeństwie i nauce w  koś
ciele zgromadzili się znowu wszyscy w sali 
kolumnowej Pałacu Prymasowskiego. Obok 
czarnych sutann kapłanów widniały jasne 
ubrania świeckich, a nie rzadko i suknie ko
biece, gdyż niewiasty, jako prawne delegatki, 
uczestniczyły w  Synodzie. Kobiety pracują, 
walczą, budują Kościół, rzeźbią duchowe obli
cze swych dzieci, decydują też o losach 
i przyszłości Kościoła na równi z mężczyzna
mi. I słusznie.

Dzień był wypełniony sprawozdaniem ko
misji synodalnych i dyskusją nad referatami. 
Mówiono o wszystkim: o Kościele, o człowieku 
i różnych przejawach jego życia społecznego,

moralnego i kościelnego. Zabierali głos kapła
ni i świeccy, dyskutowali i polemizowali. Prze
wodniczył obradom Ks. Bp. Elekt M. Rode. 
Prowadził, wyjaśniał, hamował, był motorem 
i duązą tego społecznego organizmu.

Żywą dyskusję wywołał projekt prawa ka
nonicznego, któr,y przedstawił Synodowi prze
wodniczący koniisji organizacyjnej Ks. dr An
toni Naumczyk. Prawo kanoniczne zostało 
w zasadzie przyjęte, powołano jednak komisję 
celem dokonania pewnych poprawek.

Dzień zbliżał się ku końcowi i kończyły się 
obrady. Ks. Bp. Elekt dr M. Rode dziękował 
w serdecznych słowach Pierwszemu Biskupowi 
Ks. Leonowi Grochowskiemu za współudział 
w Synodzie, za braterską pomoc i rady. Dzię
kował też innym członkom delegacji Kościoła 
Narodowego z Ameryki: Biskupowi — Elek
towi dr. B. Goławskiemu, Ks. W. Sieńce i pa
nu mec. Gaździe. Dziękował również swoim 

współpracownikom z Kurii Bis
kupiej, kapłanom i świeckim za 
ich pracę i trud, za troskę i mi
łość dla Kościoła. Zapewnił zeb
ranych, że jego najgłębszym 
pragnieniem jest służba Bogu 
Najwyższemu i Narokowi P ils 
kiemu w wolnym Kościele. Za
pewnił, że niczego nie pragnie, 
tylko potężnego Kościoła, który 
powstanie z twórczej i ofiarnej 
pracy kapłanów i świeckich w 
bratniej zgodzie i jedności, że 
chce być dla każdego oicem, 
bratem i przyjacielem. Gorący
mi oklaskami przyjęli zebrani 
słowa Ks. Biskupa Rode^o.

Ks. Bp. Grochowski w końco
wym przemówieniu złożył na 
ręce Ks. Bp. Elekta 'M. Ro- 

dego serdeczne życzenia Kościołowi i Błogo
sławieństwa Bożego życzył nowoobranemu 
zwierzchnikowi Kościoła w Polsce w Jego 
trudnej i odpowiedzialnej pracy. W czasie 
przemówienia Ks. Biskup był wyraźnie wzru
szony i to wzruszenie udzieliło się wszystkim.

Uroczystym nabożeństwem dziękczynnym, 
które odprawił ,Ks. Bp. Elekt Maksymilian 
Rode, zakończono IV Synod zwyczajny Kościo
ła Polsko-Katolickiego.

Wszyscy uczestnicy Synodu byli przekona
ni, że się dokonał w życiu Kościoła jakiś wiel
ki akt, który będzie miał wpływ nie tylko na 
życie Kościoła, lecz i historię Narodu. Dzieje 
bowiem naszego Narodu są związane z katoli-
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eyzmem. Czy ktcTchce, czy nie chce ten impor- ne przed każdym myślącym Polakiem ria pro-
towany z Wioch katolicyzm rzymski fatalnie gu nowego Tysiąclecia.
zaważył na historii pierwszego tysiąclecia na- Kościół nasz jest awangardą apostolskiego
szej ojczyzny. katolicyzmu i dlatego z wiarą j  ufnością wcho-

Naród nasz w swej olbrzymiej większości dzimy w nowy etap naszej walki o religijną
jest katolicki. Czy jednak będąc katolickim suwerenność polskiej duszy,
musi być rzymskim, a suwerenne państwo ma Bóg, bez woli którego nic się na święcie nie
być nadal nadwiślańską prowincją kościelną dzieje, błogosławił dotąd naszej pracy i bę-
— oto pytanie, które stawia życie współczes- dzie błogosławił dalej.

TADEUSZ APCZYŃSKI

N A Z E W
T)IĘK!NA i uwielbiana jesteś Maryjo, gdy 
-*■ uśmiechasz się srebrzyściej od łanów doj
rzałego żyta, kiedy patrzysz wzrokiem bar
dziej złotym niż pochylone ciężarem kłosy 
pszenicy u Twoich stóp.

Jeszcze w ' nabrzmiałych ziarnem kłosach 
dźwięczy pieśń majowa, rapsodia naszych tru 
dów, usiłowań, a już czas żąć i zbierać dojrza
łe plony.

Jeszcze słyszysz głos Anioła zwiastującego 
Ci wielką nowinę, a już Bóg bierze Cię do 
siebie jako swoje wielkie i nieocenione dzie
ło — Matkę Syna Bożego, matkę rozległych 
łanów serc ludzkich.

O Maryjo, bądź błogosławiona plonem na
szego trudu, złotymi kłosami miłości.

Jakże uwielbiona dusza człowieka, gdy na 
równi z Tobą może do stóp Boga Ojca za
nieść nasze serca pełne miłości Bożej.

Żniwa w pełni. Zbieramy plony naszych ca
łorocznych trudów. Zbieramy też nasze plony 
miłości Bożej.

Bóg bardzo ceni człowieka, jako swój obraz 
i podobieństwo — nie zniewala naszej woli, 
nie zmusza nas.

Zwiastowanie jest zadziwiającym obrazem 
tej czci Boga do Maryji, a tym samym dla 
Człowieka. Ten szacunek dla człowieka, uzna
nie jego wolnej woli to także jedna z tajem 
nic Bodego zamysłu wobec nas. Stad wniosek, 
że człowiek który nie szanuje bliźniego nie 
szanuje także Boga. I tu  leży 'źródło najwięk
szego nieporozumienia. Człowiek nie uznaje 
czy też nie chce szanować człowieka, a nie wie
0 tym, że tym samym jest niezdolny czcić Bo
ga, co więcej, także siebie jako obrazu Boże
go. Piekłem ziemskim jest nienawiść żywiona 
w stosunku do innych ludri, brak czci i sza
cunku, a przede wszystkim zanik miłości. Móc 
pochylić się i uczcić człowieka w tym, co jest 
jego świętością, co uzyskał za cenę wielkiego 
trudu i wyrzeczenia, to piękny a zarazem
1 najgłębszy akt czci oddany Bogu.

Ukłon Anioła przed Maryją i Maryji przed 
Aniołem, nieba przed ziemią,i ziemi przed nie-

M A R Y I
bem powinniśmy zawsze mieć w pamięci. Tak 
Bóg pochyla się przed człowiekiem w szacun
ku i miłości dla niego i dla jego dobrej woli. 
Mamy wolny wybór i Bóg chce abyśmy w ten 
sposób odpowiadali na Jego oczekiwanie. 
Pragnąłby nieraz człowiek, aby Bóg łamał je
go wolę. Przytacza się nieraz bezsilność chrze
ścijaństwa. Mimo nakazu miłości są krzywdy 
społeczne, wojny i kataklizmy dziejowe. Po
wstaje tu tragiczne pytanie: dlaczego Bóg mil
czy; dlaczego nie karze, zła? Bóg nie milczy, 
ale ustawicznie działa w święcie — działa czę
sto niespostrzeżony -— to raczej człowiek milczy 
gdy Bóg przemawia, albo nie słyszy lub sły
szeć nie chce. Bóg działa łaską, działa przez 
znaki świętości, przez heroizm cierpiących, 
przez rozum i rady Ducha św. Ale Bóg nie 
czyni z ludzi niewolników. To pvcha ze skar
bu wolnej woli uczyniła narzędzie przemocy, 
zrodziła przekonanie, że ludzie stanowią po
czątek i koniec wszystkiego.

Wciąż bowiem staje przed nami pytanie: 
Boga lub nie Boga. Zależnie od tego co wy
bieramy, ponosimy następstwa wyboru. Ale 
Bóg czeka— nie zniewala nas. Czeka by czło
wiek dał odpowiedź na jego wezwanie. Do 
czego wzywa nas Bóg? Maryję Bóg powołuje 
na matkę Syna Swego; ma wziąć udział 
w dziele odkupienia. Nas także powołuje do 
wysokiej godności i czeka na nasze przyzwo
lenie. Każdy ma coś tworzyć, ma tworzyć co 
jest piękne, szlachetne, święte, dobre, spra
wiedliwe, ogarniające świat miłością. Przez 
nas ma się tworzyć coś co początkiem sięgać 
ma Boga. Bóg wzywa nas do świętości, która 
jest najwyższą' doskonałością ludzką, tak jak 
Maryję wezwał do najwyższej roli do jakiej 
człowiek w planach Boga może być zdolny. 
Póg czeka na nasze „niech mi się stanie we
dług słowa Twego’’.

Ale my najczęściej milczymy, albo buntuje
my się. I tu leży nasz tragizm i niedola ludz
ka. To jest ten wielki dramat, w którym 
uczestniczymy, bo wszystko co dzieje się w hi
storii świata, czy w życiu naszym osobistym
— wynika ze sprzeczności między celami ja 
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kie Bóg dla nas upatrzył, a jakie my sobie sa
mi wybraliśmy. Kto nas wyzwoli od pychy 
nienawiść rodzącej?... A nienawiść jest zarze
wiem wojny, zniszczeń i śmierci. O co woła 
świat wśród kłębowiska współczesnych kon
fliktów?
■ Na to pytanie odpowiedziała Maryja Anio

łowi „niech mi się stanie według słowa Twe
go”.

Świat i ludzie spragnieni są powiewu dobra 
i miłości, świętości wśród ludzi. Świat za tym 
„wzdycha w zdychaniem '  niewymownym”. 
I oto znowu staje przed naszymi oczyma ta
jemnica wieczoru w Nazarecie z jej istotnym 
sensem. Zdarzenie, które raz miało miejsce 
w małym domku Maryji, dokonywa się ciągle 
po dzień dzisiejszy w duszach ludzkich. Bóg 
schodzi do człowieka, puka do niego i oczeku
je odpowiedzi na wezwanie do uczestnictwa 
w swym życiu Bożym.

M aryja Matka wspiera każdą duszę, która 
przyzwala Bogu na to, by na świecie rodziło 
się dobro i sorawiedliwość, by kwitła miłość 
pomiędzy ludźmi.

Dlatego w sierpniu szczególnie miesiącu 
Maryi Wniebowziętej zanośmy nasz głos 
przed Jej tron. Wołajmy każdy z osobna i ca
łym narodem i nieśmy głos błagalny z ojczyz
ny skołatanej tyloma kataklizmami dziejo
wymi.

Idźmy za M aryją do Boga. Ona pomoże nam 
otworzyć niebieskie wrota; zaufajmy Jej a nie 
zginiemy — Ty o Matko nasza’ idź razem 
z nami, idź wolno bo słabi jesteśmy i sił nie 
mamy. Nie opuszczaj nas, gdy zbłądzimy i Cie
bie z oczu stracimy. Bądź naszą Orędowniczką, 
Pośredniczką i Pocieszycielką — bądź n am  
Gwiazdą Przewodnią i Królową serc naszych. 
Kluczem twej łaski u Syna otwieraj duszę na
sze Bogu w ciszy cudnego wieczoru,

CLOVIS G. CHAPPEL  

Z angielskiego tłumaczył NJ.

O  P O K Ó J  
Z B O G I E M

„Błogosławieni pokój czyniący, 
albowiem synami Bożymi nazwani 

będą”, (Mat. 5,9)

F \  o chwili obecnej te wielkie słowa Chrystu- 
-L ' sa napróżno pukały do zamkniętych drzwi 
ludzkich serc. Wprawdzie ustami mówiliśmy: 
„Tak jest”, lecz życiem wyznawaliśmy: „Bło
gosławieni, którzy sieją niepokój, wszczynają 
zamieszki, doprowadzają do wojny”. Chrystus 
natomiast cierpliwie w dalszym ciągu wychwa
la pokój czyniących.
A le czynienie pokoju nie ogranicza się do 

usuwania nieporozumień. Możemy mieć 
pokój pozorny, bez. prawdziwego pokoju. Im
perium Rzymskie zaprowadziło w gra
nicach swych pokój, ale nie można było 
jego obywateli nazwać zwolennikami pokoju 
w sensie ewangelicznym. Podbite przez Rzym 
narody nigdy nie wyzbyły się ochoty do wal
ki. Jeżeli walczyły, to jedynie dlatego, że się 
bały. Bywa nieraz i tak, że śmiertelni wrogo
wie przestają walczyć. Dzieje się to dlatego, 
że obaj są wyczerpani. Pokój między nimi nie 
jest owocem dobrej woli, lecz słabości. Jest to 
pokój, że tak powiem czysto negatywny. Może 
też panować pokój między ludźmi z powodu 
całkowitej obojętności. Znałem małżonków, 
którzy stale się kłócili. Wreszcie w domu tym 
zapanował spokój. Stało się to nie dlatego, że 
małżonkowie doszli do porozumienia, lecz z po
wodu ucieczki męża z domu. Bywa i tak, że 
dwaj śmiertelni wrogowie zginą w zaciętej 
walce. Nastaje wówczas pokój nazwany śmier
cią.

Lecz ludzie pokój czyniący, o których Jezus 
mówi, wykonują boskie przykazanie. Oni usu
wają rozterki i nienawiść, a na ich miejsce za
siewają tak wspaniałe kwiaty Ducha, jak mi
łość radość, pokój, cierpliwość, wypleniając 
jednocześnie Wszelkie ziele niesnasek, podej
rzeń i wrogości. Dzięki nim ludzie przestają 
się bać jeden drugiego i walczyć przeciw sobie. 
Mało tego, zaczynają ufać jeden drugiemu, 
a nawet miłować się wzajemnie; przekuwają

7



miecze na lemiesze, a lance na ogrodnicze no
życe. Oni to obracają pieniądze na cele pokojo
we, służące ku podniesieniu dobrobytu, zamiast 
wydawać je na wojnę!
y f e ludzie czyniący pokój potrzebni są na 

ziemi, nie ulega najmniejszej wątpliwości.
Brak jest bowiem po dzień dzisiejszy praw

dziwego pokoju między narodami. Nie po
mniejszam oczywiście wartości postępu, jaki 
daje się od niedawna zauważyć we współży
ciu między ludźmi. Usiłowania pewnych naro
dów zmierzających do pokojowego uregulowa
nia wszystkich spraw spornych na drodze ro
kowań są bez wątpienia bardzo cenne. Pomi
mo tego do prawdziwego pokoju jest jeszcze 
daleko.

Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że 
nie ma pokoju między człowiekiem a jego 
Stwórcą. Zatarg między Bogiem a ludzkością 
jest tak stary, jak ta ostatnia. Pierwszy czło
wiek do tej pory nie krył się przed Bogiem, 
dopóki nie zgrzeszył. Zamiast szukać Boga 
i prosić Go o przebaczenie skrył się przed 
swoim Stwórcą. Jest to stara historia, tak sta
ra, że wielu przestało w nią wierzyć. Ale nie 
zapominajmy, że w tej historii zawarte jest 
nasze własne życie! Faktem jest, że między na
mi a Bogiem nie ma często rzeczywistego po
koju. Mam wrażenie, że większość ludzi znaj
duje się w stanie wojny z Bogiem, jeżeli nie 
otwartej, to „zimnej”.

A gdy człowiek nie żyje w pokoju z Bogiem, 
jest on w stanie wojny z własną duszą. „Nie 
masz pokoju niepobożnym, mówi Pan” (Iz. 
48,22). Dobrze ktoś powiedział, że człowiek nie 
może być tak złym jakby tego pragnął. Mar
notrawny Syn nie mógł znaleźć zadowolenia 
będąc na obczyźnie pasterzem trzody chlew
nej. Był bowiem stworzony do wyższych rze
czy. Trapiły go bez przerwy wspomnienia do
mu rodzinnego. Myśl o lepszej przyszłości nie 
dawała mu_ spokoju. „Przylgnęła do prochu 
dusza moja’’, wydobywa się okrzyk z piersi 
Psalmisty. Dlaczego jednak nie spocznie w tym 
prochu z zadowoleniem? Bo nie może! Powyż
sze słowa są tylko pierwszą częścią jego histo
rii. A oto druga: „Ożywże mnie według słowa 
twego!” (Psi. 119,25). Kiedy lgnie do prochu, 
wówczas rwie się ku górze. Kiedy jedną ręką 
dotyka błota, drugą wyciąga w kierunku 
gwiazd. Kiedy zamierza zadowolić się ziemią, 
słyszy głos nieba, przyzywający go" ku sobie. 
I dlatego zawsze jest niespokojny. To samo 
dzieje się z każdym z nas, dopóki nie znajdzie
my pokoju w Bogu. Oprócz tego jest cisgłv 
niepokój pomiędzy ludźmi. Człowiek spogląda 
z niechęcią na drugiego człowieka. Narody 
wzajemnie się nienawidzą. Nie widzimy jeden 
w drugim brata, za którego umarł Jezus. 
Gdzież objawia się to braterstwo narodów,
o czym tak pięknie deklamujemy?

Ludzkość potrzebuje ludzi pokój czyniących, 
bo nieprzyjaźń i nienawiść bardzo drogo kosz
tują. Pomyślmy o cenie, jaką płaci jednostka, 
jeżeli znajduje się w stanie wojny z Bogiem. 
Taka wojna jest źródłem wielkiego nieszczęścia.

Kiedy Apostoł Paweł myślał o tym, cisnęły 
mu się na usta następujące słowa: „Nędznyż 
ja człowiek!” Tego rodzaju nieprzyjaźń czyni 
człowieka bezużytecznym, ponieważ rozdwaja 
jego osobowość. Dlatego modlitwa Psalmisty: 
„Ustanów serce moje w bojaźni imienia twego”, 
jest jedną z najmądrzejszych (Psi. 86,11). W ó w r  
czas bowiem możemy w pełni korzystać z na
szych zdolności i sił.'Tylko ten człowiek, który 
się boi Pana, czyli żyje w zgodzie ze swym 
Bogiem zażywa prawdziwego pokoju.

Nienawiść między ludźmi jest przyczyną 
' wielu nieszczęść, których rozmiary częściowo 
tylko są nam znane. Jakież spustoszenie spra
wia nienawiść w sercu człowieka, który ją pie
lęgnuje! Ile złego wyrządza społeczeństwu, 
którego członkowie • wzajemnie się zwalczają! 
Domy nasze z powodu panujących niesnasek 
stają się piekłem na ziemi! Nikt dotychczas nie 
obliczył ile kosztowała ostatnia wojna świato
wa. Zjawia się pytanie, czy można tego doko
nać? Czy można ocenić chociażby w przybliże
niu wartość trzydziestu milionów ludzi, którzy 
stali się jej śmiertelną' ofiarą? Wojny są i bę
dą najgorszym przekleństwem świata!

Wreszcie potrzebni są ludzie czyniący po
kój, ponieważ sam przez się on nie nastanie. 
Trzeba go stworzyć. Możemy płynąć, chcąc 
nie chcąc na fali życia w kierunku wojny! Mo
żemy drzemiąc lub żartując torować sobie dro
gę do konfliktów i zamieszania. Lecz ścieżka, 
która nas wiedzie do prawdziwego pokoju, wy
maga świadomych, stałych i ofiarnych wysił
ków. Nie wystarczy marzyć o pokoju, trzeba 
go stworzyć. Każdy człowiek może to czynić. 
Nie wszyscy mogą się wzbogacić; nie wszyscy 
możemy być sławni. Lecz wszyscy możemy 
przyczynić się do powstania pokoju, przez  co 
osiągniemy najwyższe dobro: synostwo Boże. 
T"1 eraz zadajmy sobie pytanie: w jaki sposób 

możemy przyczynić się do panowania po
koju? Na wstępie musimy z naciskiem stwier
dzić, że droga nienawiści nie zaprowadzi nas 
do tego celu. Brzmi to na pozór bardzo banal
nie. Lecz przerzucając karty  historii widzimy, 
że sprawa ta nie jest tak bardzo prosta nawet 
w narodach zwanych chrześcijańskimi. Natu
ralnie porzuciliśmy pod pewnym względem 
ideę, że współżycie z sąsiadami wymaga od 
nas ciągłego noszenia przy sobie sześciostrzało- 
wego rewolweru. Takie bowiem stanowisko 
nic nie ma wspólnego z chrześcijaństwem, co 
każdy z nas bez wątpienia uważa za słuszne.

