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Wprowadzenie


Święty Bernard z Clairvaux, zwracając się do papieża Eugeniusza III w znanym dziełku De consideratione, dawał mu następującą radę: „Naucz się więc
z przykładu Proroka przewodzić, ale nie w tym celu, by panować, lecz pilnie
wypełniać obowiązki związane z potrzebami czasów (quod tempus requirit)”1.*
Historia Kościoła ukazuje na różne sposoby i w różnych formach poszukiwania mające prowadzić do zrozumienia kolejnych czasów, aby przemówiły jako „znaki”, a tym samym by w ich treść można było skutecznie wpisać
orędzie ewangeliczne. Nie jest prawdziwe stwierdzenie, pojawiające się od
czasu do czasu w Kościele i poza nim, że w pewnych epokach Kościół przyjmował postawę oblężonej twierdzy czy też pozostawał w głębokiej izolacji
w stosunku do świata. Kościół nigdy nie tkwił uśpiony w jakimś podziemiu,
schowany za grubymi murami czy za żelaznymi drzwiami. Niespodziewanie,
jak twierdzą niektórzy obserwatorzy, miałby się przebudzić w czasie II soboru
watykańskiego. Rzeczywistością Kościoła dzisiaj jest natomiast fakt, że znajduje się on wobec świata, który różni się od świata papieża Eugeniusza III,
1 Bernard z Clairvaux, O rozważaniu [2, 6], tłum. S. Kiełtyka, Kraków 1992, s. 38.
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ponieważ – jak każda epoka – świat dzisiejszy prezentuje określoną formę
kultury, oddziałującą na widzialny wymiar wspólnoty eklezjalnej.
Relacja między Kościołem i światem nie daje się już opisać kategoriami
należącymi do średniowiecza, do których w wielu środowiskach kościelnych
nostalgicznie się nawiązuje, widząc w odległym średniowieczu coś w rodzaju „raju utraconego”, do którego chciałoby się powrócić. Tym jednak, co pozostaje jako pewne, jest zasada sformułowana przez św. Bernarda, że Kościół
koniecznie musi patrzeć na sytuację duchową kolejnych czasów, która stawia
przed nim pytania, niekiedy bardzo znaczące i radykalne. W każdej epoce
musi on także pytać, czego świat od niego oczekuje, a zwłaszcza w którym
miejscu współczesny mu świat jest najwyraźniej „otwarty” na Boga, wyrażając swoją odwieczną tęsknotę za spotkaniem z Nim. Jest to kwestia o fundamentalnym znaczeniu, ponieważ tylko znając aktualną sytuację duchową
świata i jego otwartość na Boga, która jest obecna w każdej epoce i w każdym miejscu (Bóg nigdy nie porzucił i nie porzuci świata), możemy wnieść
w niego jedyne orędzie ewangeliczne, chociaż wyrażając je w najbardziej właściwej konfiguracji treściowej i formalnej.
Te ogólne uwagi wydają się konieczne, by poznać wartość rozmaitych wypowiedzi episkopatu katolickiego w Polsce w latach 1918–1939 oraz dokonać
ich właściwego odczytania. Dwudziestolecie międzywojenne było niezwykle
ważnym okresem dla dziejów Kościoła katolickiego w Polsce. Odzyskana niepodległość państwowa stała się przedmiotem troski i trudu narodu, a nowa
władza państwowa z niemałym trudem starała się tworzyć dobro wspólne,
odpierać ataki wrogów i szukać otwartych perspektyw na przyszłość. Kościół
w tych nowych warunkach, także na nowo niepodległy po ciemnej nocy dewastujących rozbiorów i po przetrwaniu licznych prześladowań, starał się
pełnić swoją misję zbawczą, oczywiście w oparciu o wiarę, a także o poczucie spoczywającej na nim misji doczesnej, pytając zarazem o to, czego nowe
czasy od niego oczekują. Sytuacja stała się niezwykle wymagająca, tym bardziej że środowiska polityczne – jak zwykle ma to miejsce – szybko zapomniały o wkładzie Kościoła w odzyskanie niepodległości oraz o olbrzymiej cenie,
którą Kościół przez ponad wiek za to płacił2*. Biskupi polscy znaleźli się jednak w czołówce twórców i przewodników duchowych II Rzeczypospolitej.
2 Por. M. Deszczyńska, Naród bez państwa, w: M. Deszczyńska, A. Nowak, Kościół
na straży polskiej niepodległości, Kraków 2018, s. 10–143.
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Ksiądz Stanisław Wilk, podsumowując szeroką analizę działań episkopatu Polski w okresie międzywojennym, napisał: „Episkopat Polski z lat 1918–
–1939 […] niewątpliwie należał do elity umysłowej kraju, a pod względem
etycznym był wzorem dla duchowieństwa i wiernych. Od chwili odzyskania
niepodległości zbierał się na wspólnych konferencjach i zjazdach”3*.
Kluczowym efektem tych konferencji i zjazdów są liczne „oficjalne” wypowiedzi episkopatu Polski, zwłaszcza listy pasterskie, orędzia i odezwy. Nie
jest do końca określona natura teologiczno-kanoniczna tych dokumentów,
ale pozostaje niewątpliwym faktem ich profetyczny charakter, jeśli przez profetyzm rozumiemy takie odczytywanie życia kościelnego i pojawiających się
wymogów doczesnych, które jest nastawione na odnajdowanie w nich obecności Boga i Jego zbawczego działania. Tak w duchu św. Bernarda można
spojrzeć na wypływające z wiary i odczytywania znaków czasu wypowiedzi
biskupów nie tylko w okresie międzywojennym w Polsce, ale w każdej innej
epoce i w każdym innym miejscu.
Funkcja profetyczna jest pierwszą funkcją związaną z posługą biskupa,
a wyraża się ona między innymi w interpretowaniu znaków czasu, aby znaleźć w nim także przychylność dla Ewangelii. Wypowiedzi episkopatu, zakorzenione w misji profetycznej posługi biskupiej i misji całego Kościoła, nie
tylko ilustrują podejmowane wówczas problemy duszpasterskie i nie tylko
ukazują stanowisko biskupów polskich zajmowane w wielu sprawach, ale
stanowią konkretny wyraz działań kościelnych oraz dokonują ich ukierunkowania. Z tego punktu widzenia wypowiedzi te są podstawowym głosem
Kościoła, który słucha swoich czasów i do nich się zwraca z orędziem ewangelicznym. Musi niewątpliwie dziwić, że dotychczas wypowiedzi episkopatu
Polski z lat 1918–1939 nie spotkały się z szerszą analizą teologiczno-historyczną ani nie dokonano ich całościowego zebrania, by stały się pierwszym źródłem do dziejów Kościoła w Polsce w ważnym i burzliwym dla niego okresie
międzywojennym. Nie uwzględnił ich także w pełni ks. Wilk w swojej rozprawie na temat episkopatu Kościoła katolickiego w Polsce w tamtym okresie.
Niewątpliwie są one ważnym elementem dziejów kultury duchowej w Polsce, i to w wymiarze masowym. Zwłaszcza listy pasterskie były odczytywane
z ambon i stawały się materiałami formacyjnymi dla wiernych; duszpasterze
3 S. Wilk, Episkopat Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1918–1939, Warszawa 1992,
s. 428.
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wykorzystywali je w swoich wypowiedziach i w swoich działaniach. Odezwy zawierające reakcje na bieżące wydarzenia, kierowane zwłaszcza do gremiów państwowych, stanowiły przedmiot analiz podejmowanych na wysokich szczeblach władzy i były uwzględniane – oczywiście w bardzo różnym
stopniu – w wielu dziedzinach życia społeczno-politycznego.
„Episkopat – jak zauważył ks. Wilk w cytowanej wyżej rozprawie – z pewnością nie stanowił monolitu. Biskupi różnili się w poglądach i opiniach
na pewne kwestie. W sprawach zasadniczych starali się jednak osiągnąć zgodę i jednomyślność”4*. Właśnie ten fakt sprawił, że wypowiedzi biskupów polskich spotykały się szerokim przyjęciem i realnie kształtowały kulturę duchową
w Polsce. Opierając się na dążeniu do zachowania jedności, głos episkopatu
mógł wpisać się w podzielone politycznie i kulturowo społeczeństwo, w sposób naturalny stając się punktem odniesienia dla kształtowania życia religijnego, ale także jego wymiaru społeczno-politycznego.
Pozostaje pytanie, czy prezentowany zbiór jest zbiorem kompletnym? Być
może domaga się on jeszcze uzupełnienia. W każdym razie setna rocznica
odzyskania przez Polskę niepodległości zachęca do tego, by zebrane wypowiedzi polskich biskupów już na obecnym etapie trafiły do rąk czytelników,
którzy chcą lepiej poznać dzieje Kościoła w latach 1918–1939. Przede wszystkim wybija się z zebranych wypowiedzi fakt, że Kościół nie tylko wsparł
nowe państwo polskie w 1918 roku, ale że tego wsparcia stale mu udzielał,
dzięki czemu mogło ono w 1939 roku zmierzyć się z wyzwaniami II wojny
światowej. Profesor Andrzej Nowak napisał w umiarkowanym tonie, ale jak
najbardziej trafnie o pierwszych chwilach związanych z odzyskaniem przed
stu laty niepodległości przez Polskę: „Różnie ludzie rozumieli wolność, nie
wszyscy w 1918 roku dostrzegali jej związek z Kościołem, a jednak było oczywiste, że młode instytucje nowego państwa nie mogłyby się zakorzenić, nie
mając oparcia w sile społecznego autorytetu duchowieństwa i hierarchii katolickiej. I Kościół tego oparcia udzielił”5*.
Wypowiedzi polskiego episkopatu są wymownym świadectwem tego wsparcia, ukazując zarazem, w czym ono się wyraziło i jak w kolejnych latach się
konkretyzowało. Także dzięki niemu stał się możliwy „cud zmartwychwstania
4 S. Wilk, Episkopat Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1918–1939, dz. cyt., s. 428.
5 A. Nowak, Czas walki z Bogiem, w: M. Deszczyńska, A. Nowak, Kościół na straży
polskiej niepodległości, dz. cyt., s. 146.
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Polski”, jak napisał Oskar Halecki w swoim wnikliwym spojrzeniu na polskie dzieje z mocnym uwzględnieniem wiary i roli odgrywanej w nich przez
Kościół katolicki6*.
Listy, orędzia i odezwy episkopatu polskiego z lat 1918–1939 stanowią niewątpliwie ważny i znaczący w swej wymowie i w swoich szerokich odniesieniach element dziejów kultury duchowej w Polsce. Stanowią one także zachętę do tego, by podjąć dalsze badania nad niektórymi przejawami życia
kościelnego, zwłaszcza nad niedocenianymi jeszcze listami pasterskimi poszczególnych biskupów polskich z okresu międzywojennego, które stanowią
kontynuację i rozwinięcie ich głosu kolektywnego, nadając mu rangę eklezjalną i wzmacniając jeszcze bardziej jego profetyczną wymowę. Jak św. Paweł
budował i formował założone przez siebie Kościoły za pośrednictwem kierowanych do nich listów, tak ta forma oddziaływania kościelnego nadal spełnia
ważną i twórczą funkcję. Być może jakiś program badawczy mógłby wypełnić istniejącą jeszcze w tym względzie poważną lukę, która sprawia, że także
obraz Kościoła zaangażowanego w pełnienie swojej misji pozostaje jeszcze
niedostatecznie ukazany. Podjęcie takich badań ma wymiar historiograficzny,
ale mogłoby również dostarczyć inspiracji odnośnie do roli i misji Kościoła
w nowych czasach i wobec nowych wyzwań.

6 O. Halecki, Tysiąclecie Polski katolickiej, Rzym 1966, s. 499 (Tom jubileuszowy
Chrztu Polski 966–1966, „Sacrum Poloniae Millenium: rozprawy – szkice – materiały
historyczne” 1966).
* Przygotowując poniższe wydanie kierowano się zasadami instrukcji wydawniczej
dla źródeł historycznych XIX i poczatku XX wieku: I. Ihnatowicz, Projekt instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych XIX i początków XX w., w: J. Tandecki, K. Kopiński,
Edytorstwo źródeł historycznych, Warszawa 2014, s. 385–412.

Rok 1918



1
Biskupi polscy do duchowieństwa
i wiernych


Druk: „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 8 (1918) nr 12, s. 459–476; „Kronika
Diecezji Przemyskiej” 18 (1918) z. 12, s. 189–209.

I
„Mirabilia sunt opera tua, Domine” – woła psalmista *. Przepełnionym
wdzięcznością sercem powtarzamy dziś te słowa, gdy nas Bóg „cudem wrócił na ojczyzny łono”, gdy dał nam ją już niepodzieloną, już całą, już zjednoczoną. Któż mógł kiedy pomyśleć, iż tak nagle i tak niespodziewanie
pokruszą się nasze kajdany i że powalą się nasi wrogowie, mimo żeśmy
w dwóch sobie przeciwnych obozach walczyli. Kto mógł pomyśleć, że dzieje tej wojny tak dziwnie się splotą! Jak gdyby niemal wyłącznie rozgrywały
się o losy Polski. Wszyscyśmy się mylili, bośmy miarę ciasnego ludzkiego
widzenia przymierzali do dzieła Bożego, bośmy w wyrachowaniu ludzkim,
a nie we wspaniałomyślności i miłosierdziu Bożym pokładali naszą ufność.
I dobrze nam, Panie, żeś nas upokorzył i zawstydził, bo tym lepiej uwydatnia się dzieło Twoje, nie z mądrości ludzkiej, ale z mocy Twojej powstałe. –
Dzięki Ci za to.
Dał nam Bóg na nowo ziemię wielką, bogatą i piękną i wzywa nas, byśmy się co prędzej jęli duchowej budowy naszej ojczyzny. W takiej to chwili,
* Ps 66, 3; Ps 92, 6.
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najmilsi, zwracamy się do was, biskupi trzech dawnych zaborów, by dzisiaj
zjednoczeni po raz pierwszy wspólnie do was przemówić, wskazać wam na doniosłość, na obowiązki, jak i niebezpieczeństwa obecnej chwili. – Podwójne
mamy po temu prawo i podwójny na nas ciąży obowiązek, by się dziś w orędziu naszym do was odezwać. Przemawiamy do was, najmilsi, jako pasterze
wasi, dbali o dobro i zbawienie dusz waszych, ażebyście kiedyś za wielki talent i wielki dar, otrzymany od Boga, mogli zdać przed Nim rachunek z dobrego włodarstwa waszego.
Ale też odzywamy się do was jako słudzy Kościoła, który wciąż łączył i spajał rozdzieloną na trzy części ojczyznę. Bo w Kościele katolickim Polska zespalała się duchem swoim w jedno ciało i w jeden organizm. W nim to płakała Polska i tęskniła, przezeń wyglądała sprawiedliwości Bożej, w nim wiara
nadprzyrodzona i uczucie narodowe zbierały się w jeden nierozerwalny węzeł
i spójnię. Tę jedność przypieczętowali polscy biskupi niejednokrotnie męczeństwem wygnania i więzienia. Wśród ucisków i krzyżów brzmiało w ich
duszach zawsze hasło: Za Kościół i za Polskę.
Godzi się i należy, by też przemówił Kościół i dzisiaj w tej wielkiej i wiekopomnej chwili, gdy przez palec Boży zjednoczenie narodowe dokonało się
i z zewnątrz, i gdy duch Polski przyoblekł się w ciało.
Wskażemy więc wam, najmilsi, na wasze obowiązki, jakie na was ciążą, jako na budowniczych gmachu ojczyzny, boć wznosić i budować macie
mury Syjonu.
Każdy – jak wiadomo – budujący ogląda się przede wszystkim za fundamentem – i my też, gdy budować mamy nasze królestwo na ziemi, ułóżmy i załóżmy pod budowanie jego silne i niewzruszone fundamenta. Mając
współdziałać sami w tej pracy, naśladujmy Apostoła Narodów, który mówi
o sobie: „Według łaski, która mi jest dana, ja jako budowniczy roztropny, założyłem fundament” (1 Kor 3, 10).
A jaki to jest fundament, na którym buduje apostoł, to on sam określił
w swoim liście, gdy mówi: „Fundamentu innego nikt założyć nie może, krom
tego, który jest założon, a którym jest Chrystus Jezus” (1 Kor 3, 11).
Na tym fundamencie, na Chrystusie Panu, wspierała się Polska przez wieki swego istnienia; jej rycerze dobywali szabel z pochwy podczas czytania
Ewangelii na znak, iż misja i posłanie narodu łączy się ściśle z królestwem
Bożym i z szerzeniem Ewangelii. Stąd dla jej obrony gotowi są oni, jak prawdziwi żołnierze Chrystusowi, życie swe poświęcić.
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Kiedy zaś naród polski pracował nad wiekopomną Konstytucją Trzeciego
Maja, wtedy jej twórcy stanowią w naczelnym artykule swoim, poczynającym się od wezwania: „W Imię Boga w Trójcy jedynego”, iż „religią panującą będzie wiara rzymskokatolicka”. Ten zasadniczy postulat, tak jasno
wyrażony, nie stoi jednak w niczym na przeszkodzie zapewnieniu pokoju religijnego innym wyznaniom, jak i opieki rządowej, którą obiecuje
konstytucja.
Twórcy konstytucji dla Polski rozumieli więc w pełni znaczenie i doniosłość założenia duchowych podwalin, jako mądrzy architekci, znający się
na zasadach duchowego budowania. Wniknęli oni byli w ducha dziejów
Polski i stamtąd wynieśli tę zasadę, która głosiła i głosi nierozerwalność życia narodowego Polski z Chrystusem i Jego Kościołem. A zważmy, najmilsi,
iż w chwili gdy twórcy Konstytucji Trzeciego Maja pracowali nad wiekopomnym dziełem, szalała w świecie rewolucja, znosząca ołtarze Pańskie, a zarażająca swym duchem zwątpienia także i Polskę. Ów paragraf konstytucyjny
był więc bardziej podyktowany politycznym rozumem niźli nawet samym
wierzącym uczuciem.
Jakżeż to daleko bardziej nam za wzór sobie tych mądrych architektów
obrać należy, nam, którzy mamy budować królestwo w chwili, gdy świat tak
widoczną ponosi karę za swoje zło i oddalenie się od Boga; a gdy my sami
tak wszędzie dotykamy się śladów opatrznych działań Bożych nad naszym
narodem.
Połóżmyż więc za fundament budowania naszego królestwa Chrystusa
Jezusa, inaczej bowiem stajemy się, wedle słów Zbawiciela, podobni temu,
co „zbudował sobie dom na piasku bez fundamentów; i wezbrany strumień
obił się oń i upadł natychmiast dom ten i stało się wielkie zniszczenie domu
onego” (Łk 6, 49).
Lecz niestety, z wielką boleścią serca stwierdzamy, że uwijają się wśród nas
ci, którzy chcą wyrzucić dawny fundament nadprzyrodzony przy nowej budowie Polski, a nawet ogłaszają publicznie programy budowania państwa bezwyznaniowego. Oni to pod płaszczykiem wolności wyznań wygłaszają hasła o państwie bez Boga. Stąd nie uznają praw religii prawdziwej. Usuwają
z programów państwowych imię Boże i odbierają wszelki charakter religijny życiu publicznemu, usuwają imię Boga z przysięgi i wkładają w programy publicznego nauczania tak zwaną zasadę szkoły świeckiej, która niczym
innym nie jest, jak szkołą bezwyznaniową.
15
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I takiż to miałby być fundament pod budowę królestwa Bożego? O nie,
przenigdy! Nie o takiej Polsce myśmy marzyli, nie za taką Polską myśmy
tęsknili, nie takiej Polski myśmy pragnęli. Dlatego uroczyście protestujemy
przeciwko wszelkim podobnym próbom programu. Protestujemy w imieniu naszym, ale śmiało też protestować nam wolno w imieniu ludu naszego,
bo ci, którzy naukę tę głoszą, śmieją się nadto powoływać, iż ich postulaty
są postulatami Polski ludowej i że oni sami są ich rzecznikami. Ale my znamy lud nasz i myśmy stokroć bardziej niż oni powołani do tego, by zaświadczyć o jego sumieniu i jego duszy, jak i o jego woli, bo i któż, jeśli nie lud
nasz, cierpiał chwalebne męczeństwo za wiarę w Podlaskiem? Kto, jeżeli nie
młodzież nasza, dawał się bić i smagać za polski katechizm w szkołach? Kto,
jeśli nie lud nasz, w Poznańskiem protestował przeciwko gwałtowi i przemocy ucisku i wywłaszczeniu, a odwoływał się od swych ciemiężycieli do nieprzemiennych praw sumienia i Boga?
Nie wolno więc nikomu poniewierać imienia naszego ludu, a nadto jeszcze, targając się na nie, wołać, iż to jest dzieło Polski ludowej. Dla nas i dla
ludu naszego podobne doktryny były i są, dzięki Panu, czymś cudzym, narzuconym i obcym.
Najmilsi! Nie dopuśćmy im tej szkodliwej, tak wykrętnej, a tak wywrotowej roboty i przeciwstawmy się im. Gdy oni przeczą Chrystusowi i chcieliby
Go precz wypędzić z ustroju Polski, to my Go tylko tym silniej, tym śmielej, tym natrętniej przyzywajmy. Oni usuwają Boga z narodu, usuwają Boga
z przysiąg uroczystych, my wołajmy i domagajmy się, aby całe życie polityczne, społeczne i narodowe oprzeć na katolickiej wierze, która jest najsilniejszą
rękojmią naszych konstytucji, która jest szkołą prawdziwie narodową ducha
i społecznej karności, a ostoją i puklerzem wszelkich zdrowych wolności. My
się nie chcemy wstydzić Chrystusowego krzyża i Ewangelii; pragniemy, by
pod tym znakiem szedł nasz naród na nowych swoich drogach.
Oni wołają o szkołę bezwyznaniową, którą nazywają w swych programach
szkołą świecką. Lecz dlaczego to pragną tym dobrodziejstwem takiej szkoły obdzielić tylko chrześcijan? Dlaczego nie myśleli nigdy o tym, by odebrać szkoły wyznaniowe Żydom? Nie możemy nic mieć przeciw temu, by Żydzi mieli
swe szkoły wyznaniowe, ale tylko pragniemy równiej miary i dla nas, a hasłu szkoły bezwyznaniowej przeciwstawiamy hasło nasze szkoły wyznaniowej.
Ale spytacie nas z pewnością, najmilsi, w jaki to praktyczny sposób mamy
budować królestwo nasze na fundamencie, którym jest Chrystus? Spytacie
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nas o to wy szczególnie, którzy nie macie zupełnie tej myśli, ażeby w życiu publicznym wziąć udział. Odpowiemy wam na to: kiedy masz budować dom, wtedy przyzywasz budowniczych i każesz im przedstawić sobie
plan. Jednych spośród nich usuwasz, skoro ich pomysły na budowę twoim zamiarom nie odpowiadają, drugich zaś przyjmujesz, zatwierdzając ich
plan. Wszak prawda, że ty, choć sam nie bierzesz kielni do ręki, to jednak –
przez twój wybór architekta i planu – jesteś budowniczym domu. W budowie gmachu narodowego i w budowie Polski biorą udział bezpośredni
posłowie, którzy wyjdą z wyboru ludu. Każdy z nich przychodzi z jakimś
planem budowania, każdy też z nich, skoro zostanie wybrany, będzie wedle
tego planu budował, ustanawiając prawa i rządy. A prawo i rząd są tym dla
narodu i państwa, czym jest plan architektoniczny dla budowy gmachu. Ty
zaś, który oddajesz głos twój do urny wyborczej, czyś ty jest wieśniakiem,
czyś urzędnikiem, rolnikiem czy profesorem, młodym czy starym, mężczyzną czy kobietą, ty przez oddanie głosu twojego na kandydata do Sejmu –
stanowisz o budowie przyszłego królestwa. I podług tego, jakiego wybierasz
posła, albo budujesz na fundamencie Chrystusowym, albo też nie budujesz na nim. Jeżeli poseł twojego wyboru ma w swoich programach i planach ograniczenia praw Kościoła i postulaty przeciwne Chrystusowi i Jego
Kościołowi w zasadzie, wtedy ty, który dałeś głos na niego, usuwasz z budowy narodowego gmachu Chrystusa, który żyje w społeczeństwach przez
swój Kościół. I cóż stąd, że sam wyznajesz Chrystusa w domu i w kościele, skoro Jego się zapierasz i przeciwko Niemu walczysz w życiu publicznym? Chrystus Pan powiedział o tych, którzy się do Niego modlą, sądząc,
że są w najlepszych z Nim stosunkach, a jednak nie popierają Jego spraw
czynem, że doczekają kiedyś wielkiego i strasznego złudzenia, gdy się przebudzą w wieczności i ujrzą tam Zbawiciela i zawołają, że znają Go dobrze.
On im odpowie: nie znam was! * Bacz i ty, ażebyś, idąc przeciw głosowi sumienia religijnego i narodowego, nie spotkał się kiedyś z taką odprawą. Ale
skoro głosem swoim wspierasz posłów, którzy dają ci rękojmię dobrego wyboru, to wtedy wspomagasz sprawę narodową, oddajesz przysługę ojczyźnie, a przed Bogiem spełniasz czyn zasługujący. Bo jeżeli kubek wody, podany w imię Chrystusa, nie ujdzie swej nagrody **, to tym bardziej nie ujdzie
* Por. Mt 7, 23.
** Por. Mt 10, 42.
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ten akt, który, jako akt wyborczy, jest podjęty dla utworzenia królestwa
Chrystusowego na ziemi.

II
Skoro budowniczy założy fundament, wtedy kładzie na nim kamień i cegłę i układa wedle pionu.
Czym jest pion w budowie domu, tym są przykazania Boże w budowie
państwa i ojczyzny.
„Prawa natury i Ewangelii – mówi Leon XIII w swej encyklice O demokracji chrześcijańskiej – są ponad wszelkie zmiany i mają swoją własną powagę
i dlatego jest koniecznym, by nie zależały od żadnej formy cywilnego rządu.
Mogą się one jednak przystosować do każdej formy, byle się ta nie sprzeciwiała uczciwości i sprawiedliwości. Są one zupełnie obce namiętnościom partii
i różnym przemianom, tak iż jakakolwiek byłaby konstytucja państwa, obywatele jego mogą i powinni zawsze zachowywać te same przykazania, które im
nakazują kochać Boga nade wszystko, a bliźniego swego jak siebie samego” *.
Lecz są i tacy, którzy chcą budować gmachu narodu bez pionu, którzy nie
uznają przykazań Bożych w życiu publicznym, a zakładają fundament bez
Boga, tak też wznoszą budowanie ojczyzny nie na sumieniu i nie na moralnej zasadzie.
Są tacy, którzy wolę ludzi stawią nad wolę Bożą, i za najwyższy trybunał
uznają uchwały człowieka, choćby one nawet były powzięte przeciw” sumieniu i przeciw zakonowi Bożemu.
Są nawet systemy socjalne, które takie zasady wyznają, wśród nich zaś wyróżnia się socjalizm.
„Zwolennicy tego systemu – jak mówi Leon XIII – dochodzą do tego stopnia przewrotności, iż nie widzą nic wyższego nad sprawy tego świata, a szukając jedynie dóbr zewnętrznych i doczesnych, całe szczęście człowieka w ich
poszukiwaniu i radowaniu się nimi pokładają. Dlatego chcieliby oni, by
w państwie władza należała do ludu. W ten sposób zniknęłyby klasy socjalne; gdy zaś obywatele jego znaleźliby się na jednym stopniu równości stałoby
* Leon XIII, Encyklika o demokracji chrześcijańskiej Graves de communi (18 stycznia
1901 r.), „Acta Sanctae Sedis” 33 (1900–1901), s. 387.
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się to zapoczątkowaniem zupełnego zrównania dóbr, byłoby zniesione prawo
własności, a wszystko mienie, które należy do poszczególnych ludzi, i same
narzędzia przemysłu byłyby w tym państwie uważane jako dobra wspólne” *.
Socjalizm został potępiony przez Kościół, ale dziś potępia również nauki
jego doświadczenie.
Jego okrucieństwo, jego anarchię wykazała na przykład rewolucja rosyjska, która była owocem nauk socjalistycznych, a jak sami socjaliści przyznają, różniła się od socjalizmu tylko jedynie metodą postępowania.
Do podobnej anarchii musi doprowadzić socjalizm wszędzie, gdzie by tylko jego zasady się przyjęły. Ale także i cała niemoc socjalizmu, ażeby zbudować społeczeństwo, okazała się w tej wojnie. Bo państwa potworzyły u siebie
centralne organizacje, które odbierały żywność i odzież, czyniąc przymusowe zakupy, ażeby później rozdawać wszystkim w równych porcjach za okazaniem osławionych kartek, jak kartek chlebowych i innych.
Był to system, który kopiował w słabej części przyszły ustrój państwa socjalistycznego, w którym „unaradawia” się wszelką własność na to, by państwo po równi wszystkim rozdawało i by w ten sposób znikła różnica między
ubogim a bogatym. Lecz cóż się okazało? Oto te właśnie zarządy centralne, które miały uszczęśliwić ludność, stały się dla wszystkich ciężarem nie
do zniesienia, który odbierał wolność i swobodę, niesumienni zaś spekulanci kosztem ubogich bogacili się groszem publicznym. W tej nawet małej
próbce państwa wedle recepty socjalizmu już się okazało, że ustrój taki zamiast wolności niesie niewolę, a zamiast równości najhaniebniejszy przynosi
ze sobą wyzysk. Pomimo to wszystko zwolennicy tej nauki próbują jak najgwałtowniej werbować pod swój sztandar nieświadomych. Zwłaszcza zarzucają sieci na robotnika polskiego, a szczególniej na włościanina. Ich agenci
urządzają dziś tysiące wieców, gdzie wygłaszają pobudzające mowy, rozdmuchują namiętności, a malując przyszłość jakoby jaki raj na ziemi, chcą pozyskać wasze głosy, ażeby przez was posiąść rząd i władzę. Lecz nie wahają się
oni nawet przed ogłoszeniem swoich programów w imię autorytetu i władzy.
Ostrzegamy was, najmilsi, byście tym zgubnym naukom i słowom za nic nie
dali posłuchania, byście je stanowczo precz odrzucali. One są w sprzeczności z zasadami Dekalogu, jak i sumieniem, a nie wolno wam przyłożyć ręki
do takiej roboty, która miast budować – burzy, miast wzmacniać – osłabia
* Leon XIII, Encyklika o demokracji chrześcijańskiej Graves de communi, dz. cyt., s. 387.
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i rozkłada, a nadto obciąża winą wasze dusze. Pomnijcie na słowa Zbawiciela:
„Co pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli na duszy swojej
szkodę odniósł” *.
Toteż poskramiajcie w was i ujarzmiajcie tę skłonność przede wszystkim,
która jest korzeniem tego zgubnego systemu, to jest chciwość i żądzę użycia.
Bo i co prowadzi ludzi do tego, iż pragnęliby zniesienia wszelkich różnic
między bogatszym a uboższym na świecie, iżby pragnęli zniesienia wszystkich
klas i warstw, a raczej przewodzenia jednych nad drugimi? Co zaprawia ich
serce zazdrością i zawiścią? Co obudza ich nienawiść społeczną? Co każe im
targnąć się na obcą własność, jeżeli nie chęć użycia i posiadania bezwzględna; jeżeli nie żądza, by tu sprowadzić raj obiecany na ziemi? I nigdy by burzyciele nie zdołali tylu obałamucić, gdyby nie rozdmuchiwali żądzy chciwości. Lecz czegoż oni nie obiecują? Przychodzi im to tym łatwiej, bo nie ze
swego czynią obietnice, ale z cudzego.
Lecz nawet nie dbają o to, by zapytać, czy kraj i ojczyzna będzie miała
z czego płacić, czy w ogóle wytrzyma taki ustrój państwa. Oni tylko o jedno dbają, ażeby jak rybę na robaka w wędce, tak by twoją duszę mogli ułowić na przynętę chciwości. Jak zaś bardzo nieraz ich zasady są niedojrzałe
i jak wprost do przeprowadzenia niemożliwe, to niechaj pouczy o tym choćby jeden przykład, np. hasło o upaństwowieniu przemysłu. Dość powiedzieć,
że dziś przeciwko temu hasłu opowiadają się nawet najzagorzalsi przywódcy socjalizmu w Niemczech, mówiąc bez ogródek, że chcieć je dzisiaj przeprowadzić, to znaczyłoby popełnić szaleństwo. A mają oni przecie na myśli
silną strukturę swojego państwa. Jakże tedy nazwać, jak napiętnować obwoływanie takich haseł za zbawienie dla Polski, która dziś żadnej jeszcze struktury państwowej nie posiada? Gdyby przynajmniej fanatyzm partyjny u nas
posiadał i rozum koryfeuszów doktryny zagranicznej, ale nie, on idzie ślepo
za receptami dawnymi i nie umie się w tym rozeznać, czy nawet w myśl jego
własnej doktryny jest czas, jest chwila i są warunki po temu, aby je stosować.
Jeśli robotnikowi mówią o unarodowieniu przemysłu, to u włościanina
pragną obudzić i rozdmuchać chęć posiadania ziemi i w program, rzekomo
narodowy, wstawiają program socjalistyczny o konfiskacie własności prywatnej, a w szczególności o konfiskacie ziemi. Ostrożni i oględni, chcąc pozyskać sobie głos ludu i włościanina, nie odkrywają mu jednak całej swej nauki.
* Por. Mt 16, 26.
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Bo wedle ich doktryny należy uważać wszelką własność za niedopuszczalną
i wszelką należy skonfiskować na rzecz państwa. Lecz o tym na razie milczą;
owszem, pozwalają zachować włościaninowi zamożnemu tyle morgów pola,
ile go potrzeba na zwykłe, wygodne chłopskie gospodarstwo. Na razie paść
ma ofiarą tylko własność większa. Lecz z chwilą gdyby lud dał się uwieść ich
agitacji i dopomógł im swymi głosami do utwierdzenia rządów, wtedy niezawodnie staną wobec ludu już bez maski i będą się domagali konfiskaty tych
morgów ziemi, jakie jeszcze włościanin posiada. I wzbudzą potem walkę pomiędzy włościaninem a włościaninem: pomiędzy włościaninem, który więcej posiada, a tym, który mniej posiada; między tym, który posiada mało,
a tym, który nic nie posiada. Temu, który mało ma albo nic nie ma, szepną
oni: patrz, oto twój sąsiad ma więcej od ciebie; dlaczegoż nie miałbyś mu zabrać? Przecież prawo własności nie obowiązuje nikogo.
Bądźcież więc czujni, najmilsi. Niech się nikt z was nie da uwieść tym złym
podszeptom, które w was rozdmuchują pragnienie cudzego posiadania dzisiaj, skoro się na ten lep weźmiecie, obrócą burzę przeciwko wam samym.
Poznali się na tym na przykład włościanie na Ukrainie, którzy po ogłoszeniu
programu socjalistycznego przez rząd w Kijowie w tysiące przybyli na olbrzymi wiec i rząd obalili. Rozumowanie tych włościan było słuszne i zdrowe;
co się innym odbiera dziś na rzecz ich, to się już jutro odbierze im samym.
Tak to i rozum, i doświadczenie potępia równie fałszywą ich zasadę, jak
i wiara, i katechizm, który uczy i woła: Nie kradnij, nie pożądaj cudzego!
Występując przeciw zgubnym programom, nie myślimy jednak wcale odmawiać potrzeby zdrowych reform tak socjalnych, jak i agrarnych, owszem,
uznajemy ich słuszność i sprawiedliwość.
Dotąd ojczyzna nasza była podzielona i zostawała pod panowaniem obcym – toteż nie mogła wszystkich swych dzieci wyżywić. Ileż to synów opuszczało swą ziemię z żalem i płaczem, aby iść za dalekie morza – bo ich tam
pędził głód. Ile to tysięcy robotników polskich rozchodziło się po dalekim
świecie i tam znosili nieraz ciężki ucisk w zamian za kawałek chleba. Dziś
Polska będzie chciała pomieścić – o ile być może – najwięcej swych dzieci
u siebie; by im jednak było dobrze, potrzebne są po temu rozumne reformy
agrarne i socjalne, które by, nie znosząc prawa własności, w drodze porozumienia dały się przeprowadzić. Odzywamy się więc do tych, którzy posiadają, by byli ożywieni duchem chrześcijańskim i narodowym; by rozumieli,
że prawo własności winno jednak dla wyższych względów ponosić ofiary; by
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uznali potrzebę zdrowych reform agrarnych, które muszą być przedsięwzięte w interesie dobra przyszłego państwa polskiego, a które na nich nałożą
niejedną ofiarę i niejedno wyrzeczenie się. Niechże skwapliwie a chętnie pospieszą sami, z gotowością do tych ofiar, jakich zdrowe a rozumne reformy
społeczne będą się od nich domagały.
Co do dóbr kościelnych przede wszystkim należy stwierdzić, że nie są one
naszą własnością, gdyż stróżami tylko jesteśmy woli świętej testatorów, a więc
waszych ojców, dziadów i pradziadów, którzy czynili pobożne fundacje i dawali zapisy na Kościół. Jesteśmy przekonani, że nie będą się ważyć dzieci gwałcić wolę ojców albo się targać na własność Kościoła i ponawiać w ten sposób
robotę naszych katów, którzy dobra kościelne konfiskowali na rzecz państwa.
Ale z drugiej strony, Kościół zwykł w ustępstwach na rzecz narodu iść zawsze, skoro tego rzetelna wymaga potrzeba.
Więc wobec projektu co do dóbr kościelnych, ażeby w zamian za poręczenie własności Kościoła dobra kościelne złożone w ziemi w pewnej mierze
przejąć na rzecz państwa, to oświadczamy, iż o ile się tego domagać będzie
rozumna reforma agrarna, Kościół pójdzie w tej mierze potrzebom narodowym jak najdalej na rękę.
Oprócz tej chciwości, o której wam mówimy, strzeżcie się wszelkiego
w ogóle samolubstwa. Przeszkadza ono zawsze zdrowej budowie państwa.
Cnota obywatelska mówi: byle ojczyźnie było dobrze, byle ona była silna, zdrowa i potężna; a samolubstwo mówi: co mnie po drugich, co mnie
po ojczyźnie, co mnie po Polsce, byle mnie było dobrze w niej i z nią; byle
dobrze było memu powiatowi – cóż mnie stolica obchodzi, byle dobrze było
moim kresom, cóż mnie naród cały obchodzić może; byle dobrze było mojej
partii, to cóż mi zależy na tym, jak z nią jest ojczyźnie; bylem ja rządził, byle
na wierzchu była moja prawda, byle na wierzchu były moje rządy – a o resztę ja nie dbam. Tak przemawia egoizm partyjny, klasowy, powiatowy, jak go
tam zresztą nazwać chcecie, który zawsze tylko szuka swego, swojej korzyści
i swojego wyniesienia, choćby nawet kosztem widocznym dobra ojczyzny.
Czyż potrzebujemy wam, najmilsi, na to wskazywać, iż gdyby każdy patrzył
tylko swego, a nikt nie patrzył dobra ojczyzny – wtedy cały gmach ojczyzny
się rozprzęże i runie. Jakże to potraficie wznieść dom i budynek, skoro każdy
będzie chciał swego pokoju i swojej komórki, a nikt nie będzie dbał o to, by
wznieść mury dla całego domu i nad nimi budować sklepienia; wtedy powstać
musi bezrząd, rozprzężenie, które prowadzić będzie do anarchii. Na tym zaś
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rozprzężeniu i anarchii najgorzej właśnie wyjdą ci, którzy się rządzą samolubnym interesem. Kiedy lud rzymski był się zbuntował przeciwko posiadającym i odmówił wszelkiego udziału w poparciu życia państwowego – wtedy znakomity senator, ulubieniec ludu, powiedział był ludowi przypowieść
o członkach, które się zbuntowały przeciwko żołądkowi: głowa nie chciała
myśleć o jego potrzebach, nogi nie chciały iść po zakupy, a ręce nie chciały
brać pokarmów, by je do ust podawać. I co się wtedy stało? Oto rozniemógł
się żołądek, krew przestała dobrze okrążać ciało, nie dochodziła do mózgu,
do ręki i do nogi. I wtedy osłabły wszystkie członki zbuntowane, zaniemogły i były bliskie śmierci. Lud zrozumiał przenośnię, porzucił bunt i powrócił do budowy swojej ojczyzny.
Najmilsi! Pomnijcie, że najgorsze jest wyrachowanie w życiu publicznym
myśleć tylko o sobie; bo gdy przez chciwość, przez niezgodę, przez waszą
ambicję osłabicie maszynę państwową, wtedy największą szkodę sami odniesiecie. Czyż to nie widzimy smutnego potwierdzenia naszych słów na przykładzie sąsiedniej Rosji? Tam rewolucja zapowiedziała, że skoro przyjdzie
do steru, wtedy ustanie wszelki ucisk i bezprawie, a klasy pracujące będą
obfitowały we wszelaki dobrobyt i bogactwo. Poczęto konfiskować wszelką własność prywatną, grabiono majątki, zabierano ziemię, robotnikom zaś
płacono prawdziwie ministerialną pensję. Tymczasem co się wkrótce stało? Państwo zaczęło się rozprzęgać, nieład i anarchia zaraziły i popsuły całą
maszynę państwową – poczęło się wszystko rozluźniać, a wtedy zarówno
włościanin, jak i robotnik został zagrożony przez pożar anarchii; bogacili
się i rządzili tylko nieliczni przywódcy, najczęściej obcego pochodzenia, ale
z ich bogatej zastawy nawet małe okruszyny nie spadały na spragnione rzesze. Głód począł doskwierać wszystkim, straszna anarchia wcisnęła się nawet
do najbiedniejszych, a rabunki i mordy zagrażały pokojowi i życiu wszystkich. Jakże to rychło obiecany raj przemienił się w istne piekło. Dzieło poczęte z sobkostwa i samolubstwa obraca się tak zawsze przeciwko własnym
swoim twórcom.
I w ogóle pamiętajcie, najmilsi, że każda reforma, nawet w sobie dobra, jeszcze musi być odmierzona względami na dobro i ustrój ojczyzny. Nigdy zaś nie
może być podyktowana wyłącznie na jedną tylko warstwę czy klasę. Bo dobro prywatne pozostaje w ścisłym związku z dobrem ogółu. Tak na przykład
mówiliśmy o reformie agrarnej. I te reformy muszą się stosować do ogólnego
dobrobytu państwa. A nawet w sposobie przeprowadzenia winny się zupełnie
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dostosować do warunków. Dlatego najlepsze reformy odbywają się z wolna,
ażeby nie sprawić młodemu państwu gwałtownych i niebezpiecznych wstrząśnień. Ty, który jesteś w sporze o kawałek gruntu z sąsiadem, wiesz dobrze, ile
to zabiegów i czasu potrzeba, by stosunki naprawić. A cóż tu mówić o gospodarstwie rolnym całego państwa. Albo na przykład prześcigają się dziś partie
w stanowieniu liczby godzin dla pracujących. Jedni ograniczają je do ośmiu,
drudzy do sześciu, a inni chcą pójść jeszcze dalej w oznaczeniu dla czasu pracy
robotnika. Lecz najgorzej przysłużyłby się robotnikowi ten rząd, który by nie
zwracał równocześnie uwagi na ogólne warunki państwa. I tak na przykład
w sąsiednich Niemczech nakazała Francja dziesięć godzin dziennie dla robotnika. Przypuśćmy, że ta cyfra się utrzyma. W takim razie w Polsce rząd płaciłby
za ten sam wyrób prawie dwa razy tyle, gdyby robotnik przy tej samej cenie
przez połowę godzin czasu pracował w stosunku do robotnika w Niemczech.
Wtedy przemysł kraju zagrożony byłby przez sąsiednie państwo, chyliłby
się ku ruinie, a robotnik zostałby skazany na brak pracy, na biedę i nędzę.
Widzicie więc, najmilsi, że przy budowaniu narodu słuchać musicie nie
głosu samolubstwa, ale sumienia, nie nauk fałszywych, ale nauki i odezwy
opartej o zakon i prawo Boże.
Dlatego dziś odzywamy się do was, jak odzywał się ongi Mojżesz do
ludu swojego: „Oto kładę przed wami błogosławieństwo i przekleństwo:
Błogosławieństwo, jeśli posłuszni będziecie przykazaniu Pana Boga naszego,
które ja wam przykazuję, przekleństwo, jeśli nie będziecie posłuszni mandatom Pana Boga waszego, ale zstąpicie z drogi, którą ja wam teraz ukazuję,
i pójdziecie za bogami cudzymi, których nie znacie” (Pwt 11, 26–26).
Zapytacie: Lecz cóż to za bogi cudze?
Tym bogiem cudzym i nieznanym jest dzisiaj bożyszcze rewolucji, bo wydaje rozkazy przeciwne rozkazom Boga. Ono z serc ludzkich wyrzuca miłość, a sieje nienawiść. Ono niczego nie uznaje: obdziera, grabi, niszczy.
Straszliwe to bożyszcze rewolucji, jak moloch, pożera i dobytek, i spokój,
i wolność swoich obywateli, i wolność sumienia; wolność bowiem sumienia, wolność religijna, wolność przekonania i wolność słowa – są zagrożone
przez to bóstwo. A w końcu targa się ono na życie najspokojniejszych i najzacniejszych, bo jak krwawe bóstwo z krwi żyje i krwią się syci. Oto są bóstwa obce, a nam nieznane.
Cóżby nas z nimi łączyło? Święty Paweł powiada „nie ciągnijcie w jednym
jarzmie z niewiernymi, albowiem co za wspólność nieprawości z prawością,
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albo co za łączność światła z ciemnością, albo co za umowa Chrystusa z Belialem, albo co za cześć wiernemu z niewiernym i co za zgoda Kościołowi Bożemu z bałwanami? A wszak wy jesteście kościołem Boga żywego” (2 Kor 6, 16).
Obce to są bóstwa i najemnicy, bo jaki ich jest sztandar, jaki symbol, jakie
godło. Czy może godło swojskie, narodowe? Nie, boć przecie, kiedy Polska
zatrzęsła się z radości, iż ma się urządzić sama i kiedy na znak swojego wesela
i swego tryumfu chciała zatknąć biało-czerwoną chorągiew, nie dopuszczono
do tego i zgwałconym zostało uczucie narodowe, które pod swój sztandar
biało-czerwony kładło swe godło i swe nadzieje; w którym widziało symbol
narodowego ducha, a w tej chorągwi proporce, za które tylu umierało, tylu
znosiło katusze Sybiru; za którymi tylu tęskniło i wzdychało! Obce więc są
te nauki i te prądy, które nie rozumieją narodowego ducha i nie chcą go
rozumieć; które wręcz publicznie stwierdzają, że nie chcą z nim mieć żadnej wspólności, bo nawet jego znak, jego symbol już ich gniewa i razi, jak
ongi raził rosyjskich carów. To nowe bóstwo chce wkroczyć do naszej ziemi
w symbolu i sztandarze obcym. Skoro więc te bóstwa obce odrzucają wszelką łączność z nami, jakżeby wyglądała ta łączność wasza z nimi? Prędzej to
rozumiemy, że chcą wrócić do tych krajów, z których wyszły, gdzie się narodziły, gdyż tam ślepą siłę kładą za sumienie i sprawiedliwość. Niechże więc
tam rządzą i władają, bo tam można jeszcze zrozumieć wspólność i łączność
z nimi. Ale niechajże nie nachodzą nas i nie zaczyniają obcym duchem narodu. Zwykły się one powoływać na polskiego robotnika. Ale jakimże to
prawem śmiałby kto tak obce doktryny głosić w imieniu naszych rzesz robotniczych? Czyżby naprawdę robotnicy polscy szli w zaślepieniu partyjnym tak daleko, iżby nie chcieli znosić nawet widoku narodowej chorągwi?
Czyżeśmy to nie widzieli we wspaniałym pochodzie w Warszawie dziesiątki
tysięcy robotników, którzy szli z protestem przeciwko hasłom i sztandarom
obcym? Czyżeśmy na podobne pochody nie patrzyli w Krakowie? Czyż to
robotnik w Cieszynie, bez względu do jakiej partii należał, nie zginał kolan
w chwili zmartwychwstania Polski i ze łzami w oczach nie dziękował Bogu
za tę wielką łaskę? A czy bohaterska obrona Lwowa nie jest obok młodzieży polskiej również wiekopomnym dziełem polskiego robotnika? Zaś z Poznania rozchodzą się na świat głosy tysięcznych zastępów polskich robotników, którzy śmiało się wypowiadają, iż nie chcą służyć bóstwom obcym,
a idą za hasłem Boga i ojczyzny! I pod tym hasłem i znakiem pragnie stanąć polski robotnik, i chce iść pod chorągwią Chrystusową i sztandarem
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narodowym. A więc odwagi i męstwa! „Trzymajcie się prawdy, a prawda
was wyswobodzi” *.
Pomnijcie, że w prawdzie i świadectwie sumienia jest siła. Jak arka przymierza przez samą swoją obecność pokruszyła bóstwa Dagona i Baala, podobnie
głos, idący z sumienia i narodowego życia, pokruszył bóstwa obce i fałszywe.
Lecz biada wam, jeślibyście poszli za zgubnym wpływem złego i gdybyście mu ulegli.
Bo wtedy te bóstwa okrutne pożrą was i zniweczą. Samo już ich sąsiedztwo wam zagraża.
Gdy dom się pali obok twego domostwa i rzuca iskry na twój dach, i ty
go musisz bronić, ażeby i twój nie spłonął – podobnie czynić musisz dzisiaj
w życiu publicznym. Obok nas palą się wielkie domostwa w najbliższym sąsiedztwie, podpalone przez anarchię i rewolucję. Chociaż pożar rewolucji
wybucha i w najbliższym nam Zachodzie i na Wschodzie, lecz iskry płonące
padają na nasze zagony – zwłaszcza z Rosji. Uwijają się płatni agenci z broszurami, które wzywają robotnika i włościanina, ażeby podjęli walkę z innymi klasami w narodzie.
Obok tej agitacji szerzy się jeszcze inna, która ją wspomaga. Jest to agitacja, która podburza lud i warstwy pracujące, a nadto podrywa wszelkie podstawy autorytetu i władzy.
Agitacja wzywająca do grabieży idzie bardziej z zewnątrz, ale agitacja roznamiętniająca lud idzie z wewnątrz, idzie od organizacji i partii, które są
i działają w kraju.
Piętnujemy i potępiamy ich robotę jako rozkładową i w najwyższym stopniu szkodliwą; a choć się wypierają tak zwanego rosyjskiego bolszewizmu,
to jednak ściśle na nim się wzorują, wedle jego recept postępują. Tak samo
jak tam, i u nas poczynają się zakładać organizacje, które pracę odmierzają nie podług jej wartości, ale jedynie i wyłącznie mierzą ją miarą swych
partyjnych zamiarów i celów. Nikt nie jest zdolny obliczyć, jaki stąd powstaje przewrót pojęć i jaka anarchia. Poczyna się też niszczyć hierarchiczne stopnie, coraz częściej słychać o usunięciu pod wpływem agitacji przełożonych przez podwładnych i o własnym wybieraniu sobie przełożonych
nowych. Zaś między pracodawcę a robotnika wciskają się nieproszeni agitatorowie, którzy rozprzęgają wszelkie podstawy władzy, tych zaś, którzy
* Por. J 8, 32.
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im ulegać nie chcą, zmuszają do strajków i zewnętrznego stosowania się
do swoich życzeń.
A jeśli do tego obrazu przydamy jeszcze obietnice, szafowane na prawo
i na lewo, rozdawania cudzej własności, jak ziemi i fabryk, to wtedy zapytujemy, jakaż jeszcze dzieli różnica sprawców takiej anarchii w kraju od najstraszniejszego ruchu rewolucyjnego?
Wołają oni tak samo, jak wołali w Rosji umiarkowańsi rewolucjoniści, iż są
na to potrzebni, by uchronić naród od stoczenia się w przepaść, a jednak naprawdę oni to sami, którzy sprawują robotę zupełnego rozkładu i anarchii.
Zawsze są gotowi porwać władzę w swe ręce, zawsze ją usiłują za cenę
wszelką posiąść, gdy ją jednak posiadają, wtedy obalają wszelki autorytet
i samo pojęcie władzy w społeczeństwie, a sami połowiczni i bezsilni oddają
się w zupełną zależność i służbę już najstraszniejszej rewolucji i popierają ją
wszędzie całym swym wpływem, a nieraz pieniędzmi.
Więc ostrzegamy was, najmilsi, przed straszliwym pożarem, który nam
zagraża.
Wiemy, najmilsi, dobrze, że nasz lud i nasi robotnicy brzydzą się anarchią i zbrodnią, a rządzą się sumieniem, które na nich woła: nie kradnij,
nie pożądaj cudzego mienia, nie zabijaj! Ale wiemy także i o tym, że zła
agitacja może łacno obałamucić człowieka. Dlatego zaklinamy was, najmilsi, na zbawienie waszych dusz – nie dajcie przystępu tym głosom i pomnijcie na ostrzeżenie proroka: „biada tym, którzy kładą światło za ciemność, a ciemność za światłość” *, niechajże nigdy złe hasła nas nie obałamucą.
Niechajże kradzież cudzego mienia, niechaj rabunek i mord nie obciążą
waszego sumienia i waszych dusz. Nie powodujcie nas, pasterzy waszych,
do tego nigdy, abyśmy byli przymuszeni imać się kar kościelnych, byśmy
przez interdykty dopiero mieli otrząsnąć wasze sumienia. My nie chcemy
tych środków się imać i mamy wszelką nadzieję, że nas do nich nie przymusicie. Ale gdyby się ktoś znalazł wśród was, który by za pieniądz judaszowy chciał krew przelewać i który by uległ złym podszeptom, ten niechaj
wie, że sprawę za to będzie miał z Bogiem. Dziś może on sobie lekceważy
głos swego sumienia i kapłańskie rozgrzeszenie, ale przyjdzie kiedyś chwila
straszna, chwila skonania, kiedy te jego ciężkie zbrodnie staną przed jego
oczyma, a jego ciężkie winy popychać go będą do rozpaczy i zwątpienia.
* Por. Iz 5, 20.
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Jeżeli zła pokusa targa wasze serce i duszę, to wspominajcie, najmilsi, na tę
chwilę, w której będziecie zdawać rachunek przed Bogiem i oddalajcie od
siebie precz tę złą szatańską pokusę. Osobno ostrzegamy was, najmilsi, przed
gwałtami popełnianymi na Żydach. Wiemy i znamy wasze zarzuty przeciwko nim i nie odmawiamy wam słuszności i sprawiedliwości. Ale pamiętajcie,
że własną organizacją ekonomiczną potraficie się najlepiej uchronić przeciwko lichwiarskiemu podnoszeniu cen, jak i wyzyskowi. Lecz nigdy nie
wolno popełniać zbrodni, ażeby samym sobie wymierzać akt sprawiedliwości albo zemsty. Nie zwracamy tych słów jako zarzutu przeciwko wam. My
wiemy, że agenci żydowscy w usługach bolszewizmu sami sieją burzę, która
przeciwko nim się obraca. My wiemy, że w smutnych i karygodnych wypadkach zaburzeń żydowskich brali udział masami z więzień powypuszczani złoczyńcy, jak i rosyjscy jeńcy, którzy korzystając z braku wojska w naszym kraju, dopuszczali się gwałtów na Żydach. I my dlatego protestujemy
przeciwko oskarżaniu o te wykroczenia was albo całego narodu. Tysięczne
głosy, które nas dochodzą, utwierdzają nas tym więcej w przeświadczeniu,
że z tymi bolesnymi wypadkami nic nie ma wspólnego nasze społeczeństwo,
że wraz z nami nad nimi ubolewa, że wraz z nami je potępia. Ale odzywamy się, najmilsi, jednak do was wszystkich, byście nie kalali rąk waszych
haniebnymi pogromami, które potępiamy tak ze stanowiska ludzkiego, jak
i ze stanowiska prawa Bożego. Pomnijcie na to, że w czasach najstraszniejszych żydowskich pogromów w Rosji Polacy tak chlubnie się zapisali na kartach historii przez to, że nigdy do nich się nie przyłączyli i nigdy się nie
splamili, a Żydzi się użalać, chociażby na jeden najmniejszy, z naszej strony
ucisk nie mogą.