Ale nie wszyscy jakoś gotowi są uznać, że 
uzbrojone armie, okręty wojenne i bojowe sa
moloty nie służą zachowaniu pokoju między 
narodami. Chętnie twierdzimy, że człowiek 
powinien miłować drugiego człowieka. Lecz 
nie spieszymy się z deklaracją, że to samo pra
wo obowiązuje narody. Trudno nam zrozu
mieć, że można być indywidualnie wzorowym 
chrześcijaninem, a jako naród o uczuciach 
i postępowaniu pogańskim.

Tymczasem tak jak miłość nie może naro
dzić się z nienawiści, tak wojna nie może być 
matką pokoju. „Czyż zbierają z ciernia winne



jagody, albo z ostu fi?i?” (Mat. 7,16). To co 
się rodzi w miłości jest miłością, a to co po
chodzi z nienawiści jest nienawiścią. Wojna 
jest śmiertelnym wrogiem człowieka. To sa
mo możemy powiedzieć o nienawiści. Lekar
stwem na to zło, nie może być jeszcze większę 
zło! Nienawiści nie wytępimy nienawiścią, ra
czej ją wzmocnimy. Jedynym lekarstwem na 
zło jest dobro.

Aby stać się prawdziwie pokój czyniącym, 
musimy zaprzyjaźnić sie z Księciem Pokoiu — 
Jezusem Chrystusem. On nauczył nas mówić 
do Boga „Ojcze nasz”. Wołając w ten sposób 
uznajemy w każdym człowieku swego brata. 
Jego ostatnia prośba zawierała myśl o jedno
ści wśród chrześcijan. Jedność ta ma swój 
punkt centralny w Jego osobie: „Kto nie jest 
ze mną, jest przeciwko mnie, a ten, kto nie 
zgromadza ze mną, rozprasza”.

Jezus przez to dzieli ludzi na dwie grupy. 
Jedni pracują z Nim, maiac na uwadze Jego 
plany i cele, drudzy są w opozycji do Jego 
osoby,. zwalczaja Go, powiększając ciężar Je
go krzyża. Ci ostatni opóźniają nadejście Kró
lestwa pokoiu na ziemi.

Ktokolwiek z nas pielęgnuje nienawiść 
w swvm sercu do bliźniego, ktokolwiek szerzy 
niepokój, podejrzenia i niesnaski, ten jest 
wrogiem Jezusa, niezależnie iakie zajmuje sta
nowisko i pod jakim płaszczykiem prowadzi 
swoia destruktywna robotę. Kto szerzy egoizm 
narodowy, kto podsyca walkę między rasami, 
podjudza człowieka przeciw człowiekowi, ten 
jest nieprzyjacielem Jezusa! On bowiem przy
szedł na ten świat, aby rozwalić przegrody, 
zasypać roWy oddzielające poszczególne jed
nostki i całe narody. Jeżeli nie pomagamy Mu 
w tey pracy, stajemy w szeregach Jego wro
gów.

Z drugiej strony, jeżeli jesteśmy czynicie- 
la.mi pokoju, jeżeli ogłaszamy Ewangelię po
jednania, jeżeli zaprowadzamy pokój w domu, 
w społeczeństwie, między narodami i między 
rasami, w^wcz^s jesteśmy „współpracownika
mi Bożymi”. Pewnego razu Apostoł Jan przy
niósł Jezusowi ważną wiadomość: „Panie, wi
dzieliśmy człowieka, wyganiającego demonów 
w Twoim imieniu”. Serce Jezusa zabiło praw

dopodobnie z radości. Ale Jan nie tylko o tym 
chciał powiadomić Mistrza: „Zakazaliśmy mu, 
ponieważ nie chodził z nami’’. „Nie zabraniaj
cie m u”, rzekł uroczyście Jezus. „Kto nie jest 
przeciwko nam jest z nami!” Kto pracuje na 
tym świecie nad utrwaleniem pokoju między 
narodami jest sprzymierzeńcem Jezusa.

Tylko tacy mogą utrwalić pokój na ziemi. 
Czytałem kiedyś, że pewien bogobojny chrze
ścijanin, należacy do rasy białej stał pewnego 
razu w wielkiej galerii obrazów i przyglądał 
się namalowanej postaci Jezusa. W ten sam 
obraz byli wpatrzeni Murzyn i Chińczyk. Bia
ły człowiek nagle wyszeptał: „Kocham Go”. 
„I ja Go kocham”, zawołał, jak gdyby ośmie
lony słowami białego Murzyn. „Ja również Go 
kocham”, rzekł z kolei Chińczyk. Ci trzej- re
prezentowali różne narody i różne rasy, lecz 
byli złączeni ze sobą wspólnymi więzami tej 
samej miłości ku Jezusowi Chrystusowi. Na
dejdzie dzień, kiedy wszystkie narody zawoła
ją: „Kochamy Go!” Wówczas zostaną miecze 
przekute na lemiesze i wojny więcej nie będzie. 
Wówczas chwała Pańska napełni ziemię, jak 
wody napełniają morza.

Co wobec tego każdy z osobna ma czynić? 
Musimy przede wszystkim napełnić serca na
sze pokojem Jezusa Chrystusa. „On, bowiem 
jest pokojem naszym”, jak mówi św. Paweł. 
On zaprowadzi pokój między Bogiem a czło
wiekiem. Jest to pierwszy krok na drodze 
wiodącej do realizowania światowego pokoju. 
Czy w waszych sercach panuje pokój Jezusa 
Chrystusa? „Pokój mój zostawiam wam, po
kój mój daję wam”, mówił on do uczniów 
swoich. Majac ten pokój w duszach naszych, 
mażemy i powinniśmy nieść światu słowa po
jednania jako przedstawiciele Jezusa zgodnie 
z nauką Apostoła Pawła: ,,W imieniu Chrystu
sa tedy poselstwo sprawujemy, jakby sam 
Bóg przez nas upominał. W imieniu Chrystu
sa nalegamy: pojednajcie się z Bogiem”. 
(II Kor. 5,20-21). Tylko ten człowiek, który 
pojednał się z Bogiem może działać na rzecz 
pokoju zyskując sob'e za to synostwo Boże. 
„Błogosławieni pokój czyniący, albowiem sy
nami Bożymi nazwani będą’’.

KS. A. NAUMCZYK

BIBLIA W RĘKACH KATOLIKA
Wszystko, co można napisać o naturze, tre 

ści i znaczeniu Biblii, powinno mieć tylko je
den cel: nauczyć ludzi czytać Pismo św. Wie
my o podwójnym pochodzeniu tej księgi, bos
kim i ludzkim. Jedyna zasada tej oczywistej 
dwoistości ukazuje się nam w „teandrycznym” 
akcie natchnienia, a jasne dostrzeganie tej zło
żonej jedności pozwala nam określić, czego 
mamy się spodziewać po czytaniu Pisma św. 
Ta sama zasada i te same zjawiska stawiają 
zagadnienie trudniejsze i bardziej jeszcze waż
kie: zagadnienie sensu i interpretacji.

„KTO CZYTA NIECHAJ ROZUMIE”

Aby zrozumieć Biblię, nie wystarczy opano
wać pewną ilość mniej lub więcej sprecyzo
wanych pojęć. Przy czytaniu Biblii jest ko
nieczny odpowiedni klimat, osobista atmosfe
ra, która jedynie może wprowadzić czytające
go w istotę jej żywej treści.

Słowo Boże jest żywe i jest dane tylko 
w życiu. By uchwycić jego dźwięk, ucho du
szy musi być otwarte i czujne.

Ten klimat osobisty składa się z różnych



elementów. Do jego zaistnienia powinny się 
przyczynić wszystkie władze ludzkie: rozum 
i wola, intuicja i serce. Przy czytaniu Biblii 
trzeba dać z siebie to, co się ma najlepszego. 
Społeczne ciało Kościoła to koniecznie potrzeb
ne ramy, podtrzymują one ten wysiłek, utrzy
mują kontakt z całym życiem Ducha w czasie 
i przestrzeni. Jednakże te warunki ludzkie oso
biste czy społeczne, m ają tylko jeden zaczyn: 
wiarę w miłości. Prawdziwe cnoty ludzkie są 
po prostu rozkwitem w naturze głębokiej 
dążności ku Bogu, jaką budzi łaska we wnę
trzu duszy człowieka. Bez tego nadprzyrodzo
nego użyźnienia będą one zniekształcone, nie 
powiązane ze sobą i sprowadzone do nałogów 
myślowych. Tylko wiara ożywia i rozwija po
stawy intelektualne i tylko miłość użyźnia 
dyspozycje moralne. Trzeba od razu stwier
dzić ściśle nadprzyrodzony charakter lektury 
Biblii na wszystkich etapach jej badania. 
Gdybyśmy nawet w trosce o zachowanie me
tody chcieli ograniczyć się do lektury z punk
tu widzenia filologicznego czy krytycznego, 
to zawsze o wiele głębsza postawa winna ce
chować tę lekturę, odróżniając ją całkowicie 
od identycznych materialnie badań twórczości 
jakiegoś pisarza świeckiego.

WIARA
Wiara jest więc podstawą i jakby stresz

czeniem wszystkich d y s p o z y c j i  r o 
z u m o w y c h  potrzebnych przy lekturze 
Biblii. Chrześcijanin, który czyta Biblię, mu
si jeszcze przed otwarciem Księgi wierzyć 
w zawartą w niej treść Bożą, czyli w Chrystu
sa, wierzyć w Kościół, który przekazuje mu 
tę treść, wierzyć w Ducha, który ożywia lite
rę i uświęca Kościół. W Biblii Bóg przemawia 
do Kościoła, a przez Kościół do wiernych. 
Syn Boży objawia się w niej w ożywczym 
tchnieniu Ducha. Aby więc usłyszeć głos Bo
ga, trzeba..uciszyć siebie; i aby być poruszo
nym przez Jego Ducha, trzeba wyrzec się 
własnego sądu. Wiara leży u podstaw każdego 
przyjęcia Boga, bo budowla chrześcijańska 
opiera się na prawie śmierci. Słowo Boże prze
nika tylko tam, gdzie umiera samowładztwo 
pychy, która sama chce być dla siebie prawdą. 
Na wszystkich więc odcinkach badania Biblii x 
duch poddania się wierze wszelkim postaciom 
prawdy winien zastąpić pożądliwość umysłu, 
który woli raczej tworzyć i pojmować wszyst
ko na swój sposób niż przyjmować rzeczywi
stość i poddawać się jej wymaganiom.

Działanie wiary pojmuje się nieraz jak ja
kąś barierę ochronna: celem jej. byłoby po
wstrzymanie naturalnego ryzyka osobistych 
badań wierzącego przez zakreślenie granic jej 
wolności. Takie ujęcie sprawy jest jednak nie
dostateczne, bo uważa wiarę za pewną daną, 
nie dającą się ogarnąć ludzkim rozumem. Po
pełnia się ten sam błąd wychodząc z innego 
założenia, ma to miejsce, gdy człowiek posłu
guje się sformułowaniami wiary jako ścisłymi 
zasadami, z których wyciąga różne wnioski 
i uzupełnienia, a potem stosuje je do tekstów

i do faktów. To nie jest wiara! Nie jest ona 
barierą, ani jakąś mechaniczną dźwignią; jest 
to żywotna postawa, głęboki bodziec i giętka 
sprężyna, które kierują bezbłędnie, prowadzą 
bez obezwładnienia, oświecają bez oślepienia, 
sądzą bez uprzedzenia. Wiara ta rozwija i po
szerza siły umysłu ludzkiego, ale nie zajmuje 
jego miejsca.

Wiara jest p o k o r n ą ,  ponieważ ma po
czucie wielkości Boga i słabości człowieka. 
Zgadza się na to, że nie wszystko można zro
zumieć od razu i że nie każdą trudność da się 
przezwyciężyć. Jest ona przez to o ś w i e 
c o n a ,  bo pokłada ufność w prawdzie Bożej 
i wie, że Bóg stworzył rozum ludzki jako od
biornik, przez który do człowieka docho
dzi Prawda Wieczna. Wiara jest m o c- 
n a i ufna — bez małoduszności. Nie boi się 
stanąć wobec najbardziej zaskakujących fak
tów, bo wie, że posiada prawdziwe rozwiąza
nia, nawet jeżeli wymyka się ono jej badaniu. 
Co więcej, wiara umacnia się i oczyszcza 
przy takich pozornych konfliktach; uczy się 
wyzbywać wszystkich niepotrzebnych rzeczy, 
którymi umysł ludzki bywa tak często za
przątnięty, wielbi wielkość tajemnic Boga, 
przyznając się do własnej małości. Rozszerza 
w ten sposób swoje pole widzenia; staje się 
realistyczna, konkretna, roztropna — bo zna 
słabość ludzką — ale także -odważna i śmiała, 
bo nigdy nie obawia się klęski. Woli raczej 
czekać niż zniekształcić najmniejszy element 
prawdy, i to zarówno w wierze, jak i w rozu
mie. Prawdziwa wiara jest więc najlepszą 
szkołą szerokich horyzontów i z d r o w e 
g o  r o z s ą d k u .  Zdrowy rozsądek to być 
może — wraz z czystą i śmiałą pokorą — naj
piękniejszy owoc wiary, jej kształt najbar
dziej potrzebny do zrozumienia Biblii. Bo 
zdrowy rozsądek to proste odczucie rzeczywi
stości, a nic nie jest tak rzeczywiste jak wia
ra. Zdrowy rozsądek broni wierzącego zarów
no od małoduszności skrupulata, jak i od 
zuchwalstwa racjonalisty. Tego zdrowego roz
sądku i wiary brakowało często egzegetom 
XIX w.; podwójny ten brak spowodował 
znaczny uszczerbek w dorobku ich ogromne
go wysiłku.

MIŁOŚĆ

Tym dyspozycjom intelektualnym towa
rzyszą jeszcze d y s p o z y c j e  m o 
r a l n e ,  bo wiara jest przede wszystkim od
daniem się: jest ona zarodkiem a jednocześnie 
owocem miłości. Nie ma chrześcijańskiego wy
rzeczenia się intelektualnej pychy bez wyrze
czenia się własnej woli. Prawe, głębokie 
i szczere poszukiwanie prawdy ma miejsce ty l
ko wtedy, jeśli wola w najtajniejszej swej głębi 
gotowa jest uznać za każdą cenę odkrytą 
prawdę w pełnym umartwienia działaniu. Sło
wo Boże ma dostęp do rozumu od chwili, gdy 
Duch poruszy dźwignię woli, kierującą otwar
ciem się tego rozumu. Nie ma prawdziwej 
wiary bez miłości ani miłości bez wiary; jeśli



Syn Boży jest w istocie źródłem Ducha Oj
cowskiego, to Duch ten z kolei jest jedynym 
przewodnikiem do synowskiego życia Syna 
w Ojcu.

Umysł j. wola, rozum i serce, wiara i miłość 
jednoczą się, wytwarzając klimat potrzebny 
do żywego zrozumienia Biblii. Bodziec praw
dy objawionej wzywa wolę do czynu, a wy
buch miłości, tryskający z serca przepełnione
go Duchem, rozszerza w nieskończoność hory
zonty umysłu wobec perspektyw Słowa. Peł
na prawda rodzi się z miłości. A jeśli z dru
giej strony miłość rodzi się wraz z pierwszym 
promieniem prawdy, to pierwsze promieniowa
nie samo wywodzi swój początek z najbardziej 
wewnętrznej tajemnicy zasadniczej dobrej 
woli, w której własne ,,ja’’ zgadza się na 
śmierć, pod wpływem tajemnego poruszenia 
Boga.

Prawdziwa, głęboka i czynna miłość podpo
rządkowuje Duchowi wolę, tak jak  wiara pod
daje Synowi rozum. Biblia daje nam objawie
nie Boga w Jego Słowie Wcielonym: winniśmy

je przyjąć przez wiarę. Daje nam to objawie
nie w natchnieniu Ducha: przez miłość otwie
ramy nasze serca na to boskie natchnienie. 
Duch właśnie prowadzi nas do Syna. Miłość 
jest zdolna do obudzenia w umyśle takich 
możliwości, jakich żadna dyscyplina umysło
wa ani żadna technika ńie były zdolne roz
winąć.

Ta  ̂ miłość, jakiej domaga się Biblia, jest 
miłością Syna Bożego. Podnosi ona nasze ser
ca przez Ducha ku Ojcowskiemu Słowu. Aby 
Chrystusa znaleźć w Biblii, trzeba Go tam 
właśnie szukać i pragnąć, trzeba Go szukać 
w Jego Słowie pisanym z takim zapałem, z ja
kim każda dusza chrześcijańska czeka na Je 
go widzialny powrót. Miłość Biblii nie jest 
więc jakimś szczególnym nabożeństwem czy 
specjalną formą duchowości chrześcijańskiej; 
miłość ta jest niczym innym jak tylko posta
cią miłości ściśle nadprzyrodzonej. Posiada ona 
jeden i ten sam przedmiot: Wcielone Słowo 
Ojca, i jedną i tą samą zasadę: Synowskiego 
Ducha Syna Bożego.

BISKUP DR M AK SYM ILIAN  RODE

W RAŻENIU Z  PODRÓŻY DO AMERYKI (1)
W czasie Zjazdu Księży w Warszawie, dnia 

12 marca br., w dyskusji m. in. poruszono 
sprawę stosunku naszego Polsko-Katolickiego 
Kościoła do Polskiego Narodowego Katolickie
go Kościoła w Ameryce i Kanadzie. Stwier
dziłem wtedy konieczność jak najszybszego 
wyświetlenia wzajemnego stosunku i unormo
wania wzajemnej współpracy między obu Koś
ciołami. Zdałem też sobie od razu sprawę że 
normalnej współpracy nie da się podjąć drogą 
korespondencji; postanowiłem pojechać do 
Ameryki. Dzięki przychylności i życzliwości 
naszych władz, od których otrzymaliśmy pasz
porty, dnia 3 maja 1959 r. razem z ks, kancle
rzem Tadeuszem Majewskim, żegnani przez 
ks. bpa Pękalę i innych kapłanów, przez przed
stawicieli Zarządu Głównego Społecznego To
warzystwa Polskich Katolików i innych od
danych Kościołowi i nam dobrych ludzi odle
cieliśmy polskim samolotem z Okęcia do Zu
rychu.

Był to niedzielny, pochmurny ranek. Samo
lot wzbijał się coraz wyżej, wyżej. Nad Ło
dzią, przebiwszy się uprzednio poprzez gęstą 
warstwę chmur, lecieliśmy na wysokości ok. 
2100 m., szybkość 350 km godz., tem peratura 
na zewnątrz samolotu wynosiła minus 1 sto
pień Celsiusza. Około godz. 10-tej jedząc 
smaczne śniadanie lecieliśmy nad Pragą, już 
w ciepłych promieniach słońca i na wysokości 
2800 m., potem minęliśmy Monachium i oko-

Na chwilę przed odlotem

ło godz. 12-tej wylądowaliśmy w Zurychu. Na 
pięknym lotnisku panował ożywiony ruch. 
W krótkich odstępach czasu przylatywał lub 
odlatywał samolot z różnych i do różnych
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państw. Na płycie stały też czteromotorowe 
,KLM-y, Swissairy; Swissairem mieliśmy wie
czorem polecieć poprzez ocean do Ameryki. 
Paszporty wymieniliśmy w portowej policji 
na karty  z numerem i udaliśmy się zwiedzać 
miasto. Zurych, miasto położone nad ślicznym, 
pełnym przeróżnych łodzi, jeziorem, bogate 
W zieleń i piękne aleje, hojnie spowite żarem 
słońca, zrobiło na mnie miłe wrażenie. Sklepy, 
pomysłowo i bogato wystrojone atrakcyjnym i 
towarami, były zamknięte. Nad jeziorem, 
obrzeżonym aleją, usiedliśmy na ławce i za
częliśmy segregować wrażenia.Ludzie, którzy 
licznie zalegali pobrzeże, siedzieli, spacerowali, 
jeździli łodziami, owszem byli dobrze ubrani, 
nieźle odżywieni, jednakże twarzy ich nie stro
iły: zadowolenie, radość, szczęście; oczy nie 
paliły się rozkoszą życia; jakaś obojętność, me
lancholia, prawie że smutek spozierały z ich 
oczu, z postawy. Pomyślałem: nie wiedzą, co 
to wojna i ruiny, które zostawia po sobie; nie 
wiedzą, co to obozy koncentracyjne, co bie
da, co poniewierka! Żyją w dosycie, w dobro
bycie, a jednak... Tak, dobrobyt materialny, to 
nie wszystko! Człowiek musi wiedzieć, po co 
żyje na świecie, musi nie tylko mieć, ale mu
si umieć i chcieć współtworzyć świat, musi 
mieć ideały, musi umieć nie tylko jeść i ubrać 
się, ale musi też być świadomym i aktywnym 
podmiotem współtworzącym dzieje.

Porównywałem też ceny artykułów codzien
nego użytku, siłę nabywczą franka szwajcar
skiego z przeciętną pensją miesięczną. W od
powiedzi tylko jedno słowo: drożyzna!

Wieczorem wróciliśmy na lotnisko; na stoli
ku w restauracji portowej ks. Majewski zo
stawił w południe czasopisma polskie i toreb
kę cukierków, — po powrocie czasopisma cze
kały na nas, cukierków nie było.