III
Przedstawiliśmy wam, najmilsi, dwa różne kierunki w budowaniu królestwa. Jeden pozbawiony religii i sumienia, a drugi na nim oparty. Na pierwszym opiera się demokracja, która wiedzie do anarchii, a na drugim znowu
demokracja chrześcijańska.
Wzywamy was raz jeszcze, byście nie szli na lep przewrotnych nauk i obietnic fałszywych proroków, ale byście szukali wszelkiego dobra społecznego
w zasadach demokracji chrześcijańskiej, rozwiniętych tak ślicznie i głęboko
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w encyklikach Leona XIII, których czytanie zalecamy wam szczególniej
w czasach obecnych.
Wskazaliśmy też wam na fundamenta przy budowaniu, którym jest Chrystus, i na miarę, wedle jakiej wznosić macie na fundamencie budowę, a tą
miarą są przykazania Boże i Ewangelia.
Stójcie więc przy tych zasadach duchowych i moralnych mężnie i niewzruszenie.
Stójcie więc przy tych prawidłach, któreśmy wskazali, i nie odchylajcie
się od nich.
I nie masz dla was innej ucieczki, nie masz dla was innego ratunku przed
tą anarchią wywrotową pojęć i zasad, jak tylko schronić się pod niewzruszone podwaliny wiary i chrześcijańskiej moralności.
I ktokolwiek by nie oparł się o nie, ten musi się znaleźć w obozie Chrystusowi, ale i narodowi, przeciwnym, a ktokolwiek by „nie zbierał z Chrystusem,
ten rozprasza” (Łk 11, 23) całe dziedzictwo narodu i wszystkie jego skarby. Kto
nie będzie budował na zasadach chrześcijańskiej demokracji, ten będzie skazany na budowanie oparte o rozprzężenie i anarchię.
Dziś nie ma nawet miejsca na połowiczność, bo ta się nie ostoi. Dziś stoimy
pod twardym prawem konieczności nieubłaganej: albo się oprzeć o ten niewzruszony fundament i budować nasze królestwo na ziemi lub też, nie oparłszy się o Chrystusa, pójść w zależność od tych, którzy burzą i niszczą. Niechaj
was nie uwodzi żadna nowość, która się sprzeciwia zasadzie Bożej i sumieniu.
Właśnie na tej wojnie strasznej macie dowód, jak świat, ukarany za swe odstępstwo od Boga i od Jego Ewangelii, sam głosić poczyna hasło sprawiedliwości,
odwraca się ze wstrętem od anarchii i przemocy i głosi, że nie na terrorze, ale
na sumieniu i prawdzie pragnie oprzeć swe budowanie i swoje odrodzenie.
Może-li być większy tryumf dla moralnych zasad w społeczeństwach, jak takie
publiczne nawrócenie się do nich świata? A może być dotkliwsza przegrana zasady anarchistycznej nad takie publiczne napiętnowanie ślepej siły i terrorów
i jej potępienie? Więc obstawajcie przy zasadach zdrowych i nie dawajcie się niczym od nich oddalić, zwłaszcza względowi ludzkiemu i fałszywemu wstydowi.
Kiedy Żydzi budowali świątynię, wtedy ci, którzy chcieli przeszkodzić
tej budowie, poczęli byli od broni szyderstwa, poczęli wyśmiewać i budowę, i budujących, ażeby w ten sposób odstręczyć ich od budowy rozpoczętej.
I dziś tak samo wrogowie zdrowej budowy narodowej będą używać na was
tej broni, jeśli obstawać będziecie za religią, oni przezywać was poczną jako
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klerykałów, a robotę waszą nazwą klerykalizmem. Jeśli obstaniecie za prawem własności, powiedzą, że obstajecie za tak zwanymi przez nich „obszarnikami”; jeśli zechcecie uwzględnić słuszne wszystkich klas i stanów żądania,
powiedzą wam, żeście nie dość demokratyczni lub żeście zacofańcy. Niechże
i mówią sobie, wy jednak z tym się nie liczcie ani się na szyderstwo oglądajcie, tylko tym silniej przy zdrowej nauce i zasadzie trwajcie. Gdybyście czynili inaczej, zaszkodzilibyście i ojczyźnie, i nawet samym sobie.
Dziś potrzeba się śmiało i publicznie przyznawać do zasad zdrowych; nie
można mówić: niech tam sobie anarchistyczni agitatorowie mówią, co chcą,
a ja mam swój rozum. Tak bowiem myśląc, ty przez samo milczenie twoje
wobec złej nauki użyczasz moralnego poparcia złemu i stajesz się winnym.
Pomnijcie więc na słowa Zbawiciela: „ktokolwiek się Mnie zaprze przed ludźmi, tego Ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebiesiech” *.
Nie wahajcie się w waszych programach stawiać żądań katolickich, jak szkoły wyznaniowej i innych. Bo jeśli nieprzyjaciel z taką czelnością śmie wam
narzucać nieraz nawet najniedorzeczniejsze, a zawsze najszkodliwsze żądania,
to dlaczego wy nie mielibyście odwagi wobec niego oświadczyć się za sprawiedliwością i prawdą? A czy nie widzicie, jak żądania Kościoła schodzą się
w jedno z żądaniami najniezbędniejszymi narodu, tak że niepodobna odłączyć
jednego od drugiego? Czy nie widzicie, jak jedno drugie wspiera i ochrania?
A już przenigdy nie prześcigajcie się w wysuwaniu haseł radykalnych, pamiętajcie, że zawsze wy przegracie. Dobrej zaś sprawie zaszkodzicie przez
fałszywą konkurencję, a wy sami stracicie wiarę u tych właśnie, dla których
względów poświęciliście zdrową zasadę; zarzucą wam, i słusznie, żeście nieszczerzy i żeście połowiczni. Poznają się na waszej słabości i zlekceważą was,
a zawsze was przelicytują. Stójcie więc silnie przy zasadzie zdrowej i szeregujcie wszystkich przy sztandarze i haśle budowy ojczyzny.
W tym miejscu zwracamy się do niewiasty katolickiej.

***
Niewiasty katolickie! Wy będziecie miały ogromny wpływ na przebieg wyborów, wasze głosy będą ważyć. Nie zaniedbujcie więc nigdy pospieszyć do
* Por. Mt 10, 33.
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urny wyborczej i oddać swój głos. Nie wolno jest zaniedbywać obowiązku
spełnienia dobrego czynu, skoro się ma do tego sposobność i skoro was nadto przynagla powinność narodowa i religijna.
Czyż nie powinniście szczególniej zrozumieć, że i o was tu idzie? Bo czyż
na to chowałyście dzieci z taką troską religijnie, ażeby później szkoła niereligijna i nauczyciel niereligijny wasz dobry posiew precz z serca dziecka wyplenił i wyrzucił?
A popatrzcie jeno na sąsiednią Rosję i wejrzyjcie, do jakiego to stanu upodlenia i nędzy dochodzi tam dziś kobieta, bo anarchistyczny ustrój państwa
pozwala w każdej chwili zerwać małżeństwo. Niewiasty katolickie! To samo
was czeka w Polsce, jeśli nie będziecie korzystać z waszych praw wyborczych
albo nawet, co gorsza, jeślibyście się dały obałamucić i wybierały kandydatów sprawie Kościoła i narodowi wrogich.
Wy raczej rozwińcie waszą działalność na rzecz dobrego ustroju w Polsce.
Wy się radźcie waszego delikatnego zmysłu wiary, a ten was ostrzeże przed złem
i wskaże wam drogę właściwą. Wy uważajcie budowanie gmachu narodu i ojczyzny za waszą szczególniejsza misję, posłannictwo i apostolstwo. Zwłaszcza,
idąc do urny wyborczej, pomnijcie na wskazanie, jakie dał Mojżeszowi jego
krewny: „A opatrz ze wszystkiego ludu męże potężne i bogobojne, w których
by była prawda i którzy by nienawidzili łakomstwa” (Wj 18, 21).

***
Wzywamy też was wszystkich, najmilsi, do jedności. Niechajże polityczne partie i organizacje przeróżne staną zgodnie obok siebie w chwili, gdy
wspólny wszystkich wróg działa przez swoją rozkładową budowę. Stańmy
wszyscy zgodnie i odpowiedzmy tym, którzy szerzą waśń klasową: nie na tośmy znosili ucisk i udrękę trzech zaborów, byśmy potem sami mieli tworzyć
w naszym wnętrzu sztuczne zabory, nie na to tęskniliśmy do wolności, byśmy sami sobie nakładać mieli kajdany niewoli; a nie na tośmy wzdychali
do zjednoczenia, byśmy potem sami siebie dzielili. Lecz nie poprzestańmy
na samym tylko słowie, ale przeciwstawmy się ich robocie naszym przykładem i prawdziwie wielkim narodowym czynem – jedności i zgody. A z pociechą to dziś stwierdzić można, iż na takich przykładach nie zbywa u nas. By
bronić polskich kresów na wschodzie, podała zgodnie rękę młodzież polska
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polskiemu robotnikowi i w tym jedynie celu połączyły się wszystkie klasy
i warstwy. I prastary gród polskiej kultury poszczycić się może, iż tą jednością został uratowany. W Cieszyńskiem zgoda i zespolenie narodu zapewniło
tam chlubny tryumf narodowej sprawy. W Poznańskiem odbył się sejm polski, który był przede wszystkim wspaniałą manifestacją potężnego zjednoczenia narodowego wszystkich warstw i stanów; zwłaszcza robotnik polski i lud
polski złożyli przepiękne świadectwo, jak głęboko pojmują ducha narodowego. Ze szczególniejszym uznaniem i szczególniejszą radością podnosimy tutaj
przed całym narodem, nasz ludu drogi, twoją cnotę, twoją kościelną i narodową karność. Przeciwstawialiście się, polscy robotnicy i włościanie, przez
hasło wasze: „Z Kościołem i Bogiem”, tym, którzy chcą oddzielić Kościół
od narodu i państwa.
Tym, co sieją nienawiść klasową, wyście przeciwstawili najsilniejszy zespół
z klasami innymi; przeciw zaś czerwonemu sztandarowi anarchii wyście wynieśli sztandar narodowy.
Prawdziwie w was i przez was odezwało się często głębokie polskie serce i jedynie zdrowy narodowy program. Wy bądźcie sędziami tych, którzy
owiani obecnymi hasłami, kosztem narodowego ducha i narodowych interesów szukają jedynie swojej partyjnej korzyści i celów. Nigdy jednak my
nie uznamy i uznać nie możemy przewodzenia takiej grupy za rząd swojski i narodowy. Obce nam bowiem są jego tendencje, a zgubne jego hasła.
Wzywając was, najmilsi, do zjednoczenia zgodnego, zapewniamy was też,
iż się o to zjednoczenie gorąco modlimy. Wyznaczamy zaś dzień pierwszego stycznia na osobne błagalne nabożeństwo o zdrowy zespół zjednoczenia
naszego narodu. Niechże ustaną raz waśnie i spory! Niechże się skończy to
zło: działanie partii i partyjek, które dla partyjnego klucza poświęcić są gotowe najwyższe interesa narodowe. Wołamy ku wam i wołamy w modlitwie
naszej: „Ut unum sint – Spraw Panie, aby jedno byli!” *. W tej jedności się
połączmy, ażeby budować gmach naszej ojczyzny na nieprzemiennych zasadach wiary, sumienia sprawiedliwości, któreśmy wam wyłożyli. W nich
to znajdziemy równocześnie i poszanowanie prawa własności, i ducha ofiary i wyrzeczenia, choćby w posiadaniu samym, na rzecz publicznego dobra
i w nich to da się swobodnie połączyć każdy ustrój państwowy i polityczny
wraz z poszanowaniem dla prawa i dla autorytetu władzy. W nich znajdziecie
* Por. J 17, 21.
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najpełniejsze uwzględnienie praw każdego obywatela i podporządkowanie
pojedynczych klas i partii pod zakon służby narodowej. Stąd płynie równość, która nie ma w sobie chęci, by pod jej hasłem jedni ujarzmiali drugich, i stąd płynie bohaterstwo, które wyklucza i zakazuje walki klasowej;
stąd, z tych zasad, płynie prawdziwa wolność, która jest oparta o wewnętrzne wyzwolenie duszy z namiętności i grzechu i o szeroko i zdrowo pojętą
wolność sumienia. Duch Chrystusowy i jego zasady są kolebką tej demokracji, która się nie rządzi terrorem, ale sprawiedliwością, której bronią nie
jest ślepa siła, ale duch mądrości i pokoju; której nie ożywia nienawiść partyjna czy klasowa, ale miłość.
Kończąc to nasze do was orędzie, zwracamy się z najgorętszą podzięką dla
Ojca Świętego za wszystkie jego względy i za wszystkie jego słowa, z którymi w czasie tej wojny odnosił się do naszego narodu. On pierwszy wyniósł
hasło sprawiedliwości i połączył je ze sprawą Polski. Znane nam były już
od dawna jego życzliwość i przyjaźń dla nas. Uczucia te złączyły się w sercu
Najwyższego Pasterza z wysokim odczuciem i zrozumieniem sprawy i misji
Polski, a rozpatrzonej i ujętej z wyżyn skały Piotrowej. Dzięki mu za wszystko!
Dziękujemy osobno tym państwom, którymi się Bóg posłużył i które
użył za narzędzie w wielkim dziele powstania naszego narodu. Dziękujemy
im za wyniesienie wysoko hasła sprawiedliwości, za obstawanie i zastawianie
się o całość polską i za włożenie między warunki pokojowe restytucji wszystkich zabranych części Polski. Przy tym z uznaniem podnosimy działalność
tych Polaków w Waszyngtonie i Paryżu, którzy dzieło to swą pomocą wspierali.
W końcu raz jeszcze zwracamy się do was, najmilsi, ze słowami otuchy;
wytrwajcie tylko przy sztandarze dobrym, któryśmy wam wskazali, a Boża
pomoc, której tyle cudów doznaliśmy, okaże się i teraz wśród tych wszystkich przeciwieństw.
Jak płomień świeżo zapalony świeci, po czym wybucha gwałtownie w górę,
za małą chwilę kurczy się, ćmi się i maleje, później jednak znowu jaśnieć
poczyna i już pełnym spokojnym świeci światłem – podobne też ćmienia
w naszym życiu wewnętrznym, które nastąpiły po pierwszej chwili uniesienia i radości – mogą nam się obrócić na dobro, bylebyśmy, według rady
św. Pawła, „złe w dobrym zwyciężali” *. Wtedy i te przejścia obrócą się nam
w dopust Boży, który miał za zadanie zaraz na początku dróg Polski rozdzielić
* Rz 12, 21.
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światło od ciemności, by już później świeciło życiu narodu jasnym, niekopcącym światłem.
Oddajemy sprawę naszego narodu w ręce Tej, która była jego orędowniczką i ucieczką w przejściach i cierpieniach. Oddajemy ją w ręce Najświętszej
Panny. Ona to, Królowa Polski, była strażniczką znaków i chorągwi, które
w czasach pogromu i żałoby smutnie się u Jej ołtarzy zwieszały, czekając powstania naszej ojczyzny.
Wtedy to hymn bojowy śpiewany pod Grunwaldem: Bogarodzico przemienił się był w narodowy hymn, łkający cierpieniem i prośbą, śpiewany na całej polskiej ziemi – Serdeczna Matko.
Dziś śpiewać już będziemy hymn dziękczynienia, miłości i chwały. Dziś
oddamy w Jej opiekę Królestwo Polskie na nowych jego drogach. Pod Jej wezwaniem i pod Jej znakiem chcemy rozpocząć nasze narodowe życie. Będzie
też całym naszym usiłowaniem, by stwierdzić czynami wiary i miłości, iż przyszłość nasza nie powstydzi się przeszłości i pod tym samym stanie znakiem,
jak i przeszłość, i weźmie to samo hasło historii i dziejów: „Regnum Poloniae –
Regnum Mariae – Królestwo Polski to Królestwo Maryi”.
Dan w Warszawie, dnia 10 grudnia 1918 roku.
Edmund Dalbor, arcybiskup gnieźnieński i poznański
Józef Bilczewski, arcybiskup lwowski obrządku łacińskiego
Józef Teodorowicz, arcybiskup lwowski obrządku ormiańskiego
Aleksander Kakowski, arcybiskup warszawski
Karol Hryniewiecki, arcybiskup tytularny pergeński
Kazimierz Ruszkiewicz, arcybiskup tytularny nakolieński,
sufragan warszawski
Adam Stefan Sapieha, książę biskup krakowski
Stanisław Kazimierz Zdzitowiecki, biskup kujawsko-kaliski
Antoni Julian Nowowiejski, biskup płocki
Marian Ryx, biskup sandomierski
Augustyn Łosinski, biskup kielecki
Antoni Karaś, biskup sejneński
Józef Sebastian Pelczar, biskup przemyski
Leon Wałęga, biskup tarnowski
Marian Fulman, biskup lubelski
Henryk Przeździecki, biskup podlaski
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Piotr Mańkowski, biskup kamieniecki
Karol Fiszer, biskup sufragan przemyski
Anatol Nowak, biskup sufragan krakowski
Wilhelm Kloske, biskup sufragan gnieźnieński
Stanisław Gall, biskup sufragan warszawski
Władysław Krynicki, biskup sufragan włocławski
Wojciech Owczarek, biskup sufragan włocławski
Romuald Jałbrzykowski, biskup sufragan sejneński
Paweł Kubicki, biskup sufragan sandomierski

Rok 1919
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Biskupi polscy
do duchowieństwa


Druk: „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 9 (1919) nr 1, s. 23–28.

Jakkolwiek wskazania nasze dla was, bracia najmilsi, już nazbyt późno przychodzą dla trudności technicznych, o ile byśmy chcieli uwzględniać bezpośrednią chwilę wyborów, to jednak mimo to ogłaszamy je wam, gdyż mogą
mieć swoje przystosowanie ogólne i na potem. A będą one dla was przydatne, gdyż ciężkie i trudne przeżywamy czasy.
Dziś agitacja wroga Kościołowi i narodowej sprawie jak ogień rozgorzała
po całym nieszczęśliwym kraju. Agenci socjalistyczni uwijają się po miastach
i miasteczkach i docierają do najbardziej zapadłej wioski, ażeby z serc ludu
wyplenić ziarno zdrowe, zasiać kąkol. Niebezpieczeństwo i groza tej agitacji
wrogiej naszej sprawie jest przez to szczególnie wielka, iż akcja rozporządza
funduszami i posiada znakomitą organizację, walczy terrorem i odzywa się do
złych instynktów ludzkiej natury. Prawdziwie podziwiać należy tę skrzętność,
sprężystość i gorliwość, jaką rozwinął dziś radykalizm socjalny. Z jakimże to
gorączkowym pośpiechem urządzane są wiece, głoszone tysiączne przemowy, rozsyłane i do rąk wciskane broszury i gazety. Jakże rozumniejsi są synowie ciemności od synów światłości *. Skorzystali z zaniedbań się i opuszczeń
społeczeństwa zdrowego i wyprzedzili je, i zaskoczyli swoją wywrotową robotą. Jakże więc czujni musicie być, Bracia Najmilsi, ażeby strzec i ustrzec od
* Por. Łk 16, 8.
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złego zawierzoną nam owczarnię. Jakże bacznie śledzić musicie każdy ruch,
każde pociągnięcie wrogiej ręki. Żaden wiec, żadne przemówienie, żadna zła
broszura, która dotrze do waszej parafii – niechaj nie ujdzie waszej baczności
i uwagi. O wszystkim winniście wiedzieć i nad wszystkim przemyślnie czuwać.
Niechaj nikt z was nie mówi: dosyć nam na tym, że pracujemy w Kościele.
Zapewne kościelna praca najdonioślejsze ma znaczenie i w niczym tej wartości obniżać nie wolno. Ale i społecznie pracować musicie. Owszem, nawet
bardzo wam polecamy, byście w naukach waszych dotykali problemów socjalnych. Zalecamy wam osobno kazania przystosowane do bieżącej chwili
wydane pod protektoratem J. E. Biskupa Krakowskiego. Ale w takich chwilach jak obecne właśnie szkodliwą byłoby rzeczą wnosić na ambonę wiecowe nastroje. Kapłan na ambonie, nawet wtedy, gdy rozwija najaktualniejsze
problemy w związku z nauką chrześcijańską, winien zawsze mieć na oku powagę i godność słowa Bożego i strzec jej przed wszelkim partyjnym wpływem
lub też podmuchem politycznych namiętności. Przy tym nauka od niedzieli
do niedzieli już nie nadąży tym przeróżnym atakom, które agitacja ciska
na Kościół, na zasady moralne i ducha Ewangelii. Na te zarzuty trzeba odpowiadać w tych miejscach i w takiej formie, w jakiej są podawane.
Najpierw dlatego, aby nie zwlekać z wyjaśnieniem prawdy, następnie zaś,
by broń przy odparciu ataku była dostrojona do broni przeciwnika.
Dlatego dobrze zrozumiana gorliwość domaga się od was, ażebyście agitacjom złym przeciwstawili agitację w dobrym, byście sami lub też upatrzeni do tego sposobni ludzie bywali na wiecach; prostowali szerzone kłamstwa
lub wyjaśniali zręcznie ukrywane zamiary wrogów; ażebyście szerzyli broszury i pisma zdrowe, uświadamiające ludzi, ażebyście i sami pomagali sobie dobrą organizacją.
Terrorowi ze strony wrogów – musicie przeciwstawić, bracia, gorliwość
i męstwo. Pomnijcie, najmilsi, iż dobry pasterz kładzie duszę za owce swoje; tym on właśnie różni się od najemnika, iż gdy najemnik ucieka w niebezpieczeństwie – dobry pasterz zostaje ze swoimi owcami przed drapieżnymi
wilkami. Bądźcie podobni żołnierzom na posterunku, którzy są gotowi położyć choćby i swe życie w obronie swego kraju i ojczyzny. Pomnijcie zawsze,
iż dziś stoczono na nas walkę o przyszłość Kościoła i narodu. Zwalczajcie więc
wszelki egoizm, wszelką wygodę, jak i wszelką bojaźń. Bądźcie prawdziwymi żołnierzami Jezusa Chrystusa, gotowymi do poświęcenia siebie za świętą sprawę Jego.
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Zresztą trudów i niebezpieczeństwa nie ujdziecie bynajmniej, gdyby nawet który z was chwilowo chciał się ukryć dla względów osobistych. Bo skoro nieprzyjaciel nie zostanie pokonany dzisiaj, wówczas tym śmielej podniesie głowę jutro. Nie możemy zaś mieć żadnych złudzeń, co wówczas czeka
Kościół i naród. Bo z programu socjalistycznego rządu i jego roboty jasno
widać, iż jest przygotowany u nas na wielką skalę ruch, zupełnie zbliżony
do ruchu bolszewickiego w Rosji. Sami zresztą socjaliści bez obłudy mówią,
iż nie ma żadnej różnicy między teoriami ich a teoriami bolszewizmu, chyba tylko w taktyce. Lecz ta taktyka i metody postępowania są tylko do czasu.
Wyraźnie na to wskazuje przykład w Rosji, gdzie to umiarkowańszy socjalizm był pomostem do ruchu najskrajniejszego i najradykalniejszego. A któż
tego nie widzi z przykładu, iż tak zwany bolszewizm zagraża nie tylko kulturze społecznej i narodowej, ale także mieniu osobistego każdego, szczególnie
zaś kapłana. Gdyby więc nawet który z was nie czuł się na siłach, ażeby nie
uczynić z poświęcenia cnoty, to jeszcze i wtedy sam wzgląd osobisty i najbliższy interes wskazałby na konieczność męstwa i ofiary.
Bardzo trudną jest wasza walka, najmilsi, z metodami, jakimi się posługuje nieprzyjaciel; bo zawsze trudno jest walczyć z tym, który rozbudza złe
namiętności i na nich swoje powodzenie buduje. Dzisiaj, zwłaszcza w czasie
wojny, nasi wrogowie tyle zadali ludowi przykrości, tyle udręki i mąk, serca są rozbolałe w poczuciach krzywdy i żalu; tym ci więcej są skłonni, ażeby
pójść za podszeptem wrogiej agitacji, która nagromadzoną w duszach niechęć
i ból usiłuje obrócić przeciw własnemu społeczeństwu, rozniecając nienawiść
klasową. Korzysta zaś agitacja z ogólnej biedy i zniszczenia, spowodowanego
wojną, ażeby roztoczyć przed oczyma biednych obraz jakiegoś czarodziejskiego raju na ziemi, wkładają też ci ludzie w swe programy obietnice, którymi
szafują na prawo i na lewo. Tym zaś łatwiej im to przychodzi, skoro ich samych to nic a nic nie kosztuje. Więc, jak już to w liście naszym pasterskim
wskazaliśmy, obiecują robotnikom fabryki, a rolnikom ziemię.
Waszym zadaniem przeto jest, najmilsi bracia, przeciwdziałać temu szkodliwemu prądowi. Z jednej strony domagać się będziecie słusznych reform
agrarnych i socjalnych i w ogóle staniecie się rzecznikami wielkich potrzeb
ludu, jak i warstw pracujących. Dlatego szczególnie gorąco wam zalecamy,
abyście ujęli w swe ręce zwłaszcza organizacje zawodowe wszelakiego rodzaju. Organizacje robotnicze Kościół zalecał z dawien dawna i krzewiły się one
pod jego skrzydłami. Leon XIII szczególnie kładł nam na sercu tworzenie
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takich organizacji. Przez nie czyni się zadość słusznym potrzebom sprawiedliwości społecznej; dzięki też nim obala się wpływ socjalizmu, który głównie tymi organizacjami stoi. Oczywiście, musicie być w tej robocie roztropni
i umiejący zastosować się do potrzeb indywidualnych i panujących warunków, w przeciwnym bowiem razie łacno możecie zamiast pożytku szkodę
przynieść. Z drugiej jednak strony bardzo musicie się strzec tego, abyście,
wtórując słusznym potrzebom, nie szli za daleko. Bo wtedy groziłoby wam
wielkie niebezpieczeństwo i zwalczając radykalizm, zarażalibyście siebie i lud
radykalizmem. Tak łatwo bowiem obudzić się może w was chęć, by prześcignąć nieprzyjaciela albo przynajmniej mu dorównać w jego obietnicach.
Wtedy przekracza się granica tego, co jest godziwe i możliwe, i poczyna się
najszkodliwsza licytacja w radykalizmie. Wskazaliśmy już wam na to niebezpieczeństwo w naszym liście pasterskim, ale ostrzegamy was jeszcze osobno. W takiej walce przegrywacie wy i sprawa narodowa, tak politycznie, jak
moralnie. Politycznie dlatego, bo nieprzyjaciel zawsze więcej obiecać może
niż wy; moralnie dlatego, bo lud zostaje obałamucony, trucizna radykalizmu utwierdza się w jego duszy, a przez to jest on podatniejszym na zakusy
złej agitacji i zamiast pozyskać – tracicie go, i to na rzecz tych, przed którymi chcieliście go bronić.
Miejcie się szczególniej na baczności przed tym szkodliwym schlebianiem ludowi, które w nim rozdmuchuje nienawiść klasową i pogardę dla
stanów i klas innych lub też obudza fałszywe przeświadczenie, jakoby tylko lud wyłącznie miał prawa do wszystkiego z wyłączeniem i pominięciem
klas i warstw innych. Lud winien zrozumieć, iż chociaż jest wybraną cząstką w narodzie, winien w nim współpracować zgodnie z wszystkimi stanami. Tylko takie pojęcie roli ludu jest zdrowe i narodowe, wszelkie zaś inne
prowadzi do nienawiści i walk klasowych, z których korzystają jedynie apostołowie przewrotu.
W odpowiedzi na różne zapytania ze strony kapłanów dotyczące wprowadzenia organizacji katolickiej ludu tam, gdzie jej dotąd nie ma, sądzimy,
iż zwłaszcza tuż po wyborach podatna jest po temu chwila. Rozbudzone są
bowiem i żywo dyskutowane wśród ludu kwestie społeczne i polityczne, które z taką organizacją w ścisłym są związku, a nadto lud sam odczuwa wielką
potrzebę przynależenia do społecznych organizacji. Nieraz dlatego tak łacno daje się lud nasz uwieść agitacji złej, gdyż w czas nie ukazano mu organizacji zdrowej i dobrej.
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Z katolicką organizacją polityczną niechaj się łączy, Bracia Najmilsi, praca
oświatowa i społeczna w waszych parafiach. Taka praca jest podstawą wszelkiej innej: bez niej wszelka inna praca jest tylko ogniskiem, które na chwilę
wybuchnie i gaśnie. Bardzo wskazanym jest zakładanie bibliotek parafialnych,
które się stają ogniskiem oświatowego ruchu ludu. Z ogromnym pożytkiem
łączyć można czytanie i wypożyczanie książek z odczytami dla ludu, połączonymi z dyskusją. Jeśli który z was tak jest pracą obciążony, iż sam podołać
temu zadaniu nie może, dobrze uczyni, wyręczając się przez pewne i zaufane
osoby. W ten sposób wszystkie kwestie, wątpliwości ludu przez żywe słowa
i dyskusję mogą być wyświetlone, a walka z nieoświeceniem i ciemnotą, przez
wrogów Kościoła wyzyskiwana, skutecznie jest prowadzona. Szczególniej popierajcie, Bracia Najmilsi, pisma katolickie, polityczne, ludowe i do powstawania prasy ludowej w każdej diecezji gorąco dopomagajcie.
Niech też kapłan będzie inicjatorem i patronem organizacji ekonomicznych
ludu, jak kółek rolniczych, spółek i kas Raiffeisena, spółek różnych handlowych, przez które budzi się wśród ludu wiedza zawodowa i dobrobyt. Uważać
tylko należy, by się nie wysuwać zbytnio samemu, ze szkodą i uszczerbkiem
dla ducha kapłańskiego, a nieraz i powagi kapłańskiej.
Polecając wam, bracia, gorąco pracę w tym duchu, zachęcamy was zarazem do wzajemnej łączności. Przez łączność ze sobą użyczacie sobie wzajemnych doświadczeń, wyświadczacie sobie wzajemne posługi, podnosicie, krzepicie i zachęcacie siebie, ujednostajniacie plany i programy waszego działania.
Stajecie się prawdziwie siłą, której poczucie jest i wam potrzebne, dla rozwoju zaś dobrej sprawy jest ono wprost niezbędne.
Dobry to jest zwyczaj po niektórych dekanatach, iż mniej więcej raz w miesiącu lub też i częściej zjeżdżają się kapłani jednego powiatu w miasteczku
powiatowym i radzą nad sprawami bieżącymi pod przewodnictwem swojego
dziekana, rozkładając koszta przyjęcia na siebie, by nie obarczać nazbyt gospodarza. Zazwyczaj i tak każdy kapłan mniej więcej raz w miesiącu jest dla
różnych spraw swoich w powiatowym mieście, więc i bez trudu osobnego,
przy odpowiedniej organizacji, osiągają kapłani te nieocenione korzyści, jakie daje wspólne omawianie spraw i prac z dzisiejszym położeniem Kościoła
i ojczyzny związanych.
W końcu zachęcamy was gorąco do rozumnej gorliwości. Dziś są czasy,
gdzie to wedle słów apostoła „zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich
pożądliwości nagromadzą sobie nauczycieli, chciwi tego, co ucho łechce, od
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prawdy słuch odwrócą, a obrócą się ku baśniom” *. Odpowiemy na to tymi
samymi słowy, jakich użył Apostoł Narodów do Tymoteusza, malując grozę
swoich czasów: „Ale ty czuwaj, znoś wszelkie trudy, pilnuj obowiązku, opowiadania ewangelii, wypełniaj twój urząd, bądź bacznym”! **
Dan w Warszawie, dnia 20 stycznia 1919 roku
Edmund Dalbor, arcybiskup gnieźnieński i poznański
Józef Bilczewski, arcybiskup lwowski obrządku łacińskiego
Józef Teodorowicz, arcybiskup lwowski obrządku ormiańskiego
Aleksander Kakowski, arcybiskup warszawski
Karol Hryniewiecki, arcybiskup tytularny peregeński
Kazimierz Ruszkiewicz, arcybiskup tytularny nakolieński, sufragan
warszawski
Adam Stefan Sapieha, książę biskup krakowski
Stanisław Kazimierz Zdzitowiecki, biskup kujawsko-kaliski
Antoni Julian Nowowiejski, biskup płocki
Marian Ryx, biskup sandomierski
Augustyn Łosiński, biskup kielecki
Antoni Karaś, biskup sejneński
Józef Sebastian Pelczar, biskup przemyski
Leon Wałęga biskup tarnowski
Marian Fulman, biskup lubelski
Henryk Przeździecki, biskup podlaski
Adolf Szelążek, biskup sufragan płocki
Karol Fiszer, biskup sufragan przemyski
Anatol Nowak, biskup sufragan krakowski
Wilhelm Kloske, biskup sufragan gnieźnieński
Stanisław Gall, biskup sufragan warszawski
Władysław Krynicki, biskup sufragan włocławski
Wojciech Owczarek, biskup sufragan włocławski
Romuald Jałbrzykowski, biskup sufragan sejneński
Paweł Kubicki, biskup sufragan sandomierski

* Por. 2 Tm 4, 3–4.
** Por. 2 Tm 4, 5.

3
Biskupi polscy zebrani w Gnieźnie u grobu
św. Wojciecha do narodu polskiego


Druk: List pasterski biskupów polskich zebranych u grobu św. Wojciecha, czcionkami Drukarni
i Księgarni św. Wojciecha, Poznań 1919.

Gniezno, 27 sierpnia 1919 roku
Zebraliśmy się, najmilsi, w tym roku w prastarej stolicy Polski, w jej najstarszej ziemicy, zeszliśmy się u kolebki narodu polskiego, my, pasterze wasi,
z tą myślą, by na tej właśnie ziemi wznieść hymn dziękczynienia ku Panu
za wszystko, co zdziałał dla nas. Tu był zaczątek ducha Polski – stąd poczęła się ona rozwijać, krzepić i rosnąć. Tu więc na nowych swoich drogach naród wskrzeszony przez moc Bożą do życia niechaj wespół z nami złączy myśl
swą i serce, by się na nowo odziać tym duchem, z którego się począł, którym
żył, tężył się i olbrzymiał. Kości zaś świętego apostoła Polski, tu w gnieźnieńskiej katedrze złożone, niechajże nam wszystkim będą na wskazanie i drogę, co było Polski siłą, przez co Polska z małych początków do tak wielkich
rozrosła się kształtów. Jest jeszcze wzgląd jeden, dla któregośmy się, najmilsi,
właśnie w Gnieźnie w tym roku zebrali: tu bowiem jest stolica prymasa polskiego. Ta godność kościelna była solą w oku naszych wrogów i nieprzyjaciół,
oni to – rozdarłszy Polskę na ćwierci – dopatrywali się w godności prymasowskiej znaku zjednoczenia Polski i czynili, co mogli, ażeby ten znak zniszczyć i podeptać. Dzisiaj w tym właśnie znaku prymasowskiej godności święcimy tryumf podeptanej przez złość ludzką i przemoc sprawiedliwości, a tak
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cudownie obronionej i tak wyniesionej przez Boga. Od grobu św. Wojciecha,
od modłów naszych i od narad naszych zwracamy się ku wam, najmilsi, ze
słowem ukrzepienia i z wezwaniem do was.
Wrócił nam Pan nasze państwo. Przez wielkie wstrząsające wypadki mówi
On do nas jako ongi do wybranego narodu przez usta Ezechiela: „A nie dam
tobie więcej słyszeć sromoty od narodów i hańby od ludzi nie poniesiesz, i narodu twego więcej nie utracisz, mówi Pan Bóg” (Ez 36, 15). Ale też stawia Bóg
Polsce te same warunki, jakie postawił swojemu narodowi. Na to uczynił Pan
nad nami wielkie miłosierdzie, na to dlań zdziałał wielkie cuda, „aby więcej
dom Izraelów nie błądził ode Mnie ani się mazał wszemi występkami swemi:
ale aby mi był ludem, a Ja im był Bogiem, mówi Pan zastępów” (Ez 14, 11).
Ludem Pańskim stać się mamy, a Bóg Panem ma być i wodzem narodu.
Jego przykazania wiekuiste i niezmienione zobowiązują naród do strzeżenia ich, do chodzenia drogami Pańskimi, do pełnienia woli Bożej, do służby
Bożej. Najwyższą miarą prawa dla sejmów, wieców i parlamentów jest nieprzemienne, wiekuiste prawo Boże. Bo jak niewzruszone są prawa fizyczne,
tak niewzruszone są prawa moralne, zobowiązujące państwa i narody. Bardziej
nawet prawa moralne niż fizyczne, bo fizyczne może zawiesić Bóg Twórca natury; moralne zaś mają źródło w Jego świętości i dlatego zawieszonymi być
nie mogą. Nie w sejmach więc, nie w parlamentach, nie w rządach spoczywa
najwyższe, absolutne źródło moralności w tym znaczeniu, jakoby im wolno
było drogą głosowań czy zarządzeń złe nazwać dobrem, a dobre złem, i odmienić zasady ludzkiego sumienia. Suwerennymi mogą się zwać sejmy tylko
w tym znaczeniu, o ile one same uznają najwyższą suwerenność Bożą, o ile
Jego odwieczne przykazania są im miarą przy uchwalaniu ustaw i są im drogowskazem w ich rządach, o ile więc lud jest ludem Bożym, a Bóg jest mu
Panem. Jednak człowiek dzisiejszy postawił przeciwko królestwu Bożemu królestwo swoje i ogłosił, że państwo nowoczesne nie jest krępowane prawem
Bożym, że sejmy i parlamenty nie są wiązane niczym, bo wola ludu idzie ponad wszystko i ponad wolę Bożą…
My, najmilsi, budując dziś państwo nasze, nie idźmy tą drogą. U nas
w Polsce Pan Bóg zawsze był Panem ludu swojego, niechajże i na nowych
drogach Polski Pan Bóg nam panuje na wieki.
Czyż to nasze dzieje męczeńskie nie są świadectwem i dowodem, że nie
sejmy i parlamenty mają prawo stanowić o najwyższym prawie? Czyż nie
zatwierdzały one tylokrotnie bezprawia zaborców? A czyśmy przeciw tym
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uchwałom słusznie nie protestowali i nie odwoływali się do sprawiedliwego
trybunału Bożego? Lecz i w całym dzisiaj świecie dzieje się to samo. Gwałty
i bezprawia, zatwierdzone wolą ludu przez sejmy i parlamenty, doznały dzisiaj
swojej pomsty, a wola Boża, krępowana i gwałcona przez samowolę człowieka,
dziś się wyzwoliła i jawi się nad sejmami i parlamentami jako wielkie i niezmienne hasło, w którego znaku dokonał się pokój świata. „Sprawiedliwość
bowiem wieczna i nieśmiertelna” (Mdr 15). Bądźmyż więc pouczeni tym, co
się dookoła nas dzieje. Widzimy zaś na przykładach to powszechne zjawisko,
że ilekroć utwierdza się panowanie przez gwałt nad sprawiedliwością, tylekroć
razy słyszy się głoszoną starą zasadę: „a moc nasza niech będzie za prawo sprawiedliwości, co bowiem mocy nie ma, niepożyteczne się najdzie” (Mdr 2, 11).
I czym są dzisiejsze rewolucje, które wstrząsają światem, czym są owe prądy, które jak socjalizm obiecywały zbawienie, a tymczasem przemieniają się
w burzę, zagrażającą zupełną zagładą i zniszczeniem całej cywilizacji i kulturze? Wszystkie one mają swe źródło w okrutnej samowoli człowieka i jego
rządów, który uważa przemoc za jedną miarę sprawiedliwości i który po zdeptaniu prawa Bożego depce, dławi i niszczy to, co jest słabsze od niego. Przed
państwem naszym stoją dziś dwie drogi: na jednej z tych dróg jest państwo
Boże, rządzące sprawiedliwie ludy i narody, a na drugiej potop i zalew anarchii.
Skoro obierzemy Chrystusa za Pana naszego i skoro naród stanie się sługą Jego, wtedy królestwo Boże utwierdzi się w narodzie, a z nim rząd sprawiedliwości. Wtedy po błogosławieństwie Bożym dla ziemi naszej i po dobrym duchu rządzącym w kraju pozna każdy, żeśmy Pańscy, „a poznacie,
żem ja Pan”, mówi prorok Ezechiel, „gdy otworzę groby wasze i wywiodę
was z grobów waszych, ludu mój, i gdy dam ducha mego w was i gdy ożywiecie” (Ez 37, 13.14).
Ducha swojego dobrego zlewa Chrystus na serca i narody przez Kościół
swój. W nim złożył On swoją naukę, uczynił zeń skarbnicę swoich łask,
przezeń kieruje sumieniami ludów i narodów, duch Jego przez Kościół żyje
i króluje pośrodku państwa i ludu: „a ducha mego położę w pośrodku was:
a czynię, żebyście w przykazaniach moich chodzili i sądów moich strzegli
i czynili” (Ez 36, 27).
Kościół katolicki staje się narodowi tarczą i twierdzą przeciwko nawałom
anarchii i złego. Gdy zło zaraźliwe wciska się wszędzie, ażeby tępić wrażliwość sumienia i wznieść pożar namiętności, wtedy zdrój sakramentalnej łaski
gasi ów pożar i stwarza serca czyste, które „oglądają Boga”. Kiedy anarchia
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i rewolucja rozbija i niszczy dorobek żmudny i bogaty chrześcijańskiej kultury, wtedy Kościół przez swe niewzruszone zasady staje się obrońcą i ochronicielką. Zniszczeniu prawa własności on przeciwstawia poszanowanie jego;
samolubstwu, które nie dba o bliźniego, a raczej jego kosztem chce się bogacić i wywyższać, Kościół przeciwstawia nakaz miłości i miłosierdzia; czcicielom mamony i ziemskiego dobra Kościół wskazuje na nieprzemienną wartość królestwa niebieskiego i jego sprawiedliwość. Jest on prawdziwie arką
Noego, która w dzisiejszym ogólnym potopie uchroni wszelaki zdrowy posiew życia moralnego i nadprzyrodzonego.
Spełnił on swoją misję względem Polski w czasach ucisku narodu, ale
nowa go dziś czeka misja: wspomagać i służyć narodowi, gdy pośród burzy
i rewolucji światowej wznosi on swoje królestwo. W zamian za tę przysługę żywotną Kościoła winno go państwo obdarzać swobodą i wolnością, i to
już we własnym dobrze pojętym interesie. Bo tylko wolny i nieskrępowany
Kościół zdolen jest utwierdzić w Polsce królestwo Boże. Winien też jest naród dać mu to miejsce w swoich konstytucjach, w swoim ustroju, które się
Kościołowi jako instytucji Bożej i nadprzyrodzonej należy. I trzeba to stwierdzić, że wszystkie konstytucje, począwszy od Konstytucji 3 Maja, miały to
szerokie i pełne zrozumienie dziejowej i wiekowej misji Kościoła katolickiego w Polsce, jak i wzajemnego stosunku Kościoła do państwa.
Zawiódł w tym jedynie projekt ostatniej i najnowszej konstytucji wniesionej w sejmie polskim. Lecz katolicka opinia w kraju w szerokich warstwach
naszego narodu polskiego już dała na to odpowiedź. Wyrażamy wam, najmilsi, podziękę za to, żeście z wszystkich stron Polski wnieśli do sejmu tysiącami podpisów opatrzone protesty. Pokrzepiliście nasze serca i nie zawiedliście
ufności naszej, którąśmy – pisząc list nasz ostatni – wam wyrazili.
Niechże wiara polskiego ludu, niechże jego odważne wyznanie, niechajże
jego żądania, ażeby Kościół miał w konstytucji należne sobie miejsce, ażeby szkoła w Polsce dla katolików była katolicką, a wychowanie publiczne
na moralności i wierze oparte, by węzeł małżeński był nierozerwalny, niechże będą najlepszą odpowiedzią na liczne próby wrogów Kościoła, by lud od
wiary ojców oderwać.
Bo i jakże różnych po temu używano sposobów!
Z początku głoszono i wysławiano za program przyszłego ustroju Polski
zupełne wyłączenie Kościoła od państwa, a w wychowaniu publicznym za hasło ogłoszono szkołę bez Boga.
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Gdy zaś wrogowie Kościoła opatrzyli się, że za wcześnie zamiary swe odkryli, bo lud się oparł wywrotowej robocie, wtedy próbowali uśpić czujność
ludu i poczęli wmawiać, że nie myślą ludowi odbierać religii, a nawet gotowi są pozostawić religię jako nadobowiązkowy przedmiot w szkole, tylko jedynie uważają Rzym i wpływy Rzymu za obce i szkodliwe, od których
należałoby Kościół w Polsce uwolnić. Nie brakło też i nie braknie oględnych, ale zręcznie przygotowanych prób. Wmawia się w lud, że wszystko
on może, nie tylko więc może dziś zmieniać konstytucję państwową, ale
może też jako pan wszechwładny tak samo zmienić samą zasadniczą konstytucję Kościoła. Tę zaś swoją wykrętną i przewrotną robotę pokrywają
szumną nazwą unarodowienia albo zdemokratyzowania Kościoła; przedsię
wzięli nawet próby, ażeby utworzyć Kościół przez nich nazwany narodowym
i demokratycznym.
Wszystkie te próby zmierzają do jednego, ażeby za wszelką cenę oderwać
nas, najmilsi, od Rzymu i Ojca Świętego.
W tym celu używają popularnych haseł, wyzyskują zręcznie i rozdmuchują
każde niezadowolenie, trafiają do ludzkich skłonności, jak próżność, ambicja i pycha. Obudzają też w naszych sercach nieufność ku kapłanom i biskupom waszym, i Kościołowi, a wszystko na to, by sami agitatorowie wywrotu
stali się wam nauczycielami, waszymi kapłanami i waszymi biskupami, tylko
że nie na dobro i zbawienie dusz waszych, ale na ich zgubę i zatratę.
Inni wreszcie uderzają w stronę materialną i chcieliby ogołocić Kościół ze
wszystkich dóbr ziemskich, powtarzając szyderczo za Julianem Apostatą i innymi ciemiężycielami Kościoła, że przecie Kościół Boży nie jest z tego świata.
Najmilsi! Przestrzegamy was, wasze serca i sumienia przed zamysłami wrogów Kościoła i wiary świętej. Brońcie się przeciwko tym wszystkim wrogim
pokusom, utwierdzając się w wyznaniu, które codziennie powtarzacie w waszych modlitwach: „Wierzę w Kościół powszechny”.
Nie jest Kościół budowaniem ręką ludzką uczynionym, bo Chrystus sam
powiedział do Piotra: „Zbuduję Kościół mój” *. Budowanie to więc jest Boże,
architektem i budowniczym Kościoła jest sam Chrystus Pan. Nie może zatem ręka ludzka zmieniać jego konstytucji, która jest dziełem Bożym. Nie
może też Kościół być sługą państwa i jakimś urzędem państwowym, którego by rolą było spełniać przez rząd określone czynności.
* Mt 16, 18.
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Kościół musi mieć poręczoną sobie wolność i tylko Kościół wolny będzie
stróżem moralnych i nieprzemienionych praw w narodzie, tylko Kościół
wolny staje przed możnymi tego świata, żeby przez usta św. Ambrożego albo
przez usta Stanisława biskupa karcić złe i zagradzać złemu drogę.
Kościół dla spełnienia swojej misji nadprzyrodzonej potrzebuje niezbędnych do tego warunków ziemskich. Już dla Chrystusa Pana i uczniów Jego
składali pobożni ofiary na opędzenie jego potrzeb doczesnych. Stąd Kościół
za wzorem swojego Mistrza i Pana, skoro jest na ziemi, ziemskimi się też posługuje środkami, niezbędnymi dla jego utrzymania i rozwoju. Stąd stróżem
jest pobożnych legatów i zapisów i właścicielem ich, i nikt mu tego prawa
spornym uczynić nie może.
Wreszcie, najmilsi, szczególniej wam na serce kładziemy miłość do Ojca
Świętego i uległość dla niego. Wasze synowskie przywiązanie do Stolicy
Apostolskiej niechaj będzie najlepszą odpowiedzią tym, co Kościół w Rzymie
przedstawiają jako coś wam obcego, a nawet wrogiego.
Papiestwo, chociaż dziś odarte z ziemi, a papież sam – choć więźniem jest
w Watykanie – nie upomniał się nigdy o jeden mórg ziemi polskiej, bo on niczego od nas nie żąda, tylko dusz naszych. Papieże nieraz narażali się na przykrości, broniąc przez usta swoich przedstawicieli sprawy Polski od pierwszego protestu papieża w chwili zaboru Polski, aż do ostatniego głosu gorącego
Polski miłośnika Piusa X. Ile zaś serca, ile tkliwej miłości okazał dzisiejszy
papież Benedykt XV, to wszyscy wiecie. Z dokumentów, które dziś światu
ogłasza, okazuje się, że nie tylko sercem i słowem, ale wielką ofiarnością pieniężną, częstym poparciem czynnym popierał naszą sprawę, ocierał nasze
łzy, biedę i nędzę.