Z powodu defektu w samolocie z Zurychu 
odlecieliśmy z godzinnym opóźnieniem, tj.
o godz. 22.45 i zamiast leciec według planu do 
Ameryki przez Shannon w Irlandii, po mniej- 
więcej 90 minutach, wylądowaliśmy na lotnis
ku Kolonia'Bonn. Zaproszono nas do poczekal
ni i, o dziwo, po wejściu ostatniego pasażera 
do poczekalni zamknięto ją na klucz. Wśród 
kilkudziesięciu pasażerów różnych narodowo
ści zapanowało jakieś niesamowite zakłopota
nie, wytworzyła się dziwna, ciężka atmosfera. 
Gdybyśmy musieli nocować, wolelibyśmy 
z pewnością Ziirich niż Koln. Po dłuższej 
przerwie — mnie się zdawało, że trwała ona 
kilka godzin, o 1,30 zaproszono nas znowu do 
Swissaira. Było cicho i ciemno. Po chwili ko
lejno zawarczały cztery motory, po czym sa

molot kołysząc się ruszył na start. Oderwaliś
my się wreszcie od ziemi. Siedziałem przy 
okienku. Z ru r wydechowych zionęły pióropu
sze płomieni, które w ciemnicy nocy nie krze- 
sały optymizmu. Na dole zostawiamy miasto, 
nad nami niebo dość skąpo przybrane gwiaz
dami. Lecimy coraz wyżej i wyżej, by wresz
cie pozostać już bez większych odchyleń na 
wysokości 6.000 m., o szybkości przeciętnej 
450 km'godz. Mamy przelecieć ponad 6.000 km. 
Po spożyciu skromnego posiłku, po przygląd
nięciu się lekcji pokazowej obchodzenia się ze 
spadochronem na wypadek przymusowego lą
dowania, wysłuchawszy życzenia kapitana sa
molotu „dobrej nocy”, odmawiamy pacierz, 
jeszcze raz polecamy się opiece Bożej i Matki 
Najświętszej, w której Święto lot rozpoczęliś
my, i usiłujemy się zdrzemnąć. Ale sen nie 
przychodzi, chociaż zarówno w samolocie, jak 
i na zewnątrz panuje pełna noc; jest ciemno. 
Rozważam wielkość Boga, bezkres przestwo
r y  i i los 52 pasażerów lecących między nie
bem a oceanem w zamkniętym samolocie, zda
nym całkowicie na łaskę i niełaskę czterech 
motorów, pracujących miarowo, tak jak im na
kazał geniusz człowieka — ich wynalazcy, 
a dziecka Boga wszechmogącego. Po paru go
dzinach lotu przez odsłoniętą firankę zobaczy
łem skrawek nieba nieznacznie ale stopniowo 
rozjaśniający się. Poczęło świtać. Wstawał 
dzień. Pierwszy rąbek słońca zobaczyłem
0 godz. 6.10 naszego czasu. Stawało się coraz 
jaśniej. Kilku pasażerów spało głęboko i bez
trosko, reszta razem ze wschodem słońca oży
wiła się. Pod nami wiszą leniwie zwały chmur, 
podobne do nieregularnie spiętrzonych gór po
krytych śniegiem, a poprzez nieliczne luki 
w  chmurach widzę ocean i jego z lekka tylko 
tu i ówdzie spienione grzywy fal. Nieboskłon
1 firmament otulone są delikatną smugą mgły 
jakby wspaniałym woalem. Wstające słońce 
niestety — mimo iż rozpędziło ciemności no
cy — nie dokonuje jeszcze sobie właściwych 
cudów. Jest raczej z tego powodu melancho
lijne, poważne, smętnie jakoś niewyraźne, 
a chciałbym żeby było bardziej zdecydowane!
— oczywiście w sensie pozytywnym i pięk
nym.

Samolot leci równomiernie. Upływają go
dziny. Rozmawiam z ks. Majewskim o treści 
czekających nas konferencji w Ameryce, oma
wiamy plany rozwoju naszego Kościoła, o 'p ra
cy jak najwydatniejszej naszego Kościoła dla 
Polski, wracamy myślą do kraju, od którego 
szybko się oddalamy, wspominamy naszych 
kolegów, pozostawionych w Warszawie. Ste
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wardessa podaje śniadanie. Jak wielkiej po
wagi, mocy i wymowy nabierają tu w pędzą
cym samolocie słowa modlitwy: „Pobłogosław, 
Panie Boże, nas i te dary, które z Twojej hoj
ności spożywać możemy. Przez Chrystusa na
szego Pana. Amen.” Powoli rozpogadza się. 
Około godziny 12 naszego czasu, a około godzi
ny 6-ej rano czasu amerykańskiego słońce już 
było jasne, pełne, prażyło nawet. Przybliżamy 
się do Nowego Yorku, chociaż lądu jeszcze nie 
widzę. Na mniej więcej 2.5 godz. przed lądo
waniem nagle samolot szarpnął, zakołysał się, 
jakby się zderzył z jakąś przeszkodą, jakby pi
lot nieopatrznie włączył hamulec. Nie, to nie 
wina pilota ani przeszkody w powietrzu, to 
zepsuł się jeden silnik i zgasł. W samolocie 
zrobiło się gorąco i duszno. Lecimy trzema 
motorami. Dwaj pasażerowie, doświadczeni 
w lotach czteromotorowcami — jak twierdzili
— nie ustawali w głośnym wypowiadaniu 
swoich uwag i obaw: jeśli teraz zepsuje się 
trzeci motor po tej samej stronie w sekundach 
znajdziemy się w oceanie; jeśli zepsuje się dru
gi motor po drugiej stronie, to możemy ewen
tualnie dolecieć do Nowego Yorku, możemy, 
ale nie musimy...

Nie powiem, by uwagi ich działały krzepiąco 
i kojąco...

Odtąd lecieliśmy, poważni, zadumani, i chy
ba bardziej niż kiedykolwiek bliscy Boga. 
Przeżywałem znowu bardzo „dotykalnie” re
lację: Bóg i człowiek! Bóg i ty! Bóg i ja! Naj
realniejsza wartość, najmocniejszy stosunek 
i nieunikniony!

Około godz. 9.30 czasu amerykańskiego wi
dzę wyłaniający się z dali posąg Wolności. 
Wreszcie lądujemy na wielkim lotnisku Idle- 
wild. Szczegółowa kontrola celna. Po godzinie 
wychodzimy z lotniska. Oczekiwał nas tylko

p. Karol Sitko, sekretarz American-Polish-Ma- 
tional Relief for Poland. Zmęczeni, niewyspa
ni, trochę zawiedzeni i zaniepokojeni, jedzie- 
my bocznymi dzielnicami Nowego Yorku do 
Passaicu. Jest upał, około 90 st. F., a my 
w naszych ciężkich sutannach. Jest 4 maja po
łudnie. Na szosie, potem na ulicach, wielki 
ruch. Patrzę bez specjalnego zachwytu na du
że budowle, olbrzymie mosty, przeróżnych ma
rek ciężkie samochody. W Passaicu nie zasta
jemy ks. proboszcza Jakobschego, pojechał bo
wiem na lotn;sko, minęliśmy się gdzieś w dro
dze. Zwiedzamy nowy, piękny kościół parafial
ny p. w. Sw. Piotra i Pawła, nowy wspaniały 
dom parafialny i wprawdzie z zewnątrz 
skromnie wyglądającą, jednak wewnątrz luk
susowo urządzoną plebanię. Przyjechał ks. se
nior Jakobsche, powitał nas serdecznie, po
częstował obiadem. Rozmowa nasza była mi
ła, serdeczna, jednak chyba obustronnie trochę 
wyczekująca.

O godz. 15 wyruszamy samochodem do 
Scranton, stolicy pierwszego biskupa Polskie
go Narodowego Katolickiego Kościoła w Ame
ryce, ks. bp. Leona Grochowskiego. Wóz, sil
ny i dobrze utrzymany — De Sotto — spraw
nie prowadzi p. dr Sitko. Wjeżdżamy w stan 
Pensylwania. Samochód chyżo pochłania dłu
gie kilometry dobrej autostrady. Po obu jej 
stronach gęste lasy, tylko od czasu do czasu 
mijamy tereny zabudowane: miasta, miastecz
ka, lotniska. Okolica piękna, górzysta, ciekawa.

O godz. 19 wchodzimy do siedziby pierwsze
go ks. biskupa Leona Grochowskiego w Scran
ton. Ks. biskup wita nas serdecznie, przygląda 
mi się uważnie, wskazuje pokoje... I oto po 
mniej więcej 39 godzinach podróży dotarliśmy 
do celu.

Przed nami realizacja zamierzeń...

F. OCHOCKI

NIE RZYMSKI LECZ NIEMIECKI
NIEMIECKI PAPIEŻ. Całemu światu znana 

była miłość zmarłego papieża Piusa XII 
ku Niemcom. Wiadomo, że zniewoliła go ona 
po wojnie do porzucenia „powściągliwego sta
nowiska” zajętego podczas wojny i do prze
mawiania w obronie katów Polski, by „napra
wiono „krzywdy’’ wyrządzone im przez powrót 
Śląska i Pomorza do Polski. Ale Piusowi XII 
przydomek „il papa tedesco” (niemieck; pa
pież) nadano nie tyiko z okazji jego stanowi
ska zajętego w sprawach wielkiej polityki.

Nazywano go tak z powodu osobistych, pro- 
germańskich sympatii, które przejawiały się 
w tym, że papież otaczał się najchętniej Niem
cami. Jego służba pałacowa składała się wy
łącznie z zakonnic Niemek, którym przewodzi
ła sławna już obecnie siostra Pasąualina. Nie 
tylko jego osobiści doradcy byli niemieckimi 
jezuitami, ale nawet dwa swoje ptaszki, które 
papież bardzo lubił, nazywały się Dampfaff 
i Gretchen.
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A WATYKANIE BEZ ZMIAN. Zdawać 
by się mogło, że Pius XII był wyjątkiem, 

że Kościół rzymsko-katolicki był niemiecko- 
katołickim tylko za pontyfikatu tego jednego 
papieża. Ale tak nie jest. Linię polityczną pod 
tym względem kontynuuje jego następca, pa
pież Jan XXIII. „Najbardziej wpływowa ko
bieta” — jak nazwano Pasąualinę — wróciła 
już w marcu b. r. z dobrowolnego wygnania po 
śmierci Piusa XII, by z pałacu watykańskiego 
kierować „akcją charytatyw ną”. Sam papież 
Jan XXIII rozpoczął w wieku 73 la t naukę ję
zyka niemieckiego.

Oczywiście te  drobne fakty może nie mają 
silnej wymowy same z siebie. Mówią znacznie 
silniej w kontekście z innymi.

W kwietniu 1959 r. biuletyn prasowy nie
mieckiej organizacji rewizjonistycznej p. t. 
„Wygnańcy z ojczyzny” ogłosił, że papież 
Jan XXIII „nie zamierzając w kwestii gra
nicy na Odrze i Nysie odmiennego stanowiska 
ó d ‘tego, jakie zajmował Pius X II”.

Nie wiadomo, czym kierował się papież mia
nując kardynałem biskupa Berlina Zachodnie
go, zamiast biskupa Wrocławia. Natomiast 
wiadomo, jak to skomentowali niemieccy re
wizjoniści bez protestu ze strony Watykanu. 
Otóż Niemcy przypomnieli, że od wieków ar
cybiskup Wrocławia był zawsze kardynałem — 
dopóki Wrocław był niemiecki i że Polonia za
graniczna prosiła ostatnio papieża, by nawiązał 
do tej tradycji. Jeżeli jednak W atykan za tą  
sugestią nie poszedł, to ową nominację zachod- 
nio-berlińskiego biskupa należy — zdaniem 
rewizjonistów — rozumieć jako akt nieuzna
wania granic polskich.

Czy W atykan nie wie o tym, że podobne 
fakty drażnią rzymskich katolików w Polsce? 
Doskonale wie, że tak jest, ale widocznie nie 
obawia się jakichkolwiek reakcji z ich strony, 
bo przecież mu wiadomo: „Polonia semper fi- 
delis” — rzymscy katolicy w Polsce zawsze 
ślepo wierni Watykanowi.
/" 'E L E  „MILLENIUM”. Tak oto przedstawia 
^ s i ę  pozorna „rzymskość” katolicyzmu wa

tykańskiego w naszych czasach. A jak ona 
wyglądała przed tysiącem lat? — Pytanie ta 
kie jest całkiem na czasie, bo związane z ob
chodami Tysiąclecia Polski. Do oznaczenia tych 
uroczystości Kościół rzymsko-katolicki użył 
łacińskiego wyrazu „millenium”, podkładając 
pod niego swoją treść. Zadaniem millenium 
jest wykazanie „dobroczynnych’’ skutków pod
dania Polski pod opiekę Watykanu. A stało 
się to w roku 966 za pontyfikatu papieża Ja 
na XIII, gdy książę Polan, Mieszko, przyjął

chrzest z rąk biskupa Jordana, Specjalnego pa
pieskiego delegata.

Na pytanie, czy papiestwo było wtedy rzym
skie czy raczej niemieckie — niech odpowie
dzą następujące fakty.
O ŁOW IANIE NA INDEKSIE. Państwo nie-
^  mieckie powstało po traktacie w Werdun 
w 843 r., w wyniku rozbicia wielkiego państwa 
frankońskiego. Od samego początku wywiera
ło na papiestwo i Kościół rzymsko-katolicki 
wpływ przemożńy. Jaskrawym przykładem 
tego były dzieje „Apostołów Słowian” — wiel
kich propagatorów Kościoła Narodowego 
w pierwszym państwie słowiańskim, wielkich 
Morawach. Dzięki intrygom biskupów niemiec
kich w Kurii rzymskiej, praca Cyryla i Meto
dego poszła na marne. Wiadomo, że metropo
lita niemiecki z Salzburga wyklął, pochwycił 
i przez trzy lata w więzieniu trzymał Metode
go za to, że w liturgii używał języka Słowian. 
Papież Hadrian II poparł Niemców i zakazał 
tej „nowości”, bo była niewygodna w germa- 
nizowaniu Słowian.

PAPIESTWO RZYMSKIE NARODU NIE
MIECKIEGO. Polityczna i kościelna zależ

ność papiestwa od Niemiec umocniła się do
kładnie tysiąc lat temu. Na tronie papieskim 
siedział wówczas zepsuty moralnie młodzian, 
Jan . XII (955-964), którego na to najwyższe 
w Kościele stanowisko, jako 17-letniego chłop
ca, wyznaczył własny ojciec, Alberyk de Spo- 
leto. Papież ten nigdy nie czuł się osobą du
chowną, nie zajmował się ani religią, ani po
lityką, bawił się tylko wesoło i uprawiał roz
pustę, na wielką skalę. Jednakże gdy beztros
kiemu życiu zagroził margrabia Berengariusz 
z Iwrei, który również miał krewniaków ła
sych na stolec papieski, Jan XII wysłał do 
króla Niemiec, Ottona I, poselstwo z błaganiem
o pomoc i opiekę.

Król Otto I był całkowitym przeciwieństwem 
papieża Jana XII. Doskonały organizator, am
bitny władca, świadom swych celów. Przy
był do Rzymu w r. 962 i w zamian za opiekę, 
rozkazał papieżowi ukoronować się na cesarza. 
Tak powstało „Cesarstwo Rzymskie Narodu 
Niemieckiego” — a równocześnie — papiestwo 
niemiecko-katolickie.

Papież, jako człowiek bez charakteru, tuż 
po wyjeździe cesarza porozumiewa się z jego 
wrogami. Powiadomiony o tym  Otto I wraca, 
zwołuje synod i m ianuje papieża Leona VIII. 
Na tym sprawa się nie kończy. Jan XII cze
ka na odjazd Ottona, powraca do Rzymu, wy
pędza papieża Leona i okrutnie mści się na 
swych przeciwnikach. Cesarz powtórnie za
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wraca, lecz nim dojechał do Rzymu, obaj pa
pieże zmarli, a Rzymianie wybrali na papieża. 
Benedykta V.' Po przybyciu do „Wiecznego 
Miasta” cesarz wypędził Benedykta i miano
wał Jana XIII (965-972), k tóry — rzecz zro
zumiała — mógł rządzić jedynie pod ochroną 
wojsk niemieckich. Od nowego papieża cesarz 
przyjął lenną przysięgę wierności, przez co 
papież stał się wasalem cesarza niemieckiego. 
Gdy cesarz opuścił Rzym, papież Jan  XIII do
stał się do więzienia, skąd znowu uwolniły go 
wojska niemieckie.

W okresie tego największego upadku moral
nej i politycznej powagi papiestwa, chrzci się 
Mieszko I i oddaje pod opiekę „Stolicy Apo
stolskiej”. Jeżeli nawet tym  krokiem zaskoczył 
margrabiów brandenburskich, wydzierając im 
z ręki pretekst do grabienia swych ziem, to 
każdy bezstronny obserwator może zauważyć,

: że ówczesna zależność Polski od Rzymu była 
i faktycznie zależnością od Niemiec. Kościół 

rzymsko-katolicki można było już wtedy naz
wać raczej Kościołem niemiecko-katolickim.

Jeszcze dobitniej widać to z dalszych dzie
jów papiestwa tuż po „chrzcie Polski”.

Na następcę po Janie XIII, cesarz Otto I 
wyznaczył Benedykta VI (972-974). Po śmier
ci cesarza wtrącono go do więzienia, gdzie zo
stał uduszony przez papieża Bonifacego VII. 
Ten z kolei umknął do Grecji przed wojskami 
niemieckimi młodego cesarza, Ottona II, któ
ry  mianował papieża Benedykta VII (974-83). 
Gdy ten papież umarł w  r. 983, zastąpił go 
kanclerz cesarski Jan XIV. Ponieważ armia 
niemiecka opuściła wtedy Rzym, powraca 
z Grecji papież Bonifacy VII, wtrąca Jana XIV 
do więzienia i rozkazuje morzyć głodem. Po 
kilku miesiącach krwawych rządów ginie — 
zamordowany — papież Bonifacy VII — ten 
morderca dwóch papieży. Można rodzina 
rzymska Krescencjuszów mianuje papieżem 
Jana XV (985-996), który znowu — podobnie 
jak Jan  XII — zdradził swych stronników 
i wezwał na pomoc młodego króla Niemiec, 
Ottona III. Ponieważ Jan XV zginął przed na
dejściem Niemców, Otto III — jeszcze w  dro
dze do Rzymu — mianował papieżem swego 
24-letniego krewniaka, Brunona, który na
stępnie jako Grzegorz V (996-999) ukoronował 
Ottona III na cesarza. Po wyjściu z miasta 
wojsk cesarskich, rodzina Krescencj uszów wy
pędziła Grzegorza V i mianowała papieżem 
Jana XVI, Greka z pochodzenia, byłego posła 
cesarskiego do Bizancjum. Ponieważ nowy an- 
typapież wezwał na pomoc cesarza greckiego, j 

ijOtto III powraca do Rzymu w r. 998. Każe on j

schwytać papieża Jana XVI, oślepić go, obciąć1 
mu nos i uszy, a następnie — ubranego w po-; 
walane szaty biskupie — posadzić na ośle tw a
rzą do ogona (czy czym papież musiał trzy -; 
mać ogon osła) i oprowadzać na pośmiewisko 
po całym mieście. Tej ceremonii przypatrywał 
się papież Grzegorz V, który dopilnował, by 
kalekę wtrącono do więzienia i zagłodzono na 
śmierć. Po śmierci Grzegorza V cesarz mia
nował na Namiestnika Chrystusowego swego 
przyjaciela, uczonego mnicha, Gerberta z Au- 
rillac, który przybrał sobie imię Sylwestra II 
(999-1003).

Idąc tak dalej i głębiej w dzieje papiestwa 
utwierdzamy się w przekonaniu, że od tysiąca 
lat Kościół zwany rzymsko-katolickim był cał
kowicie opanowany przez Niemców, których 
obecnie nazywamy rewizjonistami, którzy do 
rzymskiej wiary wstawili jeszcze jeden dog
m at — znany nam dobrze — „Drang nach 
Osten’’.

MÓWIĄ WIEKI. Dziesięć wieków naszej 
historii mówi, że wiara papieska otwarła 

bram y Polski orłom germańskim. Papiestwo 
nie tylko musiało popierać lecz również wy
konywało plany polityki niemieckiej wzglę
dem Polski, tak przy jej narodzinach, jak przy 
wypędzaniu z Polski Krzyżackich pasożytów. 
Później w wojnach z Turcją i przy rozbiorach 
Polski, Świadomi. Polacy muszą wiedzieć, że 
W atykan chciał i chce zniszczenia Polski, bo 
tak mu nakazuje niemiecka racja stanu. Apro
bowany przez Watykan historyk kościelny 
d r T. Silnicki w swym uzupełnieniu „Dziejów 
Papieży” (wydane w Kolonii przez niemiec
kich profesorów, Fr. Seppelta i ,K. Loefflera) 
stawia sobie za zadanie przedstawienie stosun
ków papiesko - polskich w świetle jak najbar
dziej dla W atykanu przychylnym. Jednak i on
— przyciśnięty faktami — wbrew pobożnym 
życzeniom — musi napisać: „Ale do szczytu 
dochodzą te związki (Polski z Watykanem) za 
panowania Jana Sobieskiego, a pontyfikatu 
Inocentego XI. Zarówno odsiecz Wiednia, jak 
i późniejszy, nie zawsze szczęśliwy udział kró
la w „Świętej Lidze” przez papieża do osta
tecznego pobicia Turków utworzonej, jest wy
razem podporządkowania się Polski Rzymowi, 
wyrazem politycznego idealizmu króla, dla 
którego Polska nie cofała się przed ciężkimi 
ofiarami, podczas gdy Habsburgowie umieli 
stąd wyciągnąć niezmiernie korzyści’’.