***
Z miłością królestwa Bożego i jego Kościoła łączmy też czynną miłość ojczyzny. Brońmy jej! Nasi dzielni, bohaterscy żołnierze bronią jej przed zewnętrznym wrogiem, my zaś wszyscy obrońmy ją jeszcze przed wrogiem wewnętrznym. Niepodobna nam dziś rozbierać wszystkich niebezpieczeństw,
jakie powstającemu narodowi w takiej chwili jak obecna zewsząd zagrażają,
ale jest jedno niebezpieczeństwo, które dziś już nie nam tylko, ale światu zagraża, które jest na ustach wszystkich. Jest nim bolszewizm, który się rozwinął
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z zasad socjalistycznych i doprowadził je z nieubłaganą konsekwencją do
ostatecznych wyników. Wyszedł on z Rosji, ale chce się zagnieździć w całej
Europie, a szczególnie Polskę upatrzył sobie na swoje siedlisko – bo Polska
jedna stoi na drodze do podboju świata. Póki jej nie posiędzie i nie zdobędzie, póty będzie hamowany w swym zwycięskim pochodzie, dlatego wysyła agitatorów, dlatego bolszewizm nie żałuje olbrzymich pieniędzy, ażeby
agitację swoją w Polsce rozpętać. Pomagają mu w tym nieprzyjaciele zagraniczni, którzy by chcieli widzieć Polskę osłabioną i jadem anarchii zatrutą,
ażeby ją obniżyć w oczach jej przyjaciół i by w niej znaleźć siedlisko dla swojej wrogiej agitacji. Stąd rozszerza się tysiące broszur i pism, stąd to uwija
się po kraju mnóstwo agitatorów, którzy by radzi wywołali nieuzasadnione
strajki i innymi sposobami zahamowali źródła dochodów państwa i rozwój
jego na zewnątrz i wewnątrz. Do współdziałających z bolszewizmem musimy wliczyć i tych, którzy choć są jego przeciwnikami, ale mając z nim zasady
pokrewne, nie posiadają odwagi, by mu się przeciwstawić, owszem, na jego
postępy patrzą przez palce, a broniąc winnych, ułatwiają im dostęp do wnętrza naszego społeczeństwa.
Mamy tu na myśli socjalizm, który się wprawdzie komunizmowi zdaje
przeciwstawiać, ale tylko co do sposobu postępowania, gdy zasady socjalizmu i komunizmu są te same. Zasady te zbyt są znane, byśmy potrzebowali
je przypominać. Ochrona moralna i duchowa naszej ojczyzny domaga się
przede wszystkim odrzucenia samej zgubnej zasady. Socjalizm był już niejednokrotnie przez Kościół potępiany, zwłaszcza w wiekopomnych encyklikach Leona XIII; jeśli więc już wtedy Kościół ostrzegał przed zgubną nauką
swoich wiernych, gdy jeszcze nauka anarchii nie była dojrzałą, to cóż dopiero mówić o tym dzisiaj, gdy rewolucja socjalna, która się z tych zasad rozwinęła, dosięgała ostatecznych granic, gdy jej groza i duch zniszczenia wszystkim są widoczne.
Idźmyż więc wszyscy za głosem, wskazaniem i ostrzeżeniem Kościoła. Ale
nie możemy tylko na tym poprzestać, by złą zasadę potępić, potrzeba jeszcze nadto złe zwalczać. Zgubnym jest dlatego ciągłe układanie się ze złem.
Małoduszne przymykanie na złe oczu, ustawiczne korzenie się przed organizacją złą i wywrotową, strach i obawa, ubezwładniająca wszelką robotę zaradczą, musi prowadzić kraj i społeczeństwo nad brzeg przepaści. Grozi to
zwłaszcza tam, gdzie ci, którzy mają władzę, zamiast oglądać się na zdrowe,
moralne zasady, których są stróżami i wykonawcami, żyjąc w ciągłej obawie
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przed przyszłą anarchią, sami przez ustępstwa od zasady powodują anarchię
moralną.
Stąd rośnie bezwzględność i rozzuchwalenie się radykalizmu, a maleje
i umniejsza się odwaga w bronieniu sprawiedliwości, a nawet umniejsza się
samo przeświadczenie, że w ogóle potrzeba jej bronić.
Nie zapominajmy też o tym, że bolszewizm czy komunizm jest przede
wszystkim chorobą duszy. Chowajmy więc dusze nasze zdrowe, a zwłaszcza wzmacniajmy się w tych cnotach, których bezpośrednim zaprzeczeniem
jest bolszewizm, anarchia, komunizm. Przykładajmy się do sprawiedliwości,
umarzając w sobie wszelaką chciwość. Ileż to jest u nas do zrobienia! Czyż
to nie rozpętały się u nas walki klas, czy nie obniżyło się poczucie prawa?
Czy nie wzmógł się u nas brak poszanowania cudzej własności i publicznego dobra? Prawdziwie, przypominają się tu nam słowa Skargi: „Nikt ze serca Rzeczypospolitej nie miłuje. Taki się peculatus, to jest kradzież dóbr pospolitych w tym Królestwie namnożyła, iż ludzie o to ledwie jakie sumienie
mają. Gdy jest co wziąć z poborów i dochodów pospolitych, to najsmaczniejsza kradzież, o którą się i karania żadnego bać nie potrzeba. A gdy co dla
dobrego pospolitego uczynić, wnet ciężko i trudno, i nie masz! Gdy skarb
pospolity piastują, o Boże! jako ręce swoje mażą… takie niewstydliwe i niemiłosierne ojczyzny i matki miłej obłupienie nastąpiło! Nie masz jako świadomi opowiadają, żadnej tak nieszczęśliwej Rzeczypospolitej, która by mniej
przyjaźni u swoich dzieci i synów miała, jako ta nasza” *.
Postępujemy wedle rady św. Pawła: „Nie daj się zwyciężyć złemu, ale zwyciężaj złe w dobrem” (Rz 12, 21). Umarzajmy w sobie złe skłonności przez
ducha wyrzekania się i umartwiania. Umartwiony duch wyrzeczenia staje
się dzisiaj nawet socjalną i narodową cnotą, a nawet narodową koniecznością. Bo czyż nie wołają ku nam raz po raz z kresów o kęs chleba, bez którego ostać się nie mogą w obronie ojczyzny; a nie możem im tego kęsa podać inaczej, jak odmawiając sobie zbytku, jak uszczuplając kęs swój własny.
Skoro się nauczymy poprzestawać sami na małym, to z łatwością opatrzymy
głodną naszą ojczyznę. Wzmacniajmy ojczyznę naszą pracą; komunizm raz
po raz wszczyna sztuczne strajki, najczęściej w chwili takiej, w której zagrażają najbardziej krajowi, a to dlatego, ażeby zahamować, osłabić albo i zniszczyć rozwój polskiego państwa. Przeciwstawiajmy się tej robocie, wkładając
* Por. Piotr Skarga, Kazania sejmowe, Kraków 1925, s. 183.
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w budowanie ojczyzny pracę, i to pracę taką, jaka jest niezbędna dla potrzeb
rosnącej ojczyzny. Albowiem praca, która nie jest dostateczna do wydźwignięcia ojczyzny, gubi ojczyznę. Bez takiej pracy Polska nie podoła państwowym zadaniom, nie odda też swym synom owoców ziemi po takich cenach,
jakie by im umożliwiły znośne życie; nie wytrzyma też współzawodnictwa
z państwami ościennymi i zagrożona zostanie państwowym bankructwem.
Wreszcie, najmilsi, należy uśmierzyć w samym korzeniu pychę, która jest
matką wszystkich dzisiejszych złych i przewrotnych kierunków. Dzisiejsze systemy, które prowadzą ludzkość ku przepaści, są dojrzałym owocem na tym
drzewie wolności, z którego kusił wąż naszych pierwszych rodziców, mówiąc
im: „będziecie jako bogowie, wiedzący dobre i złe” *. Tę samą przecie pokusę szepce agitator na wiecach i sejmach naszemu ludowi: „Nadeszła dla was
nowa era, będziecie jako bogowie, jako bóstwa ziemskie i wasza tylko wola
ma rozstrzygnąć w pierwszej i ostatniej instancji o cudzej własności, o innych
klasach w narodzie, które, gdy wam się to tylko podoba, możecie wywłaszczać, nawet o religii, o Kościele, słowem o wszystkim. Wszystkie zaś inne warstwy mają być tylko podnóżkiem dla waszego wyniesienia i uwielmożnienia”.
Strzeżcie się, najmilsi, tego podszeptu strasznego pychy, przeciwstawiajcie jej poczucie wielkiej odpowiedzialności, jaka za zdrową budowę ojczyzny
na was dziś spoczywa. Nie za panów, ale za sługi uważajcie się drogiej matki ojczyzny. A gdyście nawet wszystko dla niej uczynili, coście byli powinni, jeszcze
powracajcie do siebie z poczuciem pokory i powtarzajcie z Ewangelią: „Słudzy
nieużyteczni jesteśmy: cośmy byli winni uczynić, uczyniliśmy” (Łk 17, 10).
Najmilsi, budując gmach naszej ojczyzny, pytajmy się często naszego sumienia, o co nam więcej idzie, czy o dobrą budowę gmachu, czy też raczej
o najwygodniejsze w nim miejsce dla siebie. Jeśli o sobie myślimy, jeżeli jedna tylko klasa chce się wywyższyć i nasycić choćby kosztem dobra ojczyzny,
wtedy mimo najczulsze deklamacje o ojczyźnie działa ona tylko na jej szkodę i zgubę.
Najmilsi! Wskazując wam drogę do ochrony ojczyzny, nawołujemy was gorąco do zespolenia się w jej budowaniu. Chcielibyśmy was zachować od zwątpienia, ale też ostrzegamy was, abyście zbyt różowo nie patrzyli w przyszłość.
Nie wolno nam zwątpić o sobie, skoro tak jawne mamy dowody miłosierdzia Bożego i łask Bożych, i skoro o pierś i wiarę naszego ludu rozbiły się
* Por. Rdz 3, 5.
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fale bolszewizmu. Ale zbytni, bezwzględny optymizm może łatwo przeoczyć,
że łaska Boża domaga się współdziałania.
Jeżeli będziemy odpowiadali łasce, możemy być co do przyszłości jak najlepszej myśli.
Byleby tylko religijność nasza, wzmocniona dzisiaj, zjędrniała w walce o zasady moralne i duchowe! Byleby nasza wielka miłość ojczyzny przelewała się
w czyny rzeczywiste! Bylebyśmy miłość tę stwierdzali przez zbudowanie państwa, poświęcając dobro prywatne na rzecz dobra ogólnego!
Wtedy nie potrzebujemy się lękać o przyszłość.
Przy dobrej naszej woli i przy łasce Bożej zwyciężymy wszystkie zawady
i podążymy do świetnej przyszłości.
Niechaj zadatkiem tej żywej naszej nadziei będzie nasze arcypasterskie
błogosławieństwo.
Jakośmy u grobu św. Wojciecha, całując jego relikwie, wzięli z kości jego
błogosławieństwo dla prac naszych, tak i dzielimy się z wami duchem zaczerpniętym dla nas, i w nim błogosławimy was w imię † Ojca i † Syna,
i † Ducha Świętego. Amen.
Dan w Gnieźnie, u grobu św. Wojciecha, dnia 27 sierpnia 1919 roku.
Edmund Dalbor, arcybiskup gnieźnieński i poznański, prymas
Józef Bilczewski, arcybiskup metropolita lwowski
Aleksander Kakowski, arcybiskup metropolita warszawski
Józef Teodorowicz, arcybiskup lwowski obrządku ormiańskiego
Adam Sapieha, książę biskup krakowski
Józef Sebastian Pelczar, biskup przemyski
Stanisław Kazimierz Zdzitowiecki, biskup kujawsko-kaliski
Antoni Julian Nowowiejski, biskup płocki
Leon Wałęga, biskup tarnowski
Augustyn Łosiński, biskup kielecki
Marian Ryx, biskup sandomierski
Zygmunt Łoziński, biskup miński
Marian Leon Fulman, biskup lubelski
Henryk Przeździecki, biskup podlaski
Jerzy Matulewicz, biskup wileński
Piotr Mańkowski, biskup kamieniecki
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Stanisław Gall, biskup Wojsk Polskich
Romuald Jałbrzykowski, biskup sufragan sejneński

Rok 1920



4
Telegram biskupów polskich do papieża
Benedykta XV


Druk: „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 10 (1920) nr 1, s. 47.

Episcopi Poloniae adimpletam Pii IX vaticinationem de cerceo Josaphatico
in restauratam patriam aliquando reportando recolentes, Varsaviae congregati, homagium venerationis filialis sempiternaeque gratitudinis totius nationis
Polonae Sanctitati Tuae exhibere festinant, cum pro omnibus gratis in nostram patriam effusis, tum praesertim pro eo, quod per aggregationem duorum e nostro episcopatu Sacro Purpuratorum Collegio nationem nostram
novo splendore augere atque illustrare dignatus es, annulumque Piscatoris
pie deosculantes Benedictionem Apostolicam humiliter efflagitant.
[Warszawa, 2 stycznia 1920 roku]
Episcopi Poloniae

5
List biskupów polskich
do papieża Benedykta XV


Druk: „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 10 (1920) nr 6–8, s. 138.

Ojcze Święty!
Ojczyzna nasza od dwóch lat walczy z wrogiem krzyża Chrystusowego,
z bolszewikami. Odradzająca się Polska, wyczerpana czteroletnimi zmaganiami się ościennych państw na jej ziemiach, wyniszczona obecną wojną, zdobywa się na ostateczny wysiłek. Jeżeli Polska ulegnie nawale bolszewickiej,
klęska grozi całemu światu, nowy potop ją zaleje, potop mordów, nienawiści, bezczeszczenia Krzyża.
Ojcze Święty, w tej ciężkiej chwili prosimy Cię, módl się za ojczyznę naszą. Módl się, abyśmy nie ulegli i przy Bożej pomocy murem piersi własnych
zasłonili świat przed grożącym mu niebezpieczeństwem.
Wierzymy mocno, że modlitwy świata całego, o które prosiliśmy czcigodnych braci biskupów, wsparte modlitwą Zastępcy Chrystusa na ziemi, wysłuchane zostaną i upragniony pokój dadzą światu całemu.
U stóp Twoich schyleni wołamy: Ojcze Chrześcijaństwa, błogosław Polskę.
W imieniu biskupów Polski:
Edmund kardynał Dalbor, prymas
Aleksander kardynał Kakowski
Adam książę Sapieha, biskup krakowski
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Józef Teodorowicz
Marian Fulman, biskup lubelski
Henryk Przeździecki, biskup podlaski

6
List biskupów polskich
do duchowieństwa


Druk: Arcybiskupi i biskupi polscy całemu polskiemu duchowieństwu pozdrowienie i błogosławieństwo w Panu!, czcionkami Drukarni św. Wojciecha w Poznaniu [b.r.].

Arcybiskupi i biskupi polscy całemu polskiemu duchowieństwu pozdrowienie i błogosławieństwo w Panu!
Najmilsi bracia!
Zaledwie cud opatrzności Bożej zaczął się iścić nad naszą Polską, my jedni z pierwszych stwierdziliśmy jedność naszej ojczyzny wspólnymi zjazdami.
I tak w roku ubiegłym zebrał się cały episkopat polski u kolebki naszego narodu i naszego Kościoła, to jest w Gnieźnie. Tam to u grobu św. Wojciecha
nastąpiło zbratanie się polskich pasterzy ze wszystkich stron jako widomy
znak ponownego zrastania się rozszarpanego ciała naszej ojczyzny. Gdyśmy
wieńcem otoczyli drogie relikwie świętego patrona, spoglądaliśmy na siebie z rozrzewnieniem jak bracia, którzy się wreszcie zeszli razem po długiej
i bolesnej rozłące. Z głębi serca składaliśmy dzięki Panu Bogu za to wielkie
dzieło miłosierdzia Bożego i gorąco polecaliśmy Mu przyszłość naszej ojczyzny. Wyrazem naszych uczuć był wspólny list pasterski do wszystkich wiernych. Obecnie ponownie zebrani w drugim równie świętym miejscu, u stóp
cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, Królowej naszej, odzywamy się do was, bracia najmilsi, aby się z wami podzielić tą radością, jaka
przepełnia nasze serca, tudzież podać wam pewne wskazówki na dobę dzisiejszą. Wszyscy zapewne jesteście przejęci ważnością chwili obecnej, kiedy
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to kładą się fundamenta pod gmach przyszłości naszej ojczyzny, i czujecie to
dobrze, że przy tym wielkim dziele nie powinno zabraknąć współudziału duchowieństwa polskiego. Owszem, mamy przy tym spełnić rolę przewodnią,
gdyż domaga się tego od nas nie tylko nasze wzniosłe powołanie, ale i tradycja. Wszak duchowieństwo polskie w przeszłości wywarło na dzieje narodu
naszego wpływ tak potężny, jak rzadko gdzie indziej. Ono w początkach wykołysało naród polski, ono podtrzymywało go w jedności w czasie różnych
podziałów i rozbiorów, ono dawało inicjatywę do niejednego z tych wielkich
czynów, jakie naród nasz spełnił w ciągu wieków. Wprawdzie między grzechami, jakie spowodowały upadek Polski, były zapewne – i to nie na ostatnim miejscu – grzechy duchowieństwa, ale też mamy to silne przeświadczenie,
że wielkie cierpienia prześladowanych biskupów i kapłanów zaważyły wiele
na szali sprawiedliwości Bożej i przyspieszyły chwilę zmiłowania Pańskiego.
W imię tedy tych wielkich tradycji wzywamy was, bracia najmilsi, do spełnienia w obecnej chwili wielkiego zadania. To pewna, że przyszłość naszej ojczyzny w znacznej części od nas zależy. Jeżeli się nam uda przejąć duchem szczerze chrześcijańskim nasze społeczeństwo i fundamenta jego ustroju oprzeć
na prawie Bożym i bojaźni Pańskiej, będzie naród nasz wielki i szczęśliwy.
Jakież wam ukażemy środki i drogi wiodące do tego wielkiego celu?
Niech nam będzie wolno użyć słów św. Pawła: „Napełnijcie wesele nasze, abyście toż rozumieli, tęż miłość mając, jednomyślni, jedno rozumiejąc”
(Flp 2, 1). Za zbrataniem się biskupów powinno iść zbratanie się i jedność
całego kleru polskiego. Społeczeństwu naszemu, skołatanemu niezgodą i rozbitemu na wrogie sobie stronnictwa, dajmy przykład jedności i wzajemnej
miłości. Wprawdzie w następstwie nieszczęsnych podziałów naszej ojczyzny
wytworzyły się w dzielnicach polskich, także i w dziedzinie życia kościelnego, różne zwyczaje, rozbieżne poglądy, a nawet może wzajemne uprzedzenia
pod wpływem wrogich nam rządów, z których każdy na swój sposób starał
się wypaczyć życie religijne, ale nam łatwiej niż reszcie społeczeństwa otrząsnąć się z tych dzielnicowych naleciałości i poczuć się jednomyślną rodziną.
Wszak jesteśmy wszyscy sługami Kościoła katolickiego, jego tedy duch ożywiać nas powinien. Bez tego ducha kościelnego staniemy się igraszką zmiennych opinii światowych, pójdziemy na lep przeróżnych haseł, jakie tworzy
świat współczesny w pogoni gorączkowej za nowościami. Duch Kościoła to
duch Chrystusa żyjący, nauczający i działający w Kościele. Nie wolno nam naginać Kościoła do naszych osobistych pomysłów czy zachceń lub zmiennych
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opinii światowych (skąd zazwyczaj płyną rozbieżne kierunki i zamęt wśród
duchowieństwa), tylko należy swoje poglądy i dążności regulować podług nauki i przepisów kościelnych. Im wierniejsi pozostaniemy temu hasłu szczerze
katolickiemu: sentire cum Ecclesia, tym większa harmonia zapanuje w naszych
szeregach, każde zaś odchylenie od tego pionu sprowadza rozdźwięk i często
odstępstwem się kończy. Mamy nadto w Kościele katolickim widzialne centrum jedności – mianowicie Stolicę Apostolską. Jeżeli w tym centrum zbiegną się nasze serca przez szczere przywiązanie do Ojca Świętego, jeżeli wszyscy będziemy gotowi na każde jego skinienie, nie będzie wśród nas rozdziału,
gdyż wszyscy stanowić będziemy jedną zgodną rodzinę. A ponieważ my stanowimy to ogniwo, które wiernych spaja i łączy z głową Kościoła, więc od
naszego przywiązania do Stolicy Piotrowej zawisło, czy i w przyszłości będzie
Polonia semper fidelis. Do utrzymania jedności w klerze potrzeba jeszcze jednej rzeczy: Stanowimy wszyscy armię Chrystusową, a siła i powodzenie armii zależy nie tyle od liczby, nie tyle nawet od zdolności wodzów, ile raczej
od karności. Karność kościelna to drugi obok wiary najważniejszy czynnik
siły, jedności i rozwoju Kościoła. Pan Bóg na posłuszeństwie oparł całą budowę zbawienia ludzkiego, z tego posłuszeństwa została wysnuta ta subtelna a dziwnie silna tkanina hierarchii kościelnej. Do przestrzegania karności
obowiązani są wszyscy wierni, ale w pierwszym rzędzie kapłani, którzy nadto
w czasie święceń ślubują uroczyście posłuszeństwo biskupowi. Kapłan, który
świadomie depce karność kościelną, psuje jedność, rozszarpuje tę cudownie
piękną tkaninę – słowem dopuszcza się zdrady Kościoła. Nas zaś biskupów
postawił Pan Bóg na straży nie tylko wiary, ale i karności i z równą gorliwością musimy czuwać nad jedną i drugą. I kiedy od was żądamy posłuszeń
stwa, czynimy to nie we własnym interesie, boć i my tą samą karnością zwią
zani, czynimy to nie w imię naszej osobistej mądrości czy doskonałości, gdyż
każdy z nas świadom swej ułomności i nędzy, my spełniamy tylko obowiązek
naszego posłuszeństwa, które wy wespół z nami uznajecie. I wierzajcie nam,
bracia najmilsi – że to chyba najcięższy i najprzykrzejszy obowiązek biskupa
przypominać klerowi swemu potrzebę posłuszeństwa i nieposłusznych karać. A jednak musimy to czynić w interesie karności kościelnej, w interesie
wiernych, którzy nie tyle może gorszą się upadkami duchownych, ile raczej
ich bezkarnością, w końcu musimy to czynić w interesie dobrych kapłanów.
Gdyż ludzie słabej wiary, patrząc na bezkarność duchownych, głośno mówią: Jednacyście wszyscy! Wszak sami żalicie się nieraz na to, że dzisiaj władza
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kościelna powszechnie doznaje lekceważenia i poszła w pogardę: nie chciejcie dawać wiernym zgorszenia i własnym nieposłuszeństwem nie kruszcie tej
podstawy, na której i wasza opiera się powaga.
Dopiero jednością i karnością silni możemy śmiało, ufni w pomoc Bożą,
zabrać się do pracy nad duszami, z nadzieją powodzenia. I tutaj otwiera się
szerokie pole dla kapłańskiej gorliwości. Nie będziemy przed oczyma waszymi roztaczać tego smutnego obrazu, jaki przedstawia nasze społeczeństwo
pod względem religijnym i moralnym, gdyż wy sami znacie dobrze to spustoszenie, jakie wojna wywołała w duszach wiernych, sami z bliska dotykacie
się tej nędzy moralnej wszelkiego rodzaju i bolejecie nad nią. Raczej zajmiemy się tym, w jaki sposób usunąć zło i odnowić w Chrystusie nasze skołatane społeczeństwo. Z radością spoglądamy na to, jak gorliwsi spośród was
rwą się do pracy, jak nowych szukają sposobów, nowe obmyślają środki, by
wiernych pozyskać Chrystusowi. Nie myślimy kłaść tamy niczyjej gorliwości,
radzibyśmy tylko nadać więcej jednolitości waszym usiłowaniom, a czasem
może i więcej ducha kościelnego, gdyż inaczej próby jednych będą krzyżować
plany drugich i wytworzy się chaos, z którego zręcznie skorzysta nieprzyjaciel.
„Trzeba nam zerwać ze starymi metodami pasterzowania, one się już przeżyły i straciły swą moc i nie trafią do duszy nowoczesnej, nam trzeba nowych
form, nowych dróg odpowiednich do dzisiejszego postępu. Trzeba nam szukać porozumienia z obecnym duchem czasu, by zmniejszyć przepaść, jaka
się otwarła między światem a dzisiejszym chrystianizmem, trzeba koniecznie ustąpić z dawniejszego rygoru i czasem poświęcić i formę, aby uratować
treść i zasadę. Tego jednak nie potrafią kapłani starsi i zakuci w odwieczną
rutynę, trzeba tedy koniecznie i szybko zreformować duszę młodszego duchowieństwa, by nie raziła anachronizmem dzisiejszych ludzi postępowych
i dorosła do potrzeb współczesnych”. Takie lub tym podobne hasła obijają
się czasem o nasze uszy. Może jest w nich trochę słuszności, dużo dobrej woli
i gorliwości, ale nie zawsze dość zrozumienia ducha kościelnego i dlatego zanim dalej postąpimy, pragniemy się pokrótce przypatrzyć bliżej tym hasłom.
Podobnie jak wychowawca zmienia swoje metody w miarę usposobienia,
temperamentu, wieku i rozwoju swego wychowanka, tak i pasterzowanie kapłańskie powinno się stosować do chwilowych potrzeb społeczeństwa. Nowe
potrzeby wywoływały zawsze w Kościele nowe formy gorliwości pasterskiej.
Powinniśmy tedy rozpoznać dobrze ducha czasu dzisiaj panującego, abyśmy
go skutecznie zwalczać mogli, ale nie wolno nam iść bezwzględnie z duchem
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czasu i upodobniać się do niego, by nie drażnić współczesnego człowieka.
Duch czasu to często duch świata, wrogi wszelkiemu porządkowi nadprzyrodzonemu. Jak ogień i woda nigdy się z sobą nie zgodzą, tak nie zgodzą się
nigdy z chrystianizmem pogańskie zasady światowe. Kapłan, który by szukał
kompromisów i łudził się, że tylko ustępstwami wyrówna tę przepaść i przejedna ducha czasu, może zjedna dla siebie pochwały i oklaski, ale sprzeniewierzy się swemu powołaniu, zdradzi sprawę Chrystusa.
Reformujmy dusze kapłańskie, ale nie ma modłę ducha czasu, tylko
na modłę Ewangelii i ducha kościelnego, który się nie starzeje nigdy, bo to
duch Chrystusowy, a „Jezus Chrystus wczoraj i dziś: ten i na wieki” (Hbr 13, 8).
Jego Ewangelia wystarczy na wszystkie czasy i wieki aż do skończenia świata.
Kto się w nią dobrze zagłębi i przejmie się jej duchem, ten znajdzie w niej
odpowiedź na dzisiejsze piekące zagadnienia, znajdzie także sposoby na potrzeby obecne i drogi, którymi można trafić do duszy współczesnej. Nie jesteśmy zatem przeciwni nowym metodom pasterzowania, byleby tylko one
były oparte na Ewangelii i płynęły z ducha kościelnego. Nie będzie wtedy
niemiłego rozdźwięku między starymi i młodymi, bo jedni i drudzy gorliwość swą czerpać będą z jednego i tego samego źródła, a doświadczenie i rozwaga starszych złączona z świeżym zapałem młodych wyda błogie owoce.
Przejdźmy teraz do wskazań bardziej pozytywnych i szczegółowych. Kiedyście z rąk naszych lub też naszych poprzedników przyjmowali święcenia
kapłańskie, usłyszeliście następujące słowa: „Niechaj woń życia waszego będzie rozkoszą Kościoła Chrystusowego, abyście słowem i przykładem budowali dom, to jest rodzinę Bożą” (Pontificale Romanum, ordinatio presbyterorum). Oto hasło i myśl przewodnia życia kapłańskiego po wszystkie czasy.
Woń życia oznacza świętość, która staje się budowniczym królestwa Bożego
przez dobry przykład. Przy innych ludzkich poczynaniach wiele zależy od talentu, od wytężenia sił i ich sprawności, w naszej dziedzinie wszystko zależy
od łaski Bożej, która towarzyszy namaszczeniu kapłańskiemu, to zaś płynie
wyłącznie z świętości życia. Nie myślcie tedy, że świętość kapłana jest tylko
jego osobistą ozdobą i jest przymiotem więcej biernym, który nie wystarczy
na czasy dzisiejsze, gdzie potrzeba wielkiego czynu. W świętości tkwi dziwna
moc i siła, której nie zastąpi żadna ruchliwość. Podobnie jak słońce, jakkolwiek pozornie spokojne i nieruchome, sieje wszędzie w przyrodzie życie, tak
i świętość, zwłaszcza świętość kapłana, z konieczności promieniować musi
na wiernych i pociągać ich swoim przykładem do Boga. Światu dzisiejszemu
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nie tyle brak pouczenia, ile raczej brak wzorów chrześcijańskiego życia. Po te
wzory zwraca się niejako instynktowo do kapłanów, gdy zaś tego przykładu
nie znajdzie, rozczarowany i zniechęcony odwraca się od Kościoła i nauki boskiej. Sicut populus, sic sacerdos – te słowa Pisma Świętego (Oz 4, 9) stanowiły
i stanowią zawsze najostrzejszą krytykę kapłana. Czują to wszyscy, że kapłan
powinien być inny niż reszta ludzi, śledzą go pilnie, ale nawet niechętni czoła uchylą przed świętością. Stąd płynie jasny obowiązek dla kapłanów, aby
grzechom panującym w świecie przeciwstawili cnoty im przeciwne, i to nie
tylko w stopniu zwyczajnym, przeciętnym, ale takim, by niejako bił w oczy
i w myśl zasady: callida frigidis, brigida callidis curantur (św. Grzegorz Wielki,
Homilia 32) leczył wady przeciwne. Skażenie dzisiejszego świata, jakkolwiek
objawia się w najróżnorodniejszych kształtach, da się jednak sprowadzić do
tych trzech odwiecznych, stałych typów, które wskazał Jan święty, mówiąc:
„Wszystko, co jest na świecie, jest pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha żywota” (1 J 2, 16).
Zacznijmy od pychy. Człowiek współczesny jest pijany swoją wielkością,
uniezależnił swój rozum i wolę od Pana Boga, sam sobie jest źródłem prawdy i sam prawodawcą, nie chce słuchać nikogo, ale za władzą namiętnie się
ugania – stąd wszędzie bunt się szerzy, w rodzinie, w szkole, w społeczeństwie.
Na tę chorobę wieku nie ma innego lekarstwa, tylko pokora Chrystusowa,
której Pan Jezus żąda od wszystkich, mówiąc: „Uczcie się ode Mnie, żem jest
cichy i pokornego serca” (Mt 11, 19), a osobliwie do duchownych: „Królowie
narodów panują nad nimi. Lecz wy nie tak, ale który jest między wami większy, niech będzie jako mniejszy, a przełożony jako służący” (Łk 22, 25–26).
A czy jesteśmy prawdziwie pokorni? To prawda, że kapłan ma szczególniejsze
pokusy do pychy. Jego szczytne powołanie, jego przewodnia rola wśród wiernych, cześć i szacunek, jakim go otaczają; wszystko to łatwo może kapłana
wbić w pychę. Zwłaszcza w naszym społeczeństwie, gdzie jeszcze do niedawna duchowieństwo cieszyło się niezwykłymi względami, często nawet ponad
zasługę. Nic więc dziwnego, żeśmy się zrośli niejako z tym uprzywilejowanym stanowiskiem, żeśmy przywykli do pewnego tonu rozkazującego nawet
w takich rzeczach, w których – ściśle mówiąc – wierni nie są skrępowani obowiązkiem posłuszeństwa względem nas. Jakże żywo odczuwamy każdą osobistą obrazę i gotowiśmy ją identyfikować ze zniewagą samego Kościoła i ścigać
ją z zapalczywością, jakby tu rozchodziło się o honor samego Boga. Jakież
to przeciwieństwo z pokornym Chrystusem, którego obraz świat, chociaż
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sam pyszny, rad by w nas widzieć?! Kto podsłuchał zarzuty, jakie świat dzisiaj czyni kapłanom, dowiaduje się między innymi i tego, że „księża są pyszni
i dążą do opanowania wszystkiego i wszystkich”. To prawda, że często posądzają nas o osobiste ambicje tam, gdzie upominamy się tylko o prawa Boże
i prawa Kościoła, ale też właśnie dlatego powinniśmy zawsze słowem i czynem zaznaczyć, że nam nie idzie o nasze osobiste znaczenie czy wpływy, tylko o interesy Boże, żeśmy gotowi być sługami wszystkich, byleby tylko Pan
Bóg wszędzie: w rodzinach, w szkołach, w społeczeństwie, panował. Nie narzucajmy nigdy ludziom woli naszej, tylko wolę Bożą. Nie wynośmy nigdy
na ambonę naszych krzywd osobistych i nie żądajmy natarczywie satysfakcji,
a już najbardziej unikajmy wszelkiego cienia mściwości. Pokorą łatwiej skruszymy serca przeciwników, a zapominając naszej osobistej urazy, tym śmielej upomnijmy się o honor Boga. Zanosi się na to, że coraz częściej spotkać
nas będzie lekceważenie i pogarda, tylko pokorni będą je mogli znosić bez
szemrania i bez szkody dla swej duszy. W ślad za naszą pokorą, jak to widzimy w życiu tylu wybranych, podniesie się znaczenie i wpływ kleru, a co najważniejsza, wzmoże się chwała Boża.
Drugą chorobą dzisiejszego świata jest zmaterializowanie, czyli chciwość
dóbr doczesnych spotęgowana w czasie wojny. Wszędzie widzimy powszechną gonitwę za zyskiem, a kradzieże, przekupstwo, paskarstwo jak rak toczy
społeczeństwo nasze. I na próżno będziemy ludziom przypominać znikomość dóbr doczesnych i błogosławieństwo ubóstwa, jeżeli słuchacze nasi
w nas samych dopatrzą się sprzeczności między słowami i czynami naszymi,
jeżeli zobaczą u nas choćby pozory tylko chciwości i brak bezinteresowności. Wszak socjaliści od dawna głoszą, że ludziom ukazujemy niebo, a sami
chwytamy za dobra doczesne i żadnego kroku za darmo nie chcemy zrobić, a ile to krąży wśród pospólstwa opowiadań o bogactwach i zdzierstwach
księży. Dużo zapewne jest przesady w tych opowiadaniach, ale też właśnie
dlatego strzeżmy się pilnie wszelkich pozorów chciwości i okazujmy zawsze
i wszędzie bezinteresowność w myśl tej zasady, którą kierowali się święci kapłani: „Da mihi animas, cetera tolle – Daj mi duszę, resztę zabierz”. Niechaj
opłaty, jakie nam wierni składać zwykli, noszą więcej charakter dobrowolnej ofiary, niż przymusu, niechaj nasze funkcje nie będą przedmiotem targu
lub towarem, którego cena na giełdzie w miarę chciwości ludzkiej podnosi się lub opada, i na który dopiero potrzeba ustanawiać ceny maksymalne.
Umiejmy zadowolić się mniejszym dochodem, a ubogim służmy za darmo.
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Ufajmy opatrzności Bożej, do której umiemy odsyłać drugich, i w niej raczej szukajmy zabezpieczenia na przyszłość, a nie w gromadzeniu pieniędzy.
Nie lękajmy się ubóstwa, pomimo wszystkich zakusów wrogów jeszcze nie
zabraknie na polskiej ziemi dla kapłana kawałka chleba. A zresztą choćby, co
prawdopodobne, przyszły i na nas czasy większego niedostatku, to pocieszajmy się tą myślą, że ubogich jest królestwo niebieskie. W końcu z bezinteresownością łączmy ofiarność. Na próżno będziemy nawoływać drugich do
jałmużny, jeżeli sami nie będziemy świecić przykładem. Doświadczenie uczy,
że kapłan bezinteresowny i ofiarny posiada zazwyczaj obfitość środków do
spełniania dzieł miłosierdzia i te wielkie dzieła charytatywne, którymi słusznie Kościół się chlubi, stworzyli przeważnie kapłani sami ubodzy, ale bezinteresowni i ofiarni.
Jeszcze jedna cnota powinna zdobić kapłana zawsze, a zwłaszcza w obecnej dobie, to jest czystość. Wszędzie około siebie widzimy kult ciała w życiu
i sztuce. Zmysłowe wyuzdanie i rozpusta już nie potokiem, ale szerokim morzem rozlewa się po świecie wszędzie i coraz młodsze chłonie ofiary. Ludzie
nawet przestali wierzyć w możliwość zachowania czystości i w upadkach kapłanów szukają usprawiedliwienia dla swoich grzechów, i ażeby to usprawiedliwienie było pełne, te upadki rozgłaszają, mnożą, a nawet zmyślają.
Aby tę straszną i powszechną chorobę uleczyć, należy przeciwstawić temu
wyuzdaniu cnotę czystości w całym jej blasku i okazałości, a do tego w pierwszym rzędzie powołane jest duchowieństwo na mocy osobnego zobowiązania.
Mamy pełne zaufanie do polskiego kleru, że nie pójdzie śladem odstępców
czeskich, którzy tak zuchwale domagają się zniesienia celibatu i tak bezwstydnie łamią kapłańskie śluby – u nas, dzięki Bogu, takich wyjątków niewiele
by się znalazło. Ale, najmilsi, to jeszcze za mało. My powinniśmy sobie cenić
cnotę czystości jako ozdobę pierwszorzędną i klejnot, który decyduje o naszej godności i wartości, a nawet decyduje o skutkach naszej pracy. Czystość
ta z jednej strony ułatwia nam przystęp do Boga, a z drugiej strony otacza
nas w oczach wiernych jakby jakąś aureolą, która budzi zaufanie i daje nam
dziwny wpływ na serca wiernych. Przeciwnie, upadek cielesny kapłana, a nawet pozory upadku paraliżują wszelką działalność i onieśmielają go w stosunku do Pana Boga i do ludzi, gdyż w oczach Bożych czyta gniew, a w oczach
ludzi pogardę dla siebie. Nadto społeczeństwo pogrążone w zmysłowości
i rozpuście marnieje szybko i zasługuje na odrzucenie od Pana Boga. I czeka to nasz naród niechybnie, jeżeli liczba dusz wybranych i czystych na szali
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sprawiedliwości Bożej nie zrównoważy upadków ludzi występnych i nie powstrzyma kary niebios. My mamy stanowić to wybrane grono, a czystość
nasza powinna świecić jasnym blaskiem i zjednywać dla narodu zmiłowanie
u Boga, a u wiernych powinna budzić nie tylko podziw, ale i naśladowanie.
Im więcej dusz czystych, tym więcej zdrowia i tężyzny w narodzie, tym więcej błogosławieństwa Bożego. W związku z czystością kapłańską stoi życie
twarde i umartwione, bez którego nie ma czystości.
Świętości życia kapłańskiego domaga się jeszcze jeden wzgląd, i to bardzo
ważny w obecnych czasach.
Stosunki naszego społeczeństwa wyczekują ingerencji duchowieństwa nawet w sprawach świeckich. Świat współczesny, wyzbywszy się etyki chrześcijańskiej, popadł w rozstrój i zamieszanie. Egoizm, nienawiść klasowa, lenistwo, niesumienność, wzajemny wyzysk na polu ekonomicznym, polityczne
szachrajstwa, wszystko to rozpanoszyło się powszechnie i grozi ruiną. Aby ratować społeczeństwo, należy znów wprowadzić Boga we wszystkie dziedziny
społecznego życia, skąd Go wygnano. Działania jednostek, choćby najgorliwszych, niewiele tu pomogą; dzisiaj potrzeba organizacji. Nasi wrogowie
zrozumieli dobrze znaczenie i potęgę tego środka i za pomocą rozlicznych
organizacji usunęli już całe masy wiernych spod naszego wpływu, a raczej
spod wpływu Kościoła i religii, i tam to chowają się coraz liczniejsi szermierze bezbożności i przewrotu. Jeżeli nie chcemy zostać odosobnieni, musimy
im przeciwstawić organizacje katolickie, w których by nasi wierni mieli zabezpieczone pewne korzyści doczesne, a nie byli narażeni na niebezpieczeństwo utraty wiary. Co więcej, w takich stowarzyszeniach będzie można skutecznie pracować nad pogłębieniem i uświadomieniem poczucia katolickiego
i wychować apostołów świeckich, których wpływ wytworzy lepszą atmosferę
w warstwach naszego narodu i w przyszłości wytworzy zdrowszą politykę krajową. Najpilniejsze są organizacje tych warstw, które najwięcej są dziś zagrożone, to jest organizacje robotników i robotnic, tudzież organizacje młodzieży, zwłaszcza męskiej, a także organizacje ludowe. Raz już kapłanom należy
otrząsnąć się z tego złudzenia, że przystępując do istniejących już stowarzyszeń pod względem religijnym niepewnych lub nawet podejrzanych, będą
je mogli prostować i uzdrawiać. Trud to zazwyczaj daremny – lepiej od razu
zawiązywać organizacje wyraźnie katolickie. Ponieważ tylko nieliczni katolicy
świeccy rozumieją potrzebę takich stowarzyszeń, przeto na kapłanów przeważnie spada obowiązek inicjatywy i kierownictwa, przynajmniej w początkach.
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Nadto przed polskim duchowieństwem otwiera się szerokie pole wznowienia pięknych tradycji Kościoła katolickiego w dziedzinie chrześcijańskiego
miłosierdzia. Długoletnia wojna, która nie oszczędziła prawie żadnego zakątka naszej ojczyzny, przysporzyła nędzy wszelakiego rodzaju, namnożyła sierot, kalek, opuszczonych i bezdomnych – i to wszystko zwraca się o pomoc
w pierwszym rzędzie do nas kapłanów. Jeżeli zawiedziemy nadzieję tych nieszczęśliwych, zgasimy resztki wiary w ich sercach. Oczywiście, sami nie podołamy, braknie nam siły i środków, tu potrzeba siły zbiorowej, a do tworzenia takich dzieł miłosierdzia znowu kapłani powinni przyłożyć rękę. Otóż
jedno i drugie zadanie, które dzisiaj powszechnie obejmujemy nazwą akcji
społecznej, wymaga od kapłanów wysokiego duchowego wyrobienia, czyli
świątobliwości. Nawet i w tych zajęciach czysto świeckich musimy zachować nadprzyrodzony charakter naszego powołania i nie wolno nam tracić
z oczu celu ostatecznego, jakim jest zbawienie własne i zbawienie drugich.
A nadto praca na tych rozlicznych polach bardziej niż wszelka inna najeżona
jest wieloma niebezpieczeństwami dla duszy kapłańskiej. Cóż łatwiejszego,
jak wśród zajęć świeckich zeświecczeć samemu i utracić ducha kościelnego.
Jakże smutne są te przykłady kapłanów, którzy znaleźli swą zgubę w pracy
w stowarzyszeniach, w handlu lub polityce. A jeżeli wszystkie dobra doczesne nie wyrównają szkody wszelkiej duszy, to cóż dopiero mówić o szkodzie
duszy kapłańskiej. Tylko kapłan wewnętrzny, skupiony, czyli świątobliwy,
nadaje się do pracy społecznej, każdy inny sprawie samej niewiele przyniesie pożytku, a narazi swą duszę na wielkie niebezpieczeństwo. Najmilsi, nie
chcemy przez to odstraszać nikogo od tej pracy, pragniemy, abyście wszyscy,
oświecając się, stawali się zdolni do akcji społecznej. Ponieważ przemawiamy do pasterzy dusz, którzy rozumieją zasady życia duchownego, więc nie
potrzebujemy pouczać was o tym, że takie życie świątobliwe wymaga ducha
modlitwy, zwłaszcza myślnej, że bez rekolekcji i częstej spowiedzi nie da się
utrzymać w kapłaństwie.
Zanim zakończymy to nasze orędzie, pragniemy ze szczególniejszym naciskiem przypomnieć waszej gorliwości dwie sprawy, lękamy się bowiem, by
wobec tych nowych i tak rozlicznych zajęć kapłańskich nie zostały zepchnięte na drugi plan z niepowetowaną szkodą dla dusz wiernych. Po ofierze mszy
świętej nie ma duszpasterz nic ważniejszego i pilniejszego jak nauczanie prawd
wiary i słuchanie spowiedzi. Wprawdzie jedno i drugie zajęcie wymaga wiele cierpliwości i ofiarnego trudu i nie budzi podziwu ani oklasków u ludzi,
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jednak ciężko grzeszy duszpasterz, który by ich zaniedbywał dla jakichkolwiek innych czynności, nawet bardzo rozgłośnych. Nieznajomość prawd
wiary wśród naszego społeczeństwa jest przerażająca i to nie tylko u naszego
ludu, ale nawet wśród warstw tak zwanych inteligentnych. Nierzadko trafiają się jednostki, a nawet rodziny całe, które nie znają prawd koniecznych,
necessitate praecepti. Czy to nie wstyd dla polskiego duchowieństwa, że cierpi
obok siebie ludzi wprawdzie ochrzczonych, ale w gruncie rzeczy pogan, jakkolwiek już przeszło tysiąc lat upłynęło od przyjęcia religii chrześcijańskiej
przez nasz naród. I na czymże oprzemy odrodzenie naszego społeczeństwa
i jak zabezpieczymy naszych wiernych przed agitacją przewrotowców, jeżeli
ich nie uświadomimy po katolicku? Zwłaszcza w młodych sercach zaszczepiajmy znajomość Boga i bojaźń Bożą, przygotowując troskliwie dzieci do
godnego przyjmowania sakramentu pokuty i Ołtarza. Szczególniejszą opieką trzeba otoczyć szkoły, aby one wychowywały młodzież w duchu religijnym. Kładziemy też nacisk na to, by kapłani pilnie uczyli religii w szkołach.
Nazwano wiek obecny wiekiem dziecka i troskliwość wszystkich dobrze myślących ludzi zwraca się dzisiaj ku młodzieży, podczas gdy inni karmią ciało,
my zaspokajamy głód duchowy.
Obok nauczania religii bądźmy gorliwsi w słuchaniu spowiedzi wiernych.
Wszystkie środki wychowania i pasterzowania są wtedy najskuteczniejsze, gdy
są zastosowane do indywidualnych potrzeb duszy. A właśnie w sakramencie
pokuty nadarza się nam wyśmienita sposobność do takiego indywidualnego pasterzowania. Przy spowiedzi dusze otwierają się przed nami i oddają się
nam z zaufaniem, my możemy je niejako brać w ręce i urabiać je, i formować
na modłę Chrystusową, tworzyć wielkie charaktery chrześcijańskie, a nawet
świętych. Zmarły Ojciec Święty Pius X polecił częstą Komunię Świętą jako
jedyny środek do odnowienia wszystkiego w Chrystusie. Niechże wierni nie
oskarżają nas kiedyś przed Bogiem, żeśmy ich pozbawiali częstej Komunii
Świętej, bośmy im nie ułatwiali częstej spowiedzi!
Na zakończenie listu naszego użyjemy słów Chrystusa Pana z mowy pożegnalnej w wieczerniku. Kiedy Zbawiciel przepowiedział uczniom prześladowanie i ucisk, jaki ich czeka, dodaje im otuchy, mówiąc: „Ufajcie, Jam
zwyciężył świat” (J 16, 33). Takiej otuchy potrzebuje dzisiaj wielu kapłanów.
Gdy widzą zewsząd rosnące fale złego, słabsi na duchu popadają w pesymizm i przygnębienie, gotowi nawet opuścić ręce w przekonaniu, że wszystkie wysiłki daremne. Jakoż chyba tylko lekkomyślni optymiści nie widzą tych
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niepokojących objawów, które zdają się zapowiadać ciężkie próby i przejścia
dla naszego Kościoła, a w pierwszym rzędzie dla polskiego duchowieństwa.
A jednak ufać nam należy, podwajać pracę i nie tracić otuchy. Tyle już burz
gwałtownych przeszło nad Kościołem katolickim, a on jednak zawsze wychodził z nich zwycięsko. Być może, że nasz boski Mistrz dopuści na nas próbę
oczyszczającą, że nas zechce uczynić uczestnikami swych cierpień i upokorzeń. Naśladujmy przykład Apostołów, którzy radowali się, „iż się stali godnymi dla imienia Jezusowego zelżywość cierpieć” (Dz 5, 41). Wtenczas nasz
ucisk przyspieszy nieomylnie zwycięstwo sprawy Bożej.
Zamiast tedy trwożyć się niepotrzebnie i szerzyć popłoch przez puste żale
na złe czasy, złóżmy z ufnością wszystkie nasze obawy i troski w boskim Sercu
Pana Jezusa i stamtąd czerpmy odwagę, wytrwałość, pociechę i niezłomną
nadzieję tryumfu!
Przebywając na Jasnej Górze, oddaliśmy was pod opiekę boskiemu Sercu
Jezusa i Królowej Polski i Królowej kleru, aby was ożywiał Duch Serca
Jezusowego w pracy waszej. Do tej naszej modlitwy dołączamy błogosławieństwo pasterskie dla was wszystkich i dla dusz pieczy waszej położonych.
Dan w Częstochowie, dnia 28 lipca 1920 roku.
Edmund kardynał Dalbor, prymas
Aleksander kardynał Kakowski
Józef Bilczewski, metropolita lwowski
Józef Teodorowicz, arcybiskup lwowski, obrządku ormiańskiego
Adam Sapieha, książę biskup krakowski
Józef Sebastian Pelczar, biskup przemyski
Stanisław Kazimierz Zdzitowiecki, biskup kujawsko-kaliski
Antoni Julian Nowowiejski, biskup płocki
Leon Wałęga, biskup tarnowski
Augustyn Rosentreter, biskup chełmiński
Augustyn Łosiński, biskup kielecki
Marian Ryx, biskup sandomierski
Zygmunt Łoziński, biskup miński
Marian Leon Fulman, biskup lubelski
Henryk Przeździecki, biskup podlaski
Jerzy Matulewicz, biskup wileński
Piotr Mańkowski, biskup kamieniecki
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Stanisław Gall, biskup Wojsk Polskich
Romuald Jałbrzykowski, biskup sufragan sejneński

7
Odezwa biskupów polskich do narodu
po konferencji na Jasnej Górze


Druk: „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 10 (1920) nr 6–8, s. 144–146; „Currenda.
Pismo Urzędowe Tarnowskiej Kurii Diecezjalnej” 1920 nr 6, s. 29–31; „Kronika Diecezji
Przemyskiej” 20 (1920) z. 7–8, s. 84–87.

Najmilsi!
Tak ciężkie dziś przeżywamy chwile i tak straszne idą na nas czasy, że wszyscy potrzebujemy pokrzepienia i umocnienia. I zebraliśmy się my, pasterze
wasi, u stóp Matki Boskiej Częstochowskiej, ażeby i siebie samych na duchu podnieść i was, najmilsi, pocieszyć. Bo stąd, bo z twierdzy częstochowskiej tryska źródło najsilniejszego dla narodu ukrzepienia. Wszak tu króluje
ta sama Panna Najświętsza, która przez znaki cudowne lud swój prowadziła i ten sam jest to naród, który w złej, jak dobrej doli zaznawał zawsze od
Niej łask i zmiłowań. I te same są drogi opatrzne, którymi Bóg Polskę prowadzi – bolesne, cierniste i krwawe, gdzie pokuta i ekspiacja wymieniają się
na łaski cudowne nad nami.
Podnieśmy się więc na duchu i ufajmy, a ufajmy chociażby przeciwko
wszelkiej ludzkiej nadziei. Tu z wyżyn częstochowskiej góry mówimy wam
o nadziei, bo Częstochowa jest jej przystanią, a zarazem narodową szkołą nadziei. Tu wszystko śpiewa wielki hymn ufności; zawodzą ów hymn nawet te
stare, twarde, wiekiem i czasem omszone mury, które świadczą, jak łacno jest
Panu przez garść obrońców skruszyć chociażby olbrzymią potęgę; tu o ufności mówią prochy rycerzy uśpione w klasztornych podziemiach wraz ze swym
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wodzem natchnionym, Kordeckim. Tu wypisana wotami historia cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej woła wciąż ku narodowi: ufajcie do
końca, chociażby przeciwko wszelkiemu ludzkiemu widzeniu.
Tu karta po wieki sławna obrony cudownej Częstochowy, choć zamknięta
przez historię, otwiera się jednak na nowo dla dzisiejszej chwili życia Polski,
tylu podobieństwy związanej z chwilą ówczesną. Bo jak wtedy, tak i dziś nawała wrogów potopem zalewa Polskę, jak wówczas, tak i dziś widoczny jest
związek między winą naszą a karą Pańską. I winy same, winy dzisiejsze, tak
żywo przypominają nasze winy stare. Bo jakże rychło odnowiliśmy nasze
dawne występki i wady, jakżeż to szybko pozwoliliśmy zatryumfować nad
nami dawnym rozterkom, dawnej klasowej zawiści i waśni? Interes zwartej
klasy kładzie się dziś ponad interes narodu i Polski. I niczegośmy nie ujęli
naszym winom dawniejszym, raczej pomnożyliśmy je. Bo wonczas wierzono żywo, a Kościół był narodowi ostoją, dziś zaś wszystkie moce piekła wpędzono w ruch, ażeby Kościół pokurczyć, by wiernych od niego odstręczyć,
by pismem, agitacją wywrotową samo serce ludu zatruć. W miejsce jedynego
Boga potworzyliśmy sobie bóstwa i bóstewka, kurczowo wspierając się na nich,
jak ongiś Izrael, któremu wyrzucał Prorok, iż się wspiera na lasce złamanej
Egiptu. Uniżył nas Pan, a gdyśmy nadto jeszcze w miejsce wdzięczności kornej za cudem wróconą ojczyznę w pychę się unieśli, upokorzył nas dziś przed
światem całym. I jak ongi, tak dziś zdajemy się stać na samej krawędzi przepaści, i jak ongi, tak i dziś od nadmiernej pewności siebie przechodzimy do
upadku ducha, nieraz do zwątpienia, lecz podnieśmy się na duchu i ufajmy!
Uczmy się od przeszłości, że im bardziej zdaje się nam zagrażać zewsząd
zguba, tym bliższe jest miłosierdzie Boże. Podnieśmy się na duchu i z ufnością dziś wołajmy do Najświętszej Panny: nie na to, o Pani, okazałaś się
nam na nowo Polski Królową, nie na to na nowych drogach przewodzisz jej
i królujesz, byś ukochany przez siebie naród z powrotem do osłon włożyła
grobowych. Nie na toś nas tak dziwnymi, cudownymi prowadziła ku wolności drogami, by pozwolić na powtórne okucie narodu w pęta najstraszliwszej niewoli. Okaż się nam Matką, o Maryjo, a im cięższe są winy nasze,
tym większą okaże się chwała Twoja nad nami, skoro nam okażesz Twoje
miłosierdzie. Przynaglajmy modłami Najświętszą Panią naszą, a łącząc się
razem w modlitwie, połączmyż się razem we wspólnej obronie zagrożonego
narodu w jedno jakoby bractwo narodowego zjednoczenia pod wezwaniem
Matki Boskiej Częstochowskiej.
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Po cudownej obronie Częstochowy uczynił król Jan Kazimierz śluby
w imieniu całego narodu przed Najświętszą Panną, które by można nazwać
ślubami zjednoczenia narodowego. I my takie śluby złóżmy dziś, okólmy
Polskę ogniwem serc w zjednoczeniu nadprzyrodzonej miłości niby łańcuchem i idźmy na apostolstwo jedności i zgody! Ut unum sint – aby jedno byli,
o to się modlimy, najmilsi, za was i za naród nasz przed obrazem cudownej
Maryi Panny Częstochowskiej. W tym gorącym oddaniu zamykamy wszystkie stany i drogą naszą, ukochaną bohaterską, a tak ciężko nawiedzoną armię.
I znowu obracamy się ku przeszłości. Patrzcie, najmilsi! W najcięższej chwili
rozbicia narodowego wystarczyła garstka jedna ożywiona wielką wiarą i wielką
miłością, ażeby zbłąkanych nawrócić. Z garstki obrońców Częstochowy spłynął wówczas na całą Polskę duch pokrzepienia i duch odrodzenia. I garstka
stanęła za wielkie armie i pułki wojska. Zwyciężyła i naród zbawiła! Utwórzcie
i wy przez zjednoczenie uświęconą nadprzyrodzoną wiarą armię narodowego
zbawienia. Idźcie do niej wszyscy – a jak wtedy, tak i dziś duch jej przełamie
obojętność i zwątpienie, i wszelką klasową partyjność i zbudzi w narodzie
bogate, drzemiące w nim siły, i do zwycięstwa go poprowadzi. Ufamy, że tak
będzie i tak się stanie. My zaś do Najświętszej Panny obracamy się z prośbą
i modlitwą, i łkaniem. Dziś zaofiarowaliśmy Polskę i naród nasz w słowach
modlitwy, którymi kończymy to nasze orędzie:
„Najświętsza Panno Maryjo, oto my, biskupi polscy, składając Ci w imieniu własnym i naszych diecezjan, wszystkich wiernych synów Polski hołd
i pokłon, obieramy Cię na nowo naszą Królową i Panią i pod Twoją przemożną uciekamy się obronę. Tutaj na Jasnej Górze, gdzie każdy kamień głosi
cuda Twojej nad narodem naszym opieki, wyciągamy ku Tobie, Matko litości,
błagalne ręce, byś w ciężkiej kraju naszego potrzebie przyszła nam w pomoc.
Odrzuć wroga od granic naszej ojczyzny; wróć krajowi naszemu upragniony pokój, ład i porządek; wypleń z serc naszych ziarno niezgody; oczyść dusze nasze z grzechów i wad naszych, abyśmy bezpieczni od nieprzyjaciół naszych, Tobie w czystości serca służyć i przez Ciebie Boga i Pana naszego Jezusa
Chrystusa czcić i chwalić mogli. Królowo Korony Polskiej, Tobie się oddajemy. Tobie się poświęcamy, broń i strzeż nas jako własność swoją. Amen”.
Edmund kardynał Dalbor, prymas
Aleksander kardynał Kakowski
Józef Bilczewski, arcybiskup lwowski
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Józef Teodorowicz, arcybiskup lwowski obrządku ormiańskiego
Adam Sapieha, książę biskup krakowski
Józef Sebastian Pelczar, biskup przemyski
Marian Fulman, biskup lubelski
Henryk Przeździecki, biskup podlaski
Władysław Krynicki, biskup sufragan włocławski
Wojciech Owczarek, biskup sufragan włocławski
Antoni Julian Nowowiejski, biskup płocki
Paweł Kubicki, biskup sufragan sandomierski
Jakub Klunder, biskup pelpliński
Leon Wałęga, biskup tarnowski
Ignacy Dubowski, biskup łucko-żytomierski
Piotr Mańkowski, biskup kamieniecki
Stanisław Gall, biskup polowy

8
Biskupi polscy
do episkopatu świata


Druk: „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 10 (1920), nr 6–8, s. 138–141; „Kronika
Diecezji Przemyskiej” 20 (1920) z. 7–8, s. 81–84.