Całkiem słusznie, choć nader oględnie po
wiedziane. Dobre stosunki Polski z W atyka
nem były zawsze wyrazem politycznego idea
lizmu, który kosztuje bardzo drogo — bo za



niego płaci się utratą niepodległości. Do tego 
idealizmu zawsze nas pchali Niemcy rękami 
Watykanu, bo bezpośrednio mogłoby się nie 
udać.

*
Wzniosłym zadaniem Kościoła Polsko-Kato- 

lickiego jest leczenie katolików z rzymskiego

„idealizmu”, otwieranie im oczu na niebezpie
czeństwo ukryte w zależności polskiego Koś
cioła od wrogiego nam, zniemczonego Waty
kanu. Przestrzega nas przed tym wystarczają
co długa, bo tysiąc lat licząca historia, którą 
można streścić w okrzyku poety, J. Słowackie
go: „Polsko, twa zguba w Rzymie”.

Nuncjusz papieski Paccelli, późniejszy szy papież Pius X II składa życzenia noworoczne A. Hitlerowi

W. K.

P O S Ł A N N I C T W O  P O L S K I E G O  K O Ś C I O Ł A  N A R O D O W E G O
WI AR A T WÓR C Z A

Wiemy, co się stało z potężnymi religiami 
Azteków, Inków w Ameryce, Assyryjczyków 
i Babilończyków w Azji, Greków, Gallów 
i Rzymian w Europie i innych ludów strożyt- 
nych, które nie doznały prawdy objawienia. 
Ludy te wierzyły w wieczną i nieprzemijają
cą prawdę wyznawanej religii. Okazało się 
jednak, że ich wiara w wieczne trwanie otrzy
mywanych od bogów prawd przeminęła z cza
sem. Religie te poszły w zapomnienie, a w naj
lepszym razie zasklepiły się do roli koncepcji 
tłumaczenia i filozoficznego wyjaśniania rze
czywistości. Jedna prawda nie minęła. Jest 
zawsze wieczną, chociaż ma tylu wrogów, któ
rzy często z nią walczą, a w najlepszym razie 
nie chcą o niej słyszeć, ale ona wciąż odradza 
się, pobudza zarówno sumienie prostaka, jak 
i uczonego, ogarnia i wstrząsa sercem człowie
ka. Tą prawdą jest chrystianizm. Prawdy tej

nie stworzyli ludzie, ani żadne systemy nauko
we — przyniósł ją Chrystus od Boga. I kiedy 
patrzymy na historię ludzkości poszczególnych 
narodów czy jednostek, na ich kulturę, jako 
na wytwór ducha ludzkiego, to często wbrew 
naszej woli, cisną się dzisiaj na usta słowa 
zawsze żywe i święte, jakby dziś wypowiedzia
ne przez Chrystusa: „Niebo i ziemia przeminą, 
ale słowa moje nie przeminą”.

I nie przeminęły... Dziś Chrystus mówi jak 
ongiś do ludzkości i do jednostek. I szczęśliwy 
ten naród, który usłyszał słowa posłannika 
Chrystusowego, który usłyszał słodkie „Pójdź 
za m ną”.

Jesteśmy w  oczach Bożych 'wielcy. Potrafi
my rozbijać jądra atomu, umiemy wdzierać 
się w przestworza.

(ciąg dalszy na str. 21)





W P I Ę T N A S T Ą  R O C Z N I C Ę  
P O W S T A N I A  W A R S Z A W S K I E G O

y  nowu jak corocznie 1 sierpnia rozkwietnią 
się mogiły i zapłoną migotliwym światłem. 

Przyjdą najbliżsi z Woli, Starówki, ze Śród
mieścia, z Wielkiej Warszawy, aby jeszcze raz 
przeżyć te upalne, sierpniowe dni, nasycone 
męką, miłością i ofiarą.

Długie rzędy brzozowych krzyży jak okiem 
sięgnąć wołają do żywych tragicznym ' pato-a 
sem.

Chciałoby się, aby biblijny archanioł z nie
ba zstąpił na ziejnię i głosem wielkim wszyst
kich zwołał na apel. Aby szeregi przeliczył, 
a raport przyjąwszy kazał się rozejść.

Niech wrócą do domów, do matek, do ro
dzin, do tych, których kochają, niech szyje 
oplotą gorącym, żołnierskim uściskiem.
O sukcesach niech mówią, o celnym strzela

niu, barykadach, kanałach, o tym, że Polskę 
kochali.

Lecz niepowtarzalne jest życie ludzkie na 
ziemi, a wolność krzyżami się znaczy. Wszyst
ko co wielkie, co piękne, nie przychodzi bez 
walki, bez ofiar, trudu  i znoju. A jednak są 
ceny, których płacić nie wolno.

Nie naszą jest rzeczą ocenić współczesną hi
storię. Lecz dramat Powstania musi wstrząsać 
każdym prawym człowiekiem, dla którego ży
cie ludzkie ma jakąś wartość.

Dziś, kiedy weszliśmy jakby w nową epokę 
nie tylko naszą, lecz i historii świata, wydaje 
się słusznym, by zrewidować nasz stosunek 
do wartości życia i do ceny krwi, którą tak 
hojnie szafowaliśmy w ciągu wieków. Prze
lewaliśmy ją często osamotnieni, nie zawsze
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Rozwiązanie 
„Rozrywek umysłowych" 
z n-ru 6 Słoneczka"

Krzyżówka: Wierzba, Halinka, 
Mikołaj, Malarze, Szwecja, Francja. 
Ołtarze. Rozwiązaniem jest wyraz: 
WAKACJE:

Zagadki: murzynek, bocian.

Uzupełnianki: należało wstawić 
słowa: dzieci, świeci.

CZY WIECIE, ŻE...
...ilość krwi w organizmie doro

słego człowieka wynosi 1/12 lub 1/13 
część wagi ciała. Zatem człowiek o 
wadze 72 kg ma około 6 litrów krwi. 
U tra ta  1/3 ilości krwi zagraża już 
życiu.

...szkielet człowieka składa się z 
218 kości. Z tego czaszka składa się 
z 29 kości, kręgosłup z 34, klatka 
piersiowa z 25, ręce z 60 i nogi z 60 
kości.

...najniższym dorosłym człowie
kiem był karzełek, Tom Pouce, z 
cyrku Barnuma, który zmarł w 
1883 r. Miał on 88 cm wzrostu. 
Najwyższy, znany olbrzym, miał 
3 m 20 cm wzrostu.

Nagrody: spośród dzieci, które na
desłały prawidłowe rozwiązanie 
„Rozrywek Umysłowych" z n-ru 6 
„Słoneczka11, następujące wylosowa
ły nagrody książkowe: W. Żyłka — 
Bażanówka, J. Żuchowski — Baża- 
nówka, B. Sawula — Wodąca, J. 
Garbacz — Popielarnia, G. Dobień
— Gdynia, H. Gotówka — Byd
goszcz, J. Gałus — Wipocz-Grudki, 
J. Kuśnierz — Bielsko-Biała, A. An
toniak — Wołów, A. Kubańska — 
Podlipie, S. Kowałko — Ruda Huta, 
J. P ipara — Zaborcze.

Książki wysyłamy pocztą i pro
simy o potwierdzenie ich otrzyma
nia.

...echo jest odbiciem naszego gło
su. Powstaje ono wtedy, gdy fale 
głosowe, które wytwarza nasz głos, 
natrafią na jakąś przeszkodę. Może 
nią być np. ściana lasu lub zbocze 
góry. Wówczas fale głosowe odbijają 
się i wracają do nas w postaci echa.

...podróżnicy na pustyniach często 
spotykają się ze zjawiskiem fata
morgany. Polega ano na ukazywa
niu się oczom człowieka obrazów, 
Rp. miast lub oaz w miejscach, gdzie 
one w ogóle nie istnieją.

Zjawisko to powstaje w wyniku 
złudzenia optycznego wytwarzane
go przez promienie świetlne biegnące 
od jakichś dalekich przedmiotów i 
odbijające się od rozgrzanych 
w arstw powietrza na pustyni.

Kupon 
„Rozrywek" 

Nr 7-8

Rok III Warszawa, Lipiec-Sierpień 1959 r. Nr 7-8

ŚW. ANNA — MATKA MARYI
;\Ą7X>NIU 26 lipca obchodzi Kościół uroczystość św. Anny, m atki 

Najświętszej Panienki. Niestety, niewiele wiemy o życiu św. 
Anny. Wiadomo, że pochodziła ze znanego rodu Dawida, że urodziła się 
około 70 la t przed narodzeniem Chrystusa w  Betlejem. Po wyjściu 
za  mąż wraz z mężem swym Joachimem przeniosła się do Nazaretu. 
Małżonkowie żyli sobie skromnie i bogobojnie, służąc wiernie Bogu. 
M ijały lata. Anna i Joachim żyli szczęśliwie. Jedno tylko mieli zmartwie
nie. Nie mieli dzieci. Toteż ufnie błagali Boga, aby obdarzył ich dzie
cięciem.

Modlitwy pobożnych rodziców zostały wysłuchane. Bóg w swej do
broci dał im upragnione dziecko — małą Miriam. W osiemdziesiąt dni 
po urodzeniu zaniosła Anna Miriam do świątyni, by spełnić przepisaną 
ofiarę; Uczyniła, wówczas ślub, że w swoim czasie ofiaruje córkę sw'ą 
Bogu.

Płynęło spokojnie życie w domu Joachima i Anny. Często siadywała 
m ała Miriam u kolan swej matki, która uczyła ją Bożych przykazań. 
Bosła M aryja, a Anna prosiła stale Boga, aby pomógł jej dobrze 
wychować córkę. I  Bóg pomagał. Anna opowiadała Maryi o życiu 
świętych i na  ich przykładach uczyła ją  niewinności, pokory, miłości, 
miłosierdzia i bojaźni Bożej. Maryja zaś posłuszną była swej matce, 
według jej wskazań doskonaliła się w cnotach, tak, że wyrosła na 
wybraną przez Boga Służebnicę Pańską, pełną łaski Bożej.

Gdy M aryja doszła do la t przepisanych, Anna — zgodnie z obietnicą., 
naprowadziła cótrkę do świątyni. A złożywszy pożegnalny pocałunek 
aa  jej czole, oddała Miriam na służbę Bożą.

Dodatek „Naszego Posłannictwa” dla dzieci
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Niedługo potem zmarła Anna, święta m atka — świętej córki.
I nasze dobre, kochane matki od la t najmłodszych strzegą niif. 

przed, . grzechem i pragną, . ąbyśmy przez całe życie z czystą dusza 
P o s z l i .  Niech więc i one się radują cnotami swych dzieci tak, jak 
ś W  Anna. '

Każdą matka pragnie szczęścia swego dziecka i jasnej dla niego 
przyszłości. Idźmy zawsze za jej dobrymi radami, postępujmy tak, jalc 
ona nas u-czy ą zdobędziemy to, co w życiu ludzkim jest najważniej
sze: imię dobrego i prawdziwego człowieka.

BIAŁE MAŁGORZATKI
T3 ASIA w  radosnych podskokach wybiegła z domu. Spieszyła na po- 
■ŁJ bliską łąkę, gdzie wśród- zielonej trawy rosły całe pęki białych 
małgorzatek. Właśnie po nie wybrała się Basia. Bo jutro jest uroczysty 
dzień, imieniny mamy. Białe małgorzatki, ulubione kwiaty mamusi, bę
dą upominkiem, który mamusię bardzo ucieszy. Basia znała doskonale 
miejsce, gdzie rosną te miłe kwiatki, więc pewnie ku niemu spieszyła 
Przychodzi i widzi, że prawie wszystkie kwiatki są zerwane. Długo więc 
ich szuka i męczy się bardzo. Wreszcie zebrała duży bukiecik i spieszy do 
domu. W drodze spotyka małą ’ Zosię, córeczkę Wawrzyniaków, z zapła
kanymi oczkami, która biegnie w kierunku plebanii.

— Co się stało, Zosiu — pyta Basia.
Ach, Staszek czuje się gorzej. Biegnę po księdza proboszcza — 

rzuciła Basia w biegu.
Biedny Staszek. Basia zna go dobrze. Taki wesoły chłopak. Basia po

stanowiła go zaraz odwiedzić. Wkrótce już była w jego pokoju. Leżał 
taki blady, słaby i cichutki. Gdy usłyszał skrzypnięcie drzwi, otworzył 
oczy, uśmiechnął się i szepnął:

— Ach! Białe małgorzatki, śliczne kwiatki...
Potem znów przymknął oczy.
— Podaruj mu te kwiatki, Basiu. On tak  bardzo je lubi — szepnęła 

m atka Staszka.
Basi zabiło serduszko.
Jak  to? ma dać swoje kwiatki?.. A wtedy, co mamie ofiaruje? Co 

mama powie, gdy jej córeczka przyjdzie z pustymi rękami? Nie może 
ich dać Staszkowi, bo wtedy mama nie będzie miała swoich ulubio
nych kwiatków.

Tak myśli Basia. Ale tylko przez chwilę. Potem położyła bukiecik 
białych małgorzatek na łóżku Staszka i cichutko wyszła z pokoju.

Rozrywki umysłowe
U ś m i e c h n i j  S i ę  R ehusiki litero w e

OFIARA

— Jeżeli ci matka da siedem 
jabłek, a ty  zjesz trzy, to ile ci 
zostanie?

— Nic, proszę pana, bo mi resztą 
Franek zabierze.

W KROPCE

— Czy to prawda, mamusiu, że 
ziemia kręci się dookoła słońca?

— A  naturalnie, moje dziecko...
— Dobrze! A jak nie ma słońca?

MĄDRY SYN

Ojciec: Antoś, pobiegnij no i zo
bacz, czy barometr idzie w górę?

Antoś wraca: Nie, ojcze, jeszcze 
wisi na swoim miejscu.

DOBRY HISTORYK

— K im  został w dzieciństwie Ka
zimierz Wielki, po śmierci swego 
ojca, Władysława Łokietka?

— Sierotą!...

SZARADA

Gdy sady grodzić zamierzamy 
to pierwsze drugie z lasu

sprowadzamy. 
A gdy zimowe zamiecie panują 
to trzecie czwarte do jazdy "

szykują.
Całość śpiewała mi mamusia, 
gdy byłam taka malusia.

u JU

SZKA K
ŁAS/S.

W izytóinki

Ola Pocin

Nika Ryc

Wł i C. Worona

Do jakich uzdrowisk pojechały 
te osoby?

U zupełnianka
Do końcówki goda dodaj począ

tek, a otrzymasz 4 wyrazy o na
stępującym znaczeniu:
1. Gdy ci?pło i świeci słońce jest .....
2. Świątynia w Chinach,
3. Lubi ją każdy mieć w domu,
4. Owoc leśny.

Rozwiązania „Rozrywek Umysło- 
wych“ z nr 7 — 8 należy nadsyłaćr 
na adres redakcji do dnia 25 paź
dziernika br.

Na rozwiązaniu prosimy nakleić 
kupon „Rozrywek11 n r 7 — 8. Roz
wiązania bez kuponu nie będą brały 
udziału w losowaniu nagród książ
kowych.
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Z wizytacji arcypasterskiej w  Świd
nicy — rok 1959

Mała Loretka Wawrzyniak z Pozna
nia pozdrawia czytelników „Sło

neczka”

Gdy w godzinę potem przyszedł ksiądz, białe małgorzatki Basi były 
jedyną ozdobą ołtarzyka, na którym spoczął Jeżuś,

Ż pewnością cieszył się małą, a jednak wielką ofiarą Basi. '
Ona składając matusi życzenia imieninowe, przytuliła się do jej ko

lan i usprawiedliwiała się cicho, dlaczego nie przyniosła kwiatów. 
Mamusia zaś gładząc ciemną głowinę córki odpowiedziała rozczulo
na: — Nie m artw  się tym córeczko, darując bowiem kwiaty Stasz
kowi, darowałaś je samemu Jezusowi.

WNIEBOWZIĘCIE NAJŚW. MARYI PANNY
D  AMIĄTKĘ wzięcia do nieba N. M. Panny obchodził Kościół ka- 
A tolicki 15 sierpnia. Księgi święte mało nam mówią o ostatnich 
latach M atki Bożej.

Wiadomo, że św. Jan  po śmierci Pana Jezusa wypełnił polecenie 
Mistrza i opiekował się Maryją. Maryja mieszkała najpierw w  Jero
zolimie, potem w  Efezie i wróciła znów do Jerozolimy. Chciała bo
wiem być jak  najbliżej tych miejsc, gdzie Syn Jej cierpiał, um arł 
i zmartwychwstał. Troszczyła się M atka Boża o wszystkich uczniów 
Jezusowych. Modliła się z nimi, czasem towarzyszyła im w  wędrów
kach nauczycielskich. W domu, w którym Chrystus ustanowił Naj
świętszy Sakram ent oczekiwała M aryja chwil połączenia się na wieki 
ź Synem.

Przy łożu Matki Bożej zgromadzili się apostołowie i z żalem że
gnali Tę, która b y ła . ich Opiekunką i Matką Najśw. Maryja Panna 
óbieciljąc stać się Orędowniczką proszących Ją, zasnęła w Bogu.

Według starodawnej tradycji apostoł Tomasz nie był obecny przy 
śmierci Matki Bożej. Zapragnął, więc raz jeszcze ujrzeć Jej oblicze. 
TJdiał się więc z towarzyszami do grobu Maryi. Po odsunięciu- kamie
nia apostołowie znaleźli pusty grób. Nie było w nim N. M. Panny. 
Zrozumieli wówczas, że Pan Jezus zabrał Swą Matkę do nieba z du
szą i ciałem. .

Została więc Maryja z duszą i ciałem do nieba wzięta i  króluje tam 
u boku Syna Swego dziś i po wieczne czasy królować będzie.

Teksty Mszy św. na Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny pełne śą 
radości. W Introicie czytamy: „Radujemy się w Panu w tym  tiro- 
czystym dniu, poświęconym czci błogosławionej Maryi Dziewicy, 
której wniebowzięcie cieszy aniołów, chwalących Syna Bożego..."

Lekcja zaś sławi cnoty Mairyi i  Jej niebiańską chwałę. Ofiarowanie 
daje wyraz radości z powodu chwały N. M. Panny: „Wniebowzięta 
jest Maryja, radują się aniołowie, wychwalają i błogosławią Pana“.
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Modlitwy w czasie Komunii wspominają: „Maryja najlepszą cząst
ką obrała, która od niej odjęta nie będzie". Istotnie — N. M. P anna 
najlepszą cząstkę obrała gdyż była pokorną służebnicą Pańską i prsser 
całe swe życie na ziemi pełniła wolę Bożą. I dlatego po śmierci kró
lu je z Bogiem w niebie.

Opiece Mairyi polecam Was, młodzi Przyjaciele.

Drodzy czytelnicy!
Do Redakcji naszej nadszedł list, za który serdecznie dziękujemy. 

Prosimy, abyście pisali do nas często, przysyłali nam swoje spostrze
żenia, dzielili się uwagami. Piszcie, co najbardziej podoba sie Wam 
w „Słoneczku”, co chcielibyście w nim widzieć. Wasze uwagi będą nam 
pomocą w pracy redakcyjnej.

Poniżej przedrukowujemy tekst listu w całości.
Kochana Redakcjo!

Książkę, którą redakcja przysłała mi, za rozwiązanie „Rozrywek 
umysłowych” otrzymałam. Za książkę „Dziecię z Betlejem" serdecznie 
dziękuję. Bardzo mi . się podobała. Dowiedziałam się z niej o wszyst
kim, o czym nie wiedziałem, tz n. o młodzieńczych latach n a s z e g o  

Nauczyciela, Jezusa Chrystusa.

Książkę tę  powinno przeczytać każde dziecko Kościoła Polsko-Ka
tolickiego i postępować za przykładem Pana Jezusa.

Po przeczytaniu pożyczyłam tę piękną książkę mojej koleżance 
Krysi Prorok, aby i ona ją przeczytała.

Przesyłam rozwiązania z ostatniego num eru „Naszego Posłanni
ctwa “ z serdecznymi pozdrowieniami od siebie i całej mojej rodziny.

Niech Bóg błogosławi pracy kapłanów i wiernych, pracujących dla 
dobra naszego Narodowego Kościoła.

Janina Konieczna z Bażanówki 
woj. Rzeszów
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Dobranoc Mu powiedz

Powoli, cokolwiek 

wydłuża się cień, 

lecz jeszcze jest widno 

i jeszcze jest dzień.