Zwracamy się do was, najczcigodniejsi księża biskupi całego katolickiego
świata, z wołaniem gorącym o pomoc i ratunek dla Polski.
Zwracamy się w chwili tak bardzo dla nas krytycznej, kiedy to wróg potężny staje na naszych rubieżach, zagrażając nam podbojem i zniszczeniem.
Zwracamy się do was wołaniem błagalnym o Polskę. Bo czyż na to świat
witał z radością jej powstanie, czy na to upatrywa we wskrzeszeniu Polski
ziszczenie się dziejowej Bożej sprawiedliwości, ażeby potem zimnym i nieczułym sercem patrzeć na rozgrom narodu!? Czy na to cudem otrząsnęła się
Polska z kajdan niewoli, aby opuszczona przez wszystkich skuć się dała w stokroć straszniejsze jeszcze pęta?
Wszak nie szukała Polska tej walki, narzucona jej ona została. I nie walczymy zupełnie z narodem, walczymy raczej z tymi, którzy Rosję zdeptali,
jej krew i duszę wyssali, idąc po nowe zabory. Jak szarańcza, zniszczywszy
wszelkie życia ślady w jednym miejscu, wędruje do miejsc innych, pędzona
z dawnych granic własnym dziełem zniszczenia, podobnie bolszewizm, zatruwszy Rosję, splądrowawszy ją, na Polskę swoje otwiera gardziele. Nie upadamy wcale na duchu, bo znamy żywotność naszego narodu, bo żywo ufamy opatrznym rządom Bożym, ale jednak w ciężkiej potrzebie czujemy się
całkiem odosobnieni.
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W takiej to chwili podnosimy głos do was, bracia nasi czcigodni, i jakżebyśmy to pragnęli, aby echem rozszedł się po świecie.
Bo my nie sami dziś zagrożeni jesteśmy. Dla wroga, który nas zwalcza, nie
jest bynajmniej Polska ostatnią przystanią dla jego trofeów, lecz jest mu raczej etapem tylko i pomostem do zdobycia świata.
I nie jest bynajmniej za śmiałe to słowo, które tu rzucamy o zdobywaniu świata.
Kto wie, jak bolszewizm siecią agitacji, niby pająk, plątał najdalej nawet
leżące od Rosji narody; kto wie, jak związek międzynarodowy, rozszerzony
po świecie, jest jego rządem właściwym, kto zna ich metody, ich hasła i cele,
ten zrozumie i oceni doniosłość i ścisłość użytego przez nas wyrażenia.
Bolszewizm idzie istotnie na podbój świata. Rasa, która nim kieruje, już
przedtem podbiła sobie świat przez złoto i banki, a dziś gnana odwieczną
żądzą imperialistyczną, płynącą w jej żyłach, zmierza już bezpośrednio do
ostatecznego podboju narodów pod jarzmo swych rządów. Wszystko inne,
o czym ona mówi i [co] głosi, jak lud, los warstw robotniczych, jak wolność,
jak panowanie proletariatu, to są maski jeno, pokrywające przed nieświadomymi właściwe jej cele.
I wszystko już dziś jest do tego podboju świata przygotowane. Są już we
wszystkich krajach całe zastępy zorganizowane, oczekujące tylko bojowego
hasła; są w przygotowaniu ustawiczne strajki, mające paraliżować zdrowe życie narodu. Waśń klasowa przechodzi już w paroksyzm nienawiści, a przez
wpływy międzynarodowe tamowany jest zręcznie każdy zdrowy odruch opinii i wszelkiej samoobrony narodowej.
Polska w pochodzie bolszewizmu na świat jest już ostatnią dla niego barierą, a gdyby się ta załamała, rozleje się on po świecie falami zniszczenia. I jakżeż straszliwa jest ta fala, która dziś światu zagraża.
Bo bolszewizm jest ostatnim wykwitem wszelkich zasad negacji chowanych przez całe stulecie, które godziły w rodzinę, w wychowanie, w ustrój socjalny, w religię, a nadto dziś godzą w samą do niedawna bóstwioną jeszcze
przez siebie wiedzę. Tylko że bolszewizm dołączył do doktryny czyn: przeprowadza on zasady swe w życie mordem, krwią, dyktaturą i despotyzmem
jednostek. Oprócz doktryny i czynu nosi jeszcze bolszewizm w swej piersi
nienawiścią zionące serce.
Nienawiść zaś jego zwraca się przede wszystkim ku chrystianizmowi, którego żywym jest zaprzeczeniem, zwraca się przeciw krzyżowi Chrystusa i Jego
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Kościołowi, zwłaszcza iż ci, którzy są sterownikami bolszewizmu, noszą w swej
krwi tradycyjną nienawiść ku chrystianizmowi.
Bolszewizm prawdziwie jest żywym wcieleniem i ujawnieniem się na ziemi ducha antychrysta.
Zdradza się ów duch we wszystkim, a dochodzi w swej żądzy namiętnej
aż do bezczeszczenia kościołów, do mordowania kapłanów, do wyrzynania
doszczętnie ludności katolickiej, do bestialskich znęcań się i okrucieństw.
Podnosząc dziś głos za Polską, podnosim go na świat cały. Gdy mówimy
o nas, mówimy zarazem o was najczęściej, bracia.
I w ogóle mówimy o Europie i o dzisiejszym świecie. Bo gdyby świat chciał
być nawet obojętnym na losy Kościoła, nadprzyrodzonego życia i chrześcijańskiego ducha, to jeszcze i wtedy nie będzie przecie obojętny na zniszczenie zagrażające jego kulturze własnej, jaką z chrystianizmu wyniósł.
Zwracamy się przeto, bracia nasi, z prośbą o ratunek; nie o pieniądze was
prosim, nie o amunicję, nie o wojskowe zastępy, nie prosim was o to, zwłaszcza że nie wojny pragniem, lecz jedynie pokoju, byleby tylko pokój ten nie był
nowym u nas podbojem, a światu zagrożeniem. Pokoju pragniem i o pokój
się modlimy i was dlatego, najczcigodniejsi bracia, o broń prosimy pokoju,
jaką jest modlitwa. Prosim was dzisiaj o szturm modłów do Boga za Polską.
Niejednokrotnie świat katolicki słał swe modły za naszą ojczyznę, ale kiedyż to chwila bardziej była naglącą. Modląc się zaś za Polskę, przymnożycie zdroju błogosławieństwa, najczcigodniejsi bracia, wszystkim narodom
chrześcijańskim. Bo przez modlitwę zszereguje się zagrożony świat katolicki
w jeden obóz, który stanie do walki przeciwko temu straszliwemu międzynarodowemu, a tak znakomicie zorganizowanemu obozowi; modlitwa też
spotęguje ducha Chrystusowego, który w rozmodlonych duszach ujawni się
światu i przeciwstawi się bożyszczu, żądnemu władania światem.
Modlitwa wreszcie, niosąc umiłowanie Boże, ocuci sumienie narodów. Bo
sumienie to, które się było ocknęło w nas po tej wojnie, jakże rychło zamarło na nowo. Jeszcze nie przebrzmiały echa i wołania, iż bolszewizm zagraża krwawo zdobytemu pokojowi świata, że jest on zarazą, od której wszelkie ginie życie, że żadne szanujące swój byt państwo nie może z nim wejść
w stosunki i układy, że walka z nim do upadłego jest istotnym warunkiem
istnienia państw i narodów. Jeszcze nie przebrzmiały te hasła uroczyście wywoływane na usta rządów i dyplomacji, aż oto Europa zaczyna się słaniać do
stóp swojego nieprzejednanego wroga. Gdy do niedawna odrzucała wszelkie
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z nim układy, gdy go jak miejsca dotknięte zarazą izolowała, to dziś przemyśla sama o tym, na jakiej by drodze uznać prawa obywatelskie bolszewików pośród narodów. Gdy dotychczas piętnowała jego ducha jako zgubny
zaczyn świata, to dziś woła, iż dla zboża i handlu należy rozgrzeszyć sumienie z nadmiernej rzekomo jego wrażliwości. Kiedy narody nie żałowały pieniędzy ni ofiar na ujarzmienie bolszewików, to dziś uzuchwaliły bolszewizm
na tyle, że poważa się on państwom potężnym sam zaofiarować swe złoto.
Gdy słały narody tak niedawno wojska i amunicję na pokonanie bolszewizmu, to dziś zimnym zdają się patrzeć okiem, jak w krwawych zapasach
pławi się Polska, a nieraz odnosi się wrażenie, jak gdyby państwa niektóre
miast odgradzać zarazę Wschodu przez Polskę jak najsilniejszą, rade by ją
jednak raczej widzieć małą i słabą. Nie na to przytaczamy te szczegóły, abyśmy wchodzić zamyślali w dziedzinę polityczną. Rejestrujemy je tylko jako
objawy realne moralnej odmiany Europy i świata. Doprawdy, Europa sprzed
kilku miesięcy a Europa dzisiejsza jakże są sobie niepodobne. I tamta, w głoszonych przez siebie zasadach, sędzią się staje Europy obecnej.
Niechże więc modlitwa wprowadzi do głębi dusz wyrzut i niepokój, niechaj sztuczne sofizmaty blaskiem poniszczy prawdy, nowe obudzi w świecie
sumienie i nowe zeń wyprowadzi moce duchowe.
W imieniu episkopatu polskiego:
Edmund kardynał Dalbor prymas
Aleksander kardynał Kakowski
Józef Bilczewski, arcybiskup lwowski obrządku łacińskiego
Józef Teodorowicz, arcybiskup lwowski obrządku ormiańskiego
Adam Sapieha, książę biskup krakowski
Marian Fulman, biskup lubelski
Henryk Przeździecki, biskup podlaski

9
List pasterski biskupów polskich
do narodu


Druk: „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 10 (1920) nr 6–8, s. 141–144; „Kronika
Diecezji Przemyskiej” 20 (1920) z. 7–8, s. 81–84; „Gazeta Kościelna” 27 (1920) nr 14,
s. 185–186.

Zwracamy się do was, najmilsi, w chwili dla naszego narodu bardzo poważnej i bardzo ciężkiej. Oto wróg zebrał wszystkie swe siły, ażeby zagrodzić
nasze granice, zetrzeć naszą bohaterską armię i odebrać Polsce na nowo przecenny skarb jej wolności.
Wróg to jest tym groźniejszy, bo łączy okrucieństwo i żądzę niszczenia
z nienawiścią wszelakiej kultury, szczególnie zaś chrześcijaństwa i Kościoła.
Za jego stopami powijają się mordy i rzezie, ślady jego znaczą palące się wsie,
wioski i miasta, lecz nade wszystko ściga on w swej ślepej zapamiętałej zawiści wszelkie zdrowe związki społeczne, każdy zaczyn prawdziwej oświaty,
każdy ustrój zdrowy, religię wszelką i Kościół. Mordowanie kapłanów, bezczeszczenie świątyń świadczy o drogach, przez które przechodzi bolszewizm.
Prawdziwie duch Antychrysta jest jego natchnieniem, pobudką dla jego podbojów i jego zdobyczy. Lecz szczególniejszą nienawiścią zapałał on do Polski.
Bo gdy niektóre mocarstwa zeszły ze swej pierwotnej drogi, aby zawierać
z tym wrogiem umowy, własnego niepomne niebezpieczeństwa, Polska jedna oparła się pokuśnym wołaniom tego wroga i jakby murem stanęła, aby
mu wstęp do siebie z zachodu Europy zagrodzić. Dlatego to wróg ów poprzysiągł jej zniszczenie i zemstę.
85

Listy pasterskie. orędzia, odezwy Episkopatu Polski 1918–1939

W takiej to ciężkiej chwili uważamy za swój obowiązek, ażeby ozwać się
do was, słowem naszym was zagrzać i na duchu podnieść.
Nie dajmy, najmilsi, dostępu do serc naszych żadnej małoduszności.
Pomnijmy, iż Bóg, który nam cudem dał ojczyznę, jest dziś obroną naszą
i tarczą. Dopuszcza On na ojczyznę tę ciężką, wielką próbę, aby doświadczyć nas, a przez nawiedzenie uleczyć. Bo w niejednym sprzeniewierzyliśmy
się łaskom Jego wielkim, nawiedzeniom i zmiłowaniom Jego.
I bodaj byśmy w pełni zdołali ocenić i godnie Bogu podziękować za to
szczególne dobrodziejstwo Boże, jakim jest wolność ojczyzny i niezależność
Polski. Bodaj czyśmy raczej samolubnie wolności naszej nie wyzyskiwali?
Bodaj czyśmy nazbyt wiele o tym nie myśleli, aby jak najwięcej od postępującej ojczyzny wziąć, ale nazbyt mało o tym, co by ojczyźnie ze siebie dać?
Bodaj czyśmy nie przepomnieli o tym, że daru Bożego i łaski Bożej godnymi się stać potrzeba i czyśmy podczas tego krótkiego czasu niezależnego
bytu już nieraz smutnego nie dali światu zgorszenia przez nasze spory partyjne i nasze waśnie?
Zamiast Polskę budować, to myśmy klasowymi zawiściami raczej ją rozdzierali i ducha jej kurczyli.
Więc doświadczył nas Pan; doświadczył, upokarzając naszą dumę, wstrząsając naszym samolubnym sobkowstwem, trzeźwiąc nas przez grozę położenia, a doświadczył nas na to, abyśmy nazbyt ugrzęznąwszy w ziemi, znowu
się podnieśli i sercem, i wiarą ku Niemu. Doświadczył nas, abyśmy pod przymusem niebezpieczeństwa zagrażającego Polsce to dali naszej ojczyźnie, czegośmy dotąd dać się ociągali lub też poniechali.
W takiej to chwili z głębi naszych serc wołamy do was i odzywamy się do
sumień waszych.
Dajcież ojczyźnie, co z woli Bożej dać jej przynależy. Nie słowem samym,
ale czynem stwierdzajcie, iż ją miłujecie. Godnymi się stańcie najdroższego
daru wolności przez wasze poświęcenie się dla Polski. Poświęcajcie dla niej
wszelkie partyjne zawiści, wszelką żądzę panowania jedni nad drugimi, wszelkie jątrzenia, wszelkie jadowite kwasy, wżerające się w jej duszę i w jej organizm. We wspólnej jej miłości i we wspólnej potrzebie jednoczcie się.
Bądźcie w służbie ojczyzny ofiarni, bo tylko wielką ofiarą okupicie nadal
jej wolność i siłę. Pomnijcie, że czego poniechacie dać z waszych powinności
ojczyźnie, to odbieracie sobie samym i przyszłym pokoleniom. W czym ją
pokrzywdzicie przez wasze samolubstwo, w tym ukrzywdzicie i siebie samych.
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Nie skąpi więc, nie liczący się z każdym wysiłkiem, nie szemrzący na krzyże i znoje, ale hojnymi bądźcie w dawaniu. Dawajcie jej wasze mienie, gdy
was dziś ojczyzna wzywa do pożyczki Odrodzenia. Dajcie jej ofiarę z waszego życia, gdy zagrożona o nią woła. Nie mówimy już nawet o tym, abyście
wszyscy ochotnie stawali do poboru, abyście precz odpychali od siebie płatnych kusicieli, którzy by radzi sił naszych umniejszyć, was w świętym waszym obowiązku zachwiać i przez to wrogowi naszemu zwycięstwo ułatwić.
Nie mówimy już o tym, bo znamy was i wiemy, że się do powinności waszej
jak jeden mąż stawicie.
Ale wzywamy was, abyście też dali zastępy ochotnicze dla ratowania narodu i Polski. W dzisiejszym naszym położeniu, w armii ochotniczej, obok
istniejącego wojska, jest nasza nadzieja i przyszłość. Przez jej szeregi dajemy
wojsku naszemu niezbędne rezerwy: wielkim czynem narodowym rozniecamy ogień zapału w całym społeczeństwie, ożywiamy nowym duchem zwątlałe siły armii, a przed obojętnym światem stwierdzamy, jak godni jesteśmy
tego, aby nas w nierównej walce wspomożono. Skorośmy się rwali do zastępów ochotniczych w 1831 i 1863 roku, mimo że nadziei zwycięstwa, po ludzku mówiąc, nie było, czy byśmy dzisiaj mieli skąpić naszej krwi ojczyźnie już
wolnej, a tylko ciężko zagrożonej?
A z ofiarą całopalną połączcie się dzisiaj wszyscy w modlitwie wspólnej,
gorącej do Pana zastępów.
Potrzeba nam dzisiaj szturm przypuścić do Serca Bożego za naszą ojczyznę.
Jak są stany wyjątkowe w porządku przyrodzonym, tak są też stany wyjątkowe
w porządku nadprzyrodzonym, w którym przez wielki akt i czyn modlitwy
zażegnywa się niebezpieczeństwo i mocą Bożą ratuje się naród nad przepaścią.
Kiedy w ostatniej walce Francji i Anglii z wrogami przyszła chwila krytyczna, w której trudno było odnaleźć połączenie się między wojskami francuskimi a angielskimi, generał, który przybył do kwatery marszałka Francji, Focha,
aby mu wielkie niebezpieczeństwo wskazać, zastał go w jego kwaterze dziwnie spokojnego. Zdumiał się na to i pytał wielkiego wodza: „Cóż my uczynimy teraz?” „Jestem o to spokojny – odrzecze Foch – silnym się dziś czuję,
bo oto w tej chwili cała Francja przyjmuje Komunię Świętą za mnie i armię
moją”. Oby tak samo czuł się spokojnym żołnierz i każdy wódz Polski, czerpiąc ufności i mocy z nadprzyrodzonych wysiłków społeczeństwa. Obyśmy
się tak umieli modlić, jak umiała się modlić Francja. Oby nasi kapłani byli
tak gorliwymi w zachęcaniu do modlitwy, jak byli kapłani francuscy. Ileż to
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razy wyzwali oni do całonocnych adoracji za Francję i sami w nich przewodniczyli. Oby nasi wierni okazali dziś tyle zapału i gorliwości w modlitwie, ile
ich okazała Francja.
Módlmy się więc, trwajmy na modlitwie i wymódlmy ojczyźnie naszej
tryumf i zwycięstwo.
W tym celu wydajemy zarządzenie:
1. Aby co dzień po mszy świętej, a gdzie jest więcej mszy świętych po głównej mszy świętej, w niedziele i święta po sumie – kapłan wraz z ludem odmawiał litanię do Najświętszego Serca Jezusa.
2. Aby w każdy piątek odprawiała się główna msza święta przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, a po mszy świętej odmówiono akt poświęcenia się Sercu Pana Jezusa.
3. Aby w niedzielę po święcie Matki Boskiej Szkaplerznej, to jest dnia
18. lipca, odbyło się, od sumy począwszy aż do końca nieszporów, wystawienie Najświętszego Sakramentu, a wierni zachęceni zostali do adoracji Pana
Jezusa celem uproszenia błogosławieństwa dla ojczyzny i wojska.
4. Aby kapłani zachęcali wiernych do przystępowania do częstej Komunii
Świętej w tym samym celu.
W końcu uznaniu duchowieństwa zostawiamy urządzenie nabożeństw
wieczornych.
W imieniu biskupów polskich:
Edmund kardynał Dalbor, prymas
Aleksander kardynał Kakowski, arcybiskup warszawski
Józef Bilczewski, arcybiskup lwowski obrządku łacińskiego
Józef Teodorowicz, arcybiskup lwowski obrządku ormiańskiego
Adam Stefan Sapieha, książę biskup krakowski
Marian Fulman, biskup lubelski
Henryk Przeździecki, biskup podlaski

Rok 1921
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Druk: „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 11 (1921) nr 7–8, s. 103–104; „Gazeta
Kościelna” 28 (1921) nr 14, s. 185–186.

Naród nasz wskutek wyniszczenia wojennego znalazł się w ciężkim położeniu. Milionom naszego ludu zabrakło chleba i odzieży, dzieciom kropli mleka. Szlachetne narody z Starego i Nowego Świata, bez różnicy religii,
pośpieszyły nam z pomocą. Episkopat polski, przez którego ręce w znacznej mierze przepływa fala datków na naszych głodnych, uważa za obowiązek oświadczyć wszystkim bez wyjątku dobroczyńcom naszym, na pierwszym miejscu Ojcu Świętemu Benedyktynowi XV, następnie szlachetnemu
obywatelowi Ameryki Hooverowi, Genewskiemu Komitetowi Ratowania
Dzieci, Amerykańskiemu Czerwonemu Krzyżowi, Rycerzom Kolumba, a nie
mniej drogim naszym rodakom w Ameryce z księdzem biskupem Rhode’em
na czele i Wydziałowi Narodowemu w Chicago swoją serdeczną, głęboką
podziękę.
Obok obowiązku wdzięczności względem tych wszystkich, co nas ratowali
w naszej biedzie, nie może episkopat polski zapomnieć o innej powinności,
jaka z tytułu urzędu pasterskiego na nim ciąży, obowiązku przestrzegania wiernych przed niebezpieczeństwami grożącymi ich wierze. Niebezpieczeństwa
te zagrażają między innymi ze strony niektórych stowarzyszeń protestanckich, jak: metodystów, adwentystów, anabaptystów, kwakrów, badaczy
Pisma Świętego, a także od naszych nieszczęśliwych odstępców od wiary
91

Listy pasterskie. orędzia, odezwy Episkopatu Polski 1918–1939

ojców, którzy w Ameryce utworzyli tak zwany „Kościół polski niezależny”.
Sekty te, aby mogły znaleźć wśród nieugruntowanych w wierze katolickiej
tym łatwiejsze powodzenie, przychodzą tu i ówdzie potrzebującym z materialną pomocą, zakładają dla polskiej dziatwy szkoły z internatami. Osobno
wspomnieć tu musimy o tak zwanych chrześcijańskich stowarzyszeniach
młodzieży męskiej i żeńskiej, znanych pod nazwą IMCA i IWCA, które swą
humanitarną akcją wśród naszego wojska zjednały sobie zasłużoną sympatię,
jednak pod względem religijnym ideologią swą protestancką przedstawiają
poważne niebezpieczeństwa, zaszczepiają, szerzą bowiem zasady, niezgodne
z nauką Kościoła katolickiego, zasady międzynarodowego, adogmatycznego chrześcijaństwa.
Wobec tych wszystkich niebezpiecznych prądów i objawów episkopat polski zwraca się do duchowieństwa, wiernych, młodzieży z głosem przestrogi
przed szkodliwą dla Kościoła katolickiego działalnością religijną wspomnianych i im podobnych stowarzyszeń protestanckich. Młodzież nasza katolicka winna Chrystusa i życia chrześcijańskiego szukać jedynie w zrzeszeniach
katolickich pod kierownictwem Kościoła katolickiego i łączyć się w związki
międzynarodowe z młodzieżą katolicką innych krajów.
Do całego zaś społeczeństwa zanosi episkopat prośbę o materialne poparcie dla wszystkich zrzeszeń młodzieży stojących na gruncie katolickim, by ją
uwolnić od pokusy szukania pomocy u bogatszych, ale innowierczych stowarzyszeń.
Biskupi przypominamy dalej, iż moralnym prawem naturalnym i chrześcijańskim wzbronione są pod grzechem ciężkim wszelkie tańce niemoralne,
a więc i te, które świeżo przyszły do nas z zagranicy.
Nie możemy też pominąć tej sposobności, żeby nie wyrazić głębokiego
oburzenia na bezbożną modę, która przez stroje kobiet, coraz to mniej zgodne z zasadami przyzwoitości, zmysłowość podnieca i skromności chrześcijańskiej ciężkie przynosi szkody.
Biskupi kilkakrotnie napiętnowaliśmy zarazę anarchii, komunizmu, lichwy,
paskarstwa, strajków nieuzasadnionych, kurczenie miłości ojczyzny do pożytków osobistych i partyjnych. Teraz ponownie głos nasz potępienia podnosimy przeciw tym objawom i nadużyciom i wzywamy społeczeństwo do
zgody obywatelskiej, do oszczędności w życiu codziennym, do przestawania na małym, do pomnożenia pracy, gdyż tylko cnotą powszechną swoich
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dzieci Polska podoła wszystkim państwowym zadaniom i wytrzyma współzawodnictwo z innymi narodami.
W imieniu biskupów polskich:
kardynał prymas Edmund Dalbor

11
List pasterski biskupów polskich do
duchowieństwa i wiernych o małżeństwie


Druk: O małżeństwie. List pasterski biskupów polskich do duchowieństwa i wiernych, czcionkami Drukarni i Księgarni św. Wojciecha, Poznań 1922.

Biskupi polscy duchowieństwu i wiernym pozdrowienie i błogosławieństwo w Panu!
„Małżeństwo sakramentem wielkim jest w Chrystusie i w Kościele” (Ef 5, 32).
„Co Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza” (Mt 19, 6).
Umiłowani nasi w Chrystusie Jezusie!
Prawda to oczywista, stwierdzona doświadczeniem wszystkich ludów i wieków, że tężyzna, bezpieczeństwo, pomyślność narodów i państw zależy przede
wszystkim od zdrowia cielesnego i moralnego rodziny. A że rodziny źródłem,
korzeniem, podstawą jest małżeństwo, więc ostatecznie jakie małżeństwo, taka
rodzina, taki naród, takie społeczeństwo. Skoro tak jest, skoro zdrowie, potęga,
szczęście społeczności ludzkiej bardziej zawisły od czystości, świętości rodziny,
małżeństwa niż od stopnia oświaty, dobrobytu, siły zbrojnej, skoro rozluźnienie węzła małżeńskiego i zwyrodnienie rodziny niemylnie pociąga za sobą
rozkład i zgubę narodu, najsłuszniej należałoby się spodziewać, że prawodawcy, mężowie stanu, uczeni, w ogóle wszyscy, którym zdrowie własnej ojczyzny
jest miłe, wytężą w największej trosce starania, żeby nieustannie wzmacniać
trwałość węzła małżeńskiego, ażeby zachować świętość domowego ogniska.
Tymczasem jesteśmy świadkami zamierzeń, wysiłków wprost przeciwnych, zdążających prawie we wszystkich państwach do odarcia małżeństwa
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z charakteru jego religijnego, do zastąpienia małżeństwa religijnego małżeństwem świeckim, słowem do zepchnięcia urządzenia Bożego w liczbę związków zupełnie świeckich. Zamach ten na świętość małżeństwa jest tylko jednym z objawów walki, którą nieprzyjaciele chrześcijaństwa chcą w ogóle
całe życie społeczności ludzkiej zeświecczyć, a więc oddzielić naukę od religii, obywatela od chrześcijanina, państwo od Kościoła, słowem: zniszczyć
wszelki węzeł łączący stworzenie ze Stwórcą. Za przykładem obcych dają się
także u nas raz po raz słyszeć głosy, jakoby małżeństwo kościelne było instytucją przestarzałą, że prawodawstwo kościelne ogranicza nad miarę swobodę
osobistą jednostek; jakoby nadszedł czas, aby zgodnie z postępem ludzkości
strząsnąć dotychczasowe jarzmo kościelne, stworzyć nowe ustawodawstwo
małżeńskie, czysto świeckie, zapewniając każdemu całkowitą, niczym nieskrępowaną wolność człowieczą, obywatelską.
Że takie głosy dają się słyszeć z ust ludzi niewierzących, jest wprawdzie rzeczą przykrą, ale nie zadziwiającą, natomiast nad wyraz bolesną i niebezpieczną jest rzeczą, że tym złudnym i kłamliwym hasłom dała się opleść, uwieść
nawet część wierzących katolików i ci poczynają się chwiać między prawdą
a fałszem, jak gdyby nie wiedzieli, że gdzie Bóg przemówił i gdzie Kościół
Jego swój stanowczy wyrok wypowiedział, tam nie ma już miejsca na chwianie się, na błędne roztrząsanie.
Na biskupów przede wszystkim – jak przypomniał Leon XIII w swym nieśmiertelnym liście okólnym O małżeństwie * – nałożył Chrystus obowiązek
stróżowania, aby ludowi została zachowana czysta i niepokalana Boża nauka
o małżeństwie. W chwili zatem, w której moce ciemne gotują się, aby zatruć
źródło życia społeczeństwa, poderwać jego korzeń, podkopać nadprzyrodzony fundament życia narodu i państwa, my, biskupi wasi, milczeć nie możemy. W poczuciu naszego obowiązku pasterskiego zwracamy się więc wszyscy
razem do was, drogich synów i córek świętego Kościoła katolickiego, aby we
wspólnym orędziu przypomnieć wam świętość związku małżeńskiego, ostrzec
przed niebezpieczeństwami, które mu zagrażają, wywołać jakby pospolite ruszenie ku jego obronie.
Pragniemy, żeby głos nasz był słyszany wszędzie, w mieście i na wsi, w pałacach i chatach, gdyż dotyczy wszystkich, uczonych i mniej oświeconych,
możnych i słabych, najbogatszych i ubogich.
* Por. Leon XIII, Encyklika o małżeństwie Arcanum divinae sapientiae (10 lutego
1880 r.), „Acta Sanctae Sedis” 12 (1879), s. 400–401.

96

List pasterski biskupów polskich do duchowieństwa i wiernych…

O wasze zbawienie wieczne, Umiłowani nasi, nam idzie! O zdrowie, wielkość, szczęście ojczyzny naszej ziemskiej nam idzie!

I. Świętość małżeństwa
Przenieśmy się myślą w pierwsze dni dziejów ludzkości.
W raju stanął pierwszy człowiek, ozdobiony wszystkimi darami natury i łaski. Zwał świat cały swoją własnością, wszystko, co było na ziemi, wszystko,
co było pod ziemią. Adam nie był jednak całkowicie szczęśliwy. Brakowało
mu towarzyszki. Stwierdziła to Trójca Przenajświętsza, gdy rzekła: „Niedobrze
być człowiekowi samemu. Uczyńmy mu pomoc jemu podobną” *. I wyprowadził Bóg cudownym sposobem z boku mężczyzny niewiastę, złączył
oboje i pobłogosławił, mówiąc: „Roście i mnóżcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie podaną” **. Adam zaś, poznawszy myśl Bożą nad sobą
i nad swoją małżonką, dodał: „Oto kość z kości moich i ciało z ciała mego.
Będzie się nazywała mężowa, bo z męża wzięta jest. Przeto opuści człowiek
ojca swego i matkę, a przyłączy się do żony swej i będą dwoje w jednym
ciele” ***. Taki jest początek małżeństwa. Nie wywodzi się ono tylko z cielesnego popędu ludzkiego ani – jak chcą niektórzy – z woli władzy państwowej, bo ta późniejsza jest od małżeństwa, ale ustanowione zostało bezpośrednio przez Pana Boga równocześnie ze stworzeniem pierwszej pary ludzkiej.
Słowy: „roście i mnóżcie się”, Stwórca przypuścił Adama i Ewę, i wszystkich
małżonków po wszystkie czasy do uczestnictwa w swej mocy twórczej i wskazał
na główny cel małżeństwa, którym jest zaludnianie ziemi i nieba prawdziwymi
czcicielami Boga, a dalej niesienie sobie pomocy w uszlachetnianiu się wzajemnym. W słowach następnych: „Będą dwoje – a nie troje lub więcej – w jednym
ciele” określił Bóg usty Adama istotne przymioty prawdziwego małżeństwa: jedność i nierozerwalność. Na świecie nie ma nic ściślejszego, trwalszego nad łączność członków tego samego ciała. Jeśli więc dwoje przez oddanie wzajemne całej swej osoby stapiają dwa życia w jedno życie, jeśli i między nimi wytwarza się
spójnia na wzór zespołu członków w jednym ciele, to związek ich musi być nieodwołalny, nierozdzielny, nierozerwalny. Moc główna i trwałość tego związku
* Rdz 2, 18.
** Rdz 1, 28.
*** Rdz 2, 23.
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życiowego pochodzi nie z samej woli męża ani z woli jego żony, ale przede
wszystkim z woli Boga. Trzy wole, pamiętać to należy dobrze, weszły w pierwszy związek małżeński w raju i tworzyć odtąd mają każdą następną umowę małżeńską: najświętsza wola Boża, wolna wola mężczyzny i wolna wola niewiasty.
Z tego też powodu, że także, albo raczej przede wszystkim wola Boża wchodzi i umacnia węzeł małżeński, człowiek, który by się odłączył od swej żony,
odłącza się równocześnie od Boga, i niewiasta, która by się odłączyła od swego prawowitego męża, odłącza się równocześnie od Boga, wówczas bowiem
depcą oni już nie prawo czysto ludzkie, ale prawo Boże.
Wreszcie z przytoczonych słów Pana Boga i Adama wynika, że małżeństwo
już jako naturalna umowa współżycia, jako uczestnictwo w twórczym akcie
Bożym od początku swego nie tylko było ważnym urządzeniem społecznym,
ale instytucją religijną, świętą, podległą w swej istocie prawu Bożemu i władzy
religijnej, a nie ustawodawstwu czysto świeckiemu i władzy świeckiej. Takie
przekonanie tkwiło od zarania dziejów w duszy wszystkich ludów, przynajmniej
oświeceńszych, które właśnie dlatego, że uważały małżeństwo za coś wyższego
niż za stosunek i kontrakt czysto przyrodzony, otoczyły akt umowy małżeńskiej
obrzędem religijnym, wzywały nań w modlitwach i ofiarach kapłanów błogosławieństwa niebios, a w dalszym jego istnieniu zabezpieczały mu opiekę prawa.
Związek małżeński pierwszych rodziców w raju miał być wzorem dla
wszystkich następnych małżeństw. Atoli w miarę jak przez grzech zaczęło się
zaciemniać i psuć sumienie ludzkości, zatracała się też u wszystkich narodów
wiedza o pochodzeniu, znaczeniu i przymiotach małżeństwa. Chrystus, który
przyszedł wszystko naprawić, co się skaziło, zepsuło, przyniósł i poniżonemu
małżeństwu ratunek i lekarstwo. Nie odrzucił dawnego, nie ustanowił jakiegoś
całkiem nowego małżeństwa, ale to, które zastał, „nauką swoją oczyścił, od starych pleśni wielożeństwa i rozwodów uwolnił i doprowadził do zacności, jak
było na początku od Boga postanowione”*. Gdy bowiem faryzeusze zwrócili
się do niego z pytaniem: „Czy godzi się człowiekowi opuścić żonę swoją dla
jakiejkolwiek przyczyny?” Chrystus odrzekł: „Czy nie czytaliście, iż Bóg, który stworzył człowieka, mężczyzną i niewiastą stworzył je” ** i dodał: „Dlatego
* P. Skarga, Kazanie II na niedzielę po Trzech Królach, w: P. Skarga, Kazania na niedziele i święta całego roku, cz. 1: Od pierwszej niedzieli adwentu do wtorku świątecznego,
Lwów 1898, s. 80.
** Mt 19, 4.
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opuści człowiek ojca i matkę i złączy się z żoną swoją tak, że dwoje będą jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza” *. Odpowiedzieli Mu faryzeusze: „Dlatego więc
Mojżesz kazał dać list rozwodowy i oddalić żonę?” Odrzekł Jezus: „Mojżesz
dla twardego serca waszego pozwolił wam oddalać żony wasze, z początku
jednak tak nie było. Ja natomiast powiadam wam: wyjąwszy wypadek rozpusty, kto by oddalił żonę swoją, a pojął inną, cudzołoży, a kto by tak oddaloną
pojął, cudzołoży” **.
W Starym Zakonie, który był tylko wstępem do społeczności religijnej doskonałej, rozwody były dopuszczone, zwłaszcza gdy niewiasta złamała wiarę
małżeńską. W Nowym Zakonie, który jest postępem i zakonem najwyższej
doskonałości religijnej, moralnej, pozwolenie to zostało raz na zawsze odwołane, zniesione przez Boga Człowieka, Najwyższego Prawodawcę. Dozwolonym
w razie cudzołóstwa jednego z małżonków jest odtąd tylko rozdział od łoża
i stołu, czyli od współmieszkania. Sam węzeł małżeński między tymi rozdzielonymi trwa jednak dalej i stąd wszelkie zawarcie nowego związku jest bezwzględnie wykluczone. Że Chrystus istotnie mężowi, który doznał zdrady ze
strony swej żony, pozwala tylko na rozdział od łoża i stołu, a nie na rozwód
w ścisłym tego słowa znaczeniu, wynika z oświadczenia, że gdyby tenże mąż
po odepchnięciu żony wiarołomnej połączył się z inną niewiastą, to ten drugi związek nie byłby dozwolonym małżeństwem, ale związkiem nieprawym,
cudzołożnym. Tak samo odepchniętej z powodu wiarołomstwa niewieście
nie wolno za życia jej męża wyjść za innego: gdyby mimo zakazu Chrystusa
ktoś inny z nią się połączył, związek ich byłby również tylko związkiem cudzołożnym. Tak, a nie inaczej, pojęli naukę Chrystusa Apostołowie, która
także była dla nich nowością, bo i oni, tak jak wszyscy żydzi, byli wychowani
w mniemaniu, że przynajmniej cudzołóstwo, popełnione przez jedną ze stron,
wystarczy do zerwania węzła małżeńskiego. Dali też wyraz swoim zapatrywaniom, występując z uwagą: „Jeśli tak ma się sprawa mężczyzny z niewiastą,
lepiej się nie żenić” ***. Mimo tych obaw Apostołów Chrystus, zawsze zresztą
skory do sprostowania wszelkiego błędnego rozumienia swej nauki, nic z ogłoszonego nowego ustawodawstwa małżeńskiego nie odwołał, ale przeciwnie,
* Mt 19, 5–6.
** Mt 19, 7–9.
*** Mt 19, 10.

99

Listy pasterskie. orędzia, odezwy Episkopatu Polski 1918–1939

z całą Bożą powagą podtrzymał swój wyrok: „Ktobykolwiek oddalił żonę swoją i pojął inną, cudzołoży z nią. A gdyby żona opuściła męża swego i wyszła
za innego, również dopuszcza się cudzołóstwa” *. Za Chrystusem głosi św.
Paweł: „Żona związana jest prawem, póki mąż jej żyje, a jeśliby mąż jej umarł,
wolna jest” **.
Chrystus nie tylko przywrócił małżeństwu jego pierwotną jedność i nierozerwalność. Uczynił daleko więcej. Postanowił, że małżeństwo między
chrześcijanami ma być urządzone na wzór jego cudownego, tajemniczego zjednoczenia się z Kościołem. Tajemnicze, nadprzyrodzone połączenie
Chrystusa z Kościołem, Kościoła z Chrystusem dokonywa się przez łaskę,
przez miłość nadprzyrodzoną, która sprawia, że dwoje, Chrystus i Kościół,
stają się jakby jednym ciałem. Więc i zjednoczenie się mężczyzny z niewiastą w małżeństwie chrześcijańskim, jeśli ono ma rzeczywiście być obrazem, znakiem, naśladowaniem zaślubin Chrystusa z Kościołem, z duszami
w Kościele, musi dokonywać się przez łaskę, przez miłość nadprzyrodzoną,
Bożą. Innymi słowy: podstawą związku małżeńskiego musi być trwała łaska
poświęcająca. Trwałej łaski Bóg udziela przez sakramenta, więc też Chrystus
wyniósł małżeństwo chrześcijańskie do godności jednego z sakramentów
Nowego Zakonu. I w tym spoczywa istotna, zasadnicza różnica między małżeństwem przedchrześcijańskim a chrześcijańskim. Tamto było związkiem
religijnym, ale niedającym z siebie łaski, nasze jest związkiem świętym, nadnaturalnym, dającym łaskę. Że Chrystus istotnie przemienił dawną naturalną umowę małżeńską w sakrament, wynika ze słów św. Pawła, który w liście
do Efezjan przywodzi małżonkom na pamięć obowiązek, iż mają się nawzajem miłować taką miłością, jaką Chrystus kocha swój Kościół, a Kościół
miłuje Chrystusa, a potem kończy: „Sakrament to wielki jest, a ja mówię
w Chrystusie i Kościele” ***. Apostoł zwie tu małżeństwo nie tylko sakramentem, ale sakramentem wielkim, czyli tajemnicą wielką, jako obraz, odblask
rzeczy tajemniczej, wielkiej, największej, mianowicie połączenia Chrystusa
przez węzeł łaski w miłości nadprzyrodzonej z Kościołem swoim świętym;
niemniej i dlatego, że małżeństwo w sobie jest prawdziwym sakramentem, to
jest nie tylko znakiem łaski, ale źródłem łaski. Tak rozumieli i tak wykładali
* Mk 10, 11–12.
** 1 Kor 7, 39.
*** Ef 5, 32.
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słowa Apostoła ojcowie święci, sobory powszechne, taka jest zgodna nauka
Kościoła zachodniego i wschodniego.
Zwróćcie jeszcze raz uwagę, Umiłowani nasi, na przywiedzione dopiero słowa św. Pawła. Nie mówi on, że w małżeństwie jest sakrament, że Chrystus dodał do dawnego naturalnego kontraktu małżeńskiego sakrament, ale że samo
małżeństwo chrześcijańskie jest sakramentem. Okoliczność to ogromnej wagi
w swych następstwach. Jeśli bowiem samo małżeństwo jest sakramentem, to
nie można, nie wolno między chrześcijanami umowy, którą oblubieńcy wyrażają obopólną zgodą na pożycie małżeńskie, oddzielać od sakramentu małżeństwa. Znaczy to, iż nie innym aktem tworzy się kontrakt małżeński, a innym sakrament, ale jednym i tym samym nieoddzielnym czynem, w jednej
i tej samej chwili dokonywa się umowa i sakrament, tak, że bez ważnej umowy małżeńskiej nie istnieje sakrament i na odwrót, skoro umowa małżeńska
jest ważna, tym samym jest ważny sakrament. Zatem szafarzami, twórcami
umowy i sakramentu sami są narzeczeni. Wymieniając zgodę na pożycie małżeńskie, udzielają oni sobie równocześnie nawzajem sakramentu. Wielka tedy
jest w chrześcijaństwie godność oblubieńca i oblubienicy. W nich, ponieważ
obowiązki małżeńskie są pewnego rodzaju świętą służbą Bożą, mającą dostarczać Kościołowi „obywateli świętych i domowników Boga”, przebywa i działa w szczególniejszy sposób w chwili zawierania małżeństwa i w ciągu całego
pożycia małżeńskiego owe kapłaństwo początkowe i władza kapłańska początkowa, której wedle świadectwa św. Piotra * każdy wierny w pewnej mierze staje się uczestnikiem przez chrzest święty. Kapłan właściwy potrzebny jest
z woli Bożej, wyrażonej usty Kościoła, przy zawieraniu małżeństwa, ale tylko
jako pierwszy urzędowy świadek, jako przedstawiciel Chrystusa, który niewidzialny wplata dłoń swoją w ręce oblubieńców i który sam jeden łaską swoją
umowę przenika, ostatecznie zatwierdza, umacnia, uświęca. Potwierdzenie
tej nauki znajdujecie, Umiłowani nasi, także w obrzędzie, w rocie przysięgi, którą spełnia się sakrament małżeństwa. Mówi tam narzeczony: „Ja biorę sobie ciebie za małżonkę i ślubuję ci miłość, wiarę i uczciwość małżeńską,
a iż cię nie opuszczę aż do śmierci”. Podobnie wyraża narzeczona swoją zgodę
na pożycie małżeńskie. Kapłan dodaje tylko: „Was, którzyście tu obecni, biorę sobie na świadectwo, abyście świadczyli o niniejszym małżeństwie między
osobami tymi prawnie zawartym i od Kościoła potwierdzonym”. Następnie
* Por. 1 P 2, 5.
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kapłan modli się: „Których więc Bóg połączył, człowiek niechaj nie rozłącza.
I dlatego małżeństwo między wami zawarte, ja powagą Kościoła potwierdzam i błogosławię”. W modlitwie tej Kościół przypomina, że jak pierwszego małżeństwa w raju, tak bardziej jeszcze każdego chrześcijańskiego małżeństwa głównym twórcą jest Bóg. Trzy wole, mówiąc dokładnie, tworzą także
w Nowym Testamencie małżeństwo: najświętsza wola Chrystusa, wola mężczyzny i wola niewiasty. Mąż więc, który by usiłował oderwać się od swojej prawowitej żony, odrywałby się tym samym od Chrystusa, depcąc Jego
prawo o nierozerwalności sakramentu małżeństwa, tak samo żona, która by
oderwała się od męża, z którym Chrystus związał ją sakramentem, odłączyłaby się równocześnie od Chrystusa.
I to jeszcze podnieść należy, że gdy każdy inny sakrament w chwili udzielania go przynosi łaskę tylko jednej duszy, sakrament małżeństwa udzielany,
spełniany równocześnie przez dwie osoby, przynosi łaskę trwałą równocześnie dwom duszom, żeby je Bogu, w Chrystusie, uczynić jedną duszą.
Gdy idzie o bliższe określenie natury łaski sakramentalnej małżeństwa, to
wedle orzeczenia Soboru Trydenckiego jest to łaska, która udoskonala naturalną miłość, aby była podobna do owej, którą Chrystus kocha swój Kościół;
dalej ściślej kojarzy, utrwala węzeł małżeński, a także poświęca męża i żonę
na sługi Boga, mające wedle Jego woli i zarządzenia napełniać niebo i ziemię wciąż nowymi braćmi Chrystusa. Nie znaczy to, jakoby łaska wyzwalała zmienne serce ludzkie z wszystkich jego przywar, kaprysów, słabości, jakoby zdejmowała z małżonków wszystkie trudy, ciężary życia małżeńskiego;
nie – tego nie czyni, to nie jest jej celem, ale uszlachetnia, wywyższa ona serca, dusze, dając im siły nadprzyrodzone do walki życiowej, do poświęcenia
się wzajemnego co dzień i zawsze aż do śmierci.
W szczególności łaska sakramentalna czyni miłość mądrą i oświeconą, wskazując, iż rychło przemija uroda cielesna, a godna szacunku, pożądania jest
jedynie urobiona na wzorze doskonałości Bożej piękność moralna, składająca się z prawdy i cnoty, z ofiary, ze spełniania z miłości ku Bogu wszelakiego
obowiązku wobec współmałżonka i dzieci. Światłość ta, mądrość wniesiona w miłość, rozbudza w mężu rodzaj świętej namiętności, żeby żonę swoją
uczynić coraz piękniejszą tą niestarzejącą się nigdy pięknością Bożą; w żonie
roznieca świętą troskę, żeby męża upodobnić coraz bardziej do Chrystusa;
w obojgu rozpala święte współzawodnictwo, żeby w dzieciach swoich urobić, wychować przede wszystkim obywateli nieba.
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Łaska czyni miłość sprawiedliwą, wierną, cierpliwą, miłosierną. Nikt
na świecie nie jest bez wady. Mają je też oboje małżonkowie. Łaska jednak sprawia, że każdy z małżonków widzi w pierwszym rzędzie swoje własne ułomności, a w następstwie tłumi cisnące się na usta wymówki, podaje uniewinnienia, rodzące się w sercu wyrzuty przemienia w dobre rady.
„Doskonałością człowieka – powiada św. Franciszek Salezy – jest miłość,
doskonałością miłości jest ofiara”. Łaska czyni miłość wielkoduszną, ofiarną. Sprawia ona, że gdy który z małżonków doznał w małżeństwie zdrady, sam mimo to zostaje nadal uczciwym, szlachetnym, gdy niewinnie został posądzony o wiarołomstwo i potępiony, nie gorzknieje, nie złorzeczy,
ale błogosławi; gdy został odepchnięty i gdy wszystkie jego próby zbliżenia się zlekceważono, idzie dalej drogą dobroci, czystości, wierności; gdy
wreszcie doczekał się, że skruszona druga strona powraca do niego, nie mści
się, ale jak Jezus ma dla nawróconego na resztę dni i godzin jedynie czułości ludzkie i miłosierdzie boskie. A jeśli zajdzie potrzeba, wyda też z miłości, jak Chrystus, życie swoje w ofierze – mąż za żonę, żona za męża,
oboje za dzieci.
Takie światła i takie siły mieszczą się w łasce sakramentu małżeństwa.
Trzeba je tylko umieć i chcieć wydobyć, przejąć, zużytkować, do dna, do
końca wyzyskać!
Małżeństwo między chrześcijanami jest sakramentem. Zarząd nad sakramentami oddał Chrystus wyłącznie Kościołowi. Kościół tedy, tak jak sam
określa, co należy do szafarstwa, ważności chrztu, bierzmowania, Eucharystii,
tak też sam jeden określa, kto może przyjąć sakrament małżeństwa, czego
trzeba ze strony oblubieńców, żeby ich umowa była ważnie zawarta, sakrament spełniony, przyjęty. Tak samo, skoro straż nad małżeństwem została
powierzona Kościołowi, i nie tylko w chwili zawarcia, ale na cały czas istnienia sakramentu, jeden tylko Kościół ma rozsądzać według wskazań Ewangelii
spory dotyczące istoty, ważności sakramentu małżeństwa. Prawa kierowania
sakramentem, rozsądzania spraw dotyczących węzła małżeńskiego władza
duchowna, kościelna, ponieważ otrzymała ją wyłącznie dla siebie, nikomu
nie może odstąpić. Jeśliby bowiem Kościół zezwolił władzy świeckiej na rządzenie sprawami czysto duchownymi, nie spełniłby swego świętego posłannictwa, zdradziłby Boga i wiernych. Nie wyklucza przez to Kościół władzy
świeckiej, bynajmniej, od zajmowania się sprawami łączącymi się z małżeństwem. Wie bowiem dobrze, że małżeństwo zaczątkiem jest rodziny i samej
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społeczności świeckiej, że zatem państwu wiele zależy na uregulowaniu małżeństwa, od którego zwisł jego byt, istnienie. Wie Kościół, że także władza
świecka jest od Boga i że sam Chrystus kazał oddać państwu, co jest państwa.
Ale ta władza państwowa dlatego właśnie, że jest świecka, może odnosić się
i w samej rzeczy dotyczy jedynie okoliczności, stosunków natury ściśle doczesnej, świeckiej, jakimi są uregulowanie praw majątkowych, dziedziczenia,
opieka nad dziećmi, pozwolenia dla niepełnoletnich. W tych i podobnych
słusznych wypadkach chrześcijanin winien się poddać w sumieniu ustawodawstwu państwowemu.
W poświadczeniu, że władza prawodawcza i sądownicza w rzeczach dotyczących ważności węzła małżeńskiego wyłącznie do niego należy, zaprowadził Kościół od początku własne ustawodawstwo małżeńskie, przeciwne
w wielu rzeczach żydowskiemu i rzymskiemu, a cesarze rzymscy, przyjąwszy chrześcijaństwo, zmienili z czasem prawo rzymskie w myśl prawa
kościelnego.
I tak dla dobra władzy duchownej i świeckiej, dla spokoju i szczęścia społeczeństwa powinno było pozostać na całą przyszłość.