Szeroko rozwarte kościelne s(j wrota 
jak matki ramiona, rozchyla tęsknota 
bez słowa przyzwaniem:

„Przyjdź do mnie, tu chodź!” 

nim padnie bezgwiezdna, 
nim padnie już noc.

Pan Jezus w tej mieszka ustronnej insuli 
i ciszą przyzywa i ciszą otuli...

Miłością odpowiedz, 
a sercem bez słów 

do serca Chrystusa 
sekrety swe mów.

Tak bardzo On lubi dziecięce szczebioty, 

tak mile rozprasza powszednie kłopoty! 
Więc wejdź i w kościółku 

swój pokłon Mu złóż.

Dobranoc Mu powiedz, 
nim zgaśnie blask zórz...



... Walczą także dzieci

„za naszą wolność i waszą”, a często za poli
tyczne koncepcje i interesy, które właśnie 
z wolnością naszego narodu nic wspólnego nie 
miały.

Nie tylko Warna i Wiedeń, lecz i Powstanie 
Warszawskie, jest tego klasycznym przykła
dem.

Ocena historii z bliższej, czy dalszej pers
pektywy nie pomniejsza i pomniejszyć nie mo
że bezgranicznej ofiary i bohaterstwa pow
stańców i ludu warszawskiego. Nie może po
mniejszyć zrywu bezprzykładnego męstwa 
i ofiary naszych żołnierzy, ojców, matek

Barykadą był każdy dom

Te kilkunastoletnie dziewczęta pełnią trudne i odpo- 
w iody.ialnc zadanie „łączniczek”

i d /itci. Zbioiowa wola valki  z nnjtźdźcą two
rzyła niespotykaną jedność jak nigdy i ni
gdzie, zwarty front narodowy.

Są ludzie na świecie, którzy wolność bar
dziej cenią-niż życie, którzy na klęczkach żyć 
nie potrafią. Dla nich powstańcy warszawscy 
będą zawsze żywym natchnieniem i najpięk
niejszym przykładem bohaterstwa, ofiary i po
święcenia.

Na ulicach wyrastały krzyże
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Dziś, w piętnastą rocznicę tego wielkiego, 
narodowego dramatu my, żywi powstańcy, 
którzy o wolność duszy polskiej z uporem 
walczymy, tym, którzy na ołtarzu wolności 
wszystko oddali, bo życie, hołd nasz składamy.

„Większej nad tę miłość nikt nie ma, aby 
kto duszę swą położył za przyjaciół swoich” 
(Jan 15,13). Oni właśnie życie oddali.

Cześć naszą składamy tym, których nikt nie 
żegnał i nikt się za nich nie modlił. Oczy pod
nosząc ku niebu wołamy: „Wieczny odpoczy
nek racz im dać Panie!”

Ściskając w naszych rękach grudkę cmen
tarnej ziemi przyrzekamy, że będziemy „bojo
wać bój w iary”, walczyć dalej o wolność pol
skiej duszy.

Oglądając las mogił i krzyży powstańców 
warszawskich chciało by się za pisarzem kato

lickim Leonem Bloy, z jakimś buntem i bólem 
zawołać: „Obiecałeś nam, że wrócisz, czemu 
więc nie wracasz? Setki milionów ludzi ufało 
Twoim słowom i pomarło w śmiertelnej trw o
dze niepewności. Ziemia spuchła trupam i 
60-ciu pokoleń sierot, które czekały na Cie
bie. Ty, który mówiłeś o śnie innych,, jakimże 
to snem zasnąłeś sam, jeśli można krzyczeć 
przez 19 wieków i nie zbudzić Cię! Gdy pierw
si Twoi uczniowie wzywali Cię podczas bu
rzy, wstałeś i kazałeś wichrom ucichnąć. Gi
niemy chyba nie mniej od nich, a jesteśmy 
po miliardkroć nieszczęśliwsi od nich, jako 
wyłączeni z Twej obecności i nie mamy tej 
pociechy, iżbyśmy wiedzieli w którym miej
scu wszechświata śpisz swoim snem bez koń
ca!”

Na poniewierkę do oflagów i stalagów...
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(ciąg dalszy ze str. 16)

Wielkość jest naszym przeznaczeniem, po
nieważ „synami. Bożymi jesteśmy”.

To co nazywa się postępem — to Jezus 
Chrystus nazywa pomnożeniem darów Bo
żych. .Każdy z osobna, narody i ludzkość cała 
została wyposażona przez Boga w naturalne 
dary, ewangelicznie mówiąc — talenty: I mi
mo woli nasuwają się znowu słowa Chrystu
sa: „Komu wiele dano — od tego żąda się 
wiele”. Komu Bóg dał pięć talentów — od 
tego żąda się dziesięciu. Dary te posiada każ
dy w mniejszym czy większym stopniu, każ
dy, któremu na imię człowiek, bez względu na 
na to, czy wierzy w Boga, czy nie. Na glebie 
tych darów w yrasta wspaniała cywiliza
cja i wszystko, co do niej należy. Ale 
Bóg zostawił wolną wolę człowiekowi, w pew
nym sensie przecenił człowieka. Jeden naród 
czy jednostka dary te pomnożył, inny zakopał 
je w ziemię, inny jeszcze obrócił je jako na
rzędzie zbrodni przeciwko Bogu i człowieko
wi. Wszyscy jesteśmy zobowiązani do złoże
nia kiedyś rachunku pfzed Bogiem. I biada 
nam wierzącym, jeśli okaże się, że pomyślniej
szy będzie rachunek człowieka, który Boga nie 
zna. Biada nam, gdy dary Jego psom żeśmy 
rzucili. Sędzią nam będzie Bóg, a na ziemi 
i człowiek, któremu nie zostawiliśmy owocu 
darów Bożych.

Obowiązkiem człowieka jest odkrywać ta
jemnice tworzywa Bożego. Każdy nowy wy
nalazek zbliża nas do poznania wielkości i mą
drości Bożej. Każdy sukces człowieka jest 
szczeblem do poznania Boga. Czyńcie sobie 
ziemię poddaną — jest testamentem Bożym.

A Chrystus wyraźnie na innym miejscu mó
wi: „Wiele miałbym wam jeszcze do powie
dzenia, ale teraz znieść nie możecie”. Zada
niem człowieka jest odkrywać tajemnice i po
stanowienia planu Boga.

W wyniku wzlotów umysłu ludzkiego mamy 
kulturę, której zadaniem jest ułatwić życie 
ludzkie na ziemi, życie na świecie i w swojej 
ojczyźnie. Posiadaniem darów Bożych poma
gamy naszym bliźnim, a przez to spajamy się 
już podstawowym sojuszem miłości Boga, bliź
niego i ojczyzny. Prawdziwa religia związana 
jest zawsze z umiłowaniem ojczyzny. Miłość 
kraju i narodu wypływa z natury ludzkiej, 
a Bóg natury nigdy nie niszczy, ale udosko
nala.

To pierwsza i może najważniejsza myśl 
twórcza, odkryta w religii chrześcijańskiej. To 
talent otrzymany od Boga, który stanowczo 
należy pomnożyć.

Słyszę na każdym kroku przebrzmiałe sło
wa współczesnych faryzeuszy: „bo napisano”... 
Na szczęście także płynie głos Chrystusa głę
bokiej treści: „Ale ja wam powiadam”.

Wielu chrześcijan patrzy w niebo bezrad
nie jak mężowie galilejscy i oczekuje w bier
ności powtórnego przyjścia Zbawiciela. Tak 
najwygodniej. Alę biedacy zapominają, że 
najpierw musi przyjść Duch Prawdy zwany

także Pocieszycielem „który wprowadzi nas 
we wspólną prawdę”. A dalej czytamy: „Kto 
postępuje w prawdzie ten prawdę poznaje”.
I to jest talent, który koniecznie trzeba roz
winąć i powiększyć. Duch Boży pobudza nas 
do działania — do szukania jego prawdy. Nie
wielu pojmuje znaczenie tych słów.

Bóg nie zna kanonów — miar ludzkich. Bóg 
nieustannie iworzy nowe dzieła, a my mamy 
Go w tym naśladować. Nawet Objawienie Bo
że jest objęte prawem ustawicznego p o- 
m n a ż a n i a  d ó b r  d u c h o w y c h .  
Wiedział o tym Chrystus, gdy mówił: „ A gdy 
przyjdzie Syn Człowieczy, czy znajdzie wiarę 
na ziemi?’’ Jaką wiarę? Rzecz prosta, że 
s w o j ą ,  ale czy znajdzie ją p o m n o ż o- 
n ą ?... Słowa te Chrystusa Pana sprawdzają 
się w naszych czasach.

Przenieśmy wzrok na kraje zachodu 
i wschodu. Widzimy wielkie zobojętnienie. 
Przy wielkim rozmachu kultury widać całko
wity zanik ducha. Tego stanu rzeczy nie zmie
nią konferencje religijne na szczycie, jak tego 
chce rabin Mauric Eizendrath, przewodniczący 
Unii Hebrajskiej w USA, ani rozprawy nau
kowe. Z jakim orężem ma iść dzisiaj w świat 
chrześcijaństwo? Kto mieczem walczy od mie
cza ginie. Dość mieliśmy w historii Kościołów 
przelewów krwi, stosów i inkwizycji. Czy 
z nauką? Nauka nie do każdego przemawia. Cóż 
nam pozostało? I znowu Chrystus do nas mó
wi: „Zaprawdę powiadam wam, gdybyście 
mieli wiarę jako ziarnko goryczy, rzeklibyście - 
tej górze: przejdź stąd tam, a przejdzie i nic 
nie będzie wam niemożliwym”. (Mt. 17, 19-20).

Metody poszczególnych kościołów chrześci
jańskich zawiodły. Zrozumienie wiary uzależ
niono cząsto od przepisów i szablonów czysto 
faryzejskich, zamiast cały swój wysiłek skie
rować na utrzymanie niezachwianej wiary na 
codzień. Chrystus bardziej cenił tzw. „pog^n” 
i celników, niż uczonych w piśmie, niż masy \ 
ślepo wierzące. Toteż nie na próżno nazwano 
Chrystusa Galilejczykiem, bo właśnie w Gali
lei — krainie „pogan’’ (jak nazywano ich) zna
lazł On zrozumienie i serdecznie przyjęcie 
oraz oddanych mu szermierzy Jego nauki. 
Katolicy rzymscy widzą przyczyny upadku 
chrześcijaństwa w obecnej cywilizacji tech
nicznej. Oto Maria Garnysz w artykule p. t. 
„Ateizm techniczny” („Tygodnik Powszechny” 
nr. 21 z r. b.) — pisze: „Twierdzenie, że men
talność techniczna sprzyja dechrystianizacji, 
jest dziś powszechnie znanym komunałem”. 
Odkrycie to „Trybuna Literacka” (nr. 23 z br.) 
zaopatruje takimi słowami: „Artykuł „Tygod
nika Powszechnego” jest jeszcze jednym świa
dectwem kryzysu, który współcześnie (czy 
tylko współcześnie? — przyp. mój) przeżywa 
religia”... Rzecz polega na tym, że wśród hie
rarchii wartości i wyobrażeń człowieka wsoół- 
czesnego elementy religijne coraz wyraźniej 
zaczynają pełnić rolę przeżytku, pozbawione
go praktycznych zastosowań... Gdzie więc ma 
się schronić świat uczuć religijnych, skoro nie 
znajduje oparcia ani w rzeczywistości fizycz
nej, ani w humanistycznej? Właśnie w dziedzi-
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nie przeżytków, reliktów społecznych, żyją
cych dzięki sile zbiorowej bezwładności. W ta
kiej postaci może trwać długo. Ale nie można 
liczyć, że jakiekolwiek zabiegi potrafią zmie
nić go w siłę aktywną i zdobywczą. Tą niewia
rą zresztą jest podszyty artykuł „Tygodnika 
Powszechnego”.

„Birmingham Christian News’’, miesięcznik 
angielski wydawany przez młodych duchow
nych pisze: „Kościół zachowuje się jak bab
c ia^  szukająca swej robótki na drutach, gdy 
dom się pali”. Trafnie i dosadnie.

Są to już nie przepowiednie lecz stwierdze
nia „końca świata” chrześcijańskiego, który 
nie ma nic wspólnego z wiecznotrwałą nauką 
Jezusa Chrystusa.

Metody i sposoby realizacji nauki Chrystu
sowej przez różne kościoły mogą przeminąć 
i zamrzeć, ale prawda Chrystusowa pozostanie, 
a Chrystus nas nie zawiedzie.

Kościoły, które nie realizują testamentu 
Chrystusowego przeminą, a prawda podana 
światu w nowym opracowaniu, nie książko
wym, nie paragrafowym, opracowana przez 
nowego ewangelistę Polskiego Kościoła Naro
dowego zawsze może pomóc ludziom wybrnąć 
z zakłamania. Może dziś zbawić ludzkość. Nasz 
Kościół ma iść przez świat głosząc człowieko
wi Radosną Nowinę, jak niegdyś Chrystus, u j
mować go nową mocą twórczą słowa Bożego. 
Ma przemawiać jako „wiedzę m ający”.

Chrystus, gdy przyjdzie do nas, a przyjdzie 
jeszcze nieskończoną ilość razy do ludzkości

— zapyta nas przede wszystkim o powierzone 
nam talenty wiary twórczej. Przyjdzie On tym 
razem jako sędzia naszych czynów. Mistrz Bo
ski nie będzie nas pytał tym razem, ile wy
budowaliśmy świątyń, lecz zapyta nas o czyny 
miłości i miłosierdzia:

czy nakarmiliśmy głodnych, 
czy napoiliśmy spragnionych, 
czy byliśmy gościnni tak jak dawni Sło

wianie, którzy każdego gościa witali 
słowami: „Gość w dom — Bóg w dom!”,

. czy przyodzialiśmy nagich, 
czy nieśliśmy pomoc chorym i 
czy odwiedzaliśmy więźniów?...

A jeżeli czyniliście to wszystko — wówczas 
Zbawiciel świata zwróci się do nas ze słowa
mi: „Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek 
uczyniliście jednemu z tych braci najm niej
szych — mnieście uczynili”. (Mat. 25, 40).

Chrystus nie dzieli ludzi na wierzących 
i niewierzących. Mówi on tylko o sprawiedli
wych i niesprawiedliwych, którzy staną na 
Sądzie Ostatecznym.

Religia Chrystusowa — to religia na co- 
dzień. Cechuje ją twórczość i szczytny huma
nizm, mający właśnie p r a k t y c z n e  za
stosowanie w życiu codziennym. I to jest 
jeszcze jeden talent... U kogo znajduje się on 
i co z nim  zbrobiono?...

\
Obowiązkiem Polskiego Kościoła Narodowe

go jest zespolić te dwa pierwiastki: ewange
liczny i narodowy, a w duszy polskiej odkry
wać największe wartości.

Ś W I Ę T O  O D R O D Z E N I A
Po raz piętnasty obchodzić będziemy w tym 

roku święto Odrodzenia. Dla nas, Polaków ka
tolików mile brzmi ten wyraz — odrodzenie. 
Wierzymy bowiem w odrodzenie człowieka, 
narodu, Kościoła. Jesteśmy sami świadkami 
i współuczestnikami odrodzenia naszej ojczyz
ny. Z trudu, walki i znojnej pracy Polska po
wstała, by żyć. Twórczą pracą milionów odra
dza się Ojczyzna na naszych oczach. Tam, 
gdzie się śmierć czaiła wśród zgliszcz i popio
łów, dzisiaj pleni się życie. Tam, gdzie butna 
stopa najeźdźcy niosła wszystkim zagładę od
radza się życie, życie wolnych ludzi.

W tym dniu uroczystym dla całego narodu 
błogosławimy Ojczyźnie miłej, domom i cha
tom, miastom i wioskom, lasom i łąkom i ła
nom chylących się zbóż.

Bądź pozdrowiony, o Panie, za to, że dajesz 
ziarna kłosom pszenicznym i żytnim, za to, że 
ludzie w Ojczyźnie naszej hie pragną już 
chleba.

Bądź pozdrowiony rozgwarem dziecięcych 
głosów, który dolatuje do nas z jasnych izb 
szkolnych.

Bądź pozdrowiony o Panie, łoskotem górni
czych kilofów, lasem kominów fabrycznych, 
żarem hut naszych, gorących jak serca i pracą 
milionów rąk ludu polskiego, który z wiarą 
i poświęceniem buduje miłej Ojczyźnie dom.

Bądź pozdrowiony cichą i znojną pracą rol
nika, która chlebem karmi łaknących, dobrych 
i złych; tych, którzy Ciebie kochają i tych, 
którzy stracili Ciebie.

Bądź pozdrowiony uśmiechem oczu dziecię
cych, które z nowych wyglądają domów i nie 
pamiętają już wilgotnych suteren, lepianek 
i nor bardziej dla zwierząt, niż ludzi.

Bądź pozdrowiony szumem motorów fa
brycznych, tętniącą życiem ulicą naszego nie
pokonanego miasta, które przed piętnastu laty 
było jednym wielkim cmentarzem.

Bądź pozdrowiony biało-czerwienią sztanda
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rów naszych łopoczących dumnie w powietrzu, 
na morzu i lądzie.

Bądź pozdrowiony wieżami nowych kościo
łów wznoszonych rękami ludzkimi ku czci
i chwale Twego świętego Imienia.

Bądź pozdrowiony rozgwarem tysięcy mło
dzieży w dziesiątkach uczelni naszych i cichą 
pracą ofiarną kapłanów nauki, którzy pragną 
odkrywać Twoje prawa rządzące wszechświa-

P O L A C Y  Z  A M E R Y K I
Redakcję odwiedza dużo ludzi. Jedni szukar 

ją prawdy, inni pomocy, a jeszcze inni infor
macji o Kościele, o jego pracy i osiągnięciach. 
Odwiedzają nas czasem nasi bracia narodow
cy z Ameryki. Ostatnio gościliśmy u siebie 
czołowych przedstawicieli Kościoła Narodowe
go. Odwiedził redakcję Pierwszy Biskup Ks. 
d r Leon Grochowski, ks. biskup - Elekt dr B. 
Goławski, Ks. Senior Władysław Sieńko, dr 
Jan  Dziura, mec. Ernest Gazda z małżonką, 
mec. Alfons ,Kinowski z małżonką i inni. Sa
mi awangardowi działacze. Gwarzyliśmy z ni
mi, urządzaliśmy dla nich spotkania z przed
stawicielami prasy stołecznej, których infor
mowali o pracy i osiągnięciach Kościoła wśród 
Polaków w Ameryce.

Poza Ks. W. Sieńko, który był znudzony
i rozczarowany, że samochodów w Polsce by
ło za mało, wszyscy nasi goście z życzliwością
i uznaniem mówili o naszej pracy kościelnej 
w Polsce, o czasopismach i wydawnictwach,
0 życiu naszej ojczyzny, która z ruin się dźwi
ga i życiem tętni.

W połowie lipca odwiedził naszą redakcję 
pan Szczepanik z Lowell Mass. Nie był to ani 
prawnik, ani lekarz, ani ksiądz, ale po prostu 
tkacz. Gwarzyło się z nim jednak przyjemnie
1 miło. Jest charakterystyczną rzeczą, że nasi 
narodowcy z Ameryki różnią się zasadniczo 
od amerykańskich wyznawców Kościoła rzym
skiego. Narodowcy — to ludzie, którzy prze
zwyciężyli bezwład myślowy, wyłączyli się ze 
stadnego myślenia i własnymi siłami szukają 
prawdy, wolności i Boga.

Polacy w naszym kraju  zachwycają się czę
sto cywilizacją amerykańską, wysokim pozio
mem życia, techniką, która życie codzienne 
ułatwia, i słusznie.

Wartości człowieka, jego wielkości i godńo- 
ści nie możemy jednak mierzyć umiejętnością

tem od dnia chaosu aż dotąd, by ludziom ha 
świecie było radośniej i lepiej.

Bądź pozdrowiony Panie ciszą cmentarną, 
tą odwieczną granicą między życiem doczes
nym a wiecznym.

Bądź pozdrowiony Panie w Kościele swoim, 
który sam powołałeś do bytu w Ojczyźnie na
szej, by lud polski do Ciebie prowadził i wal
czył o pełną wolność polskiej duszy.

W N A S Z E J  R E D A K C J I
posługiwania się lodówką, samochodem, tele
wizorem, a nawet ich posiadaniem.

Porozmawiajcie z tym i ludźmi wychowany
mi w Ameryce przez rzymski Kościół w atmo
sferze „bary”, „bingo”, pikników i cudownych 
świętych aryjskich. Z kobietami porozmawiaj
cie, ubranymi jak świąteczne choinki w odpus
towe świecidełka z obrazkami rzymskich 
świątków w torebce, a przekonacie się, co to 
za wielkie ubóstwo myśli, ubóstwo duszy. 
Ubóstwo rzadko spotykane w Polsce. To oka
leczeni przez Kościół rzymski ludzie, których 
życie ogranicza się do pracy, pogoni za dola
rem  i prymitywnym często rzymskim katoli
cyzmem, który jest jedyną ich poezją życia.