II. Niebezpieczeństwa zagrażające małżeństwu
Najmilsi w Panu!
Przywiedliśmy na pamięć katolicką prawdę, wedle której ważnie zawarte
małżeństwo, dlatego iż między chrześcijanami jest sakramentem, nie może
być unieważnione, rozerwane i podlega we wszystkim, co odnosi się do węzła małżeńskiego, prawu kościelnemu.
Teraz rozpatrzmy niebezpieczeństwa, zagrażające małżeństwu chrześcijańskiemu.
Pierwszym niebezpieczeństwem są tak zwane śluby cywilne, czyli czysto
świeckie. Ślub w ścisłym słowa znaczeniu cywilny spełnia się, jeśli mężczyzna i niewiasta, którzy są ochrzczeni, wypowiadają swą zgodę na pożycie
małżeńskie wyłącznie przed ustanowionym przez władzę państwową urzędnikiem świeckim.
W różnych państwach różne są sposoby, czyli formy ślubów cywilnych.
W jednych istnieje tak zwana forma przymusowa, obowiązująca wszystkich poddanych tak, że tylko to małżeństwo jest uważane przez państwo
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za ważne i tylko temu przysługuje obrona ze strony władzy państwowej, które zostało zawarte w sposób przepisany przez władzę świecką przed urzędnikiem świeckim.
Inne państwa zaprowadziły tak zwaną formę dowolną, wedle której władza świecka zostawia narzeczonym do woli, czyli do wyboru, czy chcą zawrzeć ślub przed urzędnikiem świeckim, czy też przed kapłanem, i uznaje
obie praktyki za równie ważne wobec swojego ustawodawstwa świeckiego.
Jeszcze inne rządy wprowadziły formę nazwaną warunkową, to jest niby
z konieczności, na podstawie której władza państwowa ofiaruje, daje przez
swojego urzędnika ślub tym wszystkim, którym władza duchowna go odmawia dla zachodzącej między oblubieńcami przeszkody kościelnej, przez
władzę świecką nieuznanej.
Już mieliśmy w różnych naszych dzielnicach pod dawniejszymi zaborami jedną czy drugą formę wymienionych ślubów cywilnych. Było to wielkie
zło, ale zostawała nam przynajmniej pociecha, że to rząd obcy, nieprzyjacielski, a nie nasz własny, niegodziwe te ustawy przemocą nam narzucił. Dziś
rzecz tym smutniejsza, że właśni bracia, że niektórzy nasi rodacy gotują się
polskimi głosami w sejmie polskim małżeństwo chrześcijańskie zeświecczyć,
czyli śluby cywilne w społeczeństwo nasze katolickie wprowadzić. Ich zdaniem umowa małżeńska nie jest niczym innym, jak aktem prawnym obywatelskim, czyli czysto świeckim kontraktem współżycia między mężczyzną
a niewiastą, i jako taka podpada na równi z każdym innym cywilnym kontraktem pod ustawodawczą i sądowniczą władzę państwową. Państwo tym
samym bez oglądania się na władzę kościelną postanawia warunki, pod jakimi poddani jego zawierać mogą ważne małżeństwo, a niemniej określa
swój własny sposób, czyli formę umowy małżeńskiej, i wyznacza własnego
urzędnika do przyjmowania od narzeczonych roty ślubnej. Charakteru religijnego, sakramentalnego nieprzyjaciele kościelnego małżeństwa nie uznają albo – o ile mu nie zaprzeczają – to sakrament ma w każdym razie być
czymś różnym od właściwej umowy małżeńskiej, mianowicie jedynie ozdobą, zasadzającą się na błogosławieństwie kapłana, dodaną do zawartego już
lub mającego się zawrzeć wobec świeckiego urzędnika małżeństwa. Ci ostatni, co jeszcze uznają, że małżeństwo chrześcijańskie jest sakramentem, dodają: nie mamy nic przeciw temu, żeby wszyscy, co wierzą, że małżeństwo
jest sakramentem, udawali się po sakrament do kościoła, ale ślub kościelny nie ma wobec państwa żadnego prawnego znaczenia; aktem prawnym,
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państwowym jest jedynie oświadczenie zgody na współżycie małżeńskie wobec urzędnika państwowego.
Prawy katolik wie, co sądzić o tych twierdzeniach, zamierzających rozdzielić
umowę małżeńską od sakramentu małżeństwa, obywatela od chrześcijanina.
Nieprawdą jest, iż można, jeśli idzie o chrześcijan, oddzielać kontrakt od
sakramentu, gdyż umowa dokonywa się tylko razem z sakramentem, a sakrament tylko z kontraktem i przez kontrakt.
Nieprawdą jest, że szafarstwo, zarząd małżeństwa między chrześcijanami
należy do państwa tak, żeby władza świecka miała moc przepisywania, określenia tworzącej małżeństwo formy ślubnej i ustanowienia przeszkód unieważniających małżeństwo wbrew zasadom Ewangelii i woli Kościoła.
Nieprawdą jest, że władza świecka ma moc, choćby razem z Kościołem
i obok Kościoła, określać, co należy do istoty i ważności węzła małżeńskiego.
Małżeństwo między chrześcijanami jest sakramentem. Władza i zarząd nad
sakramentami należą wyłącznie do Kościoła. Sam tedy i tylko sam Kościół
określa formę ślubną. Taka jest ogólna zasada ewangeliczna. Prawo zaś obowiązujące Kościoła katolickiego stanowi, że narzeczeni katoliccy, dalej narzeczeni, z których jeden jest katolikiem, drugi niekatolikiem, mają zgodę
na pożycie swoje małżeńskie zeznawać, objawiać przed kapłanem. Gdyby
narzeczeni nie zastosowali się do tego rozkazu Kościoła, wydanego w imię
Chrystusa dla dobra małżonków i społeczności ludzkiej, i wybrali sobie samą
czysto świecką formę, to rzekome ich małżeństwo nie jest sakramentem ani
nawet prawdziwym, ważnym kontraktem małżeńskim. Zwolnienie od tego
prawa może dać znowu jedynie Kościół. Daje on je też, gdy zachodzi niebezpieczeństwo śmierci czy mężczyzny, czy niewiasty, którzy chcą się połączyć węzłem małżeńskim, a kapłan nie może jawić się na czas jako urzędowy
świadek, a także gdy przewiduje się, że narzeczeni mimo najlepszej woli nie
będą w stanie w ciągu miesiąca odnieść się do właściwego proboszcza ani do
innego kapłana katolickiego *.
Skoro więc u chrześcijan nie wolno rozdzielać kontraktu małżeńskiego od
sakramentu ani człowieka dzielić, przepoławiać na obywatela i chrześcijanina, gdy nie godzi się Kościołowi władzy nad sakramentami w żadnym wypadku odstąpić państwu, to rzecz oczywista, że władza świecka nie może, nie
* Szczegółowe przepisy Kościoła co do formy zawierania małżeństwa mieszczą się
w Kodeksie prawa kanonicznego ogłoszonego przez Benedykta XV w kanonach 1094–1099.
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ma prawa w jakiejkolwiek formie zaprowadzać ślubów czysto cywilnych dla
swoich chrześcijańskich poddanych. Każda bowiem forma ślubu cywilnego
jest w sobie zła, bezbożna, gdyż albo zaprzecza wprost ważności małżeństwa
zawartego w kościele, albo stawia na równi sakrament małżeństwa z ugodą
małżeńską, wyrażoną wyłącznie przed urzędnikiem świeckim.
Oto kilka urzędowych i najbardziej stanowczych orzeczeń najwyższej
Władzy Nauczycielskiej Kościoła.
Każde między chrześcijanami prawnie zawarte małżeństwo – orzekł Pius IX,
a za nim Leon XIII – jest sakramentem i nic bardziej prawdziwie się nie sprzeciwia nad twierdzenie, że sakrament jest jakąś ozdobą przydaną, która może
być odłączona i oderwana według upodobania ludzi. Gdy w roku 1852 w parlamencie sardyńskim uchwalono zaprowadzenie ślubów cywilnych, Pius IX
przypomniał uroczyście, że „związek małżeński między chrześcijanami staje
się prawnym jedynie za pośrednictwem sakramentu małżeństwa, a poza sakramentem jest niczym innym jako konkubinatem” *. Leon XIII zaś pisze
w swej encyklice O małżeństwie odnośnie do ślubów cywilnych, co następuje:
„Wszyscy dobrze wiedzieć powinni, że każdy związek mężczyzny i niewiasty
między wiernymi, poza sakramentem zawarty, nie ma mocy i podstawy prawowitego małżeństwa; że chociażby związek nawet według ustaw państwowych został uskuteczniony, to nie może mieć większego znaczenia nad obrzęd
lub zwyczaj prawem świeckim wprowadzony. Prawo świeckie tylko te małżeńskie sprawy układać i urządzać może, które należą do zakresu świeckiego,
a które jedynie wtedy powstać mogą, kiedy istnieje rzeczywista i prawowita
ich podstawa, to jest prawny węzeł małżeński” **.
Może to stanowisko Kościoła, określające czysto świeckie małżeństwa między chrześcijanami jako konkubinaty, czyli jako małżeństwa nieprawe, dzikie,
a dzieci zrodzone z takich związków jako nieprawe, może to stanowisko być
komuś niedogodne, bolesne, przykre, ale darmo. Jeśli kto, to Kościół, nauczyciel i stróż prawdy religijnej, winien z obowiązku swojego i dla dobra społeczeństwa każdą rzecz nazwać właściwym jej imieniem. Prawda nade wszystko!
Drugim niebezpieczeństwem, zagrażającym małżeństwu chrześcijańskiemu, jest uchwalona już w niektórych krajach, a także u nas przez ludzi
* Pius IX w piśmie do króla Wiktora Emanuela, 9 września 1852 r., w: Codicis iuris
canonici fontes, a cura di. P. Gasparri, vol. 2, Romae 1924, s. 869 (nr 515).
** Leon XIII, Encyklika O małżeństwie Arcanorum divinae sapientiae, dz. cyt., s. 400.
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wolnomyślnych, niewierzących lub w błąd wprowadzonych przygotowana
ustawa o rozwodach. Wedle tego prawa może państwo, z powodów przez
siebie za słuszne uznanych, rozwiązać małżeństwa – zawarte w kościele lub
tylko wobec urzędnika świeckiego – i pozwolić obu stronom na nowy związek małżeński. Władzę swoją do udzielania rozwodów opiera państwo na założeniu, że kontrakt małżeński jest umową obywatelską, równą każdej innej umowie cywilnej, a jako taki przez władzę cywilną, która go przyjęła do
wiadomości, uprawniła, zatwierdziła, może też na staranie stron być rozerwany, unicestwiony.
Potrzebę wprowadzenia rozwodów uzasadniają niektórzy przedstawiciele
władzy państwowej tym, że prawo małżeńskie katolickie, odmawiając rozwodu, gwałci prawa natury ludzkiej, przynosi szkodę moralności publicznej,
słowem, przeciwne jest postępowi, duchowi czasu, rozumowi.
Odpowiedź ogólna na te zarzuty nie jest trudna. Co Bóg, nieskończony
Rozum, postanowił, nie może być sprzeczne ze stworzonym rozumem ludzkim, co Miłość nieskończona przykazała, nie może być niewykonalne dla jednostek, szkodliwe dla całej społeczności ludzkiej. Prawdą jest tylko, że Bóg
nałożył na stworzenie rozumne także obowiązki trudne, ale to Mu wolno
czynić dla większej chwały swojej i dla większego dobra ludzkości, zwłaszcza że łaską swoją ułatwia spełnianie tych obowiązków i że sam dał wprzód
przykład największego poświęcenia się dla swojego stworzenia. Takim obowiązkiem trudnym jest też niekiedy powinność dochowywania trwałej miłości małżonkowi niewiernemu, ale obowiązek ten może i musi być święcie
spełniony dla dobra duchowego małżonków i całego społeczeństwa.
Nie przestajemy jednak, Najmilsi w Chrystusie, na tym ogólnikowym odparciu zarzutów, lecz przynajmniej najgłówniejsze z nich zbadamy i ocenimy dokładnie i szczegółowo tak ze stanowiska wiary, jak i czystego rozumu.
Każdy człowiek, głoszą zwolennicy rozwodów, ma prawo do szczęścia.
Zaprzeczyć mu tego szczęścia znaczy zadać gwałt jego naturze ludzkiej.
Otóż prawdą jest, że każdy człowiek ma prawo do szczęścia. Włożył w naturę ludzką pragnienie szczęścia, a więc i prawo do niego, sam Bóg. Więc też
winno ono być zaspokojone. Ale jest szczęście i szczęście. Najprawdziwszym,
pełnym szczęściem jest dopiero szczęśliwość w drugim życiu, która polega
na oglądaniu, posiadaniu, na najściślejszym zjednoczeniu i jakby węźle małżeńskim z Trójcą Przenajświętsza, Wiekuistą Prawdą, Nieskończoną Dobrocią,
Miłością, Nieskończonym Pięknem. I tego szczęścia każdy, byle chciał, może
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stać się uczestnikiem. Na ziemi jest tylko jedno szczęście prawdziwe, szczęście, które płynie ze świadectwa sumienia, iż wszystkie nasze obowiązki wobec Boga, siebie, ludzi, wypełniliśmy jak najlepiej. I to szczęście dostępne
jest każdemu. Poza tym na tym świecie są już tylko szczęścia cząstkowe, raczej przyjemności i przyjemnostki aniżeli szczęścia. Takim szczęściem dodatkowym, cząstkowym jest zdrowie, jest majątek, jest dobre imię, jest też
dobrane małżeństwo. Tego szczęścia dodatkowego już nie każdy musi dostąpić i jak doświadczenie pokazuje, nie każdy je też osiąga, gdyż znachodzą
się miliony ludzi, którzy nieraz bez własnej winy są chorzy, biedni, kalecy,
a więc nieszczęśliwi. Jest to z pewnością smutne i bolesne, ale tego żadna siła
ludzka, żadne prawo ludzkie w całości nie zmieni, nie usunie. Chrześcijanin
wierzący znajduje wyjaśnienie tej smutnej rzeczywistości w nauce Chrystusa,
że to życie jest tylko próbą, po której, jeśli wypadnie wedle woli Bożej, poszkodowany otrzyma najpełniejsze odszkodowanie w niebie.
W szczególności co do małżeństwa, jeśli niektórzy nie znaleźli w nim spodziewanego szczęścia, wina to ich własna, bo od początku byli niegodni małżeństwa. Związali się z sobą na oślep, nieraz nawet ze złą wiarą, z uczuciem
kłamanym, pod wpływem chwilowego szału albo niskiego interesu. Uklękli
wprawdzie po błogosławieństwo Kościoła, ale że pozostawali w grzechach, zamiast błogosławieństwa ściągnęli na siebie karę Bożą. W ostatnich zwłaszcza
latach zawarto wiele takich małżeństw, do których bez przesady zastosować
można słowa mędrca Pańskiego: „Mężczyzna ledwie zoczył zalotną niewiastę, a już poszedł za nią, jak wół, gdy go na rzeź wiodą i jak baran podskakujący, nie wiedząc, że do powroza głupiego ciągną… A niewiasta ledwie kilka spojrzeń zamieniła z mężczyzną, a już poszła za nim, jak owca na zabicie,
a oboje rzucili się lekkomyślnie w sieć, jak ptak leci w sidła niebaczny, że tam
znajduje nieomylną zgubę” *. Niebaczni ci twórcy swej niedoli najmniej mają
prawa domagać się, żeby Kościół, jakby w nagrodę ich lekkomyślności, deptał święte prawo o nierozerwalności małżeństwa.
Są także inne małżeństwa nieszczęśliwe, mimo że oblubieńcy przystąpili
do ślubu z dobrą wolą i z pragnieniem nie tylko znalezienia szczęścia, ale
i uszczęśliwienia osoby umiłowanej. Z czasem przekonali się bowiem, a więcej jeszcze wmówili w siebie, że są zbyt odmiennego usposobienia, a ponieważ nie chcą sobie czynić ustępstw, przychodzi najpierw do słów gorzkich,
* Pror. Prz 7, 10–23.
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potem do brutalności, tak że dom przemienia się w piekło. Wie o tych małżeństwach Kościół i współczuje z nimi całą duszą, zwłaszcza ze stroną niewinną. Dawny pisarz kościelny Tertulian określił je trafnie jako „tajemne, sekretne męczeństwa w czterech ścianach domu”. Także nasz Piotr Skarga przede
wszystkim takich mężów, takie żony ma na myśli, kiedy mówi, że w małżeństwie jest „sześć beczek gorzkiej wody, które małżonkowie pić muszą” *.
Choć nie z własnej tylko winy nieszczęśliwi, jednak i ci o rozwodzie myśleć nie mogą. Kościół im go nie da, bo co raz Bóg złączył, Kościół rozłączyć
nie ma mocy, uzyskany zaś od władzy świeckiej rozwód cywilny niedoli nie
usunie, szczęścia upragnionego im nie przyniesie, gdyby zaś weszli w nowe
związki małżeńskie, jeszcze w większe, najprawdziwsze pogrążą się nieszczęście. Jeśli bowiem zachowali choćby iskierkę wiary, to gdy szał minie, gdy
głos rozumu spod namiętności na wierzch się wybije, sumienie wciąż ich nękać, wciąż wyrzucać im będzie, że podnieśli bunt przeciw Bogu, że odpadli
od jego Kościoła, że wyłączyli się od przyjmowania sakramentów, że nawet
w godzinie śmierci nie otrzymają rozgrzeszenia, chyba że nieprawy związek
rozerwą, dane zgorszenie naprawią.
Niech nieszczęśliwi ci małżonkowie nie rozwodzą żalów, że Kościół, żądając, aby w cichości dźwigali brzemię małżeńskie, domaga się od nich ofiary
nad siły. Prawda, że jest to ofiara, ale pojęcie ofiary nie jest dla prawdziwego
katolika nowiną. Religia nasza święta cała jest religią ofiary. „Jeśli kto chce
za Mną iść – powiedział Chrystus – niech sam siebie zaprze, weźmie krzyż
swój, naśladuje Mię” **. Wskazanie to odnosi się także do wszystkich małżonków. Trochę zresztą dobrej woli, a muszą ci małżonkowie przyznać, iż są
na świecie ofiary daleko większe nad urojony czy rzeczywisty krzyż małżeński, a przed którymi mimo to człowiekowi szlachetnemu cofać się nie wolno. I tak, gdy ojczyzna jest w niebezpieczeństwie, wszyscy dorośli z obowiązku stanąć muszą w jej obronie i wytrwać na posterunku do końca. A nawet
ochotnikom, gdy raz zaprzysięgli wierność sztandarowi narodowemu, nie
wolno już rzucać broni, rozgrzeszać się wymówką, że ofiara jest nad ich siły,
choć rzeczywiście jest ona nieraz nad siły ludzkie. Zdarza się bowiem, że wielu z tych bojowników traci na zawsze zdrowie, wielu wraca z wojny do domu,
do żony, do narzeczonej kalekami, niezdolnymi bez swojej winy do pożycia
* P. Skarga, Kazanie na II niedzielę po Trzech Królach, dz. cyt., s. 87.
** Mt 16, 24.
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małżeńskiego, do zawarcia w ogóle związku małżeńskiego. Jeśli kto, to ci mieliby pierwsi prawo narzekać na przykazanie Boże i ludzkie, które każe nawet życie poświęcić dla całości ojczyzny, a jednak i tym wielkim i największym ofiarnikom, ofiarom narzekać, złorzeczyć Bogu i ojczyźnie nie wolno.
Gdyby im kiedy przyszła taka myśl, gdyby to w chwili pokusy, małoduszności uczynili, od razu zmaleliby w oczach ludzi uczciwych, a nawet ściągnęliby na siebie pogardę narodu.
Kontrakt małżeński, podnoszą obrońcy rozwodów, jest wynikiem wolnej woli stron, zawierających małżeństwo. Dwie wole, które dobrowolnie
się związały, mogą równie dobrze wspólną zgodą rozwiązać się i nowe węzły
małżeńskie zadzierzgnąć.
Wole oblubieńców są wolne, odpowiada rozum oświecony wiarą, ale tylko przedtem, nim się związały. Kościół broni też troskliwie tej wolności, zabezpiecza ją swymi prawami. Kapłan, przedstawiciel jego, przywodząc rotę
przysięgi małżeńskiej, pyta głośno u ołtarza każdego z nowożeńców: „Masz
dobrą i nieprzymuszoną wolę, tę, którą tu przed sobą widzisz, za małżonkę
sobie pojąć?… za małżonka sobie pojąć?”. I gdyby potem okazało się, że wola
została wymuszona, małżeństwo takie jest nieważne. Ale gdy raz obopólna
zgoda na dozgonne współżycie z całą świadomością i swobodą została wyrażona i przysięgą przypieczętowana, wolna wola stała się już nieodwołalną,
przyzwolenie nie może już być cofnięte. Najpierw dlatego, że taka jest najświętsza wola Boża, jasno wypowiedziana w Ewangelii świętej, a woli Boga
nikomu sprzeciwiać się nie wolno. Po wtóre, że małżeństwo nie jest tylko kontraktem zwyczajnym, ale między chrześcijanami także sakramentem, a więc
rozwiązywać małżeństwo znaczy rozwiązywać nie tylko kontrakt, ale podeptać równocześnie sakrament.
Zwolennicy rozwodów wytaczają jeden ciężki zarzut, który rozumie się,
gdyby był uzasadniony, obaliłby wszystko, co dotychczas powiedzieliśmy
przeciw rozwodom. Przyznajmy, mówią oni, że nauka Kościoła katolickiego
zabrania jak najbardziej stanowczo rozwodów, ale praktyka tegoż Kościoła
jest odmienną. Królowie, bogacze dostają już swymi wpływami, już za pieniądze rozwód bez trudności. Co jedni otrzymują drogą krętą, niechaj ustawa państwowa w sposób jasny, prosty da wszystkim, wszyscy bowiem równe mieć winni prawa.
Zarzut ten jest największym fałszem, obelgą, oszczerstwem. Przeczy mu
cała historia Kościoła katolickiego, który przy szafarstwie sakramentu jedną
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zawsze miał i ma miarę dla wszystkich swoich dzieci bez względu na to, czy
są królami, czy poddanymi, bogatymi czy ubogimi. Głosiciele tego zarzutu
nie mogą ani jednego przytoczyć wypadku, gdzieby Kościół sprzedał za pieniądze przykazanie Chrystusowe, wzbraniające rozwodów. Rzecz powszechnie
znana, że papieże woleli stracić całe narody, całe państwa, niż zatwierdzić rozwody, które w pysze swojej próbowali dać sobie niektórzy królowie, książęta.
Nie chcemy przez to twierdzić, Umiłowani nasi, mówimy to głośno,
że w Kościele katolickim nigdy żaden katolik nie otrzymał od władzy duchownej nieprawnie, bezpodstawnie rozwodu, a raczej orzeczenia, oznajmienia, że może opuścić żonę, wziąć ślub kościelny z inną niewiastą, chociaż
w rzeczywistości pierwotne jego małżeństwo było ważne i u Boga zawsze pozostanie ważnym. Nie twierdzimy tego, bo każdy biskup wie z własnego doświadczenia, że takie rzeczy istotnie się czasem zdarzają. Prawie każdy z nas
mógłby przytoczyć nazwiska stron, które otrzymawszy od władzy kościelnej
orzeczenie, że pierwsze małżeństwo jest nieważne, wzięły ślub z inną osobą,
a gdy potem zbrzydziły sobie życie z tym drugim mężem lub żoną, przychodzą prosić o drugi rozwód i uzasadniają swoją prośbę bezwstydnie, cynicznie,
przyznaniem się, że pierwszy rozwód nieprawnie otrzymali, bo podmówili
rzeczoznawców, bo przekupili świadków do złożenia na ich korzyść zeznania
fałszywego, a więc wobec tego, że drugi ślub był nieważny, mają teraz prawo
wejść w trzeci związek małżeński. Prawie każdy biskup mógłby dalej przywieść
z doświadczenia swojego sądu duchownego takie rzeczy jak to, że starający
się o rozwód małżonkowie, że ich rzeczoznawcy i świadkowie pod przysięgą zeznali, iż mężczyzna całkowicie niezdolnym jest do pożycia małżeńskiego, że jego żona nienaruszoną jest dziewicą, gdy w rzeczywistości ta kobieta
miała i ma żyjące potomstwo, a mąż jej rodzi dzieci z inną niewiastą. Takie
zbrodnicze nadużycia zdarzają się, niestety, a na ich podłożu mylne wyroki
sądów kościelnych, lecz we wszystkich tych i podobnych wypadkach wina
spada nie na Kościół, ale na fałszywych rzeczoznawców i świadków i przekupić się tu dał nie sąd duchowny, lecz oszukańczy, niegodziwi przyjaciele
stron, zabiegających o rozwód. Ci też przekupni świadkowie obok nieuczciwych małżonków odpowiedzą sami jedni na sądzie Bożym za wyłudzony,
nieważny wyrok Kościoła, za znieważenie sakramentu.
Istnieją jeszcze inne ważniejsze powody przemawiające przeciw rozwodom.
Małżeństwo nie jest tylko urządzeniem prywatnym, lecz przede wszystkim instytucją społeczną, publiczną. Należy je tedy osądzać nie tylko ze
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stanowiska dobra jednostek, ale więcej jeszcze pod kątem widzenia pomyślności wszystkich małżonków, wszystkich dzieci, całej społeczności ludzkiej.
Dobro powszechne musi iść przed interesem jednostek. Szczęście jednostek
musi być ograniczone szczęściem wszystkich. Szczęścia własnego każdy szukać winien, a także znaleźć ostatecznie może tylko w szczęściu wszystkich.
Takie jest najmędrsze zarządzenie Boże. Na tym prawie oparł Bóg cały porządek w świecie fizycznym i moralnym. Na nim zbudował też urządzenie
małżeństwa. Na wskazaniach tego prawa podstawowego winni więc prawodawcy świeccy tworzyć ład, porządek we wszystkich urządzeniach społecznych, a zatem i w instytucji małżeństwa.
Otóż interes ogółu małżeństw, interes rodzin, dzieci, całej społeczności
ludzkiej domaga się bezwzględnej trwałości związku małżeńskiego.
Ustawa wprowadzająca rozwody jest zarazą, która już od początku zatruwa szczęście wszystkich uczciwych małżonków, gdyż w duszy oblubienicy
czy oblubieńca już w chwili wymawiania roty przysięgi ślubnej rodzi się niepokojąca myśl, czy też druga strona istotnie chce pożycia dozgonnego, czy
może planuje tylko małżeństwo czasowe, na próbę; „uda się, dobrze, nie uda
się, poszukam szczęścia gdzie indziej”.
Ustawa o rozwodach, rzucona w społeczeństwo, niszczy spokój, szczęście
szlachetnego męża, szlachetnej żony w ciągu pożycia małżeńskiego, sprawia,
iż ziemia wciąż drży pod ich stopami, gdyż co nie nastąpiło wczoraj, może
nastąpić jutro, mianowicie że jedna strona znajdzie się odtrącona od domowego ogniska, że dzieci dostaną się w ręce niewieście, co prawowitej żonie
uwiodła męża, człowiekowi, co prawowitemu mężowi wykradł żonę. Prawie
niepodobna, aby małżonkowie, nad których głową unosi się ustawa rozwodowa, jak miecz złowrogi, mogli z całą siłą, z pełnym poświeceniem spokojnie pracować dla dobra swoich dzieci.
Ustawie rozwodowej sprzeciwia się głos krwi, gdyż sprowadza ona największą niedolę na potomstwo rozwiedzionych, rozdzielając dzieci od rodziców,
braci od sióstr, choć dzieci chcą być razem, bo im dobrze tylko razem, choć
dla pomyślnego rozwoju cielesnego i wychowania moralnego potrzebują razem i powagi ojca, i czułości matki. W następstwie ustawy rozwodowej występują takie smutne zjawiska, że „dzieci za życia własnych rodziców są sierotami, wobec rodzonego ojca i matki pasierbami, matki są własnych dzieci
macochami, żony za życia mężów wdowami”. Bywa jeszcze gorzej. Syn, córka, skazani na poniewierkę, wybuchają przeciw rodzicom, co się rozwiedli,
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skargą, najstraszniejszym wyrzutem: za to, żeście wyżej postawili namiętność
samolubną niż najświętszy obowiązek, za to, żeście nas odepchnęli od swojego serca, za to, żeście się nami jak towarem podzielili, bądźcie zapomniani…
przeklęci! Z nie mniejszym żalem mówią także o swoich rodzicach dzieci
zrodzone po rozwodzie, z nieprawego związku, gdy się mianowicie dowiadują, że one wobec Kościoła i wierzącego społeczeństwa są dziećmi nieślubnymi, nieprawnymi.
Wniosek ostateczny z tego, co dotychczas o rozwodach powiedzieliśmy,
opiewa: nieprawdą jest, że prawodawstwo katolickie, zabraniające rozwodów,
depce wolność osobistą człowieka, że szkodliwym jest dla społeczeństwa, niezgodnym z postępem czasu, z rozumem.
Przeciwnie, praktyka życia tak dawnych, jak i nowoczesnych społeczeństw
dowodzi nieomylnie, że prawo katolickie, głoszące nierozerwalność małżeństwa, zgodne jest nie tylko z Ewangelią, ale i z czystym rozumem, że stanowi nie tylko artykuł wiary, ale i dogmat czysto ludzkiej, naukowej, prawdziwie postępowej ekonomii społecznej. Na dowód, jak zabójczym jest prawo
rozwodowe dla życia narodów, dość przypomnieć Rzym starożytny, gdzie
ono sprowadziło całkowite rozluźnienie małżeństwa i upadek państwa; dość
wskazać na podstawie najświeższych zestawień statystycznych na obniżenie
się moralności publicznej, na umniejszenie się liczby dzieci, na zanik życia
rodzinnego w państwach nowożytnych, które u siebie rozwody ustawowo
wprowadziły. Szkodliwe te objawy wywołały i wywołują coraz częściej u znakomitych uczonych, u głębiej myślących mężów stanu, nawet innowierców,
na obu półkulach świata, wyznanie i hasło, że społeczeństwa, o ile nie chcą
dopuścić do zupełnego rozbicia rodziny, winny co prędzej wymazać ze swego
kodeksu państwowego ustawę o rozwodach i wprowadzić szczerze i bez ograniczeń prawo małżeńskie katolickie. Jeśli nie wszędzie ukazały się już szkodliwe następstwa rozwodów, pochodzi to stąd, że obyczaj religijny chrześcijański jest jeszcze silniejszy niż pokuszenie i zło, które z ustaw rozwodowych
idzie na wszystkie małżeństwa i na całe społeczeństwo.
Kładziemy jeszcze głos świecki radę, którą jedna z najszlachetniejszych,
najlepszych Polek – E. Orzeszkowa – daje wszystkim niedobranym, nieszczęśliwym małżonkom: „Jedyny ratunek powiedzieć sobie: Obojeśmy ludzie biedni, ułomni, niedoskonali, obojeśmy… istoty słabe, zmuszone do
ciężkiej walki z materią, z duszami własnymi. Los nas połączył, jesteśmy kamieniem węgielnym w domu, więc jednego z ogniw społeczeństwa, dwoma
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skrzydłami, rozpostartymi nad gniazdem, z którego się wyłania przyszłość
społeczna, więc zamiast się zrażać do siebie, nienawidzić się, poić się goryczą,
bądźmy sobie litościwi… usiłujmy ulepszać się, wzmacniać się, jedno drugie nawzajem… My jednako biedne, walczące łódki, które los związał. Gdy
zamiast pomagać sobie, potrącać się będą, otchłań je pochłonie, co gorsza,
wraz z nimi pochłonie, co one niosą, co przez morze i burze przenieść powinny: ogniwo i gniazdo” *.
Wiara dodaje przez usta wielkiego naszego kaznodziei: „Nie targaj miłości
i zgody małżeńskiej, bo jej z tobą Chrystus nie targa. On tak miłuje, że grzechy nasze znosi, że rozwodów z nami nie chce” **.
Innym niebezpieczeństwem, zagrażającym małżeństwu jest praktyka zawierania związków małżeńskich mieszanych między katolikami a luteranami, schizmatykami i innymi chrześcijanami niekatolikami.
Kościół katolicki surowo zakazuje, wzbrania tych małżeństw, najusilniej
odwodzi od nich swoich wiernych ***. Czyni to zaś dlatego, że takie związki
mieszane dalekie są od ideału małżeństwa chrześcijańskiego, które ma być
odblaskiem zjednoczenia Chrystusa ze swoim Kościołem, a nawet prawie
dalekie od ideału, jaki najszlachetniejsi z pogan o małżeństwie sobie wytworzyli. Według określenia dawnego prawa rzymskiego małżeństwo jest „zjednoczeniem całego życia dwóch osób”, a że życie ludzkie ma dwa bieguny, jeden zwrócony ku ziemi, drugi zwrócony ku niebu, prawo rzymskie głosiło
dalej, że „małżeństwo jest zjednoczeniem całego życia dwóch osób przez to,
że jedna dopuszcza drugą do najściślejszego uczestnictwa w tym wszystkim,
co w człowieku jest boskiego, i w tym, co w nim jest ludzkiego”. Boską częścią w życiu ludzkim jest religia. Ona najbardziej łączy człowieka z Bogiem
i człowieka z człowiekiem, ale to ostatnie iści się w całej prawdzie i pełni tylko
wtedy, gdy obie strony, mąż i żona, wyznawają i praktykują jedną i tę samą
wiarę. Przeciwnie, religia nie łączy, ale raczej rozdziela małżonków, jeśli mianowicie inną wyznaje mąż, a inną żona, jeśli dla strony katolickiej Kościół
katolicki piastunem jest i stróżem nieomylnym całej prawdy Chrystusowej,

* E. Orzeszkowa, O małżeństwie, „Tygodnik Mód i Powieści. Pismo Ilustrowane dla
Kobiet” 53 (1911) nr 42, s. 1–2.
** P. Skarga, Kazanie na II niedzielę po Trzech Królach, dz. cyt., s. 89.
*** Kodeks prawa kanonicznego, kan. 1060–1064.
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a dla strony protestanckiej, schizmatyckiej wydaje się on być tylko szerzycielem błędu, zabobonu.
Pięknie powiedział św. Paweł o chrześcijanach: „Jedno ciało nas wiele jesteśmy, którzy jednego Chleba uczestnikami jesteśmy. Chleb, który łamiemy,
izali nie jest uczestnictwem Ciała Pańskiego?” * Słowa te odnoszą się w pierwszym rządzie do małżonków katolickich. Chrystus pozostał w Eucharystii
na to, aby małżonkowie złączeni przez Komunię w Jego Boskim Sercu stapiali
dwie dusze w jedną duszę, dwa życia w jedno życie, żeby od Niego nauczyli
miłować się wzajemnie wszelaką miłością ofiarną, świętą, a więc miłością
męża i żony, miłością ojca i matki, miłością brata i siostry, miłością najszlachetniejszych dwóch przyjaciół. Łączni tej pozbawieni są małżonkowie odmiennych wyznań. W ich usta św. Paweł włożyłby raczej słowa: „Jakże moglibyśmy w całej pełni być jedno, kiedy nie łamiemy między sobą jednego
Chleba, który jest Ciałem Pańskim, kiedy nie pijemy razem z jednego kielicha, który jest uczestnictwem w Krwi Chrystusowej” **.
Powody główne, dla których Kościół zakazuje małżeństw mieszanych, podaje Leon XIII w encyklice O małżeństwie, gdzie powiada: „Małżeństw nie
wolno zawierać łatwo z innowiercami, bo trudno się spodziewać, żeby umysły pod względem religii się różniące w innych sprawach mogły być zgodne…
narażają one też stronę katolicką na niebezpieczeństwo utraty wiary, są przeszkodą w dobrym wychowaniu swych dzieci, są przyczyną, że małżonkowie
przyzwyczajają się uważać za równie dobre wszystkie religie”.
Udziela Kościół dyspensy na takie małżeństwo tylko z ciężkim sercem,
wyjątkowo, dla uniknięcia większego zła. W takich wypadkach domaga się
jednak rękojmi, że wszystkie dzieci będą wychowywane w religii katolickiej,
że strona katolicka nie dozna przeszkód w spełnianiu swych obowiązków religijnych, że będzie się starała stronę niekatolicką pozyskać roztropnie dla
wiary katolickiej.
Niebezpieczeństwem wielkim dla małżeństw, zarazą, która toczy ich wnętrze, jest praktyka ograniczania sztucznie liczby dzieci przez niedopuszczanie
do zawiązywania się życia, przez gaszenie zawiązującego się życia w jego źródle.
Wolelibyśmy, Umiłowani nasi, nie mówić o tym, bo i smutek bezmierny, i wstyd, i lęk, żebyśmy samym nazwaniem po imieniu tego występku nie
* 1 Kor 10, 17.16.
** Por. 1 Kor 10, 16.
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zgorszyli nieświadomych. Mimo wszystko dotknąć rany tej musimy, bo wiemy, że zło nie jest u nas już tylko czymś wyjątkowym, ale że jak rak zapuściło swoje zatrute korzenie także w zdrowe jeszcze do niedawna warstwy ludowe pod wpływem zwłaszcza zgorszeń, jakie dokoła siebie roztaczała ostatnia
wojna.
Otóż praktyka ta jest ciężką zbrodnią przeciw Bogu, bo udaremnia główny cel małżeństwa, zawarty w rozkazie: „Mnóżcie się i napełniajcie ziemię” *
i drugi, dany przez św. Pawła: „Małżeństwo niech we wszystkim będzie
uczciwe” **.
Praktyka ta jest zbrodnią także przeciw narodowi, przeciw ojczyźnie.
Niektórzy przedstawiciele nauk społecznych i niektórzy politycy są innego zdania, zalecają nawet to nadużycie jako konieczność życiową, wynikającą z ciężkich stosunków gospodarczych, u[nie]możliwiających, jak mówią,
utrzymanie, wychowanie większej ilości dzieci. Do tych błędnych głosów
stosować można słowa apostoła: „To nie jest mądrość, która z góry idzie, ale
ziemska, zmysłowa, diabelska mądrość, wynalazek szatana, mężobójcy od
początku” ***. Urzędowe, statystyczne zestawienia, poczynione w niektórych
państwach, dowodzą, że wskutek sztucznego stawiania przeszkód płodności
małżeńskiej ilość coroczna urodzin jest mniejsza niż śmierci; umniejszanie
się zaś stałe liczby dzieci jest powolnym samobójstwem narodu.
Gdy zaś tak jest, gdy sztuczne omijanie płodności w małżeństwie jest
zbrodnią przeciw Bogu i zdradą swojej ojczyzny ziemskiej, to obie władze,
duchowna i świecka, powinny podać sobie ręce i wspierać się najusilniej
a wytrwale w tępieniu tej zarazy moralnej.
Kościół czyni wszystko, co w jego mocy, by powstrzymać pochód, szerzenie się zła. Przypomina i przypominać będzie, że największym zaszczytem, zasługą wobec Boga i ludzi jest dostojeństwo ojcostwa i macierzyństwa,
że najświętszą powinnością małżonków modlić się o dzieci, że aby utrzymać,
wyżywić liczniejszą dziatwę, trzeba tylko umniejszać stopę życia rodzinnego,
trzeba nie mnożyć nierozumnych zachcianek młodzieży, trzeba ją wciągać we
współpracę nad utrzymaniem domu, nauczyć od lat najwcześniejszych przestawiania na małym, dźwigania ochotnie z dnia na dzień krzyża obowiązków.
* Rdz 1, 28.
** Hbr 13, 4.
*** Jk 3, 15.
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Kościół nie przestaje tylko na dobrych radach. Pasterze wasi, rozumiemy dobrze, że warunki życia dzisiaj są rzeczywiście trudniejsze, że rodzina ma cięższe niż dawniej troski, zachody. Ale żadna bieda nie jest tak gniotąca, aby
zdeptanie prawa naturalnego i Bożego mogła usprawiedliwić. Kto ma oczy
otwarte na to, co się dokoła niego dzieje, stwierdzi bez trudności, że źródłem występku bynajmniej nie jest nędza, ale raczej obniżenie się sumienia,
nieujarzmiona żądza używania, tchórzostwo, ucieczka przed poświęceniem
i ofiarą. Wszak nowa ta zbrodnia Herodowa wzięła początek właśnie w stanach wyższych, bogatszych, a stamtąd dopiero wdarła się do stanów niższych,
ubogich. Stąd Kościół ściga surowymi karami małżonków, którzy jako ciężar odrzucają zaszczyt ojcostwa i macierzyństwa, którzy wykorzystują prawa
małżeńskie, a unikają wypełnienia najważniejszego obowiązku małżeńskiego,
którzy czynią z małżeństwa jedynie igraszkę zmysłów. Małżonkom takim, jeśli
trwają w nieposłuszeństwie i nie chcą zaniechać nadużyć, Kościół – acz z bólem serca – odmawia rozgrzeszenia. I nie uczyni Kościół w tej sprawie żadnych ustępstw, bo mu nie wolno, i nie usłucha nigdy zdradliwej rady, że lepiej poświęcić część religii, etyki, aby uratować całość. Chcieć ratować całość
przez poświęcenie choćby jednego artykułu wiary, choćby jednego przykazania: Nie zabijaj! – znaczy właśnie zatracić całość religii Chrystusowej.
Władza świecka ze swej strony winna Kościołowi ułatwiać pracę jego apostolską, wychowawczą wedle zasad Ewangelii, a ponadto stworzyć ustawy,
które by surowymi karami świeckimi okładały wszystkich, co słowy, pismami zalecają występek, a przy tym roznoszą w dzień biały środki do przeprowadzenia bezbożnej praktyki. Państwo powinno też ułatwiać utrzymanie
uczciwych rodzin, mających liczną dziatwę.
Do państw, które tego obowiązku zaniedbują, przypominamy raz jeszcze – odnosi się groźba, którą Bóg przez usta patriarchy Jakuba wypowiedział
przeciw Rubenowi i przeciw wszystkim mordercom dzieci: „Rubenie, pierworodny mój, siło moja i początek boleści mojej… odrzuciłeś życie, wylałeś
je jak wodę: nie będziesz więcej rósł” *. Nie tylko takie państwo nie będzie
więcej rosło w potęgę, ale władzę, panowanie nad nim wezmą ludy o licznym potomstwie.

* Rdz 49, 3–4.
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***
Najmilsi w Chrystusie!
Streszczamy, co dotychczas powiedzieliśmy.
Małżeństwo jest bezpośrednim urządzeniem Pana Boga, między chrześcijanami równocześnie sakramentem i jako pierwotne urządzenie Boże, i jako
sakrament jedynym prawnym źródłem, jedyną prawną formą krzewienia życia ludzkiego na ziemi.
Zarząd nad sakramentami, a więc także nad wszystkim, co dotyczy ważności sakramentalnego węzła małżeńskiego, Chrystus oddał wyłącznie swojemu Kościołowi.
Kościół sam jeden ma władzę określania, pod jakimi warunkami, w jakiej
formie chrześcijanie, poddani jego, mają zawierać małżeństwo. Na tej podstawie wydał też zarządzenie, że jeśli dwoje katolików chce zawrzeć związek
małżeński, a nawet choćby tylko jedna strona przyjęła chrzest w Kościele
katolickim, a druga innego była wyznania, muszą oni pod grozą nieważności małżeństwa wyrazić zgodę na swoje pożycie małżeńskie przed kapłanem
katolickim.
Przepis Kościoła, że przy małżeństwie czysto katolickim i przy małżeństwie
mieszanym oblubienicy mają swą umowę objawiać wobec kapłana, wydany
dla ochrony małżeństwa przed nadużyciami, a więc w interesie moralności
społecznej, władza państwowa tak samo, jak każda jednostka, powinna uznać.
Wszak państwo ma takie same obowiązki wobec Boga, wobec religii, jak każdy
poszczególny obywatel i tylko w zgodzie przyjacielskiej, we współpracy utrzymuje się, rośnie powaga, siła obu władz: duchownej i świeckiej. Narzucenie
przez państwo własnej świeckiej formy zawierania umowy małżeńskiej, z tym,
że tylko małżeństwa zawarte przed urzędnikiem świeckim są wobec władz
cywilnych ważne, jest gwałtem zadanym wolnej woli, sumieniu katolików.
Małżeństwa czysto cywilne między chrześcijanami, wedle orzeczenia
Kościoła, nie są prawdziwymi małżeństwami, lecz konkubinatami. Wyrok
ten stosuje się do wszelkiego rodzaju małżeństw cywilnych, a więc i do tak
zwanych małżeństw cywilnych „z konieczności”, bo małżeństwo cywilne
„z konieczności” ma tyle uzasadnienie, co „zbrodnia z konieczności”. Nie ma
konieczności, w której wolno byłby popełnić zbrodnię, nie ma konieczności,
w której wolno by było na pogardę prawa kościelnego zawrzeć małżeństwo
czysto cywilne. Tylko w tym wypadku małżeństwo cywilne miałoby prawne
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uzasadnienie, gdyby między wiernymi choćby na chwile oddzielić można
było chrześcijanina od obywatela, szafarza sakramentu od twórcy kontraktu
małżeńskiego, akt wiary, jakim jest zawarcie małżeństwa, od aktu obywatelskiego, kontrakt małżeński od sakramentu małżeństwa. Ponieważ jest to niemożliwe, ponieważ jeden i ten sam człowiek równocześnie i nierozdzielnie
jest chrześcijaninem i obywatelem, tworząc umowę małżeńską, przyjmuje
i udziela tym samym sakramentu, więc małżeństwo świeckie, choć okryte
cieniem prawa, jest i zostanie między chrześcijanami bezprawiem.
Małżeństwo zawarte ważnie między chrześcijanami, jeśli małżonkowie
po ślubie żyli z sobą choćby przez czas najkrótszy po małżeńsku, nie może
być unieważnione ani z powodu niewierności, ani z powodu niepłodności, ani z powodu odpadnięcia od wiary katolickiej, lecz rozrywa się przez
śmierć jednej strony. Stanowisko to Kościoła nie jest nietolerancją, ale prostym trzymaniem się prawdy Bożej. Kościół, broniąc nierozerwalności małżeństwa, broni nie tylko Ewangelii, broni nie tylko siebie, lecz staje w obronie cywilizacji samych podstaw państwa. Przeciwnie, władza państwa, która
wprowadza rozwody, nie tylko nie zwiększa liczby szczęśliwych małżeństw,
ale ją umniejsza, nie tylko nie pomnaża moralności publicznej, ale ją niszczy.
Ustawa rozwodowa jest wabikiem dla ludzi samolubnych, pułapką, sidłem
zastawionym na charaktery chwiejne, słabe, ostatecznie podnietą do kupczenia ciałem ludzkim. W przeprowadzaniu rozwodów cywilnych znachodzi się
też zwyczajnie nie jedna tylko zbrodnia, ale zbrodni wielość: wiarołomstwo,
oszustwo, przekupstwo, krzywoprzysięstwo.
Kościół nie jest ciemiężcą, ale najlepszą, najczulszą matką swoim dzieciom. Gdy tedy widzi, że między małżonkami zachodzi rzeczywista niemożliwość współżycia, pozwala na tak zwaną separację, czyli na rozdział od łoża
i współmieszkania, z tym jednak zawsze zastrzeżeniem, że i tak osobno żyjący pozostają aż do śmierci małżonkami i żadne z nich, dopóki drugie żyje,
w inny ważny związek małżeński wstąpić nie może. Ponadto Kościół pozwala niekiedy z ważnych powodów na mocy władzy otrzymanej od Chrystusa
na całkowity rozwód małżonkom, którzy po ślubie ani chwili ze sobą po małżeńsku nie żyli. To jest wszystko, co Kościół dla chrześcijańskich małżonków uczynić może. Więcej mu nie wolno: na więcej nie otrzymał od Boga
władzy, pozwolenia.
Taka jest nauka Kościoła katolickiego o małżeństwie. Przedstawiliśmy wam
ją, Umiłowani nasi, prosto i jasno, jak tego nasz obowiązek pasterski wymaga.
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Gdybyśmy wam całej prawdy nie byli ukazali, przestalibyśmy być biskupami
katolickimi, gorzej – przestalibyśmy w ogóle być katolikami.
Jakie znowu wasze wobec tej nauki są powinności? Najpierw wszyscy macie ją znać w całej pełni, prawdzie, całą duszą.
Nie wszystkie małżeństwa są dobrane, szczęśliwe, więc młodzi, którzy gotujecie się wstąpić do stanu małżeńskiego, jeśli chcecie znaleźć szczęście, pamiętajcie na przestrogę Pisma Świętego: „Synowie świętych jesteśmy, a więc
nie możemy się tak łączyć, jak narody, które nie znają Boga” *. Przystępujcie
do ołtarza z rozwagą, w łasce Bożej, z postanowieniem, że nie tylko sami
chcecie znaleźć szczęście, ale i współmałżonka uszczęśliwić. Kto tylko sam
szczęśliwym chce zostać, a nie uczynić jednocześnie szczęśliwym, własnego
szczęścia nie znajdzie i owo drugiego zburzy.
Rodzice, bądźcie doradcami swoich dzieci, ale niech was Bóg strzeże, abyście córkę swoją mieli silić do wyjścia za mąż za człowieka, za którym nic
więcej nie przemawia, jak tylko, że ma majątek, stanowisko; tak samo niech
was Bóg broni, żebyście mieli nastawać na syna, żeby się żenił dla samych bogactw, dla ułatwiania sobie kariery na świecie. Przyuczajcie dzieci od młodości, że życie nie jest zabawą, ale wielkim zadaniem, że wszystko w nim należy
mierzyć miarami wieczności, bo te jedynie są trwałe i niezniszczalne. Na posag dajcie dzieciom przede wszystkim wiele miłości, dobroci, żeby starczyły
i na dnie radosne, i na te, których będzie więcej, na dnie bolesne.
Małżonkowie, waszą troską najpierwszą niechaj będzie, żeby na ognisku
domowym nigdy nie zagasł święty ogień miłości Boga, żebyście ten ogień
święty wciąż i wciąż odżywiali wspólnymi modlitwami, wspólnym przyjmowaniem sakramentów, gdyż on jeden skutecznie wyniszcza zarazki samolubstwa, podtrzymuje miłość, wierność małżeńską, czyni dom miłym przybytkiem, choćby był najmniejszy i najbiedniejszy.
Wszyscy wierni znowu, święte sakramentalne związki zwąc świętymi, z nie
mniejszą otwartością i odwagą związki nieprawe nazywajcie nieprawymi.
Katolików, którzy na podstawie dotychczasowych przez byłe rządy zaborcze
wydanych ustaw wystarali się u władzy świeckiej o rozwód cywilny i zawarli
już to ślub czysto cywilny, już też w zborze protestanckim lub w cerkwi schizmatyckiej, z niewiastą wolną albo nieprawą rozwódką, gdy z całą bezczelnością wciskają się do rodzin uczciwych, aby w ten sposób osłonić niejako
* Tob 8, 5.
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swój niegodziwy czyn i otrzymać dlań towarzyskie uprawnienie, katolików
takich w towarzystwa swoje, w domy nie przyjmujcie, albowiem wszelkie
pobłażanie w tym względzie mogłoby istotnie i nie bez słuszności być pojmowane w ten sposób, iż stawiacie na równi prawe małżeństwa katolickie ze
zwyczajnymi konkubinatami.
Gdyby zaś w sejmie gotowano się mimo wszystkie przywiedzione tu powody do wprowadzenia w nasze ustawodawstwo ślubów czysto cywilnych i cywilnych rozwodów, wołajcie z milionów piersi, mężczyźni i kobiety, młodzieńcy
i dziewice, wołajcie na całą Polskę: „Nie wolno tykać świętej arki małżeństwa
chrześcijańskiego: małżeństwo musi nadal zostać w Kościele, gdzie je sam Bóg
umieścił”. Nie wierzcie, gdy wam głosić będą, że cały naród chce ślubów i rozwodów cywilnych, że śluby świeckie i rozwody są postępem kultury, że inne
cywilizowane narody już je wprowadziły w swoje ustawodawstwo. Ludzie, co
takie u nas roznoszą hasła, to nie prawdziwi oświeciciele narodu, ale prorocy
fałszywi w rodzaju tych, przed którymi prorok prawdziwy przestrzega swoich
rodaków: „Mój ludu, którzy ci schlebiają i mówią, że chcą cię uszczęśliwić, ci
okłamują cię, rozkopują drogi pochodu twego, prowadzą cię w przepaść” *.
Nie cały naród chce ślubów świeckich i rozwodów, jeno mała jego cząstka,
a do tego jeszcze po części w błąd wprowadzona przez nielicznych, ale świadomych celów swoich przywódców, pragnących swym zmysłom zapewnić
całkowite wyzwolenie z prawa Bożego, zwierzęcą wolność. Śluby i rozwody
cywilne postępem są w tym chyba tylko znaczeniu, co i lichwa, że wychodzi
na korzyść pewnej części osobników zwyrodniałych. Prawda, że niektóre narody wprowadziły u siebie śluby i rozwody cywilne, ale też prawda, że one
na nich źle wychodzą. Nauczeni ich doświadczeniem, naśladujmy je w dobrym, a nie w złym, bo łatwiej zarazy nie wpuścić, niż ją później wykorzenić.
Przeciwnie, domagajcie się od swoich przedstawicieli w sejmie, ażeby ustawodawstwo państwowe starali się zestroić we wszystkim zgodnie z prawem
kościelnym, ażeby sprawy sporne między chrześcijanami, dotyczące węzła
małżeńskiego, były sądzone wyłącznie według zasad Kościoła.
Aby zaś ani na chwilę nie zagrażało katolikom w Polsce niebezpieczeństwo
uchwalenia ustaw małżeńskich przeciwnych prawom Kościoła, wybierajcie
na posłów do sejmu tylko takich ludzi, którzy publiczne przed wyborami
złożą wam przyrzeczenie, że do wprowadzenia ślubów świeckich i rozwodów
* Por. Iz 3, 12.
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nie dopuszczą. Nie wahajcie się żądań waszych stawiać jasno i stanowczo.
Nie strachajcie się, ale uważajcie sobie za najświętszy zaszczyt, gdy was nieprzyjaciele Boga nazywać będą zacofańcami, dlatego że wiarę katolicką uznajecie za bezwzględną prawdę, za najczystsze źródło siły, moralnego zdrowia
narodu. „Czuwajcie, stójcie w wierze, mężnie działajcie i wzmacniajcie się” *.
A co wówczas, gdyby wbrew waszej woli i z podeptaniem waszego sumienia katolickiego uchwalono w sejmie przeciwne prawu Bożemu ustawy małżeńskie?
Kościół katolicki takich ustaw nie uzna, choćby parlamenty, sejmy całego świata jednomyślnie je uchwaliły. Będzie on wciąż przypominał wszystkim, którzy zasłaniają się prawami świeckimi, pozwalającymi na rozwody,
że „w dniu sądu Bóg nie będzie sądził wedle ustaw świeckich, ale wedle prawa, które sam ustanowił” **.
Wy też wszyscy wtórujcie Kościołowi: „Boga więcej słuchać należy niż
ludzi”! ***
Pana Boga więcej słuchać będziemy niż niegodziwych ustaw ludzkich.
Sprzecznych z przykazaniem Bożym ustaw nie wpuścimy w nasze rodziny.
Narzucane narodowi wyprzemy z kodeksu ojczystego. Zawołaniem naszym
zostanie na całą przyszłość:
„Małżeństwo sakramentem wielkim jest w Chrystusie i w Kościele. Co Bóg
złączył, ludziom rozwiązać nie wolno!”.