Dlatego z jakąś satysfakcją wewnętrzną 
rozmawialiśmy z panem Szczepanikiem. Mó
wił nam o roli, którą spełnia Kościół wśród 
Polaków-, o Polsko-Narodowej Spójni, o towa
rzystwach Marii Konopnickiej i innych. Mó
wił z przekonaniem, w słowa serce wkładał
i orientował się w sprawach, które ani z Koś
ciołem, ani z przemysłem tkackim nie miały 
nic wspólnego.

Prawa i wolność, którą swoim współwy
znawcom Kościół zagwarantował, wytworzyły 
nowy typ człowieka i katolika, który myśli
i czuje, który zna historię swego narodu. Ko
cha on swoją nową ojczyznę i wie, dlaczego 
ją kocha, ale dumny jest ze swego polskiego 
pochodzenia i wie, dlaczego jest dumny. On 
wie, kto to był Kopernik, Chopin, Mickiewicz, 
Słowacki, Konopnicka, Pułaski, Kościuszko, 
Curie-Skłodowska. On wie, co naród polski 
wniósł do skarbca ogólnoludzkiej kultury i ile 
krw i swojej wytoczył w walce o wolność in
nych narodów.

Wyznawcy Narodowego Kościoła w ciągłej 
walce o prawo do istnienia musieli w ciągu 
dziesiątek lat uzbroić się w argumenty nie
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tylko z Pisma Św., aby uzasadnić swoją rację 
bytu, lecz korzystać z faktów historycznych, 
z literatury narodowej i polskiej myśli reli
gijnej. Dlatego każdy wyznawca Kościoła Na
rodowego to światły człowiek, który wie, cze
go chce od Pana Boga, od społeczeństwa i ży
cia. To człowiek dojrzały duchowo w stosunku 
do wyznawców Kościoła rzymskiego z Ame
ryki, którzy w ogromnej większości wyprani 
chemicznie przez kościół z patriotyzmu, żyją 
w myśl zasady gdzie chleb, tam ojczyzna, 
znają tylko wszystkich świętych papieskich

A. J.

WARSZAWA -
Piękne katolickie święto — „Boże Ciało” — 

w warszawskiej Parafii p.w. Dobrego Paste
rza jest obchodzone każdego roku bardzo uro
czyście. W dniu tym gromadzą się licznie 
w swoim kościele nie tylko miejscowi parafia
nie, lecz również przyjeżdżają w „goście” bra
cia i siostry z katedralnej parafii z ul. Szwo
leżerów.

Tak więc i w tym  roku święto Bożego Ciała 
było wzniosłą, religijną manifestacją polskich 
katolików Warszawy, świadczącą o umiłowaniu 
Boga i przywiązaniu do s w o j e g o  pol
skiego narodowego Kościoła.

Po sumie odprawionej przez ks. mgr. Ed
warda Bałakiera wyruszyła procesja, kieruiac 
się ku poszczególnym ołtarzom, z których dwa 
zbudowane zostały przy ul. Modlińskiej, a dwa
— na terenie przykościelnym. Pod baldachi
mem z Najświętszym Sakramentem szedł ks. 
proboszcz Fr. Rygusik.- Pobożne skupienie, 
malujące się na twarzach wiernych, pieśni wy
konywane przez chór, dziewczęta sypiące 
kwiecie, chorągwie i — dopisująca słoneczna 
pogoda — to elementy, które składały się na 
nastrój podniosły, a jednocześnie miły, bliski...

Jakaś starsza niewiasta, która prawdopo
dobnie przypadkowo znalazła się na procesji
i wiedziona ciekawością wzięła w niej udział,

i wiedzą, który jest od czego i na co „pomaga”.
Stwierdzając to z radością w obcowaniu 

z braćmi naszymi z Ameryki, tak z inteligen
cją, jak też z ludźmi fizycznej pracy, pragnie
my cześć naszą wyrazić Przewodnikom Koś
cioła Narodowego w Ameryce na czele 
ż Pierwszym Biskupem Ks. Fr. Hodurem, któ
rego już nie ma między żyjącymi za to, że 
wzbogacili duszę, umysł i serce polskiego emi
granta, za to, że nauczyli kochać, co wielkie, 
co ogólnoludzkie i kraj swój, ojczyznę i Boga.

HENRYKÓW

mówiła do kogoś: „Mój Boże, żyję 62 lata, 
a dopiero dziś po raz pierwszy widzę takie 
nabożeństwo i księży, którzy nie wstydzą się 
mówić od ołtarza po polsku...” Przyjemnie jest 
skonstatować, że nasza Sprawa znajduje po
zytywny oddźwięk w duszach naszych bliź
nich.

Po modłach przy ostatnim ołtarzu, już ze 
stopni wiodących do kościoła, przemówił ks. 
mgr Bałakier; nawiązując do akcentów obcho
dzonego właśnie święta, w trafiających do 
serc słowach mówił o mocy, jaką prawdziwym 
chrześcijanom daje ufna wiara w Boga, ó zna
czeniu tej wiary dla naszego życia. W koście
le zaś, przy ołtarzu, ks. prob. Rygusik podzię
kował serdecznie za uczestnictwo w uroczy
stości ks. mgr. Bałakierowi, klerykom nasze
go Seminarium Duchownego, chórowi z kate
dry warszawskiej, wszystkim przybyłym Bra
ciom i Siostrom oraz — swoim parafianom,
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dziękując szczególnie tym, którzy nie szczędzi
li swego trudu w przedświątecznych pracach 
przygotowawczych.

Piękny dzień przeżyli członkowie parafii 
henrykowskiej w niedzielę 14 czerwca br. Pa
rafię wizytował Dostojny Gość z naszego Koś
cioła w Ameryce, Pierwszy Biskup Ks. Leon 
Grochowski. Po sumie Pierwszy Biskup 
w swoim kazaniu podkreślił rolę i znaczenie 
Polskiego Kościoła dla naszego narodu przy
pominając, że Kościół ten w swej działalności

kieruje się nakazami miłości Boga i bliźniego
i pragnie naprawić krzywdy moralne wyrzą
dzone narodowi polskiemu przez o b c y ,  
niechętny Polsce, Kościół rzymski.

Po uroczystościach w kościele, Pierwszy 
Biskup w asyście ks. Bolesława Sikorskiego 
oraz miejscowego proboszcza dokonał poświę
cenia oddanej już do użytku sali parafialnej. 
Ze strony Gości padło wiele ciepłych słów 
pod adresem Proboszcza parafii, Rady Para
fialnej i tych wszystkich, którzy przyczynili 
się do wybudowania tego nowego obiektu 
w parafii.

Na zakończenie, po części artystycznej zor
ganizowanej staraniem S. Gaudencji, zebrani 
w sali odśpiewali tradycyjne już polskie „Sto 
la t” na cześć Pierwszego Biskupa Grochow
skiego. Następnie Dostojny Gość wraz z towa
rzyszącymi Mu osobami udali się na posiłek 
do gościnnej zawsze plebanii w Henrykowie.

Przy okazji warto nadmienić, że Parafia Do
brego Pasterza w Warszawie (ul. Modliń
ska 205, Henryków - Wiśniewo) w przyszłym 
roku obchodzić będzie jubileusz 25-lecia 
swego istnienia, powstała bowiem w 1935 
roku. Czasy te nie były łatwe dla Kościoła Na
rodowego, jednak parafia przetrwała do dziś
i ‘mimo trudności i napotykanych przeszkód 
rozwija się pomyślnie.

Ten dzisiejszy stan parafii jest przede 
wszystkim w wielkiej mierze zasługą ogólnie 
cenionego obecnego Proboszcza — ks. Fran
ciszka Rygusika. Powiadają, że i Salomon 
z próżnego nie naleje; Salomonowi taki ekspe
ryment mógł się nie udać, ale w Henrykowie
— wszystko możliwe. Dlatego więc Parafia 
Dobrego Pasterza — jak to podkreślił ks. Si
korski wobec Pierwszego Biskupa — może 
każdego roku poszczycić się jakąś nową inwe
stycją. A wszystko to świadczy o żywotności 
parafii, o przywiązaniu parafian do pięknej Idei 
polskiego katolicyzmu. - ,

Parafia Dobrego Pasterza w Warszawie 
prawdą,,, walką, pracą zwycięża napotykane 
trudności i buduje swoje lepsze jutro.

HUCISKO WRACA DO ŻYCIA
Niejednokrotnie wspominało się polskiego Kościoła. Trudności, na doprawdy zdumiewająca — tchną

o parafii polsko-katolickiej, o któ- jakie napotykają nasze opuszczone dumą z własnych osiągnięć, a nie
rej istnieniu wiedzieli tylko sami parafie, są dwojakiej natury: raz, żalem i wymówkami. Są to ludzie
parafianie i otaczające ją parafie że zostały samotne wśród rzym- świadomi raz wytkniętego sobie
rzymskie. Nie raz ubolewano nad skich, po wtóre, że nie miały pro- celu.
borykaniem się z trudnościami, czę- wadzącej je dłoni. w ieś Hucisko niedaleko gór
sto sławiono święty zapał i upór Pierwszej trudno zaradzić, ale jak gwjęt0krzyskich liczy niewielu
opuszczonych parafian. wynagrodzić i zapobiec borykaniu mieszkańców. Parafia ta istnieje 25

Właśnie upór niejedną taką pa- z Przeciwnościami bez ducho- p rzez ostatnie trzy lata nie było
rafię utrzymał przy istnieniu, co weg0 kierownictwa. nawet komu przemówić od ołtarza
więcej — dal jej świadomość tego, Do Redakcji przychodzą listy ta- skromnej kapliczki. Nie było niko-
że tworzą cząstkę wielkiej rodziny kich osieroconych parafian; i rzecz go, kto by pocieszył i pokrzepił
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duchowym pokarmem. Ale wierni 
okazali się prawdziwymi chrześci
janami. „Zdawało się, że wszyscy 
zapomnieli o życiu naszej parafii11 — 
piszą parafianie Hucisko — lecz 
opieka Boża była nad nami4'... Wi
docznie bardzo potrzebna była tym 
ludziom ręka duszpasterska, słowo 
Boże głoszone jego ustami, skoro 
tak serdeczne dzięki składają Bogu 
za przybycie z Łodzi księdza No
waka.

Tak, ludzie ci żyją Kościołem, 
Bogu służą i w Bogu już tylko po
kładali nadzieję. Z wielką radością 
przyjęli wiadomość, że Kuria przy
dzieliła im księdza, i że zostanie 
wreszcie wybudowany kościół w 
Hucisku. Z jaką dumą piszą o u- 
porządkowaniu kaplicy i cmentarza 
po przybyciu księdza Teodora Ele- 
rowskiego. Chwalą zalety i działal
ność duszpasterską nowo przybyłe
go proboszcza.

„Ksiądz Elerowski wygłasza ka
zania w kaplicy i przed kaplicą, za
jął się dziećmi i młodzieżą szkolną,
zorganizował naukę religii, przygo
tował dzieci do Pierwszej Komunii 
św., dba o rozrywki nawet naj
młodszych parafian, organizuje im 
wycieczki..." _ Nabożeństwa w języ
ku polskim i skromna kapliczka 
stanowią dla nich zapłatę za trudy, 
zadośćuczynienie za dotychczasową 
tęsknotę duchową. Życie i czucie

z kościołem jest dla nich ehlebetn 
powszednim. Nie czują już osamot- 
mienia, wierzą, że nie na darmo zwią
zali swe życie z Kościołem Chrystu
sowym i narodowym. Cieszą się 
wspólną radością parafii, ubolewają 
nad stratą każdego ogniwa łańcu
cha, splatającego ludzi w jedną 
wierzącą całość, Smucę się, gdy pi
szę o zgonie jednej z czynnych pa
rafianek kościoła Marii Jedynak.

Wiele można by jeszcze pisać o 
parafii w Hucisku, więcej oni sa
mi mogliby o sobie powiedzieć, ale
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jedno jest ich najgorętszym prag
nieniem — mieć własny kościół. 
Niewielka to i niebogata parafia, ale 
przecież nie jeden, czy stu łudzi — 
każdy pragnie mieć piękny przyby
tek, gdzie mógłby Bogu złożyć to, co 
człowiekowi najdroższe: piękne i 
czyste uczucie wiary, nadziei i mi
łości. A parafianom żadnego z tych 
trzech atrybutów odmówić nie 
można. Do wzniesienia jednak mu
rów swej świątyni są tam jeszcze za 
słabi. Proszą w zakończeniu swe
go listu o pomoc i opiekę. Mają 
nadzieję i gorącą wiarę, że usza
nuje się ich strudzone dłonie i znisz
czone oblicza pracą i wysiłkiem 
dla kościoła i poda się im pomocną 
dłoń.

Wiele jest takich skromnych pa
rafii, gdzie więcej ludzi pragnie 
mieć świątynie, które pomieściły by 
swych wiernych. Niejeden zdążył 
zamknąć oczy na wieki biorąc ze 
sobą obraz kościoła w swej para
fii. Są to sprawy smutne, ale praw
dziwe. Pamiętajmy jednak, że my 
dopiero rozwijamy skrzydła do 
startu i to dość trudnego i że wia
ra, upór, cierpliwość i miłość* do 
Kościoła wszystko przezwycięży.

Wierzymy, że z wieży nowego 
kościoła w Hucisku, jak i z tysiąca 
innych, odezwie się i dotrze do za
gród, uderzy akordem w serce każ
dego Polaka, a echem odezwie się 
pieśń wolnego ducha katolickiego i 
polskiego Kościoła.
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Rozsłoneczniła się majowa niedziela. Po 7-ej już 

było, kiedy znalazłem się na dworcu poznańskim. Po 
kilku minutach zaledwie samochód zatrzymał się przy 
ul. Grunwaldzkiej. ,

Wokoło kościoła snuli się ludzie. Przyszli o świcie, 
by przygotować ołtarze. Proboszcz sam się też krzątał 
w roboczym ubraniu z poobijanymi rękami i palcami 
jak sęki, mimo że poświęcane.

Pierwszy raz byłem w poznańskiej parafii. Miły 
kościółek otoczony zielenią naprzeciw parku jakby ja
kaś oaza polskiego katolicyzmu. Czysto tu, przytul
nie, a nawet uroczo. W kościele trzeba mszy św. wy
słuchać, duszę pokrzepić, a później na ławce stojącej 
w cieniu drzew wśród woni kwiatów pomarzyć można 
można o sensie życia, o jego blaskach i cieniach, o tym 
co przeszło I przeminęło.

Mszę św rano o godz. 9-ej odprawił ks. Proboszcz 
Pracz i naukę wygłosił do licznie zgromadzonych wier
nych. W kazaniu nuta bojowa „z tarczą albo na tar
czy", drogi pośredniej tam nie było. „Kto nie jest 
z nami ten przeciwko nam“.

Zbliża się jedenasta. Dzwóny się rozkołysały, nio
sąc wieść staremu Poznaniowi, że dzisiaj po raz 
pierwszy po trzynastu latach pracy, cierpienia i walki, 
w dniu Bożego Ciała parafia wychodzi na ulicę mia
sta aby dać wyraz swojej miłości i wierze. Aby się 
pokazać nie tylko Panu Bogu, który nas wszędzie 
dostrzega lecz i ludziom.

Kościół wypełnił się szczelnie mimo powiększenia 
i przed kościołem zgromadziło się dużo ludzi.

Spowiedź ogólna, poświęcenie chorągwi, jakby sztan
daru Towarzystwa Niewiast Adoracji Najświętszego 
Sakramentu. Uroczysta suma i procesja. Rozmigotały 
się w słońcu chorągwie, wstęgi barwne, czerwone pe
lerynki ministrantów i biel dziewczęcych sukienek
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z oczu bławatem. „Twoja cześć chwała" brzmiała 
pieśń potężnie, a dzwony biły radośnie i mieszały się 
z głosem orkiestry tworząc jakąś harmonijną całość.

Ruch wstrzymano, stanęły samochody, tramwaje, 
zatrzymali się ludzie na chodnikach, gdy szedł Ten, 
któremu wicher i morze są posłuszne, a Którego 
dojrzeć można tylko oczyma wiary.

Ołtarze ubrane z dużym gustem zwracały ogólną 
uwagę. Mieniły się kwieciem, zielenią i migotliwym 
światłem płonących świec. Złocista monstrancja na. 
ołtarzu wśród kwiecia lśniła w słońcu i promieniowała 
blaskiem. Dostojnie i uroczyście zatrzymywała się 
procesja przy każdym ołtarzu. Płynęły w dal i odbi
jały się echem o mury słowa ewangelii po raz pierw
szy na ulicach miasta śpiewane w języku polskim 
w starym Poznaniu. Paradoks. Miasto zespolone naj
bardziej z naszą historią, które za język polski cier
piało kiedyś — słów Bożych słucha w obcym języku. 
„Kto słucha niechaj rozumie" — mówi Pismo św., bo 
kto nie rozumie ten nie słucha.

Przy czwartym ołtarzu głosiłem kazanie, przyjemnie 
jest mówić do tysięcznej rzeszy. Mówiłem o Euchary
stii i o znaczeniu Jej w życiu człowieka i w życiu 
Kościoła. Mówiłem, że człowiek współczesny wątpiący 
i sceptyczny chciałby Boga odkryć skalpelem i mędrca 
szkiełkiem i okiem. Bóg jest jednak i nadal pozosta
nie dla nas tajemnicą na skutek ograniczoności po
znania ludzkiego, a przed tajemnicą należy klękać. 
„Czucie i wiara silniej mówi do mnie niż mędrca 
szkiełko i oko“. I słuchali ludziska, słuchali a cisza 
była taka niezmącona, że nawet westchnienia było 
słychać. Po kazaniu poinformowałem zebranych o ży
ciu naszego Kościoła o nowym okresie w naszej hi
storii, który rokuje dla Kościoła jak najlepszą przy
szłość. Z dużym zadowoleniem słuchali o tym pozna
niacy.

Po dwugodzinnej przerwie znowu zebraliśmy się 
w kościele. Ks. Proboszcz nieszpory odprawił uroczy
ste, a ja głosiłem kazanie. Mówiłem o Tej, która stała 
kiedyś pod krzyżem swego Syna gdy konał abyśmy 
życiem pełnym żyli.

I niosły się słowa przez głośniki zradiofonizowanego 
kościoła na zewnątrz. Przystawali ludziska na chod
niku, a niektórzy nieśmiało wchodzili do kościoła. 
W Polsce polski Kościół — herezja. Do importowanego 
z zagranicy katolicyzmu w ciągu tysiąclecia przy
zwyczaił się organizm polski. Ale zorze poranne świ
tają, Coraz więcej ludzi idzie drogą do Boga, która 
przez Rzym nie prowadzi.
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Po nieszporach spotkałem się z poznańskimi naro
dowcami. Trzeba byłoby dużo miejsca poświęcić, aby 
wyliczyć wszystkie nazwiska ludzi światłych oddanych 
duszą i sercem Polskiemu Kościołowi. Parafia w Po
znaniu to zwarta gromada ludzi świadomych swoich 
zadań i obowiązków, na czele których stoi ks. Pro
boszcz Pracz, którego jako bojownika o wolność pol
skiej duszy można za wzór postawić.

Parafia poznańska to jedna z nielicznych parafii, 
która w kościele swoim wiernych pomieścić nie zdo
ła. Trzeba nową świątynię budować. Tam gdzie są 
żywe cegły tam i świątynia powstanie i to już w nie
długim czasie. Piękny dzień przeżyłem z kapłanem 
i ludem w Poznaniu. Widzę przed parafią i księdzem 
Proboszczem najlepsze perspektywy. Promieniujcie da
lej wiarą i pracą, a szlacheną walką zdobywajcie no
we pozycje. Szczęść Wam Boże.

S Z C Z E C I N
Dzień 29 czerwca był odświętnym dniem Szczecina. 

W mieście pięknie przystrojonym panowała świątecz
na atmosfera — Szczecin obchodził doroczne Święto 
Morza. r Ludzie w pośpiechu podążali po chodnikach 
głównych ulic.

Pizy jednej z ulic stoi stara zabytkowa świątynia 
z XII wieku, nadgryziona zębem czasu, ale mimo to 
pełna życia w zaklętych kamieniach. To kościół pol- 
sko-katolicki pod wezwaniem św, Piotra i Pawła.

Miasto cieszyło się Świętem Morza; parafianie zaś 
na dodatek cieszyli się przybyciem dostojnych Gości. 
W kościele odświętnie ubranym wypełnionym po 
brzegi wiernymi, celebrował Mszę św. ks. bp. Julian 
Pękala. Po Mszy św. wygłosił piękne kazanie nasz 
gość ks. bp. elekt dr Bernard Goławski z Cleveland 
z U-S.A.

Na wstępie pozdrowił ks. biskup w swoim i w imie
niu setek tysięcy wyznawców naszych braci w Ame-
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ryec skupionych w naszym Kościele. Przekazał ich 
wyrazy uznania i szacunku za heroizm i poświęcenie 
naszego narodu w trudnym odbudowywaniu skołata
nej wojną Ojczyzny. — „Polacy w Ameryce czują i myślą 
tak samo jak Wy, pragną pokoju i solidaryzują się 
z Wami, by granice na Odrze i Nysie były granicami 
pokoju, a miasto Szczecin, w którym po raz pierw
szy przebywam 1 modlę się w języku ojczystym — 
pozostało na zawsze miastem polskim“.

Powołując się na św. Piotra i Pawła — mówca 
przypomniał — jak wielką rolę odegrali owi aposto
łowie, którym nie wystarczyła skostniała forma sy
nagogi żydowskiej — ale cali oddali się jednej naj
ważniejszej idei Bożej i dla niej życie poświęcili.

„Wspaniałe ich życie, które dziś w ich święto wspo
minamy — niech będzie przykładem dla żyjącego dziś

w  wieku atomu chrześcijańskiego świata. Są przy
kładem jak należy miłować Jezusa i dla Niego żyć, 
budować Jego królestwo na ziemi. Drogą poświęceń 
dla swego narodu idzie do Was Polski Kościół, który 
w Ameryce i Polsce buduje świątynie, by w języku 
ojczystym był Bóg uwielbiany".

Nieszporami o godz. 17-ej zakończono tę piękną 
i podniosłą uroczystość.

Kościół szczeciński nie tylko odwiedzają turyści, 
ale wszyscy, którzy kochają Boga i swój naród — idą 
tam aby w ciszy starożytnych murów złożyć serce 
szczere przed tabernakulum Boga żywego.

Dziękował ks. Dziekan Kierzkowski i parafianie 
Dostojnym Gościom za przyjazd do Szczecina, za 
wspólną modlitwę i Słowo Boże.

ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE
O ósmej rano 18 lipca br. zgromadziło się sporo 

ludzi w prokatedrze warszawskiej. Wprawdzie para
fianie warszawscy byli już niejednokrotnie świadka
mi podobnych uroczystości, ale dzisiejsza była w swo
im rodzaju wyjątkowa.

Biskup ordynariusz Kościoła ks. dr Maksymilian  
Rode, który przed dwoma tygodniami w starej ka
tedrze św. Gertrudy w Utrechcie otrzymał salęrę bi
skupią, tego dnia po raz pierwszy święcił absolwenta 
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej diakona Wła
dysława Malca na kapłana i kleryka Ryszarda Ra- 
wickiego na diakona.

Punktualnie o godzinie 8-ej ordynariusz Kościoła 
bp dr Maksymilian Rode ubrany w pontyfikalne 
szaty -w otoczeniu ks. dr Antoniego Naumczyka, ks. 
mgr Janusza Małuszyńskiego oraz ks. redaktora 
Edwarda Narbuttowicza przybył do świątyni.

Po spowiedzi kandydatów do święceń, której w y
słucha} ks. redaktor, rozpoczęła się Msza św. i sa
kralne czynności związane ze święceniami kapłań
skimi. Słowa litanii do Wszystkich Świętych recy
towane przez ks. biskupa i księży, widok młodych 
lewitów leżących krzyżem dziwnie wzruszały wszyst
kich zgromadzonych. Widziało się bowiem to pogra
nicze między służbą Bogu a służbą światu. Święce
nia kapłańskie to zaślubiny kapłana z Chrystusem  
i Jego świętym Kościołem.

Głębokie w swej treści słowa z rytuału wymawiane 
uroczyście przez ks. biskupa robiły duże wrażenie. 
Asystowali biskupowi w tych świętych czynnościach 
ks. dr Antoni Naumczyk jako archidiakon i z urzędu 
gospodarza ks. kanclerz Tadeusz Majewski.

P r zy . zakończeniu Mszy św. i święceń kapłańskich 
neoprezbiter ks. Władysław Malec złożył ks. bisku
powi oraz jego prawnym następcom uroczyste ślu
bowanie posłuszeństwa w sprawach wiary, moral
ności i dyscypliny kościelnej.

Ponad dwie godziny trwały ceremonie święceń ka
płańskich. Ks. bp. Rode po zakończeniu naiyożeństwa 
złożył młodym lewitom życzenia błogosławieństwa 
Bożego, owocnej pracy w Winnicy Pańskiej. Złożyli 
im życzenia również obecni księża oraz ks. rektor 
Akademii Chrześcijańskiej prof. dr Wiktor Niem
czyk,. który był świadkiem uroczystości.

Po kościelnych obrzędach ks. bp Rode zaprosił na
wowy święconych, ks. rektora, kapłanów i obecnych 
kleryków na śniadanie do świetlicy parafialnej. W 
przyjemnej atmosferze spożyliśmy przygotowany po
siłek. Ks. Władysław Malec, który przed tygodniem 
otrzymał tytuł magistra św. Teologii w Chrześci
jańskiej Akademii, dziękował ks. biskupowi za udzie
lenie mu święceń kapłańskich a także za wiedzę, 
którą zdobył pod jego kierunkiem w uczelni. Dzię
kował również ks. rektorowi jako wychowawcy i pro
fesorowi zapewniając go, że dołoży starań, by okazać 
się godnym kapłanem i wychowankiem Uczelni.

Ten dzień pozostanie na długo w pamięci uczest
ników uroczystości, a na zawsze w pamięci nowo- 
wyświęconych.

Nowowy święcony kapłan ks. Władysław Malec 
i diakon Ryszard Rawicki, zostali przyjęci w Kurii  
przez biskupa ordynariusza, a później odwiedzili Re
dakcję i Wydawnictwo Literatury Religijnej.

OBECNY

CZYTAJCIE 
i PRENUMERUJCIE

„N A S ZE  POSŁANNICTWO”
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O S Ó W K A
Radosny, pełen słońca i wesela dzień prze

żyli w niedzielę 7 czerwca br. członkowie pa
rafii Polsko-Katolickiej w Osowce. W dniu 
tym odbyła się uroczystość Pierwszej Komunii 
św., do której przystąpiła miejscowa dziatwa.

Na uroczystość tę przyjechał z Ostrowca 
Świętokrzyskiego ks. prob. Emil Kapralski. 
Wspólnie z miejscowym proboszczem ks. Ja 
nem Posieleckim poczynili odpowiednie przy
gotowania, by dzień ten zapisał się pięknie 
w sercach dzieci, by stał się niezapomnianym.

Od wczesnego rana panowała we wsi oży
wiona krzątanina. Rodziny dzieci dbały rów
nież o to, by w domach dzień ten wypadł uro
czyście i niecodziennie. Szykowano posiłki, wi
tano przyjezdnych gości, którzy przybyli na 
rodzinną uroczystość z różnych stron kraju.

O godz. 11 dzieci zostały wprowadzone do 
kościoła przez obydwóch księży w licznej asy
ście wiernych.

Dzieci przystąpiły do Komunii św. podczas 
uroczyście odprawianej sumy z wystawieniem

Najświętszego Sakramentu i procesji. Odurza
ła woń kadzidła i mnóstwa kwiatów rozstawio
nych na ołtarzach, trzymanych w rękach przez 
dzieci. Płomienie świec bezskutecznie rywali
zowały z silniejszymi promieniami słońca, któ
re rozświetlając cały kościół wyłoniły dwa za
sadnicze kolory, biały i zielony,, dominujące 
w tym świątecznym dniu.

Po sumie dzieci otrzymały poświęcone, pa
miątkowe obrazki, a ks. nrob. E. Kapralski 
wygłosił piękną naukę o wierności i prawdzi
wej, bezinteresownej miłości do Boga i nasze
go Kościoła.

Na zakończenie zrobiono kilka fotografii 
przed kościołem w otoczeniu parafian, po 
czym obecni rozeszli się do domów, by święto
wać dalej w rodzinnym gronie.

Życzymy księdzu proboszczowi i parafianom 
w Osowce błogosławieństwa Bożego i dalszych, 
pomyślnych wyników w pracy dla narodu
i naszego Kościoła.

r

O Świdnicy coś miłego
13 czerwca — św. Antoniego — to uroczysty dzień 

każdego roku w świdnickiej parafii.

W tym  roku ks. proboszcz Eryk Cetlawa na uro- - 
czystość tą zaprosił co większych dostojników koś
cielnych, doktorów Kościoła, uczonych w piśmie i in
nych. Większość zawiodła, społecznie się wymówili 
podając różne powody. Udał się ks. biskup Julian 
Pękala w towarzystwie ks. mgr Edwarda Bałakiera.

Podróż do Wrocławia nie była łatwa. Łatwiej jest 
bowiem o bilet pierwszej klasy, niż o miejsce w po
ciągu.

W niedzielę rano dn. 14 czerwca wyruszyła z Wro
cławia do Świdnicy cała pielgrzymka. Jechał ks. bi
skup Pękala w stowarzystwie ks. adiunkta E. Ba
łakiera, ks. dziekan Osmólski w asyście ks. Wal
czaka, jechali liczni parafianie wrocławscy ze wszyst
kich stanów i warstw społecznych. Jechali drogą

okrężną przez pola, lasy i miasta, bo most na rzece 
wciąż się jeszcze buduje.

Daleko jeszcze przed miastem spotkał dostojnych
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goSci ks. proboszcz Cetlawa. Twarz miał wzruszoną, 
oczy niby małe ogniki paliły się fosforycznym blas
kiem. Wyjechał na spotkanie dwoma samochodami. 
Przed kościołem w Świdnicy, otoczonym zielenią, 
tłumnie było i gwarnie. Na widok zbliżających się 
samochodów zamilkło wszystko. Gdy przybyli goście 
wysiedli z samochodów, zabrzmiała orkiestra i echo 
marsza niosło się daleko. Biskupa i przybyłych księ
ży witali zebrani, a później' otoczyła dziatwa. Mie
niły się w słońcu biało czerwone chorągiewki w rę
kach najmłodszych, niebieściły się oczy, a główki 
dziecięce w blaskach promieni słonecznych wyglą
dały niby dojrzałe makówki.

Przy dźwiękach marsza odprowadzono księdza 
biskupa i księży do plebanii. Później rozdzwoniły 
się dzwony i zwoływały wszystkich na nabożeństwo. 
Procesja barwna i liczna zatrzymała się przed ple
banią. W drzwiach ukazał się ksiądz biskup oto
czony duchowieństwem. Młodzież wręczyła mu kwia
ty, a później płynęły wiersze pachnące kwieciem, 
oliwą i miodem, które we wrażliwej duszy kapłań
skiej ks. Cetlawy wyrosły. W drzwiach kościoła sta
ropolskim zwyczajem rada parafialna witała księdza 
biskupa chlebem i solą. Orkiestra grała starą pieśń 
Kochanowskiego „Kto się w opiekę”.

Kościół wypełnił się po brzegi, że przejść było 
trudno. Ks. biskup usadowił się w przygotowanym 
fotelu. Proboszcz świdnicki powitał Go w serdecznych 
słowach i złożył sprawozdanie ze swej pracy. Było 
czego słuchać. Nie tylko słuchać, można także było 
i widzieć. Przed kilku laty zastał' zdewastowany, pu
sty kościół. Dzisiaj kościół ten jest odnowiony, od
malowany, zelektryfikowany, a ostatnio zradiofo- 
nizowany. Wypełniony ludźmi, którzy słuchają pol
skiej mszy św., a to chyba najważniejsze. Uczynił 
to własnymi siłami, przy pomocy Boga i szlachetnych 
ludzi. Dokonał tego, bo ma żywą wiarę i zapał, bo 
kawał duszy wkłada we wszystko, cokolwiek robi.

Uroczystą sumę odprawił ks. biskup w asyście ks. 
Wasilewskiego z Cieplic i ks. Walczaka z Wrocławia. 
Po ewangelii ks. mgr E. Bałakier wygłosił kazanie. 
Uroczystość św. Antoniego. Kaznodzieja nakreślił je
go duchowe pochodzenie od św. Franciszka z Asyżu 
na tle ówczesnej historii kościoła. Mówił o reforma
cji, o idei Kościoła Narodowego, o której marzyli 
najświatlejsi mężowie stanu, a której realne kształty  
dał kilka wieków później Polak, kapłan i reformator 
ks. Franciszek Hodur.

Nic w tym  kazaniu nie było z „drętwej mowy", 
ckliwej egzaltacji i sztucznego patosu. Głęboka treść 
w pięknej formie zmuszała do myślenia i przekony
wała. A  o to właśnie chodzi.

Podczas uroczystej sumy śpiewał chór dziecięcy 
i grała orkiestra. To się też u nas niezbyt często 
zdarza, a słuchać było bardzo przyjemnie.

Po sumie przemówił ks. biskup. Ciepło jak zwykle  
i melodyjnie. O wspólnym Ojcu mówił w niebie- 
siech, u Którego nie masz narodowych, rzymskich 
czy prawosławnych, są tylko dzieci Boże. Mówił
0 ważności języka polskiego w liturgii o potędze 
modlitwy, gdy głęboką wiarą jest nasycona. Lud  
zasłuchany chłonął słowa pasterskie, otwierały się 
damskie torebki, aby łzę otrzeć, bo to, co z serca 
pochodzi, do serca trafia.

Nieszpory odprawił ks. dziekan Osmólski z dy
stynkcją wielką i powagą. Na Jego twarzy znaczyła 
się widocznie nie tylko godność urzędu, który pełnił, 
lecz i łaska stanu, która aktualnie działa. Po niesz
porach około pięćdziesięciu osób, młodzieży i dzieci 
przystąpiło do' bierzmowania. Ks. biskup przemówił 
do nich i wyjaśnił znaczenie i obowiązki, które z przy
jęcia tego sakramentu wypływają.

Późno już było i słońce się skryło gdzieś hen, za 
górami, gdy zawarczały motory samochodów. Goście 
na czele z ks. biskupem odjeżdżali do Wrocławia. 
Znowu odprowadza młodzież lecz już nie „Ecce sacer- 
dos magnus” lecz „Sto lat” śpiewa — ostatni hymn  
narodowy. Uściski dłoni, dużo miłych słów, prywatne 
błogosławieństwo i odjazd. Goście odjechali zbudo
wani i zadowoleni.

Parafia w Świdnicy to żywa cząstka kościoła. Cha
rakterystyczną jej cechą jest dużo młodych ludzi od
danych sprawie i dzieci. Ks. ■ Eryk Cetlawa gorliwy 
pracownik winnicy pańskiej nie narzeka, nie sarka, 
rąk nie załamuje lecz pracuje z apostolską wiarą
1 samozaparciem. Na najdalej może wysuniętym po
sterunku, zapomnianym często przez ludzi, lecz nie 
opuszczonym, przez Boga. Jago praca wydaje owoce, 
które można oglądać. Rozrasta się parafia z każdym  
rokiem, tętni życiem i promieniuje. Świdnica na ru
bieżach Rzeczypospolitej Polski jest poważną straż
nicą polskości i katolicyzmu. Dużo sił życzyć należy 
księdzu proboszczowi, dłoń Mu uścisnąć - i tym  
wszystkim, którzy z nim razem Kościół polski bu
dują w Świdnicy.

* »
*

Delegacja kurialna ze Świdnicy wróciła w ponie
działek. Zmęczeni fizycznie, wygnieceni tłokiem 
w wagonie, ale umocnieni duchowo i uradowani 
z tego, co widzieli na własne oczy i co sami prze
żyli. Proboszczowi Świdnicy i narodowcom świdnic
kim  cześć!
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Z NIWY WYDAWNICZEJ
Jak już sygnalizowaliśmy Wydawnictwo Literatury 

Religijnej wydało dwie publikacje: „Wierzę w Kościół 
Katolicki’* oraz „Dziecię z Betlejem". Pierwsza jest 
32-stronicową broszurką poruszającą dwa zagad
nienia:

a) Kościół Polsko-Katolicki jako część Kościoła Po
wszechnego,
• b) Oblicze Kościoła Polsko-Katolickiego.

Oba zagadnienia opracowane są zarysowo i dlatego 
nie należy się dziwić, że mogą się znaleźć w broszurce 
luki i niedomówienia. Wynika to z charakteru bro
szurki popularnej. Np. autor broszurki zbyt ogólniko
wo mówi na str. 28 o poglądzie Kościoła Polsko-Ka- 
tolickiego na sakrament małżeństwa. W formie wy
jaśnienia pragniemy tu naszym czytelnikom powie
dzieć, że nasz Kościół nie tylko zaleca, jak pisze autor 
broszurki, ale wprost ż ą d a  od małżonków, aby akt 
ślubu ponowili wobec kapłana przed ołtarzem, zaś 
kapłan w imieniu Kościoła, ich przysięgę przyjmuje
i na drogę życia błogosławi. Z przed ołtarza wynoszą 
nowożeńcy pełnię laski sakramentalnej, która jako 
tzw. łaska stanu pomaga im w pełnieniu trudnych 
powinności dobrych katolickich małżonków, wzoro
wych rodziców i pełnych dobroci wychowawców przy
szłego pokolenia.

Pod koniec broszurki autor dochodzi do słusznych 
wniosków, tych mianowicie, że „Kościół Polsko-Ka
tolicki jest cząstką Kościoła Powszechnego, bo ma te 
same dogmaty, te same sakramenty i ten sam kult, 
jaki praktykuje cały Kościół Powszechny. Wszystko 
to samo, a jednak inne, bardziej konsekwentna, bliż
sze ducha Chrystusowego, bliższe Ewangelii, bliższe 
rozumu... bardziej uchwytne dla katolika-Polaka ży
jącego w nowych warunkach... XX wieku“. W opar
ciu o to stwierdzenie autor broszurki apeluje do Ka
płanów, Alumnów i Wiernych (str. 31), aby zanie
chawszy tradycyjnych i niezrozumiałych form rzym

skiego katolicyzmu zaczęli budować w swej ojczyź
nie własny, wolny od jakiejkolwiek zagranicznej wła
dzy Kościół — Kościół Polsko-Katolicki. Akcenty
o tysiącleciu czynią postulaty broszurki jeszcze żyw
szymi i uzasadnionymi., Dlatego warto społeczeństwo 
polskie z jej treścią zapoznać, gdyż może to być jedna 
z dróg prowadzących do poznania, przez katolików 
naszego Kościoła.

Druga książka liczy stron 66 i jest przeznaczona dla 
najmłodszych. Swą pogodną i barwną treścią religij
ną może i na pewno ukształtuje nie jedno dziecięce 
serduszko. Wiemy z praktyki, wiedzą to zwłaszcza ro
dzice i katecheci najmłodszych klas, z jakim zainte
resowaniem słuchają dzieci opowiadań o życia Pana 
Jezusa. Omawiana książka jest właśnie zbiorem le
gend, i opowiadań o Bożym Dziecięciu, uzupełnionych 
kilkoma legendami i opowiadaniami o treści tnorali- 
zatorskej. Jakże dobrze, że taka książeczka ukazała 
się wreszcie. Tego typu publikacji nie było na rynku 
księgarskim w ogóle. Wydawnictwo L ite r a tu r y  Reli
gijnej spełniło pod. tym względem jakąś naprawdę 
pionierską i doniosłą rolę.

Opowiadania są doskonale dobrane, odznaczają się 
barwnym a zarazem prostym i zrozumiałym językiem. 
Są krótkie i łatwe do zapamiętania. Autorka tej pięk
nej książeczki p. mgr Irena Dymkowska wykazała 
głęboką znajomość dziecięcej duszy i intelektu, a ta
kie legendy jak „Dobry pasterz" (str. 9), „Pokłon pta
sząt" (str. 12), „O poziomce" (str. 53) i „Żłobek Mał
gosi" (str. 64) są prawdziwymi perełkami narrator- 
skimi.

Wydaje się więc być rzeczą słuszną zalecanie tej 
książeczki wszystkim rodzicom i wydawcom jako do
skonałego skarbczyka 25-ciu nie banalnych opowia
dań i legend, poprzez które dzieci zbliżą się i poznają 
swego największego, najserdeczniejszego Przyjacie
la — Dziecię z Betlejem — Jezusa Chrystusa.

PROMETEIZM

Muszę ci ufać życie i walczyć o ciebie,
Odradzać liście wiary, które czas obrywa,
I nowe wsiewać ziarna na złudzeń pogrzebie,
Aby się zieleniła wiosen wzrostem, niwa.

t
Aby nie płacz mnie żegnał w śmiertelnej godzinie, 
Spalona smutkiem ziemia, bezpłodne gorycze,
Ale miłość, przez którą żaden pył nie ginie,

i

Która klęski w  zwycięstwa zamienia słodycze.

Trącisz kłos mojej śmierci, a on ci rozsieje 
Radość życia, ku  pięknu szczęsne wędrowanie,
Jak łubin takie złote rozkwieci nadzieje,
Jak akacja tak wonne rozbieli kochanie.

W żarach cierpień wypalam ten kielich ocaleń,
A  cnotom ufając z złem wygrywam boje, 
Miłosierdzie w blask szczęścia zmienia łzy rozżaleń
I burze przez błękitne pogodzi spokoje.

Zofia Dajkowska
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ODPOWIEDZI 
R E D A K C J I

P. Marian Kulczak —• Osówka koło Stara
chowic. — List otrzymaliśmy, — dziękujemy. 
Radzi jesteśmy, że Pan czyta „Nasze Posłan
nictwo”, lecz żałujemy, że Pan się do nas 
odezwał dopiero po przeczytaniu reportażu.