***
Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i miłość Boga, społeczność Ducha
Świętego niech będzie z wami wszystkimi.
Dan w dzień św. Jana Kantego roku 1921.
Edmund kardynał Dalbor, arcybiskup gnieźnieński i poznański, prymas
Polski
* 1 Kor 16, 13.
** Św. Jan Chryzostom, De libello repudii, II, 1: PG 51, 219 (Patrologiae Cursus Completus. Series Graeca Prior 1862).
*** Dz 5, 29.
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Aleksander kardynał Kakowski, metropolita warszawski
Józef Bilczewski, metropolita lwowski obrządku łacińskiego
Adam Stefan Sapieha, książę biskup krakowski
Józef Sebastian Pelczar, biskup przemyski
Stanisław Kazimierz Zdzitowiecki, biskup kujawsko-kaliski
Leon Wałęga, biskup tarnowski
Augustyn Rosentreter, biskup chełmiński
Antoni Julian Nowowiejski, biskup płocki
Marian Ryx, biskup sandomierski
Augustyn Łosiński, biskup kielecki
Zygmunt Łoziński, biskup miński
Marian Fulman, biskup lubelski
Henryk Przeździecki, biskup podlaski
Jerzy Matulewicz, biskup wileński
Piotr Mańkowski, biskup kamieniecki
Ignacy Dubowski, biskup łucko-żytomierski
Wincenty Tymieniecki, biskup łódzki
Stanisław Gall, biskup polowy Wojska Polskiego
Romuald Jałbrzykowski, biskup sufragan sejneński

Rok 1922
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List episkopatu polskiego w sprawie pomocy
dla repatriantów


Druk: „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 12 (1922) nr 1, s. 6–7; „Kronika Diecezji
Przemyskiej” 21 (1921) z. 12, s. 138–139.

Biskupi polscy duchowieństwu i wiernym pozdrowienie w Panu i błogosławieństwo.
Najmilsi! Dochodzą nas straszliwe wieści o losie tych, którzy po ciężkich
niewolach, po długim, nieraz bardzo długim oddaleniu się od ojczyzny powracają do niej. Sprawozdania gazet o dzieciach ginących z zimna, opowiadania naocznych świadków, ostatnie rozprawy w sejmie przedstawiają zgodnie straszliwy obraz cierpienia i nędzy, która objęła w swe okrutne ramiona
setki i tysiące ludzi na progu samym powrotu ich do ojczyzny. Głód i zimno,
brak obuwia, brak odzieży, choroby i zarazy, oto jest krótkie ujęcie tego położenia, w jakim znajdują się dzisiaj nasi reemigranci. Tyleśmy się już w oczach
ostatnich napatrzyli na przejmujące sceny cierpienia i niedoli ludzkiej, tyleśmy się nasłuchali i płaczów, i jęków, ale rzadko kiedy czujemy się tak wzruszeni i tak wstrząśnięci w naszych sercach, jak dziś, kiedy myślimy o tej doli
synów ojczyzny, powracających na jej łono. Bo jakież to przeciwieństwo pomiędzy tęsknotą dziecka narodu, które z uczuciem radości śpieszy ku swej matce ojczyźnie, a tym ciosem nad wszelki wyraz straszliwym, który go właśnie
na ziemi ojczystej dosięga. Samo już uczucie ludzkości, samo sumienie i serce chrześcijańskie, a nadto ta, tak wstrząsająca tragedia, wyrywa nam okrzyk
z duszy: Wspomóżcie tych nieszczęśliwych i ratujcie ich! Wszystkie uczynki
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miłosierdzia, jako nakazuje Ewangelia święta, czekają tu na was i przyzywają was, abyście nagich przyodziali, głodnych karmili, pragnących poili, tym,
co przytułku nie mają, dawali schronienie, cierpiących pocieszali, a chorych
leczyli. Nie możecie zapewne nieraz czynić tego sami, to, co jednak zawsze
możecie, uczyńcie. Dorzućcie grosz waszej ofiary na ulżenie doli tych nieszczęśliwych. Nie pożałujcie datku waszego na otarcie łez niedoli, na ratunek
przed śmiercią. I Bóg, i ojczyzna, i wasze własne serce wzywają was do spełnienia tej posługi. My, biskupi polscy, uważamy to za obowiązek i powinność naszego posłannictwa, aby was do tego czynu miłosierdzia chrześcijańskiego gorąco wezwać, i zarządzamy w tym celu składki w naszych kościołach
w najbliższą niedzielę. (W niektórych diecezjach, np. krakowskiej, lubelskiej
już się składki na ten cel po kościołach odbyły). Wielebne duchowieństwo
przeczyta ten list nasz z ambon, z jednego pism codziennych, w którym znajdzie wydrukowany. Zebranie ofiary prześle natychmiast do konsystorzów.
Edmund kardynał Dalbor, prymas, arcybiskup gnieźnieński i poznański
Aleksander kardynał Kakowski, metropolita warszawski
Józef Bilczewski, metropolita lwowski obrządku łacińskiego
Józef Teodorowicz, arcybiskup lwowski obrządku ormiańskiego
Adam Stefan Sapieha, książę biskup krakowski
Józef Sebastian Pelczar, biskup przemyski
Leon Wałęga, biskup tarnowski
Stanisław Kazimierz Zdzitowiecki, biskup kujawsko-kaliski
Antoni Julian Nowowiejski, biskup płocki
Marian Ryx, biskup sandomierski
Augustyn Łosiński, biskup kielecki
Ignacy Dubowski, biskup łucko-żytomierski
Zygmunt Łoziński, biskup miński
Marian Fulman, biskup lubelski
Henryk Przeździecki, biskup podlaski
Jerzy Matulewicz, biskup wileński
Wincenty Tymieniecki, biskup łódzki
Stanisław Gall, biskup Wojsk Polskich
Romuald Jałbrzykowski, biskup sufragan sejneński
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Odezwa episkopatu w sprawie
szerzącego się sekciarstwa


Druk: „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 12 (1922) nr 8–9, s. 156–158; „Currenda.
Pismo Urzędowe Tarnowskiej Kurii Diecezjalnej” 1922, nr 7, s. 30–33; „Kronika Diecezji
Przemyskiej” 22 (1922), osobno numerowany dodatek do zeszytu 6; „Ateneum Kapłańskie”
13 (1927) t. 19, s. 382–383.

Jako pasterze ludu chrześcijańskiego, którym Bóg zlecił czuwanie nad czystością wiary i obyczajów wśród wiernych, widzimy się zmuszeni podnieść
głos przestrogi wobec wielkich niebezpieczeństw, zagrażających tak wierze,
jak i dobrym obyczajom polskiego, katolickiego ludu.
Już w roku zeszłym, po odbyciu konferencji w Krakowie, w ogłoszonym
publicznie orędziu zwracaliśmy uwagę naszych wiernych na niebezpieczeństwa utraty wiary z powodu szkodliwej działalności wrogich Kościołowi katolickiemu sekt i organizacji. Niestety, z boleścią musimy stwierdzić, że nasz
głos nawet u wielu z tych, którzy oświadczają niejednokrotnie swe przywiązanie do wiary ojców, przebrzmiał prawie bez echa i niebezpieczeństwo zaprzepaszczenia najdroższego dziedzictwa po naszych ojcach w ostatnim roku
nie tylko nie zmalało, ale raczej się wzmogło. W wielu okolicach naszego
kraju szerzona jest jawnie agitacja za tak zwanym Kościołem narodowym.
Zbuntowani w Ameryce przeciw prawowitej władzy kościelnej kapłani nasyłają do Starego Kraju swoje pisma i swoich zwolenników, którzy w sojuszu i pod opieką naszych wywrotowych partii, mając na usługi niektóre organa prasy ludowej – żeby wymienić tylko „Przyjaciela Ludu” – nawołują
wiernych katolików do kościelnego odszczepieństwa, do herezji. Postępują
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przy tym z szatańskim iście podstępem. Widząc dobrze, że gdyby rzeczy nazwali po imieniu, to jest odszczepieństwo odszczepieństwem, herezję herezją, niewielu by poszło za ich głosem, usiłują wmówić w prosty lud, że sekta,
jaką przeszczepić usiłują na grunt ojczysty, jest tak samo Kościołem katolickim, jak i dotychczasowy Kościół, owszem, lepszym nawet, bo bardziej narodowym. Ukrywają przed ludem zasadę, że Kościołem jedynie prawdziwym jest i może być tylko ten, który pozostaje w łączności z namiestnikiem
Chrystusowym na ziemi, z papieżem rzymskim. Tego zaś w żaden sposób
o naszych nieszczęsnych odszczepieńcach w Ameryce powiedzieć nie można. Choć w swoich obrzędach zachowali oni niejedno podobieństwo z obrzędami prawdziwego Kościoła Chrystusowego, łudząc tym i zwodząc nieoświeconych, to jednak sekta ich odpadła, odszczepiła się w rzeczywistości
od prawdziwego po całym świecie rozszerzonego Kościoła. Katechizmy ich,
ogłoszone w ostatnich czasach przez kapłanów-odstępców i przez ich fałszywego biskupa Hodura, dowodnie wskazują, że odrzucili oni już cały szereg
prawd objawionych. Zwolenników dla swojej sekty werbują nadto demagogicznie obietnicą wziętą z nauki protestanckiej, że w Kościele narodowym
będzie rządził sam lud, a kapłani będą tylko wykonawcami jego woli, wbrew
słowom Chrystusa Pana, który Piotrowi i Apostołom, a po nim ich następcom zlecił, aby paśli słowem prawdy owczarnię Bożą i prowadzili ją pewną
drogą do niebieskiej ojczyzny.
Większe może jeszcze niebezpieczeństwo zagraża wierze naszego ludu ze
strony przeróżnych protestanckich sekt metodystów, baptystów, kwakrów,
adwentystów, badaczy Pisma Świętego, spirytystów, teozofów i pojawiających się wciąż różnych odmian herezji, które wszystkie dyszą nienawiścią do
prawdziwego Chrystusowego Kościoła, szkalują jego intencje i sługi, biskupów i kapłanów, a rozporządzając znacznymi funduszami, zakładają szkoły,
przytułki dla dzieci, ambulatoria dla chorych, czyniąc jednocześnie z tych
instytucji narzędzie protestanckiej propagandy. Niektórzy z tych rzekomych
apostołów nie cofają się nawet przed jednaniem sobie wyznawców za pieniądze i inne materialne korzyści. Opierając się na fałszywej zasadzie, że prawda Boża całkowicie znajduje się w samej tylko Biblii, i twierdząc zuchwale,
że oni jedynie dobrze je rozumieją, przez fałszywy wykład Pisma Świętego
zaszczepiają w umysłach przez siebie zbałamuconych mnóstwo najdziwniejszych błędów, sprzecznych jeden z drugim, a niektórzy odrzucają cały kult
katolicki i święcenie niedzieli, nawracając do święcenia soboty i do innych
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praktyk żydowskich. Inni znowu, wciąż mylnie wykładając Pismo Proroków
Starego Zakonu, już grożą bliskim końcem świata wbrew słowom Chrystusa,
że o onym dniu nikt nie wie, już to szerzą hasła wywrotowe, podkopując powagę nie tylko władzy duchownej, ale w ogóle wszelkiej władzy i tym sposobem stają się apostołami rozłamu społecznego i narodowego i najlepszymi
wewnętrznymi sprzymierzeńcami bolszewizmu, działającymi pod płaszczykiem religii i powagi słowa Bożego.
Wreszcie musimy zwrócić uwagę raz jeszcze na działalność Stowarzyszenia
YMCA, którego filantropijnym zasługom dla naszego kraju wyraziliśmy uznanie już w przeszłym roku, które wszakże, rozciągając swą działalność na wychowanie młodzieży, kryje w sobie jedno z najpoważniejszych dla wiary naszej
niebezpieczeństw. Stowarzyszenie to założone wśród otoczenia protestanckiego i protestanckim duchem przejęte, nie występuje u nas może wprost zaczepnie przeciwko Kościołowi katolickiemu. Głosząc jednak zasadę wychowania w jakimś ogólnym, międzywyznaniowym, chrześcijańskim, wszakże
niekatolickim duchu, oswaja naszą młodzież z poglądem o równorzędności
i równej wartości wszystkich chrześcijańskich wyznań, zasadą potępioną i odrzuconą przez Kościół katolicki. Takie zapatrywanie nie jest niczym innym,
tylko wyrazem wolnomyślnego protestantyzmu, który zatracił wiarę w samego siebie, a nie chce się zbliżyć do prawdziwego źródła prawdy, do Kościoła
katolickiego. Z przykrością stwierdzić musimy, że gdy w innych krajach katolickich uświadomiona katolicka inteligencja, skupiona około swoich pasterzy,
stawia opór zakusom tej powolnej protestantyzacji umysłów katolickich, to
u nas, niestety, wielu ludzi, którzy uważają się za najprawowierniejszych katolików, zamyka uszy na przestrogi episkopatu i słowem lub czynem popiera tego rodzaju organizacje, które prędzej czy później muszą doprowadzić do
otwartej walki z zasadami Kościoła. W ostatnim roku Stowarzyszenie YMCA
rozwinęło silniejszą działalność wśród młodzieży szkół średnich, oddziałując
na nią w kierunku wyznaniowego indyferentyzmu i nieufności do Kościoła
katolickiego za pośrednictwem swoich instytucji i czasopisma „Czyn”, które
stało się niejako jego oficjalnym organem. Wśród młodzieży uniwersyteckiej
szerzy się organizacja pod kierunkiem tegoż YMCA i będąca naśladownictwem protestanckiej federacji wszechświatowej chrześcijańskich studentów. Stowarzyszenie to, jakkolwiek wykazujące dużo dobrych chęci odrodzenia ojczyzny w duchu Chrystusowym, zaraża się wszakże tą samą zgubną
zasadą wyznaniowego indyferentyzmu, którą powyżej określiliśmy i która
131

Listy pasterskie. orędzia, odezwy Episkopatu Polski 1918–1939

nieznacznie, ale niezawodnie oddala członków Związku od Kościoła katolickiego. Powołujemy się tu na zdanie samych – bardziej szczerych i lojalnych
wobec prawdy – przedstawicieli Stowarzyszenia YMCA. Znamy oświadczenie niektórych z nich, iż wstępowanie katolików do YMCA – a to samo trzeba powiedzieć o wszystkich pokrewnych jej duchem lub zależnych od niej
organizacjach – jest nielojalnością ze strony tych młodzieńców wobec własnego Kościoła i że w praktyce większość z nich porzuciła już swą przynależność do katolicyzmu.
Odezwa ta nasza pasterska zrodziła się z troski o chwałę Bożą, o czystość
wiary katolickiej naszej ludności, o zbawienie wasze wieczne, a nie mniej
o zdrowie moralne i o wielkość ojczyzny naszej ziemskiej.
Ufamy silnie, że głos nasz znajdzie u was stanowczy posłuch i przyczyni się
do ustania błędnego mniemania, że można być dobrym katolikiem i szukać
jednocześnie prawdy religijnej przy nikłych ogniskach protestanckich sekt
i innych błędnych religijnych stowarzyszeń i organizacji.
Biskupi polscy
Orędzie powyższe należy odczytać z wszystkich ambon i ewentualnie dodać objaśnienia, zaczerpnięte ze stosunków własnej parafii.
Katecheci szkół średnich i seminariów nauczycielskich podadzą je w streszczeniu do wiadomości swoich uczniów.
Nie ulega wątpliwości, że akcja sekt, Stowarzyszenia YMCA dążą razem
z wolnomularstwem i bolszewikami do zniszczenia wiary katolickiej i naszego państwa.

14
Odezwa biskupów polskich
w sprawie wyborów


Druk: „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 12 (1922) nr 8–9, s. 158–159; „Currenda.
Pismo Urzędowe Tarnowskiej Kurii Diecezjalnej” 1922, nr 6, s. 29–30.

Umiłowani nasi!
Dnia 5 listopada odbędą się wybory do naszego Sejmu, a dnia 12 listopada do Senatu.
Powinnością religijną i obywatelską biskupów waszych jest przypomnieć
święte obowiązki, jakie ciążą w tej chwili na wszystkich mężczyznach i niewiastach uprawnionych do głosowania. Nie biorąc bowiem udziału w głosowaniu, sprawia, że posłem zostać może szkodnik narodowy.
Obowiązkiem pierwszym każdego dobrego obywatela katolika, by stanął
do urny wyborczej. Kto by wstrzymywał się od głosowania, wyrządza największą krzywdę ojczyźnie i sobie samemu.
Drugim świętym obowiązkiem dbającego o szczęście, o wielkość swojego
narodu jest: oddajcie głos swój tylko na ludzi mądrych, uczciwych, szczerze
religijnych, którzy całym swoim dotychczasowym życiem i całą swoją działalnością dają rękojmię i pewność, że zawsze i wszędzie będą bronili dobra
całego państwa i słusznych praw wszystkich warstw jego, a nie mniej praw
i wolności naszego świętego Kościoła.
Nie godzi się zaś, nie wolno głosować na wrogów Kościoła, na ludzi, co
sieją rozterkę między poszczególnymi klasami, co rozpętali nienawiść między
dziećmi jednej matki ojczyzny. Dość już walk stronniczych! Państwo nasze
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jest w groźnym położeniu. Tylko miłość wzajemna oparta o zasady naszej
świętej wiary może nas ocalić.
Osobno przypominamy, abyście wszyscy do głosowania uprawnieni, żądali
od tych, co staną jako kandydaci na posłów, jasnego i głośnego przyrzeczenia,
że będą w Sejmie i w Senacie dopominali się o szkoły, gdzie by dzieci katolickie otrzymywały naukę i wychowanie w duchu katolickim od nauczycieli
katolickich. Tak samo domagajcie się głośnej obietnicy, że w razie potrzeby
wystąpią śmiało i nieugięcie jako obrońcy ślubów religijnych i nierozerwalności małżeństwa chrześcijańskiego.
I przy urnie wyborczej pamiętajcie na słowa Zbawiciela: „Kto Mnie wyzna
przed ludźmi, tego i Ja wyznam przed Ojcem moim niebieskim” *.
Oddajcie więc głos wszyscy, i to tak, żebyście przed Bogiem, przed własnym sumieniem, przed ludźmi, przed sądem historii za głos oddany odpowiadać i ostać się mogli.

* Por. Mt 10, 32.

15
Memoriał episkopatu polskiego o obecnym
nienormalnym położeniu Kościoła w Polsce


Druk: „Gazeta Kościelna” 29 (1922) nr 23, s. 449–450; „Przegląd Katolicki” 2 (1923) nr 18,
s. 269–270.

Przed kilkoma miesiącami wnieśliśmy, biskupi polscy, do rządu memoriał
z przedstawieniem stanu Kościoła w Polsce.
Podnieśliśmy w memoriale naszym szczególnie dwa punkty: pierwszy odnosi się do stanu prawnego Kościoła w Polsce, a drugi do materialnego uposażenia.
Mało kto wie dziś o tym, że w wolnej Polsce w stosunku Kościoła do państwa po dziś dzień nie zostały zniesione prawa antykościelne ukute przez naszych ciemiężców i że w Polsce obowiązują dosłownie prawa carskiej Rosji.
Przytoczyliśmy w naszym memoriale liczne dowody na to, że te prawa krzywdzące Kościół nie są tylko na papierze, ale są w wielu wypadkach w krzywdzący sposób stosowane. Ale nawet gdybyśmy nie podali sami żadnych konkretnych przykładów, to czyż sam fakt istnienia i obowiązywania podobnych
praw nie jest krzywdą Kościoła? A jest ono zarazem i pewnego rodzaju ubliżeniem i dla samego państwa, boć przecież społeczeństwo całe przeciwko tym
właśnie prawom protestowało i uważało je za symbol ucisku i prześladowania zarazem Kościoła, jak i narodu.
Gdyby więc nawet nie działał tu słuszny i sprawiedliwy wzgląd na Kościół,
to sam honor narodu nie powinien ani dnia jednego cierpieć i dopuścić do
podobnie opłakanego stanu rzeczy.
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Drugie nasze zażalenie odnosi się do stanu materialnego Kościoła. W pierwszym naszym wspólnym liście pasterskim oświadczyliśmy się sami z gotowością, ażeby przyjść z pomocą ludności wiejskiej z parcelacją dóbr duchownych
w zamian za kompensatę ze strony państwa. Złożywszy jednak ów dowód
bezinteresowności Kościoła, nie możemy dłużej na to patrzeć obojętnie, jak
państwo, troszcząc się, i słusznie, o potrzeby wszystkich swoich obywateli,
po macoszemu obchodzi się z Kościołem. Rządy zaborcze uciskały Kościół,
zabierały jego dobra, ale starały się przynajmniej o pozory, że dóbr kościelnych nie konfiskują, tylko biorą je w zarząd, a w zamian za to przyznają Kościołowi materialne utrzymanie. Jakkolwiek utrzymanie to nie było
w żadnym stosunku do dóbr zabranych i tak zwana kongrua była bardzo
skromna, ale ostatecznie była i istniała. Tymczasem rząd polski, pozostawiając kler na pensjach dawnych albo podwyższając je nieznacznie tylko, pozbawia Kościół najprymitywniejszych warunków utrzymania. Bo do wiary to
niepodobne, a jednak prawdziwe, że kapłan zajęty w duszpasterstwie pobiera rocznie sumę daleko niedochodzącą dwóch tysięcy marek. Ale i tę sumę
otrzyma tylko wtedy, jeśli się po nią osobiście zgłosi w urzędzie. Do jakich
to już wprost nieznośnych dochodzi stosunków, to wystarczy nadmienić,
że ksiądz z prowincji, który by chciał pobrać w mieście powiatowym swoją
pensyjkę, musiałby za samą furmankę daleko drożej zapłacić, niźli jego całoroczna pensja wynosi, której, nawiasem mówiąc, nie otrzyma nieraz całej,
ale dopiero w miesięcznych ratach.
My zaś biskupi nie jesteśmy już w możności utrzymać naszych seminariów, z których każde ma niedobór. A już nie mówię o pensji biskupów, która w Polsce wynosi mniej niż pensja woźnego, bo około 70 000 marek miesięcznie. Mogę śmiało powiedzieć, że jest stan bezprzykładny stosunków tak
niezdrowych i tak nieznośnych, iż dłużej utrzymać się nie dadzą.
Wtedy kiedy nawet bankrutująca Austria przemieniła dawne pensje kleru na monetę dzisiejszą, kiedy Prusy protestanckie podniosły i w miarę potrzeby podnoszą pensje duchowieństwa, wtedy w Polsce Kościół znajduje się
w położeniu opłakanym.
I gdyby przynajmniej można było upozorować taki stan rzeczy np. tym argumentem, że inne wyznania muszą w Polsce znosić los podobny. Ale tymczasem tak wcale nie jest. Tak np. żydzi i protestanci mają w Polsce podatek wyznaniowy, który ściągany jest z urzędu przez państwo, a idzie o duże
miliony, o jakich Kościołowi katolickiemu ani marzyć nie wolno. A mimo
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tego olbrzymiego źródła dochodu jeszcze państwo osobno z swej państwowej kasy nieraz łoży na pensje dla tych wyznań więcej niż dla dygnitarzy
Kościoła katolickiego.
A przecież my nie domagamy się żadnych nadzwyczajności, upominamy
się tylko o to, co jest najkonieczniejsze. Nikt z nas nie domaga się żadnych
zasiłków rządowych dla tych np. probostw, które, mając ziemie, mogą się
same utrzymać, ani też nikt z nas biskupów nie ma pretensji o to, ażeby ci,
bardzo zresztą nieliczni biskupi, którzy mają dobra, pobierali od rządu zasiłki. My się domagamy od państwa środków do życia tylko dla tego kleru,
który jest wyłącznie albo prawie wyłącznie na pensję skazany. Żądanie nasze zaś jest nie tylko postulatem sprawiedliwości, a nawet ludzkości, ale jest
nadto podyktowane zdrowo odczutym interesem państwowym. Można na to
liczne przytoczyć dowody: tak np. państwo samo zapotrzebowuje dla siebie
bezpośrednio pewnych funkcji od Kościoła spełnianych przez kler bezinteresownie, których by inaczej musiało opłacać, utrzymując ad hoc cały aparat administracyjny, wymagający kosztów milionowych. Do takich zaliczyć
można różne wykazy statystyczne, lekarskie itd. Tymczasem dziś dochodzi
do tego, że papier na nowe wykazy kosztuje nieraz więcej niż wynosi pensja kapłana wykaz sporządzającego.
A ten stan rzeczy jest jeszcze przeszkodą w dopełnieniu innej potrzeby.
Uchwaliliśmy wspólnie na jednej z pierwszych naszych konferencji,
że z chwilą uregulowania płacy dla kleru my regulujemy sprawę iura stolae, ażeby w ten sposób ulżyć ludowi. Ale jak długo kler jest pozbawiony
wszelkich warunków do życia, to rzecz oczywista, że tego uczynić nie możemy. Tak więc rząd, nie dając Kościołowi, co mu się należy, dotyka bezpośrednio Kościół i nas, ale pośrednio dotyka także szerokie masy ludu.
Nawet sam prestige państwa cierpi na tym.
I tak donoszą nam, że na kresach zachodnich agitatorzy wrogich państwu
żywiołów, ażeby usposobić lud źle dla Polski, wskazują na śmieszne dotacje kleru jako na dowód bankructwa państwowego i wrogiego dla Kościoła
nastroju.
Albo znowu inny przykład. My biskupi jesteśmy przymuszeni wyciągać
już dziś rękę za granicę do naszych kolegów w Ameryce, we Francji, Belgii
itd. o jałmużnę na Kościół w Polsce. Uciekamy się do takiego kroku dotąd jeszcze jak najrzadziej i czynimy go dopiero w ostateczności, ale ostatecznie coraz częściej zniewoleni do tego jesteśmy coraz to opłakańszym
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i krytyczniejszym stanem naszych seminariów i naszego kleru. Bo czyż wolno nam patrzeć obojętnym okiem na to, jak się rozprzęgają nasze seminaria,
albo jak księża nasi przymierają głodem? A niestety, jesteśmy już tego świadkami. Biskup sufragan poznański i kanonicy w Poznaniu, mając na kwartał
70 000 marek pensji, wyprzedają meble, książki, przedmioty drogocenniejsze, aby głód zaspokoić.
W takich warunkach żyjąc, musimy, niestety, oglądać się na zagranicę,
na biskupów krajów innych i kołatać u nich o stypendia mszalne i zasiłki.
Jakież to bolesne dla nas i jak upokarzająca konieczność, której nam państwo
oszczędzić powinno, nie tylko w naszym, ale w jego własnym interesie. Bo
i co za opinia stąd urabia się zagranicą o Polsce, gdzie Kościół musi żebrać
o warunki do życia, jak gdyby to był jaki kraj misyjny.
Przedstawiając Panu Ministrowi wszystkie te racje, pozwolę sobie zauważyć, że w memoriale poprzednim zapowiedzieliśmy odwołanie się do katolickiego społeczeństwa, w razie gdyby nasze postulaty nie były spełnione.
Po świeżym jednak oświadczeniu rządu, z którego znać troskę o Kościół
i jego potrzeby materialne, zwracamy się raz jeszcze do rządu i ponownie
przedstawiamy opłakany stan Kościoła.
[Poznań, 8 września 1922 roku]
W imieniu biskupów polskich
Edmund kard. Dalbor, prymas

Rok 1923
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List pasterski biskupów polskich w sprawie
Uniwersytetu Lubelskiego


Druk: „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 13 (1923) nr 4, s. 62–63; „Przegląd
Katolicki” 2 (1923) nr 17, s. 266–267.

Kiedy w zeszłym wieku, po strasznym przesileniu, wywołanym wielką rewolucją, życie religijne we wszystkich niemal krajach Europy zaczęło się odradzać, przedmiotem najszlachetniejszej ambicji i najusilniejszych zabiegów
wielu krajów katolickich stało się mieć własne uniwersytety, oparte na zasadach świętej wiary katolickiej.
W niczym takie uniwersytety nie chcą przesądzać o wartości, znaczeniu, zasługach i sławie innych wszechnic, mają one jednak w społeczeństwie szczególniejsze posłannictwo i rolę. One to w całym systemie nauk
wyższych jawnie wykazują, jak wiara i wiedza, z jednego płynąc źródła, nie
mogą sprzeciwiać się sobie i gruntownie ujęte nigdy się sobie nie sprzeciwiają. Jest w nich też szczególniejsza troskliwość i dbałość zwrócona na to,
ażeby wiedza nie stawała się igraszką samowolnych interesów człowieka,
ale idąc w parze z wyrobieniem wewnętrznym, łączyła się zawsze z miłością, poświęceniem i gotowością do służby Bogu i ojczyźnie. Dlatego społeczeństwa katolickie zdają sobie dobrze sprawę z tego, że uniwersytety
katolickie pobudzają wszystkie inne uczelnie do szlachetnego współzawodnictwa w kojarzeniu wiedzy z ideałami życia moralnego i z myślą nadprzyrodzoną, zdają sobie one nadto sprawę i z tego, że promienie światła, które
idą z takich środowisk, mają szczególnie za zadanie rozświecać szlaki dróg
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dla narodów przez mądrość i wiedzę ludzką w jej skojarzeniu z objawioną
mądrością Bożą.
Dla Polski uniwersytet katolicki ma większe jeszcze niż dla innych krajów znaczenie.
Polska na nowych drogach swojego życia potrzebuje dokonać we wszystkich dziedzinach połączenia kultury katolickiej, z której się narodziła i wyszła, ze swoją myślą i pracą narodową. Rodząc się do życia wolności w chwili
ogólnego zamętu światowej wojny, potrzebuje ona tych drogowskazów, które
wylatują ponad ogólny zamęt, a dozwalają narodowi spocząć w jego tworzeniu się na zdrowych, a nieprzemiennych zasadach moralnych i duchowych.
Czyż nie czujemy wszyscy, jak bardzo nam potrzeba ludzi wykształconych,
których wiedza byłaby oparta o zasady wiary katolickiej, a jednak z drugiej
strony nie pozostawała w tyle poza rozwojem nauki, a zarazem poza pogłębieniem myśli katolickiej na Zachodzie, kojarząc przez to katolicyzm i jego
przekonania z prawdziwym postępem.
Potrzeba ta znalazła zrozumienie w naszym społeczeństwie. Znalazł się
ofiarny rodak, który z wielką szczodrobliwością położył podwaliny wielkiego dzieła i oto w roku 1918, w chwili gdy ważyły się losy naszej ojczyzny, powstał w Lublinie nasz polski Uniwersytet Katolicki. Organizatorem i pierwszym rektorem młodej Wszechnicy został śp. prałat Radziszewski, mąż wielkiej
mocy ducha, a z pomocą pośpieszyło mu w tej pracy zarówno ziemiaństwo
lubelskie, jak i rodacy z Ameryki, tak zawsze czuli na istotne potrzeby swej
polskiej ojczyzny. Pomimo wielkich trudności związanych z ciężkim przesileniem gospodarczym, które przeżywamy, Uniwersytet Lubelski z roku na rok
się wzmacniał i rozwijał coraz bardziej, przygotowując liczne zastępy drogiej
naszej młodzieży do pracy społecznej w różnych zawodach.
W miarę jednak dalszego rozwoju coraz jaśniejszym się stawało, że tak
ważna dla odrodzenia religijnego i narodowego placówka musi znaleźć silniejsze oparcie w całym społeczeństwie. Opatrzność Boża, dając nam w tak
niezwykłych warunkach wielką rzecz, chce jednak, abyśmy wszyscy w niej
współdziałali i aby dzieło uniwersytetu nie było dziełem kilku tylko jednostek, ale całego katolickiego społeczeństwa polskiego. Dalszy rozwój i dalsze
istnienie Wszechnicy Lubelskiej od tego jest zależne, czy wszyscy, którzy są
naprawdę do Kościoła przywiązani, zrozumieją jej doniosłość i okażą jej pełne poparcie, na jakie zasługuje.
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My z naszej strony, pragnąc okazać, jak bardzo Uniwersytet Lubelski jest
drogi naszemu sercu, powzięliśmy zamiar aulę uniwersytecką nazwać imieniem Ojca Świętego Piusa XI i ufundować ją pieniędzmi zebranymi na ten
cel wśród wiernych całej Polski. Jeszcze jako nuncjusz papieski Ojciec Święty
stał u kolebki powstającej Wszechnicy i żywą okazywał jej sympatię. Później,
gdy wstąpił na Stolicę Piotrową, nie spuszczał z oczu tej młodej placówki
i przy każdej sposobności okazywał, jak bardzo się nią interesuje. Niechże
więc aula papieża Piusa XI świadczy na zawsze o miłości i wdzięczności naszej dla tego, który sam tyle miłości nam okazał, niech będzie symbolem
nigdy nieustającej wierności naszej ojczyzny dla Stolicy Piotrowej i osoby
Namiestnika Chrystusowego.
Objawiając wam to nasze postanowienie, wzywamy was, najmilsi, z całego
serca do okazania Uniwersytetowi Lubelskiemu całego waszego poparcia. Jest
to naszym gorącym pragnieniem, abyście wszyscy zrozumieli, jak wielką rolę
w odrodzeniu religijnym naszego kraju może odegrać Wszechnica Lubelska,
jeśli ofiarność wiernych zapewni jej trwałe i obfite dochody.
W celu zorganizowania podstaw materialnych tego tak ważnego dzieła,
zawiązane zostało Towarzystwo Uniwersytetu Lubelskiego, które zapraszając wszystkich na swych członków, daje każdemu możność w większej lub
mniejszej mierze przyczynić się do ugruntowania bytu naszego Uniwersytetu
Katolickiego. Polecamy je waszemu sercu i ufamy, że nie znajdzie się w Polsce
ani jednego katolika, godnego tej nazwy, który by nie uważał za swój obowiązek sumienia zapisać się do szeregu jego członków.
Bóg z obfitego skarbca łask nagrodzi was stokrotnie, jeśli idąc za naszym
głosem, przyczynicie się w miarę sił i środków do utrwalenia i rozwoju tej
młodej uczelni, tak drogiej już każdemu sercu katolickiemu. My zaś jako zadatek łask niebieskich udzielamy wam z całego serca naszego pasterskiego
błogosławieństwa.
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List pasterski biskupów polskich
o zbrodni moskiewskiej


Druk: „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 13 (1923) nr 5–6, s. 82–84; „Gazeta
Kościelna” 30 (1923) nr 10, s. 93–94; „Przegląd Katolicki” 2 (1923) nr 18, s. 279–280.

Jeszcze nie przebrzmiały echa strasznej zbrodni dokonanej na ks. Budkiewiczu i arcybiskupie Cieplaku, a karta męczeńska Kościoła w Rosji zapisuje
nowe zbrodnicze czyny sowieckiego rządu. Oto, jak prasa donosi, wtrącony
został do więzienia ksiądz Zieliński, u którego w Moskwie przemieszkiwał
arcybiskup Cieplak i skazani z nimi kapłani, stają też przed sądem zakonnice katolickie i wychowawczynie młodzieży katolickiej.
Nowe te zbrodnie świadczą, że ani oburzenie cywilizowanego świata, ani
sumienie, ani ludzkość, nie są w stanie zatrzymać prześladowców w raz obranym zbrodniczym kierunku, że drwią oni sobie z protestów i oburzenia tak
długo, jak długo ich stosunki ze światem zabezpieczają im korzyści materialne, na które jedynie są czuli.
Odwołujemy się dziś do cywilizowanego świata, aby zwrócić jego uwagę
na cynizm w zbrodni Sowietów, na ich potworność i na system krwawych
prześladowań, które w niczym nie ustępują prześladowaniom z pierwszych
wieków Kościoła, owszem, je przewyższają. Bo katusze, tortury, wyroki, a nawet prawne pozory antypaństwowości są w ten sam sposób używane przez
dzisiejszych władców Rosji, jak były stosowane przez pogan, ale nienawiść
do chrześcijaństwa jest niewątpliwie u Sowietów większą. Kiedy bowiem
pogańskie państwa, nie zdając sobie jeszcze sprawy, czym jest chrystianizm,
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istotnie uważały go za czynnik zagrażający państwowości, to dzisiejsze prześladowanie podyktowane jest nienawiścią, która idzie daleko głębiej i nie ma
już żadnych, choćby tylko pozornych podstaw, sięga ona bowiem już samych
podstaw chrystianizmu, a dzisiejsi prześladowcy Kościoła są aż nadto dobrze
o tym przekonani, iż więzieni przez nich kapłani i biskupi, których oszczędzał
nawet dawny rząd carski, że bezbronne zakonnice, Bogu i modlitwie oddane
niewiasty, nie zagrażają w niczym państwu, owszem, są oni wszyscy czynnikiem podtrzymującym ład i moralny porządek, ale właśnie dlatego i właśnie
za to ich prześladują, albowiem wrogowie chrystianizmu, mając tylko na ustach wzgląd na państwo, w istocie są wrogami wszelkiego społecznego ładu,
który tak samo zwalczają, jak zwalczają Kościół.
Ostrze ich prześladowań głównie się zwraca przeciw katolicyzmowi, którego żywotny idealizm jest żywym zaprzeczeniem ich materializmu i wiary w ślepą siłę. Prześladują oni chrystianizm jako taki, czego dowodem są
procesy i prześladowanie reprezentantów wschodniej Cerkwi, jak nieugiętego wobec ich żądań patriarchy Tichona, Katolikosa i tych innych biskupów
i kapłanów. W ogóle prześladują oni i pragną zniszczyć wszelką religię. I takiego wyrafinowanego, tak systematycznego prześladowania religii, takiego
bezwzględnego wyrywania wszelkich religijnych tęsknot duszy z serca młodego pokolenia, jakie są praktykowane przez bolszewizm w Rosji, nazywający religię trucizną, szydzący publicznie z wszelkich religijnych praktyk, urządzający manifestacje dla wydrwienia religijnych obrzędów, zakazujący nawet
nauki religii dla młodzieży – historia drugiego przykładu nie zna.
Bolszewizm to jest dosłownie walka Antychrysta z Chrystusem, walka
na śmierć i życie, nieznająca żadnej litości, niecofająca się przed żadnym okrucieństwem i zbrodnią, walka nade wszystko beznadziejna. Bo i czegoż tu
się spodziewać można albo na jakie polepszenie liczyć? Niewątpliwie więc
prześladowania będą odtąd tylko tym większe i tym okrutniejsze, im obojętniej świat im się będzie przypatrywał.
A przecież to już nie tylko o samych męczenników wiary idzie, ale o najdroższe interesy kultury dzisiejszej i cywilizacji, równie są one już zagrożone, jak zagrożona jest religia. Bo z tąż samą zajadłością walczy bolszewizm
przeciw podstawom wszelkiej kultury, to jest własności prywatnej, wolności
cywilnej wychowania moralnego młodzieży, rodzinie, z jaką walczy z religią.
Śledząc proces arcybiskupa Cieplaka i jego towarzyszy, świat patrzył
z podziwem na nieustraszone męstwo i cnotę tych męczenników, którzy
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ni ogromem katuszy, ni nieustraszonością, ni gotowością podniesienia dla
Chrystusa śmierci w niczym nie ustępowali męczennikom pierwszych czasów
Kościoła. Ale kto się wczytywał w sprawozdania, kto się wsłuchiwał w przebieg tej potwornej rozprawy, ten się nie mógł oprzeć wrażeniu, że z tej sali
sądowej biegło ostrzeżenie dla dzisiejszego cywilizowanego świata, wołające mu: vestra res agitur, to jednak o was tu idzie – o to, czy się sprzeciwicie,
czy powstrzymacie straszliwą moralną i duchową zarazę, czy też dozwolicie,
by i was ona dosięgła.
I dziś my, polscy biskupi, zwracamy się do świata cywilizowanego, zwracamy się przede wszystkim z prośbą o ratunek dla więzionego biskupa, którego
dalsze więzienie jest tylko powolną śmiercią. Zwracamy się z błaganiem o ratunek, bo plan Sowietów jest jasny i dla wszystkich widoczny. Ażeby zniszczyć katolicyzm, chcą oni przez terror więzienia i wyroków pozbawić Kościół
kapłanów i służby Bożej. Plan jest zaczęty, jeśli nie będzie żadnej obrony, zostanie niezawodnie przeprowadzony w zupełności. Jest to naszym moralnym
obowiązkiem wołać o ratunek, gdyż Kościół katolicki w Rosji liczy przeszło
dwa miliony wiernych.
Ale mamy inne jeszcze powody, które nas skłaniają do wystąpienia publicznie z protestem przeciw temu, co się dziś w Rosji dzieje i do wzywania pomocy u cywilizowanego świata. Oto sąsiadując o miedzę tylko z bolszewizmem,
jesteśmy narażeni bezpośrednio na jego zaraźliwe i niszczące wpływy. Któż
zaś tego nie wie, że zaraza duchowa z natury swej udziela się tak jak zaraza
fizyczna. Skoro mętne i brudne fale rozstroju i anarchii bolszewickiej mają
się zatrzymać na naszych barkach, jeśli Polska ma być, jak dotąd, tamą dla
zalewu idącego na świat i zagrażającego światu, to głos naszego protestu nie
tylko winien być przez świat usłyszany, ale i zrozumiany. Kiedy bolszewicy
zagrażali orężem Warszawie, wówczas podnieśliśmy głos nasz o duchową pomoc świata. Dziś, gdy bolszewizm zagraża zupełnym zniszczeniem Kościoła
i cywilizacyjnych dóbr ludzkości i kiedy pochód swój złowrogi rozpoczyna
od granic Polski, konsekwentnie powtarzamy nasze wołanie w tej nadziei,
że zrozumianymi zostaniemy dziś, jak zrozumianymi zostaliśmy wówczas.
Edmund kardynał Dalbor
Aleksander kardynał Kakowski

Rok 1924
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Orędzie biskupów polskich do wiernych całej
Polski po „wypadkach krakowskich” (1923)


Druk: „Kronika Diecezji Przemyskiej” 23 (1923) z. 9–10, s. 188–191; „Przegląd Katolicki”
2 (1923) nr 51, s. 787–788; N. Cieszyński, Roczniki katolickie. Rok 1924 (Rok III), Poznań
1925, s. 369–374.

Ciężko nawiedził Bóg dzisiejsze narody. Nie otrząsnęły się one jeszcze ze
zmagań straszliwej wojny, nie starły jeszcze krwi, w której przez tyle lat broczyły, a oto mimo układów i traktatów pokojowych świat cały w wielkiej
żyje rozterce.
A jeśli starymi i mocno w stuleciach ich dziejów utwierdzonymi państwami wstrząsa burza cierpień, to czyż podobna jest, ażeby nasze młode państwo
było od nich wolnym? Jeśli silnemu dębowi wicher obłamuje konary, to jakżeby nieporuszonym stać miało młode drzewo?
Przywrócił nam Bóg ojczyznę naszą, wyzwolił nas z kajdan niewoli, a Królowa Korony Polskiej, Jasnogórska Maryja, królestwo swoje, tę ziemię naszą polską i naród nasz, swoim wstawiennictwem, wolnym i niepodległym uczyniła.
Co moc Boża sprawiła, co obroniła przemożna opieka Maryi, to złość
ludzka w zapamiętałości swojej psuje i rozwala.
Nie grozi nam na razie wróg z zewnątrz, natomiast wróg wewnętrzny podkopuje podwaliny państwa naszego.
Szatan pychy, samolubstwa opanował serca i umysły, prywata i osobiste
korzyści wynoszą się ponad dobro ogólne, cele partyjne godzą często w podstawowe cele rządu i państwa.
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Zgasł pokój, zamarła miłość, panuje upór, zawziętość, nienawiść. Dawniej
zaborca nas prześladował i gnębił, dziś ze wstydem rzec można, że jedni drugich gnębimy, sami się między sobą prześladujemy.
Boże wielki, gorzko narzekaliśmy i płakaliśmy, gdy podczas wojny wszechświatowej bracia nasi, służący w armiach nieprzyjacielskich, przymuszeni byli
walczyć ze sobą.
Zaiste, był to ciężki dopust Boży, był to krzyż krzyżów naszych najboleśniejszy. A dziś na co patrzymy? Co widzimy?
Oto z własnej złej i przewrotnej woli w zawziętości i zapamiętałości bracia
napadają na braci, Polacy mordują Polaków, leje się krew bratnia. O Boże, ze
łzami o tym mówić się godzi, płakać raczej niż opowiadać.
Czyż miłość ojczyzny zaginęła w Polsce? Czyż zamarły przykłady miłości i poświęcenia, które nam przodkowie w dawnych wiekach pozostawili?
Wspomnijcie o tych tysiącach Polaków, którzy podczas stulecia niewoli ginęli na polu bitew lub po więzieniach srogie znosili katusze, albo na wygnaniu schnęli z tęsknoty za krajem i ziomkami.
Ale po cóż szukać dawnych wzorów? W naszych czasach bohaterscy synowie ojczyzny oddawali życie za ojczyznę, istniejemy, żyjemy ich poświęceniem i ofiarą. Oni bronili ojczyzny, a my obronionej przez nich nie mielibyśmy budować i umacniać? Póki ojczyzna była w niewoli, póty nam była
droga, a dziś wyzwolonej nie będziemy służyć?
„Ta miła matka nasza daje nam dziś złotą wolność”, że użyjemy słów naszego Skargi, „iż tyranom nie służycie. […] Samiście tylko sobie tyranami,
gdyż praw nie wykonujecie, a do sprawiedliwości fałszywą wolnością albo
raczej swawolnością przeszkody sami sobie czynicie?” *
„Pan Jezus, umierając – mówił dalej Skarga – dwa przedniejsze przykazania
testamentem pozostawił: jedno, abyśmy wspólnie miłowali się, drugie, abyśmy pokój między sobą i zgodę zachowali; jedno z drugiego pochodzi i płynie. Miłość rodzi zgodę, a bez zgody miłości być nie może”.
„Miłość cierpliwa jest – pisze św. Paweł – i łaskawa jest, miłość nie zajrzy,
złości nie wyrządza, nie wzrusza się ku gniewowi, nie myśli złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale weseli z prawdy” (1 Kor 13).
Na Boga zaklinam cię, pobożny ludu polski, coś zachował wiarę ojców,
a cnoty matek twoich nie są ci obce; i do was się zwracamy warstwy oświecone,
* P. Skarga, Kazania sejmowe, Kraków 1925, s. 39.
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co wiedzą i stanowiskiem z dawna przodujecie w narodzie; do was wołamy
ojcowie i matki, kobiety polskie i młodzieży, wszyscy, którzy miłujecie ojczyznę, a dobro jej na sercu wam leży, ratujmy tę miłą matkę naszą!
Połączmy się w jednej miłości względem Boga i w jednej miłości braterskiej względem ziomków i gdy głos krwi braci pomordowanych woła do
Boga z ziemi naszej, rzućmy surowe słowa potępienia na bratobójcze walki, napiętnujmy zbrodnie i występki i zaprotestujemy wobec nieba i ziemi,
wobec Boga i ludzi.
Niechaj tedy wszystek naród polski się połączy na całej ziemi naszej,
niech we wszystkich dzielnicach i we wszystkich diecezjach wierni nasi
się gromadzą, niech w każdym mieście i w każdej wiosce, gdziekolwiek
świątynia Pańska się znajduje, lud pobożny się zbierze w jednym dniu,
w jednej myśli, w jednej wspólnej modlitwie, postem poprzednim, pokutą przygotowany, a niech będzie wspólnie powszechne nabożeństwo
przebłagalne, zadośćczynne.
I z wielką pociechą naszego serca wyznajemy, najmilsi, iżeście wy sami
zrozumieli i odczuli potrzebę modlitwy publicznej i pokuty za Polskę. Z różnych stron kraju, z różnych sfer społeczeństwa, z różnych kół politycznych,
jak poselskich, już to społecznych i organizacyjnych, od niewiast polskich,
od polskiej młodzieży uniwersyteckiej, od stowarzyszeń przeróżnych zwrócono się do nas biskupów, byśmy zarządzili modlitwy za Polskę, byśmy do
narodu całego naznaczyli dzień jeden na pokutę i umartwienie. Zadość
czyniąc z całej naszej chęci tak zgodnemu, tak poważnemu wołaniu społeczeństwa polskiego, obieramy jako dzień pokuty narodowej i postu ostatnią
sobotę roku upływającego, dwudziesty dziewiąty grudnia, i polecamy wiernym, aby tej soboty wstrzymali się od potraw mięsnych. Następną zaś niedzielę, ostatnią w roku, trzydziestego grudnia naznaczamy jako dzień powszechnych na całej ziemi polskiej modłów za Polskę i rozporządzamy, aby
w dniu tym we wszystkich świątyniach odbyło się uroczyste nabożeństwo
z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i gorąco zachęcamy wiernych,
aby jak najliczniej w dniu tym do Stołu Pańskiego przystąpili na intencję
zbawienia ojczyzny.
O, niechże Bóg Wszechmogący uchroni Polskę od nierządu i domowych
waśni, niech gorące nasze powszechne modły przyniosą upamiętanie i zgodę, i pokój między braćmi jednej ziemi, a Maryja, Królowa Korony Polskiej,
niech okrywa ojczyznę naszą płaszczem swojej przemożnej opieki.
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Błogosławieństwo Boże i pokój niech będzie zawsze z wami wszystkimi.
Amen.
Edmund kardynał Dalbor, prymas
Aleksander kardynał Kakowski, metropolita warszawski
Józef Teodorowicz, arcybiskup lwowski obrządku ormiańskiego
Bolesław Twardowski, arcybiskup lwowski obrządku łacińskiego
Adam Sapieha, książę biskup krakowski
Józef Sebastian Pelczar, biskup przemyski
Stanisław Zdzitowiecki, biskup kujawsko-kaliski
Leon Wałęga, biskup tarnowski
Augustyn Rosentreter, biskup chełmiński
Antoni Julian Nowowiejski, biskup płocki
Marian Ryx, biskup sandomierski
Zygmunt Łoziński, biskup miński
Marian Fulman, biskup lubelski
Henryk Przeździecki, biskup podlaski
Jerzy Matulewicz, biskup wileński
Ignacy Dubowski, biskup łucko-żytomierski
Piotr Mańkowski, biskup kamieniecki
Wincenty Tymieniecki, biskup łódzki
Stanisław Gall, biskup polowy Wojska Polskiego
Romuald Jałbrzykowski biskup sufragan sejneński
August Hlond, administrator apostolski śląski
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List episkopatu polskiego
do kardynała Merciera


Druk: „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 14 (1924) nr 4–5, s. 55–56; „Przegląd
Katolicki” 3 (1924) nr 13, s. 193; N. Cieszyński, Roczniki katolickie. Rok 1924 (Rok III),
Poznań 1925, s. 431–432

W dniu 50-letniego jubileuszu kapłaństwa my, biskupi polscy, zebrani
w Warszawie, ślemy Waszej Eminencji wyrazy hołdu i najszczersze życzenia.
Łączymy je z uczuciem wdzięczności, jakie żywimy dla Waszej Eminencji,
gdyż nie od dziś przechowujemy dla Waszej Eminencji wdzięczne wspomnienia w sercach naszych.
Jeszcze w tych czasach, gdy Wasza Eminencja budził, jako mistrz młodzieży, w niej zamiłowanie dla wyższych studiów filozofii, korzystała z nich
młodzież nasza, ucząc się z wykładów i pism Waszej Eminencji łączyć zasady
anielskiego doktora z nowymi prądami czasów i nauki. Pośród niej znajdował się, jako uczeń Waszej Eminencji, ksiądz Radziszewski, który rozpaloną
w nim przez Waszą Eminencję iskrę zapału dla nauki i tomistycznej filozofii
rozpłomienił w pomnikowy czyn katolickiego uniwersytetu.
W czasach zaś wielkiej wojny, w której rozgrywały się losy naszej ojczyzny, jęczącej przez stulecie w kajdanach niewoli, spoglądaliśmy ku Waszej Eminencji,
krzepiąc się, podnosząc na duchu i żywiąc wielką nadzieję na wskrzeszenie
naszego narodu.
Bo zarówno z mów Waszej Eminencji, jak i z czynów szło na świat wyznanie idei sprawiedliwości, wiara w nią, męczeństwo za nią, a z tej tylko
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idei, ożywionej nadprzyrodzoną mocą Bożą, powstać mogła Polska i z niej
też powstała.
I Ty też, Eminencjo, będąc niezłomnym bojownikiem tej idei i wyznawcą jej w czasie wojny, w swej bohaterskiej ojczyźnie witałeś we wskrzeszonej
Polsce żywe tej idei wcielenie i urzeczywistnienie.
Kiedy zaś później zdawała się być na nowo zagrożoną wolność Polski przez
najazd bolszewicki na Warszawę i gdyśmy się zwracali do Europy z błaganiem o modły, wówczas Ty, Eminencjo, nie tylko zarządziłeś modły za Polskę,
ale nadto odezwałeś się do świata w prześlicznym liście episkopatu belgijskiego w takich potężnych, tak głęboko w ducha dziejów naszych wynikających, a tak miłosny[ch] słowach, iż list ten pozostanie na zawsze dla Polski
przecenną pamiątką w jej skarbcu narodowym, ze słowami zaś łączyłeś czyny,
a przez zbieranie ofiar na Polskę w Belgii wówczas, gdy ojczyzna Twa o własnych dzieciach pamiętać musiała, Tyś ocierał łzy nasze i stałeś się jałmużnikiem naszego narodu i jego samarytaninem.
Zarówno więc przez umysł Twój, z wyżyn nadziemskiej zasady osądzający
wielkie przełomy ludzkości, jak i serce Twe, miłością wielką ożywione, sprzęgło się z nami i naszymi wewnętrznymi, jak zewnętrznymi dziejami. I w tym
tkwi szczególniejszy tytuł dla nas, żebyśmy z życzeniami połączyli modlitwy
do Boga o długie Twe życie i szczególniejsze błogosławieństwo w pracach
Twych i zamierzeniach.
Warszawa, dnia 20 marca 1924 roku.
Komitet biskupów polskich:
Edmund kardynał Dalbor, arcybiskup gnieźnieński i poznański, prymas
Aleksander kardynał Kakowski, arcybiskup warszawski
Edward Ropp, arcybiskup mohylowski
Adam Sapieha, biskup krakowski
Zygmunt Łoziński, biskup miński
Marian Fulman, biskup lubelski
Henryk Przeździecki, biskup podlaski
Józef Teodorowicz, arcybiskup lwowski obrządku ormiańskiego

Odpowiedź kardynała Merciera
na list episkopatu polskiego



Najczcigodniejsi Księża Kardynałowie!
Czcigodni Księża Biskupi!
Nie chciałbym ani jednej chwili opóźnić się z przesłaniem odpowiedzi
na łaskawe i przyjacielskie orędzie, jakie Wasze Eminencje raczyli wystosować do mnie, a które właśnie dzisiaj otrzymałem.
Stwierdzacie szczerą prawdę, gdy wspominacie w swoim orędziu o mojej
szczerej i gorącej miłości względem Polski. Rzeczywiście już od lat najmłodszych żywię głębokie uczucia sympatii, podziwu i wdzięczności względem
waszego bohaterskiego i męczeńskiego narodu. Wypadki lat ubiegłych jeszcze bardziej te uczucia w mej duszy ożywiły i utrwaliły. Polska bardzo długo
i dużo cierpiała. Dziś ona zmartwychwstała. I my, którzyśmy ongi podzielali
jej smutki i współczuli jej cierpieniom, obecnie z największą radością i zapałem witamy jej zmartwychwstanie. Dzieło jej odbudowy jeszcze nieukończone, lecz weszło już na właściwe tory.
Ta praca odrodzenia, podjęta przez wielomilionowe zastępy waszego pobożnego ludu wiejskiego, prowadzone łącznie z elitą uświadomionej inteligencji katolickiej wielkomiejskiej, ożywiana wreszcie i kierowana roztropnymi
wskazaniami zespolonego i gorliwego episkopatu, jakim wy obecnie jesteście,
praca ta, zdaje mi się, zapewni Polsce szczęśliwą przyszłość.
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Wiem o tym, że nie zapominacie w modłach waszych o mojej kochanej
ojczyźnie, Belgii; ja zaś ze swej strony będę pamiętał we mszy świętej o was
i waszym narodzie.
Raczcie przyjąć, Najczcigodniejsi Księża Kardynałowie i Czcigodni Księża
Biskupi, ponowne wyrazy mojej głębokiej wdzięczności oraz serdeczne uczucie czci i przywiązania
arcybiskup z Malines
kardynał Mercier

20
Odezwa episkopatu Polski do Dostojnego
Kongresu Unionistycznego
w Welehradzie


Druk: „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 14 (1924) nr 7–8, s. 120–121.