Pisze Pan, że w każdej parafii powinien być 
kapłan, który udziela nie tylko duchowej le:z
i „cielesnej” pomocy. W świetle Ewangelii, 
która nas obowiązuje schorzenia ciała są na
stępstwem najczęściej schorzenia duszy. Chry
stus gdy leczył chorych nawet zapłaty nie brał, 
na wdzięczność nie liczył. Żądał tylko wiary. 
Wierzysz?... niech ci się stanie. Radzi będzie
my, gdy nasi kapłani czynić będą podobnie.

Redakcji jest znany stan parafii w Okolę od 
25 lat i dlatego bez fantazji, bez złośliwości 
podzieliliśmy się spostrzeżeniami. Z pracy pro
boszcza z Osówki jesteśmy także zadowoleni. 
Żałujemy tylko, że czytając reportaż nie ma 
on czy Pan poczucia humoru.

Stawia Pan zarzut ks. prof. Rodemu (obec
nie Biskup Ordynariusz) i ks. redaktorowi E. 
Narbuttowiczowi, że samochodem „jak pano
wie magnaci urządzali wycieczki krajoznaw
cze’’ zamiast wizytacji parafii. Widocznie czy

tał Pan reportaż w pożyczonych okularach. 
Tam „stało” wyraźnie, że to ani wizytacja ani 
wycieczka. Po prostu zapoznanie się ze sta
nem materialnym i duchowym Kościoła. Trud
no kierować, zarządzać gdy się czegoś nie zna. 
Tak rozumieli to księża i wierni z innych pa
rafii i serdecznie nas przyjmowali.

Jeżeli o samochód chodzi — no mój Boże. 
Może to i wielkie wykroczenie!! Apostołowie 
chodzili pieszo, ale widzi Pan wtenczas jesz- 
c~e nie było ani samochodów, ani radioodbior
ników, a nawet druku. Skoro dzisiaj są te 
zdobycze techniczne, nie widzimy powodów 
dlaczego z nich nie korzystać. W Piśmie św. 
nie ma takiego zakazu. Dlaczego mają tylko 
jeździć „panowie, ksiażęta, prałaci” a nasi księ
ża maja chodzić piechotą lub jeździć furm an
ką, o którą też nie jest łatwo;

Nam się wydaie, że ubóstwo nie hańbi ale 
zaszczytu nie przynosi. Będziemy się cieszyć 
gdy wszyscy nasi księża będą jeździć samocho
dami, motorami, bo to życie ułatwia, oszczędza 
czas i zdrowie. Tym bardziej, że teraz więcej 
jeździ samochodami robotników niż panów. 
Mvślę, że Pan się z nami zgodzi.

Co do „kumoterstwa, zazdrości, nienawiści” 
żałujemy bardzo, że Pan się spotyka z takimi 
kapłanami. My znamy dobrych, szlachetnych, 
choć czasami słabych, a często omylnych.

Łączymy pozdrowienia.

MGR INŻ. MIKOŁAJ ORLICK1

KONSPEKT ASTRONOMICZNY
RUCHY ZIEMI

Wypuszczenie satelitów przez Związek Radziecki
i nadanie im po raz pierwszy w dziejach ludzkości 
długotrwałego obiegu dookoła kuli ziemskiej uzasad
nia zwrócenie uwagi na ruchy Ziemi. Ruch satelitów 
bowiem uzależniony jest od siły przyciągania Ziemi
i jej drogi.

Do czasu Kopernika mniemano, że Ziemia jest nie
ruchoma i stanowi środek Wszechświata. Genialne 
odkrycie naszego astronoma obaliło dawny obraz 
Wszechświata i dowiodło, że ośrodkiem systemu pla
netarnego jest Słońce. To odkrycie zapoczątkowało 
r.aukę o ruchach ciał niebieskich.

Droga, jaką zakreśla Ziemia we Wszechświecie, jest 
nader zawiła ze względu na różnorodność ruchów, ja
kim Ziemia podlega. Dwa najważniejsze, ogólnie zna
ne ruchy, to ruch wirowy dookoła osi i postępowy (po 
drodze eliptycznej) dookoła Słońca. Oś Ziemi, dookoła 
której odbywa się ruch wirowy w ciągu roku, nie po
siada — ściśle mówiąc — stałego kierunku. Zakreśla 
ona powierzchnię stożkowatą, podobnie jak oś wiru
jącego bąka. Całkowity okres tego ruchu wynosi oko
ło 26.000 lat. W ciągu tego czasu zmienia się również 
na niebie położenie punktu przecięcia się osi Świata 
ze sklepieniem nieba. Punkt ten, zwany biegunem, 
w ciągu 26.000 lat bezustannie zmienia swe miejsce. 
Obecnie np. biegun północny znajduje się w bliskości 
gwiazdy Alfa w Małej Niedźwiedzicy. Biegun pół
nocny będzie coraz bardziej się zbliżał do tej gwiazdy 
do roku 2.105, potem zacznie się oddalać. Skutkiem

tego kołysania się osi ziemskiej, równik przecina 
ekliptykę (ekliptyka — droga pokornego ruchu Słońca 
po sferze niebieskiej, która zamyka się po upływie 
jednego roku) w coraz innym punkcie i powstaje tzw. 
precesja, czyli, poprzedzanie punktów równonocnych. 
Słońce, okrążające pozornie Ziemię, przychodzi do 
punktu równonocnego, zanim ukończy się całkowity 
obieg.

Czwarty ruch Ziemi polega na tym, że Księżyc wła
ściwie nie obraca się dookoła Ziemi, lecz obydwa te 
ciała obracają się dookoła wspólnego środka ciężkości.

Księżyc powoduje również piąty ruch Ziemi, zwany 
nutacją. Polega on na tym, że oś Ziemi, k tó n  skut
kiem precesji (trzeci ruch) kołysze się, pod wpływem 
działania Księżyca na Ziemię ulega nader drobnym 
wahaniom. Ruchy bieguna na niebie powstają nie 
tylko z powodu kołysania się osi ziemskiej w okresie
26.000 lat, lecz również skutkiem przyciągania przez 
Księżyc wypukłości Ziemi jaka wytworzyła się z oby
dwóch stron równika.

Szósty ruch Ziemi polega na tym, że pochylenie 
płaszczyzny równika w stosunku do ekliptyki ulega 
drobnym wahaniom. Siódmy ruch zależy od zmienno
ści wydłużenia drogi Ziemi, ósmy od wpływu planet, 
które powodują pewne zaburzenia w biegu Ziemi. 
Wreszcie Ziemia wraz ze Słońcem i całym jego ukła
dem przesuwa się w kierunku gwiazdozbioru Herku
lesa i to stanowi jeden z ważniejszych ruchów Ziemi.

O ruchach pozostałych, jako mniej ważnych — nie 
wspominamy.
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3. G.

PRACE W OGRODZIE W SIERPNIU I WRZEŚNIU
Na przełomie lata i wczesnej je

sieni przypada poza normalnymi 
pracami pie^gnacyjnymi w ogrodzie, 
kilka zasadniczych, jak: założenie 
nowej plantacji truskawek, oczko
wanie róż, wysadzanie roślin cebul
kowych, np. tulipanów, hiacyntów 
oraz roślin iglastych.

W sadzie: na sierpień przypada 
zbiór wczesnych odmian jabłek, 
gruszek, renklod, morel, brzoskwiń i 
resztki owoców jagodowych. Dla 
lenszego rozwinięcia pędów wino
rośli i wykształcenia dolnych oczek, 
przycina się czubki- pędów. Usuwa
my c^ore i zamierające pędy malin 
opanowane przez groźną chorobę, 
tak zwane „zamieranie pędów ma
lin". We wrześniu zdejmuiemy z 
drzew jesienne odmiany jabłek i 
gruszek, które w przechowalni lub 
dobrej piwnicy dadzą się przecho
wać przez kilka tygodni. Zdejmuje
my opaski chwytne założone latem 
z papieru falistego luto ze słomy. Pod 
nimi ukrywa się mnóstwo poczwa- 
rek owocówki jabłkowki i owoców
ki śliwkowej.

Na piędzika przedzimka zakłada
my na pniach drzew i podpór opaski 
lepowe około 15 cm szerokie, przy
wiązując je górą i dołem sznurkiem. 
Opaski te smaruje się lepem, na 
który chwytają się bezskrzydłe sa
miczki, włażące po pniu drzewa, aby 
na gałęziach koronv znieść swoje 
jajka. W tym miesiącu należy za
stanowić się nad wyborem gatun
ków drzew, jakie zamierzamy ewen
tualnie sadzić. Drzewka należy za
mawiać tylko w szkółkach - zakwali
fikowanych, względnie na stoiskach 
sprzedaży detalicznej, prowadzonych 
przez Spółdzielnie Ogrodnicze.

Chcąc założyć nową plantację 
truskawek należy pamiętać, że w 
sadzie można je uprawiać tak długo, 
dopóki drzewa nie zacienią zbytnio 
ziemi swoimi koronami. Od wybo
ru stanowiska zależeć będzie wczes- 
ność, smak oraz obfitość owocowa
nia. Tylko na stanowiskach ciepłych
i . silnie nasłonecznionych jagody 
stają się smaczne i aromatyczne,, 
natomiast w miejscach zacienionych 
w yrastają jagody duże lecz nie
smaczne. Truskawki rosną na każ
dej prawie glebie dostatecznie prze
wiewnej i wilgotnej, posiadającej 
pewną ilość próchnicy. W małych

ogródkach przekopuje się ziemię na 
głębokość 30 cm, dbając o to, by nie 
wyrzucić na wierzch martwicy, któ
ra jest pozbawiona p r ó c h n ic v  bak
terii i składników pokarmowych. 
Na większej przestrzeni stosuje się 
orkę. Przy przekopywaniu oczysz
czamy glebv starannie z chwastów 
trwałych, jak perz, oset, powojnik. 
Jako nawożenie na zapas dajemy 
przed posadzeniem truskawek obor
nik w ilości około 5 q na 1 ar, a z 
nawozów fosforowych w formie to- 
rriasyny lub mączki kostnej w ilości 
5 kg na 1 ar. Truskawki wymaga
ją mniejszej ilości składników po
karmowych niż niektóre rośliny 
okopowe i  obfite plonowanie trus
kawek jest bardziej zależne od in
tensywnego nawadniania niż nawo
żenia, co jest zrozumiałe, jeżeli so
bie uprzytomnimy. że owoce trus
kawek zawierają ponad 90% wody.

Jako rozsadę bierze się młode roś
linki odcięte od roślin matecznych, 
sadząc je od razu na miejsca stałe. 
Jeśli przewiduje się sadzenie późną 
jesienią lub wiosną, przepikowuje 
się młodą rozsadę do zimnego in - 
spektu lub na rozsadnik. Najlepszą 
porą sadzenia truskawek jest czas 
od początku sierpnia do połowy 
września. Drugim okresem sadzenia 
to wiosna — w naszych warunkach 
przeważnie kwiecień. W małych 
ogródkach sadzimy zagonowo, dając 
na normalny zagon 1,20 m trzy rzę
dy, a na rzędzie co 40 cm.

Przy większej plantacji stosuje się 
uprawę na płasko dając rzędy w od
ległości 60 — 80 cm. Truskawka 
jest rośliną wieloletnią i normalnie 
uprawiamy ją przez 3 lata. Nie 
chcąc mieć przerwy w owocowa
niu, zakładamy w ostatnim roku 
plonowania nową plantację, która 
po zlikwidowaniu starej wejdzie w 
stadium owocowania. Do wartościo
wych odmian zaliczamy: Deutsch 
Evern, Zwycięzca, Hansa, Górny 
Śląsk, Jerzy Soldwedel, Regina.

Interesującym zajęciem w ogro
dzie jest oczkowanie, które jest jed
nym z kilku sposobów uszlachetnia
nia drzew owocowych i róż. Dziczki 
(podkładki) róż i drzew owocowych 
posadzone wiosną oczkuje się w na
szych warunkach przeważnie śpią
cym oczkiem w drugiej połowie la
ta, czyli koniec lipca — sierpień.

W tym czasie młoda kora odchodzi 
łatwo od drewna, czyli że da się — 
przy pomocy noża do oczkowania 
tak zwanego okulizaka — łatwo i 
równo oddzielić. Między drzewem, 
a łykiem znajduje się cienka w ar
stwa tkanki twórczej, czyli miazga 
(Kambium). Miazga zdjętego oczka 
szlachetnego stykając się z miazgą 
dzika, powoduje zrośnięcie się tych 
dwóch komponentów, czyli przyjęcie 
się założonego oczka. Gdy zatem 
kora odchodzi łatwo od drewna, a 
pączki na młodych, jednorocznych 
pędach są dostatecznie wykształco
ne, można rozpocząć oczkowanie, do 
którego najodpowiedniejszą porą są 
ranki i wieczory, kiedy nie ma 
jeszcze upału lub już przeszedł. Nie 
powinno się również oczkować pod
czas deszczu i silnego wiatru.

Okulizację rozpoczynamy zwykle 
od  ̂ róż, przechodząc później od cze
reśni, wiśni, Julianki, do gruszy, ja
błoni i antypki. Ałyczę można ocz
kować najpóźniej — często pod ko
niec sierpnia. Termii} oczkowania 
ma duże znaczenie, gdyż zrobione w 
odpowiednim czasie daje duży pro
cent przyjęcia. Sam zabieg oczko
wania przeprowadza się w nastę
pujący sposób: najpierw przygoto
wujemy zraz ze szlachetnej odmia
ny. W tym celu ucinamy z odpo
wiedniego drzewa lub krzaka róż 
s>’lne, młode pędy, które wyrosły 
w tym roku. Takie pędy nazywamy 
zrazami. Po ucięciu zraza usuwa się 
z niego liście. Pozostawienie liści 
przez dłuższy czas na ściętym zra
zie nie jest wskazane, ponieważ wy
parowują one dużo wody i powodu
ją więdnięcie zraza. Ogonków liścio
wych nie usuwamy, gdyż przydadzą 
się nam w czasie wykonywania sa
mego zabiegu.

Przystępujemy teraz do przygoto
wania podkładki. Po oczyszczeniu 
pnia dziczka, nacinamy za pomocą 
okulizaka korę aż do samego drew
na w kształcie litery T. W górnej 
stronie nacięcia odginamy tylcem 
noża korę od drewna, aby móc wsu
nąć pod nią oczko ścięte ze zraza. 
Teraz ścinamy oczko ze zraza. Ocz
kiem nazywamy pączek znajdujący 
się w kącie między ogonkiem liścio
wym, a pędem. Każde oczko wyci
namy z kawałkiem kory, a także z 
cienką warstwą młodego, miękkiego
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winno się znaleźć w każdym domu polskiego katolika.



drewna. Trzymając oczko za ogonek 
liściowy wsuwamy je pod korę. Po 
wsunięciu oczka wygładzamy korę 
wokół niego, przyciskając palcami 
wskazującymi obu rąk brzegi roz
cięcia od dołu do góry. Za pomocą 
rafii lub silnego łyka owiązujemy 
pęd na całej długości nacięcia kory 
za wyjątkiem oczka i zaciskamy ły
ko. Przez ścisłe owiązanie przyciska 
się powierzchnię założonego oczka 
do powierzchni drewna i chroni ra
nę przed parowaniem i wysycha
niem. Miazga znajdująca się między 
korą a drewnem wytwarza nowe 
komórki i powoduje zrastanie się 
oczka z podkładką.

Zdejmowanie oczek ze zraza wy
maga wprawy i wyczucia. Cięcie 
powinno być zrobione całym ostrzem 
noża. Zraz bierze się w lewą rękę 
odwróconą do góry dłonią i trzyma
jąc go od dołu czterema palcami, 
opiera się go na palcu wskazującym. 
Cięcie rozpoczyna się 2 cm nad 
oczkiem i 1 cm poniżej oczka (rys. 1). 
Ponieważ oczko na zrazie znajduje 
się zwykle na wzniesieniu, trzeba 
ostrze noża, gdy dojdzie już do nie
go trochę zagłębić, gdyż inaczej nóż 
może się ześlizgnąć pod samym ocz
kiem i uszkodzić je. Dwa tygod
nie po założeniu oczek możemy się 
przekonać, czy przyjęły się one, czy

też nie. Jeżeli oczko przyjęło się, to 
tarczka ma wygląd świeży i zielo
ny, a ogonek liściowy odpada sam 
lub za dotknięciem. M artwe oczko 
jest brązowe i zaschnięte. Jeśli w ią
zanie jest mocno ściągnięte i wrzyna 
się w korę przecina się rafię ostrym 
nożem po przeciwnej stronie założo
nego oczka.

Przyjęte oczka trw ają w stanie 
śpiącym do następnego roku. W oko
licach, gdzie zimy są ostre i pokry
wa śnieżna niezbyt gruba, podsy- 
puje się zaoczkowane dziczki ziemią 
przed . nadejściem mrozów, aby 
uchronić je przed przemarznię
ciem.

noz

szlachetne oczko

a) najlepiej wykształcona część zra
za po usunięciu blaszek liścio
wych;

b) oczko wraz z ogonkiem liścio
wym;

c) nacięcie w  kształcie litery T na 
podkładce, w którym umiesz
czone zostało oczko;

d) podkładka po zaoczkowaniu
i owiązaniu rafią.
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WPŁATY OD RODAKÓW NA OBCZYŹNIE
Następujące parafie Kościoła Narodowego z Ame

ryki nadesłały należność za rozsprzedane egzempla
rze „Naszego Posłannictwa'' za pośrednictwem Ks. 
Fr. S. Banasia:

Ks. Sen. Antoni K. Wojtkowiak — Holy Cros.cj 
Parish 61 Mapie Street Ware, Mass 20.00 doi.

Ks. Edward Brzostowski — H eart of Jesus Parish 
285 Avenue E. Bayonne, N. J. 6.00 doi.

Marcin Bobola 206 Skeel Street Willimansett, 
Mass: (za rozsprzedane egzemplarze 6.75 doi.

Ks. Antoni Matla — Divine Word Parish 3842 W. 
57 th Street Chicago 29, ILL. 10,00 doł.

Ks. M Osetek — Holly Ghost Parish 8152 Sagi- 
' naw Street E. Chicago 17, 111 10 00 doi.

Ofiara Stanisława Garstki z Holy Ghost Parish
5.00 doi.

Ks. Wojciech Liska — Ali Saints Farish 3011 
Halleck Street Detroit, Michigan 5.00 doi.

Kss Stanisław Mołoń — Good Shepherd Parish 
2546 W. Cortez Street ChicaCTo 22, 111 11.60 doi.

Ks. Pałaszewski — Holy Cross Parish 333 N. W. 
30th S treet Miami, Florida 10.00 doi.

Ks. Edmund Chrzanowski — Antoni Sosin dla 
Holy Family Parish 5201 S. Justine S treet (25) 
Chicago, 111. sprzedał za 5.50 doi,

Ks. J. Urban — Divine Providerace Parish 40 G ol-' 
den Street Norwich, Conn 4.65 doi.

Ks. Sen. Józef Czyżewski — Holy Cross Parish 
320 High Street Central Falls, Rhode Island
15.00 doi.

PRENUMERATY

Ks. Edward Drabik — 1111 Thurman Street Cam- 
den, N. J, 3.00 doi.

Ks. Sen. R. Pawlikowski — 6064 Pearl Road 
Clevelamd 30, Ohio .2.00 doi.

Frank Gąsienica — Flandera Road Southington, 
Conn 5.00 doi.

Val Palka — 356 Ensminger Road Tonawanda, 
N. Y. 5.00 doi.

Mrs-. H. Borkowski — 55 Delmar Road Cheekto- 
waga 25, N. Y. 5.00 doi.

Anna Dziaduś — 916 W. 31st Place Chicago 8. 
Illinois 3.00 doi.

Konstanty Gruszczyński — 516 Sussex Street 
Harrison, N. J. 10.00 doi.

S. Chmura — 1658 N. Richmond St. Chicago 47. 
IlUnotó 8.00 doi.
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K  O M  U N I K A T
o p rzejm ow an iu  k ap łan ów  i a lu m n ów  

do k o śc io ła  Folsko-K atolick iego

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 kato
licyzmu 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 na rok akademicki 
1959/60 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 d o ' Kurii Biskupiej, a w odpowiednim 

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

WYDAWNICTWO LITERATURY RELIGIJNEJ KOMUNIKUJE:

UKAZAŁY SIĘ W DRUKU I SĄ DO NABYCIA 
NASTĘPUJĄCE POZYCJE:

1. Katechizm Kościoła Polsko-Katolickiego. Cena 9.50

2. Dziecię z Betlejem (zbiór legend). Cena 15 zł.
3. Wierzę w Kościół Katolicki. Cena 4 zł.
4. Zbuduję Kościół Mój. Cena 5 zł.

WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ:

1. Przez Maryję do Jezusa — Rozważania Maryjne-.

2. Konferencje Niedzielne — Ziarna Boże.

ZAMÓWIENIA KIEROWAĆ NALEŻY NA ADRES: 
WYDAWNICTWO LITERATURY RELIGIJNEJ 

WARSZAWA, UL, WILCZA 31 M. 1
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