W roku bieżącym, zwyczajem lat poprzednich my, biskupi Rzeczypospolitej
Polskiej, u stóp cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej zgromadziliśmy się na narady w sprawach kościelnych. Jesteśmy synami tej ziemi,
na której powstała i wieki aż do dnia dzisiejszego przetrwała unia Kościoła
wschodniego z zachodnim, zwana brzeską.
Z radością witamy wiadomość, że w dniach od 31 lipca do 3 sierpnia
w Welehradzie obradować będzie Kongres Unionistyczny, pod opieką świętych apostołów: Cyryla i Metodego, którzy tyle wycierpieli za dzieło jedności
Kościoła świętego. Ufamy, że Kongres Unionistyczny pod Bożym błogosławieństwem, opieką świętych Cyryla i Metodego, wsparty pomocą, modlitwą,
wskazówkami i błogosławieństwem Ojca Świętego Piusa XI, z ust którego
na cały świat padły słowa: Pax Christi in regno Christi, przyczyni się znakomicie do zjednoczenia Wschodu z Zachodem, o co błagamy Najświętszą
Marię Pannę Częstochowską i czego z całego serca życzymy Dostojnemu
Kongresowi Unionistycznemu.
Radujmy się, że niektórzy bracia z grona naszego, obradującego w Częstochowie, przyjmą osobiście udział w pracach Kongresu. My zaś wszyscy, chociaż dalecy od Welehradu, będziemy jednak złączeni z wami duchem.
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Rzeczpospolita Polska, Częstochowa, dnia 2 lipca 1924 roku.
Aleksander kardynał Kakowski
Edmund kardynał Dalbor
Edward Ropp, arcybiskup
Bolesław Twardowski, arcybiskup
Józef Teodorowicz, arcybiskup
Leon Wałęga, biskup tarnowski
Stanisław Zdzitowiecki, biskup włocławski
Antoni Julian Nowowiejski, biskup płocki
Adam Sapieha, biskup krakowski
Grzegorz Chomyszyn, biskup stanisławowski obrządku
greckokatolickiego
Marian Ryx, biskup sandomierski
Augustyn Łosiński, biskup kielecki
Piotr Mańkowski, biskup kamieniecki
Henryk Przeździecki, biskup podlaski
Marian Fulman, biskup lubelski
Romuald Jałbrzykowski, biskup sufragan sejneński
Wincenty Tymieniecki, biskup łódzki
Stanisław Gall, biskup sufragan warszawski i polowy Wojsk Polskich
Karol Józef Fiszer, biskup sufragan wikariusz kapitularny przemyski
Władysław Krynicki, sufragan włocławski
Franciszek Kubicki, biskup sufragan sandomierski
za biskupa chełmińskiego Augustyna Rosentretera
Jakub Klunder, biskup tytularny selymbryjski
Zygmunt Łoziński, biskup miński
Czesław Sokołowski, biskup sufragan podlaski
Stanisław Michalkiewicz, biskup sufragan wileński
August Hlond, administrator apostolski Śląska Polskiego

21
List episkopatu polskiego w sprawie
reform szkolnictwa


Druk: „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 15 (1925) nr 2, s. 63–64.

Pan minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wniósł na podstawie uchwały Rady Ministrów do Sejmu projekt ustawy o ustroju szkolnym oraz projekt ustawy o niepaństwowych szkołach oraz zakładach naukowych i wychowawczych.
Episkopat polski otrzymał, niestety, rzeczone projekty w ostatniej dopiero chwili i nie miał możności przedstawienia postulatów, wynikających ze
stanowiska Kościoła.
Skutkiem tego episkopat zebrany na konferencji, nie mogąc projektu
poddać szerszemu omówieniu, ogranicza się do wypowiedzenia następujących uwag:
We wstępie do projektu ustawy o ustroju szkół powiedziano, że szkoła ma
dawać wyrobienie religijne, moralne, umysłowe i fizyczne. Episkopat zastrzega się, że o ile chodzi o katolików, to wyrazy: „wyrobienie religijne” powinny być rozumiane w znaczeniu wychowania religijnego i religijno-moralnego w myśl zasad Kościoła.
Projekt zaś ustawy o szkołach niepaństwowych wprowadza do szkolnictwa
niepaństwowego, a zatem do szkolnictwa przez Kościół i osoby prawne kościelne prowadzonego, tak wielkie pogorszenie stanu rzeczy, że Episkopat widzi
się zniewolonym zwrócić w tej kwestii do rządu. Projekt tej ustawy, nadający
Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego nieograniczone
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pełnomocnictwa nie tylko w dziedzinie zakładania nowych szkół prywatnych,
ale także w dziedzinie bytu i zarządu szkół prywatnych, zarówno podcina
prawa i byt szkół dotychczasowych, jak i uzależnia zakładanie i prowadzenie
szkół prywatnych od uznania państwowej władzy szkolnej.
Kościół katolicki jest szczególnie zainteresowany w sprawie powyższej, ponieważ w ramach jego istnieje cały szereg typów szkół prywatnych, służących
potrzebom Kościoła oraz jego wiernych, a koniecznych do prawidłowego życia Kościoła katolickiego w Polsce.
Episkopat zwraca się do Panów Posłów katolickich o uczynienie wszystkiego, ażeby postulaty jego, wyżej wyrażone, zostały przez ciała ustawodawcze uwzględnione.
Aleksander kardynał Kakowski
August kardynał Hlond

Rok 1926



22
Episkopat polski do biskupów katolickich
całego świata


Druk: „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 16 (1926) nr 5, s. 187–188.

Dostojny Arcypasterzu!
Choć Kościół katolicki zawsze silnie popiera kult wszystkich świętych, tym
jednak rządzi się prawem, że wobec szczególnych niebezpieczeństw ku szczególniejszym zwraca się patronom, którzy – czy to przykładem życia, czy wstawiennictwem modlitwy – mogą być bardziej pomocni.
W obecnej chwili największe grozi niebezpieczeństwo od tej przedwczesnej
wolności obyczajów, która codziennie zaraża dusze młodzieży i sprowadza je
na bezdroża. Tej młodzieży należy koniecznie przyjść z pomocą.
Taką zaś pomocą stać się niewątpliwie może słoneczny wzór życia i skuteczne wstawiennictwo ukochanego patrona młodzieży – św. Stanisława Kostki.
Święty ten młodzieniec, który w kiełkującym ledwo kwiecie młodości otrzymał
już łaskę świętości dojrzałej, posiada wszystkie warunki, ażeby serca rówieśników ku sobie pociągnąć i po drodze cnoty opieką swoją je prowadzić. Ażeby
jednak ten wpływ zbawienny mógł osiągnąć, jedno jest potrzebne, to mianowicie, ażeby święty ten młodzieniec czczony dotąd czcią publiczną w pewnych
tylko częściach Kościoła, tęż odbierał w całym Kościele katolickim. Dlatego,
gdy na rok bieżący przypada dwusetna rocznica kanonizacji św. Stanisława,
usilnie proszę, ażeby Dostojność Wasza raczyła tę samą prośbę skierować do
Stolicy Apostolskiej, którą przekładają w tej chwili Ojcu Świętemu biskupi
polscy, ażeby święto św. Stanisława Kostki rozciągnięte zostało na cały Kościół.
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Przy tej miłej sposobności zasyłam Dostojności Waszej najpełniejsze wyrazy czci i kreślę się najoddańszym sługą w Chrystusie Panu.
Z upoważnienia biskupów polskich:
Aleksander kardynał Kakowski, arcybiskup warszawski

23
Adres episkopatu polskiego
do papieża Piusa XI


Druk: „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 16 (1926) nr 4, 151–152.

My, biskupi polscy, w zamiarze odbycia generalnej konferencji przy uczestnictwie nuncjusza apostolskiego, zebraliśmy się 2 marca bieżącego roku
w Warszawie. Zwołał nas śp. Edmund kardynał Dalbor, arcybiskup gnieźnieński i poznański, prymas Polski, któremu Ty, Ojcze Święty, w jego ostatniej chorobie prawdziwie ojcowskie serce łaskawie okazałeś. Twoje dopytywanie się o stanie jego zdrowia, Twe błogosławieństwo apostolskie, było dla
niego, złożonego śmiertelną chorobą, ogromną pociechą i dodawało mocy
do znoszenia cierpień. Dlatego pochyleni do Twych stóp, Święty Ojcze, najgłębsze podziękowanie składamy za to wszystko, co okazałeś zmarłemu kardynałowi Dalborowi.
Również dziękujemy Ci, Ojcze Święty, za ową ojcowską miłość okazywaną biskupowi męczennikowi Janowi Cieplakowi, który świeżo przez Ciebie
wyniesiony na stolicę arcybiskupią w Wilnie zmarł i nie ma go już wśród nas.
Najwyższe też dzięki składamy, że erygowałeś nowe metropolie i diecezje
w Rzeczypospolitej Polskiej, że dawniejszym zakreśliłeś granice, a dla dawnych
i nowych siedzib arcybiskupich i biskupich wakujących mianowałeś pasterzy.
Ojcze Święty, my zawsze i wszędzie czujemy i doznajemy Twej, aż nazbyt wielkiej, łaskawości i opieki. Daj Boże, aby – czego się spodziewamy –
w tym Roku Świętym, przez Ciebie dla całego świata ogłoszonym, Kościół
katolicki w Polsce razem z Polską Rzecząpospolitą, postępując na drodze ku
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doskonałości chrześcijańskiej i zanosząc gorąco modły na Twoją intencję, napełnił radością Twoje apostolskie serce i zaświadczył, Ojcze Święty, o swej dla
Ciebie wierności i przywiązaniu.
Błagamy Najwyższego Zbawiciela, którego uroczystość pod wezwaniem
Pana naszego Jezusa Chrystusa Króla ku radości całego świata ustanowiłeś,
aby Ciebie, Ojcze Święty, długie lata zachował i dozwolił Ci dokonać tego,
co jako Ojciec wszystkich chrześcijanin zamierzasz.
Najpokorniej upraszamy Cię, Ojcze Święty, o apostolskie błogosławieństwo, aby wspólna nasza praca na tym zjeździe, dla Bożej chwały, dla pożytku Kościoła i zbawienia dusz pieczy naszej powierzanych, przyniosła jak najobfitsze owoce.
Ożywieni miłością i uległością względem Ciebie ścielemy się, Ojcze Święty,
z najwyższą pokorą do Twych stóp.
Dnia 2 marca 1926 roku w Warszawie.

24
Orędzie do duchowieństwa
i wiernych


Druk: „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 16 (1926) nr 4, s. 138–151; „Przegląd
Katolicki” 5 (1926) nr 13, s. 209–213.

Biskupi polscy duchowieństwu i wiernym pozdrowienie i błogosławieństwo w Panu!
Umiłowani nasi w Chrystusie Jezusie! Zebrawszy się, najmilsi, na wspólne narady nasze, pragniemy orędziem wystosowanym do was zwrócić uwagę
waszą na to wszystko, co nas dziś troska, a zarazem wskazać wam i na potrzeby czasu, i na sposoby, które nam umożliwią ostać się wśród ciężkich burz
i nie sprzeniewierzyć się włodarstwu przez Boga na wszystkich włożonemu.
Przeżywamy dziś czasy tak ciężkie, że bodaj czy nie są one w życiu wskrzeszonego państwa najkrytyczniejsze, jakie dotąd były. Ale nie pora oddawać
się – jak to wielu czyni – bezpłodnym narzekaniom: nie zaradzi tu, ale raczej zaszkodzi pesymizm, który wiedzie do beznadziejności. Byłoby też złudzeniem szukać przyczyny w innych poza sobą, z pewnością bowiem są różne przyczyny zewnętrzne, tak ogólnoświatowe, jak i te, które są nieodłączne
od tworzącego się dopiero państwa, a które na zło się składają: ale nigdy nie
są one wyłączne. Główna przyczyna tkwi raczej w nas samych.
„Ex te perditio, Israel! – Z ciebie to pochodzi zguba, o Izraelu!” * – wołał prorok, którego słowa możemy, a i powinniśmy, przystosować do siebie.
* Oz 13,9.
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Bóg cudem wskrzesił naszą ojczyznę i spełnił uczucia, nadzieje i zapowiedzi
wieszczów naszych, kaznodziei i tych, którzy krew i życie oddawali za wolność
ojczyzny. W bitwie pod Warszawą powtórzył Bóg cud swojej wszechmocnej
ręki, aby nam pokazać, że jak On był twórcą wskrzeszenia ojczyzny, tak jest
jej obrońcą i wybawicielem. W Nim może podołać wszelkim zewnętrznym
wrogom, ale pod warunkiem, że Bogu jako Królowi i Panu naszemu będziemy wierni, że Jego wezwaniom odpowiemy.
Pytamy się i liczymy się z tym, czyśmy narodem dosyć wyposażonym w armię, czy podołamy kryzysom finansowym, czy należyte miejsce zajmiemy
w międzynarodowych stosunkach, czy zdrową mieć będziemy konstytucję?
Wszystkie te pytania są bardzo ważne, a związane z nimi problemy są rękojmią rozwoju państwa. Lecz nie wolno nam wykluczać jednego, i to zasadniczego pytania: czy jesteśmy narodem, który odpowiada myśli Bożej i usiłuje
stać się godnym posłannictwa, które nam Bóg wyznaczył? Czy w państwie
nowym szerzymy i utwierdzamy królestwo Boże? Czy znać po nas, iż żyjemy
duchem, a nie ciałem? „Albowiem – jak mówi Paweł święty – ciało i krew
nie mogą posiąść królestwa Bożego” (Kor 15, 50).
Kiedy grom rozbiorów strzaskał Polskę, upojoną szałem zmysłów za ostatniego króla, naród w żałobie wszedł w siebie i zanikać poczynały owe przeliczne masońskie loże, już wtedy wiążące wolność narodu, ustawały zabawy,
odwracał się naród od zagrożeń rozwodów, a jego poezja i literatura wzniosły się na takie wyżyny ducha, iż stały się jedynym w swoim rodzaju pomnikiem czystości i głębokości ducha w literaturze. Zdrowy instynkt narodu mówił mu, że duchem żyć trzeba, by pokonać i zwyciężyć przemoc, dotykającą
tylko ciała. Miałożby zabraknąć na owym zmyśle wewnętrznym narodowi
w chwili, kiedy powstał?
Czyż twórcza jego praca, czy ustawodawstwo, czy urabiający się ustrój społeczny, czy życie finansowe i administracyjne, czy męstwo wojenne, czy stosunki zagraniczne nie wołają wciąż o ducha czystego i wewnętrznego w narodzie i społeczeństwie?
Czy nie przekonujemy się sami dzień po dniu, iż postulat wierności Bogu
i budowa królestwa Bożego jest równocześnie postulatem bytu i rozwoju
narodu i państwa? Nie wolno nam więc dać się powstydzić epoce porozbiorowej, lecz winniśmy ją jeszcze wyprzedzić w wysiłkach i dziełach z ducha.
Winniśmy wprost wziąć za hasło słowa Apostoła Narodów: „Duchem postępujcie, a pożądliwości ciała nie wykonujcie” (Ga 5, 16).
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Czy jednak sumienie narodowe przyzna nam, że drogami ducha idziemy? Czy raczej przeciwnie, nie zwróci się ku społeczeństwu naszemu z wyrzutem ciężkim, że nie duchem, ale ciałem ono żyje? Jakież to jest życie ciała? W czym się ono przede wszystkim wyraża?
Odpowiada na to Paweł święty: „A jawneć są uczynki ciała, które te są: cudzołóstwo, wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta” (Ga 5, 19).
Czyliż te ciała uczynki nie godzą w czystość duszy polskiej? Cóż one uczyniły z naszej ziemi?
Jakże to one plugawią starą tradycję polską rodziny, którą szarpią rozwodami, kalają zgorszeniem? Jak wtargnęły nawet do polskiego obyczaju przez
niemoralne tańce i nowoczesne, tak niemoralne stroje. Jak zatruły samą literaturę i nawet jej prawdziwe arcydzieła języka narodowego, jakże są nieraz
pokalane już wprost wyuzdaniem zmysłowym!
Nie kult ducha, ale kult ciała i zmysłów staje się istnym bożyszczem w naszym społeczeństwie, wszystko zdaje się temu bożyszczu schlebiać, dokoła
niego tańczyć i jemu służyć. Pewno nie wszyscy tak czynią, ale gdzież są silne protesty opinii publicznej, które by z odwagą i mocą piętnowały występek? Czy liczne są te domy i salony, które publicznym przestępcom zamykają odrzwia? Liczne są one niewiasty i matki, które by wobec panoszącej się
mody zmysłowego wyuzdania wołały: „Nie pozwalam!”.
Odruchu zdrowej opinii przeciwko fali złego jakże jest niewiele! Prawie
że go nie ma. Natomiast czelność złego, nietamowana niczym, podnosi głowę coraz śmielej i bezwstydniej.
Co to dziś znaczy wyprzeć się wiary i najświętszych przekonań religijnych, byle uzyskać rozwód, byle dogodzić zmysłom! A jednak tu właśnie
pracuje grzesznie pobłażliwa opinia, dla nich wszeteczna moda, im służy teatr, obrażający w swych sztukach uczucie wstydu do nieznanych dotąd granic. Zmysłom składają hołd i oddają się w usługi najpoważniejsi nieraz koryfeusze literatury, a samo prawodawstwo, zamiast bronić polskiej rodziny
jako twierdzy zdrowego narodowego ducha, raczej pójść pragnie w usługi
powszechnego zepsucia.
A jakże to jest smutne i bolesne w tym wszystkim, że właśnie kobieta polska, szczególnie powołana do tego, aby położyć tamę powodzi zepsucia, że depcąc zachowaniem się swoim, tolerowaniem, sama poniekąd
w nim przewodzi. Jakże to smutne, że depcąc zachowaniem się swoim tolerowaniem zła, strojem i zabawą, jak rozmową i zasadami, delikatny zmysł
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moralny, nie zdołała się zatrzymać przynajmniej na tej granicy, jaką zakreśla jej własny interes.
Bo im bardziej zaciera się granica w obyczaju pomiędzy kobietą upadłą
a prawą, tym nieuchronniejszą jest zguba kobiety, gdyż za taką będzie ona
uważana, za jaką się przedstawi.
Jeśli zrzuca ona z siebie publicznie aureolę wstydu i czci, to i wyzbywa się
samowolnie przecennego klejnotu własnej godności i własnego wpływu i rzuca je w błoto. Gdy sama nie umie cenić siebie, to i będzie lekceważona; gdy
nie zdoła się postawić wśród rodziny i społeczeństwa, to i będzie poniżona.
Czyż więc kobieta polska nie zdaje sobie dziś z tego sprawy, że tak czyniąc,
sama przypieczętowuje swój los? Zamiast żeby miała być węgłem w budowie
Polski, jak to było w przeszłości, miałaby się raczej stać kamieniem odrzucenia?
W takiej to zatrutej atmosferze rośnie i dojrzewa młode pokolenie, będące przyszłością Polski.
Wszystko sprzysięgło się na wyobraźnię i duszę młodego pokolenia, bo
i obyczaj, bo i zabawa wyuzdana, poza którą kryje się nuda, bo i przykład
moralnego rozkładu rodziny, bo nawet nieraz i publiczne wychowanie.
Prawie że nie wolno jest dzisiaj wskazać otwarcie w literaturze na plewy
obok pszenicy i wytknąć w niej ustępy trujące dusze, skoro tylko utwór literacki pokryty jest powagą wielkiego imienia.
Na szczęście literatura jest zbyt bogata w zdrowe i odradzające prawdy, nazbyt wiele rzuciła w świat promieni światła, aby ją miały ubożyć potrzebne ostrzeżenia przed tym, co jest brudem, wskazanie na błoto obok
złota. Dlatego stać ją zawsze na wytrzymanie zdrowego sądu i nie potrzebuje ona takiej obrony, która jest bezkrytycznym bałwochwalstwem, zacierającym granice pomiędzy dobrem i złem, i jest obroną poniżającą raczej
naszą literaturę.
Nazbyt nam też jest droga młodzież, to przyszłe pokolenie budowniczych Polski, by wolno było dla pięknej szaty psuć duszę młodego pokolenia, podając mu truciznę ocukrzoną i słodką w złotych, opatentowanych
kielichach.
Jeśli bowiem pedagogia zdrowa w szkołach opuszczała nawet u starych
klasycznych autorów miejsca rażące, to dzisiaj o wiele więcej drażniące wyobraźnię młodego pokolenia tematy są wprost narzucane, skoro tylko autorem jest jakiś pisarz rozgłośny.
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***
W czasach niewoli Polski, kiedy wróg widział, że szczytnych, gorących, idealnych wzlotów polskiej duszy ni knutem, ni więzieniem podciąć nie zdoła, wziął się na sposoby: począł truć społeczeństwo przez zepsucie zmysłów.
Dziś, na nowych drogach naszego narodowego życia, mieliżbyśmy sami
pełnić rolę katów wobec ojczyzny, którą nam Bóg cudem powrócił?
Mielibyśmy my sami dokonywać dzieła zniszczenia zamiast dzieła budowania? Bo nie łudźmy się, dusza zepsuta nawet nie pozna i nie zrozumie
tych wielkich zadań, jakie jej przypadły w budowaniu królestwa Bożego we
wskrzeszonej ojczyźnie. Tam, gdzie panują zmysły, gdzie przewodzi żądza
użycia, tam nie odnajdzie się nigdy ten święty ogień zapału, wyrzeczenia się
i ofiary, jakiego wciąż domaga się od nas tworząca się i budująca ojczyzna.
„Izali z ostu rodzą się figi?” * – pyta Zbawiciel w Ewangelii.
Drzewo złe nie może rodzić owoców dobrych.
Czy sądzicie, że w społeczeństwie, w którym rządzi ciało, i najlepiej ułożone finansowe budżety zaspokoją kiedy nienasyconą chęć użycia? Żądza używania popycha do życia nad stan, a życie nad stan uboży i najbogatsze państwa.
Albo czy tworzące się państwo wykrzesze u swych obywateli tyle energii
i pracy, ile ich potrzeba, by sprostać wielkim zdaniom i by się ostać wobec
konkurencji z zagranicą?
Przenigdy, bo w społeczeństwie żądnym tylko uciech zmysłowych wszelki
wysiłek, a zwłaszcza wysiłek pracy, jest wstrętnym, a wydajność pracy niekierowana sumieniem, a tym mniej zamiłowaniem i tym mniej jeszcze względem na dobro państwa – jest przymusowym haraczem, z którego wyzwala
się każdy, o ile się uda.
Przecież dochodzi dziś do tego, że nawet w drodze ustawodawczej tamę się
u nas kładzie wolności pracowania, a nawet ze smutkiem to stwierdzić należy, że w ogóle wszelki wysiłek obywatelski, nawet na rzecz państwa i ojczyzny, bywa paraliżowany obojętnością i lenistwem, które się chroni pod utartą niestety i wygodną formułkę: Nie warto się przecież wysilać, bo i tak to
na nic się nie zda. I stąd tak potrzebne wielkie wysiłki zastępuje się u nas tylko wielkim, ale bezpłodnym wyrzekaniem.

* Por. Mt 7, 16.
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Czy w takich warunkach może być mowa o publicznej uczciwości i sprawiedliwości? Czy starczy Polsce sił na trudną konkurencję pracy z innymi
państwami? Chęć używania chwyta za najtańszą pracę i największe dochody –
a gdy ich zdobyć nie może, ucieka się do fałszywej spekulacji, do przekupstwa
i oszustwa. W ogóle żądza używania jest owym gniazdem jaszczurczym, z którego lęgnie się wszelkie zło, zagrażające rozwojowi, a nawet bytowi państwa
i narodu. Pod wodzą tej żądzy kroczy cały legion tych różnych samolubstw,
które szukają zawsze tylko swego, a nie tego, co jest Boga, ojczyzny i państwa.
Czyż dziw, że w konflikcie pomiędzy interesem ogólnym a interesem
jednostki i grupy interes państwa w społeczeństwie zmysłowym przegrywa,
a odwieczna prywata wstaje z grobowców przeszłości, aby królować w nowej, wskrzeszonej Polsce?
I wglądnijcie tylko, zagłębcie się w ustrój prawodawczy, w budżety państwowe, a zdumiejcie się, ile tam wszędzie śladów czy to ducha partyjnego,
czy klasowego, który się wynosi ponad wielki interes państwowy.
Nie potrzebujemy aż osobno mówić o tym, jak panoszący się duch sobkostwa zagraża wprost samej przyszłości państwa. Tam, gdzie ciało przeważyło
nad duchem, są zagrożone same nawet podstawy ustroju państwowego i narodowego, bo te muszą się wspierać na sprawiedliwości, na miłości, na autorytecie, na zdrowym ustroju rodzinnym, na religii i Kościele. Tymczasem, jak
mówi św. Paweł: „Człowiek zmysłowy nie rozumie, co jest z ducha Bożego” *.
Społeczeństwo, które utyło użyciem zmysłowym, nie ma wprost zrozumienia dla owych górnych, wzniosłych, wewnętrznych zasad, położonych przez
chrystianizm jako podwaliny kultury i cywilizacji. I właśnie dlatego, że nie
posiada dla nich zmysłu, tak lekkomyślnie nimi frymarczy.
Co więcej, te odwieczne zasady, nierozerwalnie związane z rozwojem i bytem państwa, ciążą człowiekowi zmysłowemu, a więc i zmysłowemu społeczeństwu, bo jak mówi św. Paweł: „Ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch
przeciwko ciału, a te rzeczy są sobie przeciwne” (Ga 5, 17). I stąd powstaje
w takich połowicznych społeczeństwach chęć wyzbycia się wyrzeczeń i ofiar,
składanych na rzecz owych świętych zasad, a że nie chce ono doprowadzić
do otwartej walki z tym, co jednak uważa za podstawę państwowego bytu,
więc idzie na drogę kompromisów szkodliwych i zgubnych, którymi próbuje okupić sobie spokój sumienia wymówką, że i tyle wystarczy dla istnienia
* Por. 1 Kor 2, 14.
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państwa. Z tego ducha kompromisowego korzystają ci właśnie, którzy otwarcie godzą w państwo i są wrogami Kościoła, religii i związanej z nią moralności, jak i zdrowego wychowania publicznego. Ci, nie widząc zorganizowanego przeciwko sobie oporu, owszem, wiedząc o tym, że ukryte sympatie
zmysłowej duszy społecznej, głoszą śmiało i czelnie wywrotowe hasła, godzą
otwarcie w podwaliny państwa i narzucają swój ustrój społeczny, a nawet
swoje prawodawstwo.
Czyż stan podobny długo utrzymać się może? Czy na długo może się ostać
państwo i naród przy trwożliwej i niezdecydowanej postawie jednych, pozbawionych zasad, a czelności w złem drugich? Z pewnością nie, a zwłaszcza dzisiaj nie.
Dziś widoczne to jest, jak nigdy, że świat jest podzielony pomiędzy dwa
obozy: między obóz Chrystusa i obóz Baala, królestwo Boże i królestwo
szatana.
Tam, w królestwie Bożym, przechowuje się chrześcijańska kultura dzisiejszego świata, a w niej wszystkie pierwiastki ładu i ustroju, jak własność, jak
rodzina, jak sprawiedliwość i miłość społeczna, jak autorytet.
Obóz drugi zwalcza już nie tylko chrystianizm, ale uderza w same podstawy zdrowego ustroju narodowego i państwowego, niszczy rodzinę, własność,
wszelki autorytet, a ustrój społeczny opiera o walkę klas, o przemoc i o nienawiść. Rozgrywa się obecnie walka o losy chrześcijańskiej cywilizacji i kultury. W takim położeniu, dla wszelkiej połowiczności już więcej miejsca nie
ma. Dziś rozbrzmiewa hasło: Albo zachować się z Chrystusem i żyć, albo iść
przeciw Niemu i zginąć. Światu nie pozostaje żaden wybór, jak tylko właśnie ten jeden: albo Bóg, rodzina, zdrowe, publiczne wychowanie, kultura
i chrześcijańska cywilizacja – albo chaos, demagogia, komunizm, nihilizm.
A jeśli takie dwa obozy ścierają się w świecie ze sobą, to przede wszystkim
w Polsce, przyszłość jej zależy cała od zwycięstwa haseł, maksym Chrystusowych nad wszystkim, co jest ich osłabieniem lub zaprzeczeniem.
Wszelka półmglistość w pojęciach zasadniczych, wszelkie połowiczne kompromisy nie ostoją się nadal wobec czelności, bezwzględności propagandy
i istnego spisku tych, którzy godząc w rodzinę, religię, ustrój społeczny, godzą tym samym w przyszłość narodu i Polski.
Daremnie próbowano by zamknąć oczy na te istotne problemy, z którymi
wiąże się szczęście i rozwój narodu i państwa. Darmo próbowano by wielki, wspólny wysiłek społeczny zastąpić jakimiś ryzykownymi próbami, które
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by miały z dziś na jutro przynieść narodowi i państwu ratunek i zbawienie.
Dlatego i dzisiaj pytamy was słowy proroka:
„Dokądże to chromać będziecie na obie strony? Jeśli Pan jest Bogiem waszym, idźcie za Nim, a jeśli Baal, idźcie za nim” (1 Krl 18, 21).
Dokądże w nieszczęsnej połowiczności pozostawać będziecie? Dokądże
igrać z sumieniem, moralnością, zasadami, Bogiem? Dokądże tych prób i poczynań, które spodziewają się rozwiązania najważniejszych problemów narodowych i państwowych od jakiegoś przypadkowego zbiegu okoliczności, od
jakchś nadzwyczajnych zarządzeń, a nie szukają przede wszystkim w uzdrowieniu i odrodzeniu moralnym narodu i w życiu wewnętrznym.
Orzeczcie więc i oświadczcie się nareszcie, za kim iść chcecie? Za Bogiem
czy za Baalem? Za Chrystusem czy za Antychrystem?
Biada, jeśli za Baalem i Antychrystem, bo jaki jest jego posiew, to widzimy
dziś w gorzkich zatrutych owocach, jakie dojrzewają wśród narodów.
Biada nam wówczas, bo Bóg, który wszechmocną i miłosierną dłonią nas
wskrzesił i na świeczniku narodów postawił, stanie przeciwko nam.
I cóż nam wtedy, choćby wszyscy byli za nami, skoro Pana naszego mieć
będziemy przeciw sobie?
Któż tu nie zawtóruje pięknym słowom naszego pisarza, który mówi:
„Ilekroć naród zapragnie walczyć z wolą Bożą przeciw prawdzie wiekuistej, zawsze, jak w boju tytanów, pada na twarz, zdruzgotany piorunem przed jej zwycięskim majestatem” *. Natomiast gdy się nawrócim do Pana, choćby wszystko przeciw nam było, trudności pokonamy i z ucisku wynidziem zwycięscy.
Wtedy nie potrzebujemy się lękać niczego.
Trudny jest niezawodnie i bardzo ciężki obecny kryzys finansowy, ale bodaj, czy Bóg nie dopuszcza na nas to zło w wyższych swoich zamiarach, by
nas przymusić, abyśmy weszli na drogę pokuty i wyrzeczenia, na którą wejść
nie chcemy – aby dotykając społeczeństwo w tym, co jest bardziej po ziemsku dotkliwe, okazać mu braki i przeniewierstwa jego wewnętrzne i duchowe.
Ale zwycięży się ten kryzys w kraju tak ubogaconym przez Boga – i uzdrowią się finanse, skoro się uzdrowi dusza społeczeństwa. Krytyczną chwilę przechodzi Polska w polityce zagranicznej, ale i tu im wyżej wzniesie się naród do
poznania i pogłębienia misji, którą Bóg nań włożył, im bogatszą działalnością wewnętrzną, religijną i moralną przed narodami rozbłyśnie, tym rychlej
* I. Kraszewski, Dola i niedola. Powieść z ostatnich lat XVIII wieku, t. 1, Warszawa 1864, s. 1.
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i skuteczniej znajdzie uznanie dla swoich usprawiedliwionych postulatów. Bóg
we wszystkim będzie nadzieją naszą, ostoją i pomocą naszą.
A teraz, najmilsi, rzucamy raz jeszcze okiem wstecz, zbieramy w jedno nasze wskazania i wołamy wam: Skrzepcie, odnówcie i uświęćcie dusze wasze!
Jeśliśmy dotknęli bolesnych ran zepsucia, to nie po to, ażeby was zniechęcić albo poniżyć, ale jedynie na to, by ukazawszy wrzód, umożliwić ratunek.
Ufamy też wam, że stać was na to, by wedle Apostoła: „Złe zwyciężać dobrem” (Rz 12, 21).
Wiemy, jakie to bogactwa cnoty i poświęcenia odkrywały się zawsze w narodzie w ciężkich jego chwilach i przejściach. Nie wątpimy, że i dzisiaj one
na dnie narodowej duszy są i odnajdą się we wszystkich warstwach społecznych. Ubolewaliśmy nad powodzią zepsucia. Jakże to ubolewanie nasze
usprawiedliwione było i słuszne! Ale wiemy też, że są u nas i zastępy całe takich, którym cnota i doskonałość życiem są i żywiołem. Dotknęliśmy choroby ciężkiej sobkostwa w przeróżnych jego odmianach. Ale wiemy i o tym,
że są legiony takich, co się zdobędą i dzisiaj na najszczytniejsze wyrzeczenie
i poświęcenie na ołtarzu ojczyzny. Wskazywaliśmy i ostrzegaliśmy niewiasty i matrony przed śliską drogą, na które je moda i świat wtrącają, ale wiemy o tym, ile to niewiast jest u nas, które gotowe są wskrzesić w swym życiu dawne idealne niewieście postacie. Ubolewaliśmy nad zepsuciem, które
ogarnia w swe sidła naszą młodzież, ale sami widzimy, ile zastępów jest młodzieży naszej spragnionej czystego, szczytnego, chrześcijańskiego ideału. Jest
u nas wiele dobrego, tylko braknie zastępom dobrych ścisłego, przewodniego celu, skupienia się i zszeregowania pod sztandar Chrystusowy, ufności
w siłę zasad, które wyznają i moralnej odwagi. Wzywamy przeto wszystkich
do takiego skupienia się pod sztandarem wiary, której fundamentem jest
Chrystus. Spiknęli się wrogowie Polski i zamierzają na jej osłabienie i pokurczenie przez propagandę syconą zagranicznym groszem różnych tzw. narodowych Kościołów, tzw. badaczy Pisma Świętego itp. Nieraz nawet jawnie
propaganda przeciw wierze i Kościołowi idzie ręka w rękę z propagandą antypaństwową. Tak ścisły bowiem jest związek pomiędzy tym wszystkim, co
godzi w Kościół, a pomiędzy antypaństwową robotą. Można by rozszerzyć te
przykłady na związki masonerii, kierowane zagraniczną ręką, które już dziś
gdzie indziej, jak i u nas, są potępiane i ścigane jako antypaństwowa robota.
Temu spiskowaniu przeciwko Chrystusowi i państwu opartemu o religijność
albo nieuświadomionych, albo mętną i fantastyczną przeróżnych teozofii itd.,
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przeciwstawmy uświadomienie wiary opartej o Kościół. W Kościele jedynie
odnajdziemy te czynniki nadprzyrodzone, które uświęcając duszę, uświęcają
i odradzają społeczeństwa i narody. Tu w Kościele wszelki autorytet ziemski
jest wzmocniony i poparty przez autorytet nadprzyrodzony. Tu władza kojarzy się z indywidualną i społeczną wolnością. Tu sprawiedliwość idzie w parze
z miłością. Tu zachowana i obroniona jest własność prywatna, która jednak
uważana jest za włodarstwo dobrami ziemskimi przed Bogiem i społeczeństwem. Tu wychowanie polityczne zasilone jest zdrojem łask Chrystusowych,
które młodość przeprowadzają przez najcięższe pokusy zwycięsko. Tu rodzina ustrzeżona jest przed rozbiciem i pokalaniem przez śluby.
Tu jedynie radykalizmowi złego przeciwstawi się radykalizm dobrego. Tu
nihilizmowi, komunizmowi i wszelakim zaprzeczeniom władzy i ustroju przeciwstawiają się wielkie zatwierdzenia nierozerwalne, w obliczu zawarte Bożym.
Tu jednym słowem jest cały bogaty arsenał tych środków, jakie są warunkiem
niezbędnym odrodzenia dusz i narodów. Szeregujmyż się więc wszędzie ku
obronie wiary i obronie Kościoła. Wnikajmy zaś sami coraz głębiej i uświadamiajmy sobie zarówno jego nadprzyrodzony charakter, jak i jego wpływ
i misję. Brońmy tych podstaw kultury i cywilizacji, których broni Kościół
i tak jak on je broni, stając się jego współpracownikami i współpomocnikami. A więc brońmy własności, brońmy charakteru religijnego wychowania
publicznego i domowego, brońmy nierozerwalności węzła rodzinnego. Niech
się tylko wytworzy silna i zwarta opinia katolicka, niechaj się tylko zszereguje i stanie do obrony świętości ognisk rodzinnych i wychowania publicznego
tylekroć czelnie dziś zagrożonego przez niewiarę i ateizm, a obaczymy, jaka
potęga i jaka siła jest w obozie katolickim, który walczy mężnie za prawdę
i za świętości swoje. Niech się to stanie dzisiaj przede wszystkim, kiedy obóz
przeciwny już układa i przygotowuje prawodawstwo zagrażające rodzinom,
zamierzonym wprowadzeniem ślubów cywilnych. Dzisiaj, kiedy zło i w innych dziedzinach stara się podejść dobrych i zwolna, ostrożnie, nieraz skrycie, ale systematycznie czyni swoje podkopy. W końcu wypowiedzmy otwartą walkę demoralizacji i zepsuciu. Wytwórzmy opinię czystą i zdrową, która
niechaj będzie samosądem i trybunałem dla panoszącego się zła. Niechaj ta
opinia domaga się, by prawo i administracja spełniły swój obowiązek, kładąc tamę literaturze, widowiskom, obrazom i obyczajom zepsutym. Niechaj
ta sama opinia wytwarza pojęcia i ustala przekonania o konieczności pracy, niechaj występuje przeciwko zbytkom i życiu nad stan, niechaj przyucza
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do oszczędności i skromności nakazanej zarówno chrześcijańskim obyczajem, jak i państwową koniecznością. Niepodobna nam w krótkim naszym
jednym przemówieniu do was wyczerpać wszystkie wskazania, jakie byśmy
wam na serce położyć pragnęli, ale dopełnijcie je sobie sami, skoro się poczujecie do wielkiej powinności szerzenia królestwa Bożego i budowania go
w ojczyźnie i państwie, skoro Królem i Panem waszym uznacie z wiarą i miłością Chrystusa Jezusa.

***
W tym roku Ojciec Święty ustanawia Święto Królestwa Chrystusowego.
Jakże usprawiedliwionym jest to święto zawsze, a jakże się szczególnie narzuca w naszych obecnych czasach, gdzie wszystkie trony się chwieją, a nawet
wszystkie ustroje społeczne i polityczne są podminowane. W takiej to chwili
wskazuje papież na Chrystusa jako na Króla królów.
W naszym narodowym i politycznym życiu to Święto Królestwa Chrystusowego nie jest świętem nowym, obchodziła je bowiem Polska przez wieki
w swych dziejach, a obchodziła nie w samych tylko kościołach, ale w życiu
i w dziejowych wypadkach.
Idąc za wolą i wskazaniem Ojca Świętego i za tak wyraźną koniecznością
dziejową, jaka się nam siłą narzuca w obecnym przełomie, obierzmy Chrystusa
za Króla naszego, jako Jego poddani zaprzysiężmy Mu i wiarę, i miłość, i oddanie się zupełne.
Hasłem naszym niechaj będzie: „Chrystus regnat, Christus vincit, Christus
imperat! –
Chrystus króluje, Chrystus zwycięża, Chrystus rozkazuje!”.
Dan w Warszawie, dnia 5 marca 1926 roku.
Kardynał Aleksander Kakowski
Józef Tedorowicz, arcybiskup lwowski obrządku ormiańskiego
Adam Sapieha, książę arcybiskup metropolita krakowski
Bolesław Twardowski, arcybiskup metropolita lwowski obrządku
łacińskiego
Anatol Nowak, biskup przemyski obrządku łacińskiego
Leon Wałęga, biskup tarnowski
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Stanisław Zdzitowiecki, biskup włocławski
Antoni Julian Nowowiejski, biskup płocki
Marian Ryx, biskup sandomierski
Augustyn Łosiński, biskup kielecki
Zygmunt Łozinski, biskup piński
Henryk Przeździecki, biskup podlaski
Stanisław Gall, biskup Wojsk Polskich, sufragan warszawski
Wincenty Tymieniecki, biskup łódzki

25
Odezwa biskupów Polski do rządu i narodu
w obronie sakramentu małżeństwa


Druk: „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 16 (1926) nr 3, s. 92–94; „Notificationes
e Curia Principis Metropolitae Cracoviensis” 1926, nr 6–7, s. 23–24.

Niepokój wielki ogarnął duchowieństwo i szerokie koła naszego katolickiego społeczeństwa wskutek poważnych wieści, że przygotowana kodyfikacja
prawa małżeńskiego dla katolików opiera się na poglądach niezgodnych z zasadą Kościoła świętego. Wobec tego zwracają się biskupi katoliccy wszystkich trzech obrządków, zebrani z całej Polski na narady w sprawach kościelnych w Warszawie dnia 2, 3, 4 i 5 marca 1920 roku, do przedstawicieli rządu
i stronnictw poselskich o zabezpieczenie katolickim związkom małżeńskim
ich charakteru sakramentalnego.
Świętość rodzinnego życia, religijne wychowanie dzieci jest podstawą nie
tylko rodziny chrześcijańskiej, ale także trwałości i pomyślnego rozwoju życia
narodowego i państwowego. Podstawa ta atoli jest uwarunkowana uświęceniem związków katolickich przez Kościół i przez nierozerwalność ich węzła.
Od tych zasad Kościół katolicki ustąpić nie może i nie ustąpi. A my, biskupi, będący stróżami przekazanych nam nauki i nakazów Chrystusowych,
wymagać musimy i wymagamy, aby także wszyscy katolicy w tej sprawie sumienia mocno stali w obronie zasad Kościoła katolickiego i przeciwdziałali
ustawowemu sankcjonowaniu tak zwanych ślubów i rozwodów cywilnych.
Związek małżeński, zawarty przed urzędnikiem stanu cywilnego, jest nieważny, bo sprzeciwia się prawu Bożemu.
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Żaden też poseł katolicki nie powinien głosować za tym, co jest sprzeczne
z prawem Bożym, a wyborcy mają prawo i obowiązek zażądania od swych
posłów, aby nie współdziałali w uchwaleniu ustaw szkodzących nierozerwalności i świętości węzła małżeńskiego. Prócz tego mają posłowie obowiązek
użycia całego swego wpływu w celu zapobieżenia wyrządzeniu tak niesłychanej krzywdy zasadzie katolickiej.
Powyższe oświadczenie episkopatu wręczone będzie przedstawicielom rządu i zarządom stronnictw Sejmu i Senatu, a księża proboszczowie ogłoszą je
z ambon w najbliższą niedzielę.
Warszawa, dnia 5 marca 1926 roku.
Aleksander kardynał Kakowski
Józef Teodorowicz, arcybiskup lwowski obrządku ormiańskiego
Adam Sapieha, książę arcybiskup, metropolita krakowski
Bolesław Twardowski, arcybiskup metropolita lwowski obrządku
łacińskiego
Anatol Nowak, biskup przemyski obrządku łacińskiego
Leon Wałęga, biskup tarnowski
Stanisław Zdzitowiecki, biskup włocławski
Antoni Julian Nowowiejski, biskup płocki
Grzegorz Chomyszyn, biskup stanisławowski obrządku
greckokatolickiego
Marian Ryx, biskup sandomierski
Augustyn Łosiński, biskup kielecki
Zygmunt Łoziński, biskup piński
Jozafat Kocyłowski, biskup przemyski obrządku greckokatolickiego
Henryk Przeździecki, biskup podlaski
Stanisław Gall, biskup Wojsk Polskich, sufragan warszawski
Wincenty Tymieniecki, biskup łódzki
Romuald Jałbrzykowski, biskup łomżyński
August Hlond, biskup śląski
Teodor Kubina, biskup częstochowski
Karol Fischer, biskup sufragan przemyski
Jakub Klunder, biskup sufragan chełmiński
Władysław Krynicki, biskup sufragan włocławski
Paweł Kubicki, biskup sufragan sandomierski
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Adolf Józef Jełowicki, biskup sufragan lubelski
Stanisław Łukomski, biskup wikariusz kapitulny archidiecezji wileńskiej
Józef Bocian, biskup sufragan lwowski obrządku greckokatolickiego
Antoni Laubitz, biskup wikariusz kapituły archidiecezji gnieźnieńskiej
Kazimierz Michalkiewicz, biskup wikariusz kapitulny archidiecezji
wileńskiej
Władysław Szcześniak, biskup sufragan warszawski
Stanisław Okoniewski, biskup nominat koadiutor chełmiński

Rok 1927



26
Odezwa do narodu
polskiego


Druk: „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 17 (1927) nr 4, s. 99–100; „Notificationes e Curia Principis Metropolitae Cracoviensis” 1927, nr 5–6, s. 22–23; „Ateneum Kapłańskie” 13 (1927) t. 19, s. 380–381; „Kronika Diecezji Przemyskiej” 27 (1927) z. 4–5, s. 109–110.

Już kilkakrotnie w czasach ostatnich, zarówno w listach pasterskich, jak
i na zjazdach katolickich, ostrzegaliśmy przed niebezpieczeństwami grożącymi dziś Kościołowi i Polsce.
W przeszłorocznych zjazdach katolickich wezwano katolików do zszeregowania się ku obronie rodziny chrześcijańskiej, zagrożonej projektami przez
śluby cywilne i rozwody. Padły też ostrzeżenia przed szerzącą się w Polsce
agitacją masonerii, która, wiążąc swych członków posłuszeństwem dla ludzi obcych, nieraz interesom Polski wrogich, zagraża nie tylko Kościołowi,
lecz i państwu.
Na wspólnych konferencjach naszych, zarówno dawniej odbytych, jak
i obecnie, omawialiśmy, oprócz spraw związanych z konkordatem, przede wszystkim niebezpieczeństwa grożące religii i Kościołowi w Polsce.
Niebezpieczeństwa te są znane: projektowany zamach na sakrament małżeństwa, uzuchwalanie się publiczne a bezkarne w zepsuciu obyczajów, w rozpasaniu w tańcach i publicznych widowiskach, naigrawających się z wymagań przyzwoitości i poczucia moralnego, w sprzedawaniu i wystawianiu
na widok publiczny wydawnictw pornograficznych, dalej uderzenie pewnej
części prasy na religię i Kościół, szerzenie się sekciarstwa, dzięki poparciu
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wpływowych czynników. Ostrzegaliśmy i ostrzegamy, że przez to wszystko
otwierają się w Polsce na oścież wrota dla anarchii moralnej i komunizmu.
Nieustannie i jednomyślnie cały episkopat polski ostrzega o niepokojącym stanie duchowym w Polsce, który się tak ściśle i bezpośrednio łączy ze
zdrowiem duchowym i przyszłością narodu i ojczyzny. Nie ustaje też episkopat w nawoływaniu usilnym do zszeregowania się katolików ku obronie
najdroższych ideałów.
Żywimy nadzieję, że głos nasz w tych chwilach doniosłych usłyszanym
i wysłuchanym będzie. Tuszymy to sobie tym bardziej, bo z radością stwierdzamy, jak coraz wyraźniej i coraz śmielej ujawnia się w społeczeństwie zbawienna wiadomość, że dzisiaj w naszym rozbiciu zjednoczenie może się dokonać na tych zasadach moralnych, które głosi Kościół Chrystusowy.
Dziś już nawet całe odłamy społeczeństwa otwarcie i publicznie stwierdzają, że jedynie nauka Chrystusa jest źródłem i jedynym skutecznym środkiem
przeciw rozprężeniu i bolszewizmowi.
Jakkolwiek sami stoimy ponad partiami, to jednak oceniamy w pełni ten
zdrowy odruch w życiu publicznym.
Błogosławimy tym szlachetnym poczynaniom i wysiłkom, by wyjść nareszcie z nieszczęsnej połowiczności, by otwarcie i publicznie wyznać Chrystusa,
by pod Jego sztandarem jednoczyć się służbie Bogu i ojczyźnie.
Warszawa, 16 marca 1927 roku.
Aleksander kardynał Kakowski
August Hlond, arcybiskup gnieźnieński i poznański
Józef Teodorowicz, arcybiskup lwowski obrządku ormiańskiego
Bolesław Twardowski, arcybiskup lwowski
Romuald Jałbrzykowski, arcybiskup wileński
Anatol Nowak, biskup przemyski
Leon Wałęga, biskup tarnowski
Antoni Julian Nowowiejski, biskup płocki
Grzegorz Chomyszyn, biskup stanisławowski
Augustyn Łosiński, biskup kielecki
Zygmunt Łozinski, biskup piński
Marian Fulman, biskup lubelski
Stanisław Gall, biskup Wojsk Polskich
Adolf Szelążek, biskup łucki
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Henryk Przeździecki, biskup podlaski
Stanisław Łukomski, biskup łomżyński
Wincenty Tymieniecki, biskup łódzki
Teodor Kubina, biskup częstochowski
Stanisław Okoniewski, biskup chełmiński
Arkadiusz Lisiecki, biskup śląski
Władysław Krynicki, wikariusz kapitulny diecezji włocławskiej
Paweł Kubicki, biskup sufragan sandomierski
Adolf Józef Jełowicki, sufragan lubelski
Czesław Sokołowski, sufragan podlaski

27
List do biskupów
meksykańskich


Druk: „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 17 (1927) nr 4, s. 100–102; „Kronika
Diecezji Przemyskiej” 27 (1927) z. 4–5, s. 110–112; „Ateneum Kapłańskie” 13 (1927) t. 19,
s. 381–382.

My, zgromadzeni w Warszawie biskupi polscy, do was, Czcigodni Bracia,
zwracamy myśli i serca swoje. Współczujemy z wami w obecnych utrapieniach waszych i jesteśmy pełni podziwu dla niezłomnej i bohaterskiej stałości waszej wśród okrutnych prześladowań, jakie znosicie w obronie niewzruszonych podstaw i zasad Kościoła Chrystusowego. Pełni podziwu jesteśmy
dla duchowieństwa i wiernego ludu meksykańskiego, którego wy jesteście
najgodniejszymi pasterzami, a który pod waszym przewodnictwem całemu
światu katolickiemu daje wspaniałe widowisko wiary niewzruszonej i niezachwianego przywiązania do namiestnika Chrystusowego i do was, pasterzy swoich.
Jeśli oczy całego świata katolickiego są zwrócone dzisiaj na walkę rozgrywającą się w Meksyku katolickim, to my, biskupi polscy, spoglądamy na nią
z najgłębszym wzruszeniem serc naszych, to Polska, której pasterzami jesteśmy, odnosi się z najzupełniejszym zrozumieniem do obecnego położenia
Kościoła meksykańskiego. Jesteśmy przecie biskupami Polski, której ziemia
poprzez wieki walki o te same dobra najświętsze, o które wy teraz bój toczycie, na wskroś przesiąkła krwią męczeńską synów swoich. Żyją jeszcze wśród
nas najczcigodniejsi wyznawcy Chrystusowi, którzy niedawno temu, jak wy
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teraz, cierpieli wygnanie, więzienie i męki prawdziwego, nieraz do krwi rozlewu posuniętego prześladowania Kościoła Bożego.
Jeśli się teraz Bóg nad Polską zmiłował, jeśli teraz, w zjednoczonej, do nowego życia wzbudzonej ojczyźnie naszej Kościół katolicki ma zagwarantowaną przez konstytucję wolność, to wierzymy, że właśnie krew i męki męczenników i wyznawców naszych wyjednały Polsce to wielkie zmiłowanie Boże.
Niechże Bóg, Czcigodni Bracia, doda wam siły i męstwa, byście do zwycięskiego końca święty bój wasz stoczyć zdołali. Niechże Bóg skrócić raczy czasy doświadczenia obecnego. Oby i dla was jak najrychlej nadeszła ta chwila,
w której Chrystus, Król świata, jak ongi w miotanej burzą łodzi Piotrowej,
powstanie i jednym skinieniem uciszy nawałnicę, wstrząsającą łodzią świętego Kościoła waszego.
Łączymy się z wami, Czcigodni Bracia, w modlitwach naszych, które wierny lud polski z nami razem za was zanosi i zanosić będzie, póki Bóg wam nie
da zwycięstwa ostatecznego i tak upragnionego pokoju.
Warszawa, 16 marca 1927 roku.
Aleksander kardynał Kakowski
August Hlond, arcybiskup gnieźnieński i poznański
Adam Sapieha, metropolita krakowski
Józef Teodorowicz, arcybiskup obrządku ormiańskiego lwowski
Bolesław Twardowski, arcybiskup lwowski obrządku łacińskiego
Romuald Jałbrzykowski, arcybiskup wileński
Anatol Nowak, biskup przemyski
Leon Wałęga, biskup tarnowski
Antoni Julian Nowowiejski, biskup płocki
Grzegorz Chomyszyn, biskup stanisławowski
Augustyn Łosiński, biskup kielecki
Zygmunt Łoziński, biskup piński
Piotr Mańkowski, arcybiskup
Adolf Szelążek, biskup łucki
Zygmunt Łoziński, biskup piński
Marian Fulman, biskup lubelski
Stanisław Gall, biskup Wojsk Polskich
Adolf Szelążek, biskup łucki
Henryk Przeździecki, biskup podlaski
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Stanisław Łukomski, biskup łomżyński
Wincenty Tymieniecki, biskup łódzki
Władysław Krynicki, wikariusz kapitulny włocławski
Teodor Kubina, biskup częstochowski
Stanisław Okoniewski, biskup chełmiński
Arkadiusz Lisiecki, biskup katowicki
Władysław Krynicki, biskup wikariusz kapitulny diecezji włocławskiej
Adolf Jełowicki, biskup sufragan lubelski
Czesław Sokołowski, sufragan podlaski

28
List episkopatu polskiego
do duchowieństwa i wiernych
w sprawie ymca


Druk: „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 17 (1927) nr 8–9, s. 241–242; „Notificationes e Curia Principis Metropolitae Cracoviensis” 1927, nr 7–8, s. 37; „Kronika Diecezji Przemyskiej” 27 (1927) z. 6–7, s. 146–147; „Wiadomości Diecezji Podlaskiej” 9 (1927)
nr 7, s. 232; „Ateneum Kapłańskie” 13 (1927) t. 19, s. 382–383.

Już przed kilku laty zmuszona była Stolica Święta wystąpić z ostrzeżeniem
do biskupów świata przed niebezpieczeństwem, jakie zagraża katolickiej młodzieży ze strony międzynarodowej organizacji i związku YMCA.
Wobec propagandy, jaką ta organizacja rozwinęła wśród młodzieży w Polsce,
widzieli się zniewoleni biskupi wystąpić w myśl wskazań Ojca Świętego z takim samym ostrzeżeniem i czterech spośród nich, w których diecezjach dawała się odczuwać propaganda YMCA, wydało orędzie w obronie najdroższych ideałów naszej młodzieży. Tymczasem władze szkolne zostały wezwane,
aby nie czyniły trudności młodzieży w uczestniczeniu w pracach YMCA.
Wiadomo dziś wszystkim, jakie zaniepokojenie wywołało to wezwanie
władz szkolnych i jak szkodliwie wpłynęło na sumienia, mącąc je. Wobec
tego poczuwamy się do obowiązku, jako stróże zawierzonych nam sumień,
zabrać w tej sprawie głos i oświadczamy, że łączymy się solidarnie z ostrzeżeniem wyrażonym w listach czterech księży biskupów i wzywamy całe społeczeństwo katolickie do posłuszeństwa wskazaniom Kościoła.
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Warszawa, dnia 30 czerwca 1927 roku.
Aleksander kardynał Kakowski, arcybiskup metropolita warszawski
August kardynał Hlond, arcybiskup metropolita gnieźnieński
i poznański, prymas
Józef Teodorowicz, arcybiskup lwowski obrządku ormiańskiego
Adam Sapieha, arcybiskup metropolita krakowski
Romuald Jałbrzykowski, arcybiskup metropolita wileński
Bolesław Twardowski, arcybiskup metropolita lwowski obrządku
łacińskiego
Piotr Mańkowski, arcybiskup
Anatol Nowak, biskup przemyski obrządku łacińskiego
Leon Wałęga, biskup tarnowski
Antoni Julian Nowowiejski, biskup płocki
Marian Ryx, biskup sandomierski
Augustyn Łosiński, biskup kielecki
Jozafat Kocyłowski, biskup przemyski obrządku greckokatolickiego
Zygmunt Łoziński, biskup piński
Stanisław Gall, biskup Wojsk Polskich
Adolf Szelążek, biskup łucki
Marian Fulman, biskup lubelski
Henryk Przeździecki, biskup podlaski
Stanisław Łukomski, biskup łomżyński
Wincenty Tymieniecki, biskup łódzki
Teodor Kubina, biskup częstochowski
Stanisław Okoniewski, biskup chełmiński
Arkadiusz Lisiecki, biskup katowicki
Władysław Krynicki, biskup administrator diecezji włocławskiej
Karol Fiszer, biskup sufragan przemyski obrządku łacińskiego
Wojciech Owczarek, biskup sufragan diecezji włocławskiej
Czesław Sokołowski, biskup sufragan podlaski
Antoni Laubitz, biskup sufragan gnieźnieński
Stanisław Rospond, biskup sufragan krakowski
Karol Radoński, biskup sufragan poznański

29
List episkopatu polskiego do Zjazdu
Unionistycznego w Welehradzie


Druk: „Wiadomości Diecezji Podlaskiej” 9 (1927) nr 8, s. 286–287.

Do Dostojnego Kongresu Welehradzkiego odbywanego w sprawie jedności kościelnej
My, biskupi Rzeczypospolitej Polskiej, zebrani na uroczystej koronacji
Cudownego Obrazu Maryi Panny Ostrobramskiej w Wilnie, ponawiamy
życzenia, wyrażone poprzedniemu Kongresowi Welehradzkiemu, odbytemu w roku 1924. Czynimy to z Wilna, gdzie niestrudzony bojownik o świętą unię, św. Jozafat męczennik, niegdyś rozpoczynał swe zbożne dzieło. Z radością też dowiedzieliśmy się, że obraz tegoż świętego, wywieziony przez rząd
rosyjski, obecnie zaś odzyskany, przywrócono do kościoła w Białej Podlaskiej,
gdzie szczególną cześć odbierał. Zamierzenia zaś Kongresu Welehradzkiego,
na dzień 20–24 lipca roku bieżącego wyznaczonego, przy pomocy miłosiernego Boga ustawicznie wprowadzamy w życie, a liczba parafii dla wiernych
obrządku wschodniosłowiańskiego, mimo największe trudności, ciągle u nas
wzrasta.
Oby tedy Bóg sprawił, ażeby to, o czym nas poucza, napomina i do czego nas zachęca najwyższy nasz pasterz, Ojciec Święty Pius XI, w liście swoim z dnia 13 lutego roku bieżącego o obchodzie pamiątki świętych Cyryla
i Metodego, Apostołów Słowian, pod wodzą tegoż Ojca Świętego, uwieńczył pomyślny skutek przez chlubne prace i wszystkie usiłowania kongresu.
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Te życzenia zasyłamy z serca bratniego, o to za przyczyną Bogarodzicy
Dziewicy Boga Ojca upraszamy. Najmilsze to pozdrowienie powierzamy
niektórym z braci biskupów, którzy wkrótce udadzą się do Welehradu, my
zaś wszyscy, aczkolwiek ciałem nieobecni, łączymy się duchem ze wszystkimi uczestnikami kongresu.
Wilno, dnia 2 lipca 1927 roku.
Aleksander kardynał Kakowski, arcybiskup warszawski
August kardynał Hlond, arcybiskup gnieźnieński i poznański
Adam Sapieha, arcybiskup krakowski
Bolesław Twardowski, arcybiskup lwowski
Romuald Jałbrzykowski, arcybiskup wileński
Piotr Mańkowski, arcybiskup
Leon Wałęga, biskup tarnowski
Antoni Julian Nowowiejski, biskup płocki
Zygmunt Łoziński, biskup piński
Adolf Szelążek, biskup łucki
Henryk Przeździecki, biskup podlaski
Stanisław Rospond, biskup sufragan krakowski
Stanisław Łukomski, biskup łomżyński
Wincenty Tymieniecki, biskup łódzki
Stanisław Okoniewski, biskup chełmiński
Teodor Kubina, biskup częstochowski
Arkadiusz Lisiecki, biskup katowicki
Karol Józef Fiszer, biskup sufragan przemyski
Paweł Kubicki, biskup sufragan sandomierski
Władysław Krynicki, biskup wikariusz kapitularny
Wojciech Owczarek, biskup sufragan włocławski
Adolf Jełowicki, biskup sufragan lubelski
Czesław Sokołowski, biskup sufragan podlaski
Kazimierz Michalkiewicz, biskup sufragan wileński
Antoni Laubitz, biskup sufragan gnieźnieński
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Wezwanie rady biskupiej dla spraw
Uniwersytetu Lubelskiego do ofiar na konwikt
teologiczny w Lublinie


Druk: „Kronika Diecezji Przemyskiej” 27 (1927) z. 11–12, s. 339.

Przy pomocy Bożej Uniwersytet w Lublinie rozwija się. Przy Uniwersytecie
jest konwikt dla alumnów studiujących w tej uczelni. Konwikt ten mieści
się w domu wynajętym, który od przyszłego roku musi opuścić, wobec czego niezbędną jest rzeczą wybudować gmach dla konwiktu, w którym wszyscy alumni, pragnący uczęszczać na Uniwersytet Lubelski, mogliby znaleźć
i pomieszczenie, i opiekę. Nie można pozwolić, aby dla braku odpowiedniego gmachu konwikt miał upaść, a z nim i wydział teologiczny oraz wydział
prawa kanonicznego na Uniwersytecie Lubelskim. Wobec czego zwracamy
się do wszystkich, dla kogo drogą jest sprawa Uniwersytetu Lubelskiego i rozwoju życia katolickiego, aby dopomogli do zdobycia gmachu dla konwiktu.
Wspólnymi siłami pokonamy największe trudności i przy pomocy Bożej wybudujemy konwikt. Wszystkim ofiarodawcom już z góry dziękujemy i z całego serca błogosławimy.
Lublin, dnia 8 października 1927 roku.
Aleksander kardynał Kakowski
August kardynał Hlond
† Henryk Przeździecki, biskup podlaski
† Marian Fulman, biskup lubelski
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Druk: „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 17 (1927) nr 12, s. 340–344; „Currenda.
Pismo Urzędowe Tarnowskiej Kurii Diecezjalnej” 1927, nr 11, s. 68–70; „Notificationes
e Curia Principis Metropolitae Cracoviensis” 1927, nr 12, s. 65–67; „Wiadomości Diecezjalne
Podlaskie” 9 (1927) nr 11–12, s. 447–451; „Ateneum Kapłańskie” 13 (1927) t. 19, s. 488–492;
„Gazeta Kościelna” 34 (1927) nr 51, s. 585–587.

Jakkolwiek zwracamy się do was, najmilsi, z naszym orędziem przed każdymi nowymi wyborami, to jednak nigdy nie czuliśmy gorącej potrzeby serc
naszych, ażeby odezwać się do was, jak właśnie przed tymi wyborami, które
obecnie ogłoszone zostały.
Bo Sejm i Senat, które się zbiorą, skorzystać mają z doświadczeń izb ustawodawczych poprzednich, ażeby zmienić konstytucję w tym duchu, jaki Polsce
zapewni silniejszy ustrój i władzę bardziej niż dotąd od wpływów partyjnych
niezależną. Następnie w przyszłym sejmie i senacie rozwiązywane będą zagadnienia i sprawy najdonioślejsze, które mają związek najściślejszy z życiem
religijnym i moralnym narodu i państwa.
Ci, których ojczyzna raz już rozgrabioną została, podwójnie lękać muszą się o to, by przez rozterki wewnętrzne i waśnie lub rozluźniony obyczaj na nowo byt państwowy nie został zachwiany. Te bowiem zła uczyniły Polskę słabą i umożliwiły zbrodnie na niej dokonane, mimo najlepszej
nawet Konstytucji 3 Maja, za późno już, niestety, uchwalonej. Niechajże
smutne i bolesne doświadczenia z przeszłości będą nam nauką na przyszłość, zwłaszcza iż dziś stajemy w Polsce wobec niebezpieczeństw nowych,
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dawniej Polsce nieznanych, a przede wszystkim wobec niebezpieczeństwa
komunizmu.
Komunizm, który zagraża dziś światu, zagraża także i nam, bo w sąsiedztwie jego żyjemy, bo komunistyczna propaganda u nas się szerzy, a o tej strasznej zarazie, zatruwającej dusze, powiedzieć można słowy proroka: „A ziemia
splugawiona jest od obywateli swoich, iż przestąpili zakon, odmienili prawo, złamali przymierze wieczne; dlatego przekleństwo porwie ziemię, a będą
grzeszyć obywatele ziemi i będą szaleć ci, co nią rządzą, a tylko mała liczba
ludzi pozostanie” (Iz 24, 5.6).
Komunizm wypowiedział wojnę Bogu, walczy z imieniem Bożym, wypędza Chrystusa z państw, narodów i publicznego wychowania, niszczy węzły rodzinne, szerzy wyuzdanie obyczajów, gwałci osobistą wolność, wolnych obywateli zmienia w niewolników, a lud, robotnika i kraj cały uboży.
Ci zaś, co w komunistycznym ustroju rządy sprawują, nakazują bezwzględną wiarę w siebie, siebie też samych w miejsce obalonych ołtarzy Bożych
stawiają.
A jak w czasach zarazy trujące zarazki tam się przede wszystkim gnieżdżą,
gdzie są organizmy już nadwątlone chorobą, tak i trucizna komunizmu szerzy
się tam przede wszystkim, gdzie choroby moralne duszy narodu się rozwijają.
Moralne te i duchowe choroby szerzone są przez tych wszystkich, którzy
w izbach ustawodawczych i poza nimi zwalczali i zwalczają religię i Kościół,
którzy przez odszczepieńcze prądy religijne szerzą rozkład ducha, jedność religijną u wierzących niszczą. Sprzyja też szerzeniu się tej zarazy wszelkie rozluźnienie obyczajów, każdy zanik zdrowego poczucia prawa, sprawiedliwości
i obowiązku, każde osłabienie węzłów rodzinnych, wszelkie niszczenie zdrowych ognisk moralnych i każde popieranie złych i niezdrowych.
Łatwo teraz zrozumiecie sami, jak wielką odpowiedzialność ponosicie za te
wybory, które obecnie się zbliżają.
Bo wybory te rozstrzygać mają o panowaniu zasad Chrystusowych w naszym życiu publicznym. We wszystkich bowiem krajach, a zatem i w Polsce,
stają przeciwko sobie dwa kierunki: pierwszy – obrony praw Chrystusa, drugi
zaś – zwalczania wszelkich zasad religijnych; są to właściwie dwa obozy, które dzielić poczynają naród polski. Jedni idą pod chorągwią Chrystusa, pragną utwierdzenia i rozszerzenia królestwa Bożego w Polsce, inni zaś radzi by
zaprawić Rzeczpospolitą duchem Antychrysta.
A więc katolicy! Wy rozstrzygniecie, ku której stronie przychyli się Polska.
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Wzywamy Was przeto i zarazem ponawiamy nasze dawniejsze wezwania
do spełnienia waszego obywatelskiego obowiązku, jakim jest głosowanie.
Przecież olbrzymia większość w Polsce jest katolicka, i to nie z imienia tylko;
gdyby więc ci, co do kościoła uczęszczają, oddali swoje głosy do wyborczej
urny tak, jak to Bóg i sumienie im nakazuje, to niezawodnie duch Boży rządziłby w Polsce. Pamiętajcie więc o tym, iż macie obowiązek wybierać ludzi
o przekonaniu katolickim i życiu nienagannym. Od nich domagać się macie, by w przyszłym sejmie i senacie bronili praw i wolności Kościoła, nierozerwalności węzła małżeńskiego, wpływu religii na wychowanie publiczne
i wpływu Ewangelii na cały ustrój socjalny; by dbali przy tym o przymnożenie dobrobytu państwa, o zaopatrzenie robotnika, podniesienie zamożności
włościanina przez zdrowe, na sprawiedliwości oparte, reformy.
Upominamy was i ostrzegamy, byście nie dawali się łudzić płonnymi obietnicami; wszak wiecie o tym dobrze z waszego własnego doświadczenia, iż ci,
co najgłośniej krzyczą i najwięcej obiecują, zawsze najmniej dotrzymują; nie
dajcie się niczym zastraszać i wierzajcie nam, że nikt i nic was złamać nie
zdoła, skoro wydobędziecie ze siebie te siły moralne, jakie Bóg w was włożył, a łaska Boża rozwija.
Nie dawajcie się też sprowadzić z prostej drogi tym, którzy sieją nienawiść
klas i warstw. Do czego to prowadzi taka nienawiść, na to przykład macie
w Rosji, pod rządami komunizmu. Tam to wołano ustawicznie: „Lud, lud”,
a za nieprzyjaciela ludu poczytywano nieomal każdego, kto nie był włościaninem albo robotnikiem i do innej warstwy społecznej należał; obiecywano
też ludowi i robotnikowi raj na ziemi. A dzisiaj? Dzisiaj nędza szerzy się tam
tak wielka, że setki tysięcy zdziczałych, obdartych i zgłodniałych dzieci wałęsa się po wsiach i ulicach miasta, żebrząc lub kradnąc. Już ten sam smutny
i bolesny widok najwymowniej świadczy o tym, jak wygląda w rzeczywistości ów raj obiecany, zbudowany na walce klasowej i na nienawiści.
Pragniemy też was ostrzec przed dwoma niebezpieczeństwami, które zbliżającym się wyborom nadać mogą obrót niekorzystny.
Te dwa niebezpieczeństwa są: wstrzymywanie się i usuwanie od głosowania, a następnie rozbicie się głosujących, którzy stoją na wspólnym programie katolickim.
Usuwanie się od wyborów okazało się już w poprzednich wypadkach bardzo zgubnym w swoich skutkach, gdyż dzięki temu, iż nie zjawiło się przy
urnie wyborczej i nie głosowało bardzo wielu z tych, którzy mieli prawo
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i obowiązek głosowania, sejm poprzedni nie zdołał nigdy stworzyć silnej i stałej większości. Dzisiaj z tym niebezpieczeństwem, jakie zagraża przyszłości
izb ustawodawczych przez usuwanie się od głosowania wyborców, jest tym
większe, gdyż wielu jest albo na sprawy publiczne pod wpływem wypadków
zobojętniałych, lub też do głosowania zniechęconych.
Pamiętajcie więc o tym, iż grzeszy nie tylko ten, który zło popełnia, ale
nie mniej też grzeszy i ten, który dobro, jakie winien spełnić, zaniedbuje i opuszcza. I dlatego to katechizm dzieli grzechy na grzechy popełnienia
i grzechy zaniedbania.
A więc grzeszy ten wyborca, który do urny wyborczej nie idzie i głosu swego nie oddaje.
Gdy idzie o twój osobisty interes, na przykład o proces, to nigdy przecież
nie zaniedbasz stawić się na rozprawę czy sam, czy też przez swego przedstawiciela, byś snadź, skutkiem nieobecności, procesu nie przegrał.
A miałbyś usuwać się od wyboru przedstawiciela do izb ustawodawczych,
gdzie już nie tylko o twoją własną sprawę idzie, ale i o nieporównanie ważniejszą sprawę Kościoła i Polski. Twoja bowiem nieobecność może umożliwić
przegraną w wielkim procesie wewnętrznym o przyszłość narodu i o jego duszę.
W końcu zaklinamy i wzywamy tych wszystkich, którzy się z tym oświadczają, iż stoją na programie katolickim, ażeby się nie dzielili, ale szli wespół
i razem.
Nie potrzebujemy wam chyba tak oczywistej prawdy tłumaczyć, że dzielenie się w takiej chwili jak obecna chwila tych, którzy mają wspólny program,
osłabia i kurczy obóz katolicki i narodowy, rozdziera jedność i skazuje przez
to na zaprzepaszczenie najdonioślejszej sprawy i zagadnienia życia religijnego i narodowego, a nawet losów i przyszłości narodu i Polski.
Po tym właśnie poznamy, że oświadczenia o katolicyzmie są szczere, jeśli
ci, co je głoszą, potrafią się wyzbyć egoizmu partyjnego i wszelkiej prywaty
i poświęcą ją dla dobra ogólnego, dobra Kościoła i Polski.
Przez to stwierdzą oni, iż szczerze pragną naprawić to zło, jakie poprzednio zdziałała wybujała partyjność, która nieraz kluczem partyjnym mierzyła
te sprawy i zagadnienia, jakie jedynie ze stanowiska dobra ogólnego i sprawy ogólnej rozsądzać należało.
Dowiodą też oni przez takie wyrzeczenie się osobiste, że nie chcą więcej odnawiać ran głębokich w życiu Polski przed rozbiorami, gdzie to kłótnie partyjne, waśnie i prywata doprowadziły naród do upadku, bo dowiodą,
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że idzie im bardziej o Polskę i królestwo Boże w narodzie jak o ich własną
osobistą karierę i wzgląd na ich partię. Dowiodą wreszcie, że idą wspólnie ze
zdrowym życzeniem całego narodu, który ma dosyć nadmiernej wybujałości
w życiu partyjnym, jest już tym przesycony i już tak słusznie zniechęcony;
pragnie zaś dzisiaj wielkiej jedności narodowej na zasadzie haseł katolickich.
Dlatego wołamy do waszych sumień i zaklinamy was na dobro Kościoła
i Polski, jakie macie zawsze przecie na ustach – a nie wątpimy, że je nosicie
i w sercach waszych – słowy św. Pawła: „Usiłujcie zachować jedność ducha
w związce pokoju” *. Jeśliby głos nasz, czego nie przypuszczamy, miał się stać
głosem wołającym na puszczy, to choć z bezmiernym bólem naszej duszy,
sami będziemy spokojni w naszym sumieniu, żeśmy spełnili, co do nas należy, ale tym-ci większą jest odpowiedzialność wasza, skoroście uświadomieni
i ostrzeżeni, nie poszli jednak za głosem obowiązku katolickiego i narodowego.
Głosowi naszemu, który dziś podnosimy, wtórują nasze dzieje. One to uczą
i mówią, że lubośmy silni byli jako wielkie państwo na zewnątrz, to jednak,
toczeni we wnętrzu robakiem niezgody, utraciliśmy naszą niezależność i państwo. Ale na odwrót – gdyśmy w stuletniej przeszło niewoli byli zjednoczeni pod sztandarem Chrystusa i Kościoła, to chociaż nie mieliśmy zupełnie
własnego państwa i chociaż wrogowie wciąż uderzali na nas, aby nas zniszczyć i pamięć o nas zatrzeć, to jednak ostaliśmy wszystkim mocom, przemogliśmy je i zwyciężyli.
Warszawa, 5 grudnia 1927 roku.

* Por. Ef 4, 3.
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Druk: „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 17 (1927) nr 8–9, s. 240–241; „Notificationes e Curia Principis Metropolitae Cracoviensis” 1927, nr 9, s. 47–48; „Wiadomości
Diecezjalne Podlaskie” 9 (1927) nr 7, s. 231.

W ostatnich dniach zgromadzili się prawie wszyscy biskupi Rzeczypospolitej Polskiej na dwie uroczystości, z których jedna odbyła się w Warszawie, podczas której mianowanemu przez Waszą Świątobliwość świętego
rzymskiego Kościoła kardynałowi Hlondowi prezydent Rzeczypospolitej
nałożył biret kardynalski, druga w Wilnie, gdzie cudowny obraz Bogarodzicy, w obecności prezydenta Rzeczypospolitej, rządu i nieprzeliczonych tłumów wiernych ukoronowany był drogocenną koroną. Uroczystości te zawdzięczamy łaskawości i niezwykłej ojcowskiej życzliwości Waszej
Świątobliwości względem naszego narodu i dlatego z serca wdzięcznością przepełnionego, korząc się u stóp Waszej Świątobliwości, składamy
jak najgorętsze dzięki tak za purpurę kardynalską i za koronację cudownego obrazu Bogarodzicy w Wilnie. Te dowody życzliwości względem Rzeczypospolitej Polskiej, przez Waszą Świątobliwość okazane, jeszcze ściślej,
o ile to możliwe, łączą ducha całego narodu ze Stolicą Apostolską i imię
Waszej Świątobliwości zapisują głębiej w sercach naszych i w niewygasłej
pamięci.
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Błagając kornie o błogosławieństwo apostolskie, pozostajemy Świątobliwości Waszej najoddańszymi synami w Chrystusie.
Aleksander kardynał Kakowski
August kardynał Hlond
Adam Sapieha, metropolita krakowski
Bolesław Twardowski, arcybiskup lwowski
Romuald Jałbrzykowski, arcybiskup wileński
Piotr Mańkowski, arcybiskup
Adolf Szelążek, biskup łucki
Zygmunt Łoziński, biskup piński
Leon Wałęga, biskup tarnowski
Anatol Nowak, biskup przemyski
Antoni Julian Nowowiejski, biskup płocki
Henryk Przeździecki, biskup podlaski
Stanisław Łukomski, biskup łomżyński
Wincenty Tymieniecki, biskup łódzki
Władysław Krynicki, wikariusz kapitulny włocławski
Teodor Kubina, biskup częstochowski
Stanisław Okoniewski, biskup chełmiński
Arkadiusz Lisiecki, biskup śląski
Adolf Józef Jełowicki, sufragan lubelski
Karol J. Fischer, sufragan przemyski
Czesław Sokołowski, sufragan podlaski
Wojciech Owczarek, sufragan włocławski
Antoni Laubitz, sufragan gnieźnieński
Kazimierz Mikołaj Michalkiewicz, sufragan wileński
Stanisław Rospond, sufragan krakowski

Rok 1930
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Odezwa episkopatu Polski w sprawie
antyreligijnych wystąpień na zjeździe związku
nauczycieli szkół powszechnych w Krakowie
w lipcu 1930 roku


Druk: „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 20 (1930) nr 8–9, s. 280–282; „Kronika
Diecezji Przemyskiej” 30 (1930) z. 11, s. 342–345; „Prąd” 17 (1930) t. 19, 134–137.

Pomyślna przyszłość narodu opiera się przede wszystkim na jego wartościach duchowych i moralnych. Największy dobrobyt materialny, najsprawniejsze rządy, najsilniejsza potęga militarna, jakkolwiek wielką w życiu pokoleń
odgrywają rolę, nie dają istotnej i trwałej podstawy pomyślności i prawidłowego rozwoju społeczeństwom.
Natomiast oświata oparta na zasadach religijnych, wszczepianie cnót religijno-moralnych we wszystkie społeczne warstwy stanowią niewzruszalne
warunki zdrowych i do dalszego rozwoju zdolnych społeczeństw.
Zrozumienie owych cnót, a równocześnie zachętę do ich zdobywania czerpią społeczeństwa z depozytu wiary, złożonej w Kościele Bożym, w Kościele
z woli swego Założyciela Jezusa Chrystusa nieomylnym i niezniszczalnym.
Zadaniem Kościoła jest stawianie przed oczy jednostek i społeczeństwa tych
kryteriów z wiary wypływających, które jednostkom i społeczeństwom mają
nadawać ich prawdziwą wartość i wskazywać im niezawodne środki do pomyślności doczesnej, a w ostatnim stopniu do Boga wiodące.
Bez prawd wiary, bez stałych zasad moralnych, bez silnego oparcia
się o Stwórcę i Jego objawioną wolę traci człowiek, a tym więcej tracą
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społeczeństwa kierunek swego postępowania, gubią się w działaniu, sprzeniewierzają się swoim obowiązkom.
Z pokoleń składa się naród, który jest takim, jakim go uczyniło wychowanie młodzieży. Wychowanie bezreligijne, a więc pozbawione wskazań Bożych,
tworzy narody bez jasnej i prostej drogi życiowej, czyni je igraszką zmiennych,
dorywczych losów i daje do nich przystęp prądom niebezpiecznym, szkodliwym i zatruwającym ich siły żywotne.
Pragnąc przyczynić się do wykrzesania w narodzie naszym jak najwyższych
wartości moralnych, a tym samym podnieść go na jak wyższy stopień prawdziwej kultury, Kościół katolicki w Polsce nie ustawał w spełnianiu swego od
Boga danego mu posłannictwa. Tak w czasie niewoli, jak i od chwili odzyskania niepodległości państwowej szedł Kościół w Polsce przez swe duchowieństwo i wiernych na czele tych, którzy dla dobra ogólnego pracują, a wśród
których szkoła zajmuje wybitniejsze miejsce.
Niestety, Kościół w tej swojej tak doniosłej pracy doznaje niejednokrotnie przeszkody. Co gorsza, wpływ jego na życie społeczne stara się podrywać
pewna organizacja nauczycielska, która się nazywa Związkiem Nauczycielstwa
Szkół Powszechnych.
W pierwszych dniach lipca bieżącego roku odbył się w Krakowie zjazd
tego związku. Zdawać się powinno, że zjazd członków licznego związku wychowawców naszej polskiej młodzieży, cieszącej się poparciem i opieką władz
szkolnych, poświęci wszystkie chwile i narady swoje rozważaniu, jakimi środkami należałoby pogłębić oddziaływanie wychowawcze na dusze młodzieży,
czym by można rozbudzić w młodych tych duszach, nauczycielowi przez rodziców powierzonych, miłość do Stwórcy i do życia nadprzyrodzonego, jak
nastroić piękne struny pobożności dziecka, aby przez całe dalsze życie grały hymn wdzięczności dla Boga za Jego niezliczone dary, na duszę nieśmiertelną zlewane.
Tymczasem, jak ze sprawozdań ze zjazdu tego wynika, wygłoszono na nim
postulaty tak sprzeczne z wymaganiami zdrowego wychowania, tak nienawistne w stosunku do religii, do Kościoła i sług jego, że wzbudziły w społeczeństwie powszechne uczucie zgrozy i lęku o dusze naszej młodzieży szkolnej.
Już niejednokrotnie miał episkopat polski smutną sposobność słyszeć z kół
tego związku nauczycielskiego głosy zmierzające do osłabienia wpływu religijnego na wychowanie szkolne. Jednakże pocieszaliśmy się tym, że te oderwane głosy nie znajdą posłuchu w szerokich kołach całego nauczycielstwa
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i że przycichną, skoro o szkodliwości swych postulatów na wychowanie młodych pokoleń się przekonają.
Tym czasem złowrogie te głosy powtarzają się coraz częściej i odzywają się
coraz silniej bez ogólnego sprzeciwu tych tysięcy katolickich nauczycieli do
związku wpisanych.
Wobec tego dłużej milczeć nie możemy. Walka ta bowiem jest walką o Boga,
o Jego panowanie w duszach młodzieży, o Jego rządy w szkołach polskich,
a nawet w Polsce całej. Walka ta z religijnością w nauczaniu i wychowaniu
szkolnym prowadzi do znieprawienia duszy młodego pokolenia, tak jak znieprawiła dusze w sąsiednim kraju rosyjskim.
Tej walce, przez odpowiedzialne czynniki Związku Nauczycieli Szkół
Powszechnych tak niedwuznacznie wypowiedzianej religijności w szkole, jest
naszym pasterskim obowiązkiem się przeciwstawić.
Przeto w imieniu całego episkopatu Polski my, omisja przez tenże episkopat
wybrana, postulaty, jakie na wzmiankowanym zjeździe krakowskim związku
nauczycielskiego wypowiedziano, piętnujemy jako bezbożne i wrogie wierze,
Kościołowi katolickiemu, a zgubne dla narodu i państwa. Protestujemy przeciwko temu, aby w takim duchu wpływano na nasze nauczycielstwo i aby usiłowano w takim duchu prowadzić młodzież szkolną. Młodzież nasza należy
naprzód do rodziców, potem do Kościoła, a wreszcie do państwa. Ponieważ
rodzice, Kościół i państwo zgodnie wymagają, by nauczycielstwo młode pokolenie wychowywało w duchu religijnym, nauczycielstwo całe do tego zastosować się jest obowiązane.
Wiemy, że wielka liczba nauczycieli, nawet należących do związku, nie
podziela tych, wyżej napiętnowanych, dążeń, dlatego zwracamy się do nich
z wezwaniem o jasne zajęcie stanowiska w stosunku do tych dążeń, z sumieniem katolickiego i państwu oddanego wychowawcy niezgodnych. A jeśliby
ich głos i żądanie zaprzestania tej walki z religią w szkole nie doznały w tym
związku nauczycieli uwzględnienia, nie pozostaje katolickiemu nauczycielowi inna droga, jak związek taki opuścić, a poprzeć taką organizację nauczycielską, która religijnemu oddziaływaniu na duszę dziecka poświęca odpowiednie zrozumienie i poparcie.
Rodzicom zaś katolickim zwracamy uwagę na to wielkie niebezpieczeństwo, ich dzieciom ze strony takich nauczycieli niereligijnych grożące, z tym,
aby pilnie badali, jakim nauczycielom powierzają swe dzieci. Dla nauczyciela, uczącego wedle zasad Kościoła i przyświecającego dziecku pobożnością,
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niech chowają wdzięczność. Jeśliby atoli spostrzegli, że nauczyciel przepisy wiary lekceważy i swych obowiązków jako katolicki wychowawca wobec
dzieci nie spełnia, powinni rodzice wespół ze swymi duszpasterzami zażądać przez Rady i Opieki Szkolne od władz szkolnych zmiany wychowawcy.
Czuwajcie, aby zło niespostrzeżenie nie zepsuło wam dzieci, a przez nie
całego narodu.
Warszawa, dnia 9 sierpnia 1930 roku.
Aleksander kardynał Kakowski
August kardynał Hlond
Adam Sapieha, arcybiskup krakowski
Bolesław Twardowski, arcybiskup lwowski
Romuald Jałbrzykowski, arcybiskup wileński
Henryk Przeździecki, biskup podlaski
Stanisław Łukomski, biskup łomżyński
Adolf Szelążek, biskup łucki

34
Adres hołdowniczy episkopatu polskiego
do papieża Piusa XI z okazji konferencji
i Pierwszego Krajowego Kongresu
Eucharystycznego w Poznaniu


Druk: „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 20 (1930) nr 8–9, s. 282–283.

Ojcze Święty!
Ogień, który Zbawiciel przyniósł z sobą na ziemię, ażeby miłość Boża zapalała serca ludzkie, pobudził świat cały, jak i poszczególne narody, do owych
wspaniałych Kongresów Eucharystycznych. W tej przepięknej akcji nie może
zabraknąć i Polski, która pozostaje semper fidelis, zawsze wierną wszystkiemu,
co odnosi się do rozwoju królestwa Chrystusowego na ziemi. Dlatego też
po kilku kongresach eucharystycznych diecezjalnych postanowiono zebrać
do Poznania po raz pierwszy Ogólnopolski Kongres Eucharystyczny, który
by zjednoczył wszystkie diecezje i całą Rzeczpospolitą Polską. Na Kongres
ten przybyli prawie wszyscy biskupi polscy tak obrządku łacińskiego, jak
wschodniego i ormiańskiego oraz olbrzymie rzesze wiernych. Wszyscy z największą radością i z głęboką wdzięcznością przyjęli nuncjusza apostolskiego,
którego Wasza Świątobliwość raczyła specjalnie wydelegować na ten kongres,
iżby w nim wziął udział w imieniu Ojca wspólnego wszystkich, którego pamięć w Polsce jest otoczona powszechną miłością i nigdy nie będzie zapomniana. Szczególną wdzięcznością są przepełnione nasze serca na pismo, które Wasza Świątobliwość raczył nadesłać na kongres. Z tych powodów biskupi
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wszyscy, ścieląc się do stóp Waszej Świątobliwości, składają Ojcu Świętemu
tak w imieniu swoim, jak i swych wiernych uczucia synowskiej czci i miłości, będących wyrazem najgłębszego oddania Stolicy Apostolskiej. Poza tym
zwracają się biskupi z prośbą o błogosławieństwo apostolskie dla pomyślnego wykonania powziętych uchwał na dorocznej konferencji episkopatu,
dotyczących rozwoju Akcji Katolickiej, wychowania młodzieży w zasadach
wiary i moralności chrześcijańskiej, odnowienia w narodzie zasad skromnego i uczciwego życia.
Waszej Świątobliwości poddani
(następują podpisy wszystkich księży arcybiskupów i biskupów)

Rok 1931



35
Uwagi episkopatu Polski w przedmiocie zmian
w konstytucji


Druk: „Prąd” 18 (1931) t. 20, s. 271–275.

Do Panów: premiera Walerego Sławka, marszałków Sejmu i Senatu, prezesów klubów parlamentarnych: Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem,
Stronnictwa Narodowego, Stronnictwa Ludowego, Polskiej Partii Socjalistycznej, Chrześcijańskiej Demokracji, Narodowej Partii Robotniczej, Klubu Ukraińskiego i Klubu Niemieckiego.
W załączeniu mamy zaszczyt przesłać w imieniu Episkopatu Polski uwagi nasze do projektu zmiany konstytucji, przedłożonego Sejmowi przez posłów Klubu Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem (druk nr 111, Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej).
Do przedłożenia powyższych uwag skłania nas troska o dobro Rzeczypospolitej, pragnienie usunięcia walk wewnętrznych i dążenie do uproszczenia
stosunku Kościoła do państwa, przez co niewątpliwie usuniemy dyskusje
i nieporozumienia, niemiłe każdemu rządowi Rzeczypospolitej i episkopatowi.
O ile by okazała się potrzeba wyjaśnień naszych zapatrywań, służy nimi
chętnie Biuro Episkopatu, ul. Mokotowska 14.
Warszawa, 21 kwietnia 1931.
Aleksander kardynał Kakowski
August kardynał Hlond
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***
Całokształt konstytucji polskiej, interesujący w najwyższy sposób każdego obywatela Polski, nastręcza także episkopatowi szereg uwag. W niniejszym memoriale ograniczamy się do spraw i artykułów konstytucji, pośrednio i bezpośrednio związanych z życiem religijnym w Polsce.
Uznając życie religijne za podstawę pomyślnego rozwoju Rzeczypospolitej, uważamy za swój obowiązek i prawo przedłożyć Rządowi, Sejmowi, Senatowi oraz innym zainteresowanym czynnikom nasze uwagi i propozycje.
Uwzględnienie tych postulatów, zgodnych z wiekową tradycją Polski, zabezpieczy prawidłowe współżycie państwa i Kościoła, zapewni katolikom naturalne ich prawa w dziedzinie życia religijnego i kulturalnego, a usuwając
niebezpieczeństwo tarć i walk wewnętrznych, stworzy silne podstawy spokojnego, sprawiedliwego i zgodnego z głosem sumienia rozwoju życia kulturalnego w Polsce.
Przechodząc do poszczególnych artykułów w konstytucji, bierzemy jako
podstawę rozważań naszych „Wniosek posłów z Klubu Bezpartyjnego Bloku
Współpracy z Rządem w sprawie zmiany konstytucji” (druk nr 111, Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej).
1. Pominięcie w projekcie konstytucji wstępnej deklaracji konstytucji z dnia
17 marca 1921 roku: „W imię Boga Wszechmogącego itd.”, nie tylko zrywa
z tradycją i przeszłością Polski, ale zarazem nadaje późniejszym artykułom
znaczenie, na które katolicy nie mogliby się zgodzić. Wychodząc z założenia,
że Bóg jest źródłem ostatecznym wszelkiej władzy, moglibyśmy po wstępnej
deklaracji, uznającej wszechmoc Boga, zgodzić się na określenie, umieszczone
w art. 2. o źródle władzy i prawie naturalnym. Bez deklaracji wstępnej o Bogu
projektowany art. 2. nabiera znaczenia niezgodnego z pojęciami ludzi wierzących w Boga i przy tym nastręcza sposobność głoszenia błędnych zupełnie
zapatrywań na etykę państwa, co musiałoby doprowadzić do walk o podstawę etyki i prawa w państwie. Wobec czego proponujemy następne brzmienie
art. 2.: „Bezpośrednim źródłem władzy Rzeczypospolitej Polskiej jest naród,
prawem zaś naczelnym dobro państwa w określeniu niniejszej konstytucji”.
2. Art. 9 pomija kwestię, wobec kogo prezydent składa swoją przysięgę, co
powinno być określone w konstytucji.
3. W art. 14 oświadczamy się za opuszczeniem wyrazów: „oraz umorzenia postępowania przed prawomocnym rozstrzygnięciem sprawy w poszczególnych
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wypadkach”. Prawo umarzania skarg, nierozstrzygniętych sądownie, wkracza
w prawa osób trzecich, naraża prezydenta na zarzuty i podejrzenie go o stronniczość, a osłabia świadomość, że sprawiedliwość wobec wszystkich winna
w równej mierze mieć zastosowanie.
4. Art. 30. Uważamy za swój obowiązek już obecnie zwrócić uwagę na poważne niedomaganie, wynikające z obecnego systemu głosowania na listy,
obejmujące całe państwo i uwzględniające listy państwowe. Dotychczasowe
doświadczenie wykazało, że listy, układane i zatwierdzane w ostatniej chwili,
tuż przed upływem terminu ich zgłaszania, nie dają wyborcom dostatecznej
sposobności do eliminowania nieodpowiednich kandydatów bez zwalczania
całych list stronnictw.
Episkopat zwraca uwagę na to, że przedkładając wyborcom katolikom nie
tylko obowiązek sumienia brania udziału w głosowaniu, ale i głosowania wyłącznie na kandydatów, którzy dawać będą gwarancję zajmowania w pracy
parlamentarnej stanowiska zgodnego z zasadami Kościoła katolickiego, wobec
próśb katolików wyborców o wskazówki będzie zmuszony odradzać katolikom
głosowanie na kandydatów nieodpowiednich, konsekwencją zaś tego stanowiska być może pomijanie całych list, na których wśród kandydatów odpowiednich są kandydaci niewłaściwi. Episkopat już obecnie prosi o uwzględnienie
tej trudności w ordynacji wyborczej i uchwalenie takiej, która by dozwalała
na pominięcie poszczególnych kandydatów bez równoczesnego zwalczania całych list i sądzi, że droga ta prowadzi do zdrowego rozwoju państwa polskiego.
Konsekwentnie episkopat oświadcza się za zniesieniem list państwowych,
które jeszcze mniej podlegają wpływowi wyborców i tym samym ograniczają swobodę wyborów.
Nie mniej uważamy, że stosunkowe prawo wyborcze nie ułatwia stworzenia stałej większości parlamentarnej, koniecznej do zachowania stałości rządów, jak i jednolitości ustawodawstwa.
5. Do art. 51 stosujemy analogiczne uwagi swoje, co do art. 30.
6. Do art. 64. Ustawy obowiązujące w Polsce lub uchwalane przez ciała
ustawodawcze mogą być sprzeczne z konstytucją wobec braku stałego trybunału, który miałby prawo orzekania, czy i w jakiej mierze ustawa narusza
postanowienia konstytucji. Wobec czego utworzenie takiego stałego trybunału uznajemy za niezbędne.
7. Do art. 66. Pozbawienie senatu inicjatywy ustawodawczej nie odpowiada godności tej izby, wychodzącej także z powszechnego głosowania
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oraz mianowania prezydenta Rzeczypospolitej, i doświadczeniu życiowemu jej członków.
8. Do art. 71. Mamy przed sobą dwa druki wniosku, o którym mówimy. W jednym druku czytamy: „Dekrety te mogą dotyczyć”, w drugim zaś:
„Dekrety te nie mogą dotyczyć” – „zmiany konstytucji”. Ani na chwilę nie
chcemy przypuścić, żeby wniosek projektował nadanie prezydentowi prawa
zmieniania konstytucji, co też potwierdza dalszy ciąg tego artykułu, w którym czytamy: „Ustawa może upoważnić prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania dekretów z mocą ustawy w czasie i zakresie przez te ustawę wskazanym, jednakże z wyjątkiem zmiany konstytucji”.
9. Art. 129. Artykuł ten proponujemy w następującym brzmieniu: „Religia
rzymskokatolicka wszystkich obrządków, będąca religią przeważającej większości narodu, zajmuje w państwie naczelne stanowisko. Urzędowe nabożeństwa państwowe odbywają się w kościele katolickim. Kościół rzymskokatolicki wszystkich obrządków rządzi się własnymi prawami. Stosunek państwa
do Kościoła określa układ ze Stolicą Apostolską, ratyfikowany przez sejm.
Państwo przyznaje skutki cywilne małżeństwu zawartemu według przepisów
katolickiego prawa kanonicznego i uznaje, że właściwym sądem do orzekania w sprawach takiego węzła małżeńskiego jest sąd duchowny”.
Wzmianka o wszystkich obrządkach Kościoła katolickiego wynika z konkordatu, który wszystkie obrządki traktuje jako jedną całość Kościoła katolickiego i zabezpiecza przed błędami przeszłości, traktującej w Polsce niejednakowo różne obrządki Kościoła katolickiego.
Nie wspominamy o naczelnym stanowisku „wśród równouprawnionych
wyznań”, aby nie mieszać religii katolickiej z innymi wyznaniami.
Sprawa małżeństwa katolickiego ogólnie wprawdzie jest uwzględniona
w art. 1. konkordatu. Stwierdzenie jednak ponowne praw katolickiego małżeństwa w konstytucji stanowić będzie podstawę dla prawa małżeńskiego
i uchroni Polskę przed ciężką walką na tym tle, która musiałaby powstać,
gdyby społeczeństwu katolickiemu chciano narzucić prawo małżeńskie, niezgodne z powyższą zasadą.
10. Do art. 130. Proponujemy następujące brzmienie tego artykułu:
„Kościoły i wyznania mniejszości religijnych, zarejestrowane przez państwo,
rządzą się własnymi ustawami, których zatwierdzenie podlega państwu.
Niezarejestrowanym dotąd wyznaniom państwo nie odmówi zarejestrowania
i zatwierdzenia ustaw, o ile ich urządzenia, nauka i ustrój nie są przeciwne
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porządkowi publicznemu i obyczajności publicznej. Stosunek państwa do
tych kościołów i wyznań będzie ustalony w drodze ustawodawczej po porozumieniu się z ich prawnymi reprezentacjami”.
11. Do art. 135 uważamy za konieczne dodać drugi ustęp tej treści: „Każdy
obywatel ma prawo kształcić i wychowywać swoje dzieci w szkole powszechnej przez nauczycieli tego samego co dzieci wyznania. Wyjątki konieczne ze
względu na zbyt małą liczbę dzieci danego wyznania lub na brak odpowiedni sił nauczycielskich określi osobna ustawa”.
Zasadniczo stoimy, jak zawsze, tak i obecnie, na stanowisku szkoły wyznaniowej. Obecny typ szkolnictwa dopuszcza taką anomalię, że w tej samej
szkole podczas jednej lekcji uczy się religii, a podczas drugiej zwalcza się zasady religijne, głosząc np. materialistyczny światopogląd. Szkoła wyznaniowa odpowiada rzeczywistym potrzebom i pragnieniom społeczeństwa katolickiego i zgodnie z zasadami sprawiedliwości czyni zadość pragnieniom nie
tylko Kościoła katolickiego, ale i innych wyznań. Gdy np. żydom traktatem
o mniejszościach narodowych przyznano prawo do szkoły wyznaniowej żydowskiej, katolicy mają prawo żądać tego samego dla siebie.
Do art. 137. Proponujemy w artykule tym skreślić wyrazy: „utrzymywanym w całości lub w części przez państwo lub ciała samorządowe”.
Wychodzimy z założenia, że szkolnictwo całe, a zatem i prywatne, powinno być jednolite, stąd także prywatne szkoły powinny mieć naukę religii.
Warszawa, dnia 21 kwietnia 1931 roku.

36
Orędzie episkopatu Polski do duchowieństwa
i wiernych w sprawie nowego prawa
małżeńskiego


Druk: „Wiadomości Archidecezjalne Warszawskie” 21 (1931) nr 11, s. 473–476; „Currenda.
Pismo Urzędowe Tarnowskiej Kurii Diecezjalnej” 1931, nr 12, s. 131–133; „Notificationes
e Curia Principis Metropolitae Cracoviensis” 1931, nr 6, s. 188–192; „Kronika Diecezji
Przemyskiej” 31 (1931) z. 12, s. 429–433; „Prąd” 18 (1931) t. 21, s. 222–226.

W pasterskiej trosce o dobro dusz, pieczy naszej powierzonych, my, biskupi katoliccy, zwracamy się do duchowieństwa i wiernych z ostrzeżeniem
i pouczeniem apostolskim. Przygotowuje się nowe prawo małżeńskie, które godzi w podstawowe zasady Kościoła i państwa, obraża przekonania i sumienia katolickie.
Już w roku 1926 dnia 5 marca w odezwie do rządu i narodu biskupi pisali:
„Niepokój wielki ogarnął duchowieństwo i szerokie koła naszego katolickiego
społeczeństwa wskutek poważnych wieści, że przygotowywana kodyfikacja
prawa małżeńskiego dla katolików opiera się na poglądach niezgodnych z zasadą Kościoła świętego. Wobec czego zwracają się biskupi katoliccy wszystkich
trzech obrządków do przedstawicieli Rządu i stronnictw poselskich o zabezpieczenie katolickim związkom małżeńskim ich charakteru sakramentalnego”.
W odpowiedzi na tę odezwę wierni Kościoła świętego na licznych zebraniach ustnie i na piśmie bronili świętości i nierozerwalności sakramentu
małżeństwa.
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Dnia 31 grudnia 1930 roku Ojciec Święty Pius XI wydaje encyklikę o małżeństwie chrześcijańskim. Podstawę nauki o małżeństwie papież określa słowami: „Małżeństwo nie zostało ani ustanowione, ani odrodzone przez ludzi,
lecz przez Boga, nie przez ludzi, lecz przez Boga, Twórcę samego stworzenia
i tegoż stworzenia Odnowiciela Chrystusa Pana prawami zostało obwarowane, wzmocnione i wyniesione; prawa te nie mogą więc podlegać żadnym zapatrywaniom ludzkim ani umowie wzajemnej małżonków. Taka jest nauka
Pisma Świętego, takie niewzruszone ustne podanie Kościoła i takie określenie uroczyste Świętego Soboru Trydenckiego, który głosi i potwierdza słowami Pisma Świętego, że nieprzerwany jest węzeł małżeński oraz że jedność
i moc jego pochodzą od Boga, jego Stwórcy” *.
W odpowiedzi na głos namiestnika Chrystusowego wierni Kościoła świętego na ziemiach naszych zabrali głos na licznych zgromadzeniach, w licznych
odezwach, broniąc świętości i nierozerwalności małżeństwa.
Komisja kodyfikacyjna w kraju, w którym większość obywateli jest członkami Kościoła katolickiego, na encyklikę papieską, na odezwę episkopatu
Polski i na żądanie katolików odpowiedziała projektem prawa małżeńskiego,
który zbliża się do przepisów o małżeństwie w Rosji bolszewickiej. W projekcie tym została podeptana zasada nierozerwalności małżeństwa, wprowadzone zostały związki czasowe, pozwolono na zmianę mężów i żon. I w sposób
człowiek wyniósł się ponad Boga, bo oto Jezus Chrystus powiada: „Co tedy
Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza” (Mt 19, 6), a komisja kodyfikacyjna staje na stanowisku, że sędzia państwowy jest wyższy ponad Boga, że nie
potrzebuje Go słuchać, że mocen jest rozwiązać, co Bóg złączy. Twardymi
słowy mówimy, bo niebezpieczeństwo wielkie i nader bliskie. Należy zedrzeć
wszystkie osłony, aby smutną prawdę w całej grozie przedstawić.
Zamierzone prawo jest sprzeczne z prawem Bożym. Zamierzone prawo
jest posiewem bolszewizmu w rodzinie. Zamierzone prawo grozi ojczyźnie
śmiertelną zarazą duchową i ostateczną klęską. Obcy zaleją ziemie nasze! –
Co nie daj, Boże!
Widocznie w komisji kodyfikacyjnej nie było prawdziwych katolików,
bo katolik nie z imienia, lecz z wiary, nie mógł podpisać takiego projektu
prawa małżeńskiego.
* Pius XI, Encyklika o małżeństwie chrześcijańskim Casti connubii (31 grudnia 1930 r.),
„Acta Apostolicae Sedis” 22 (1930), s. 541.
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Członkowie komisji przynajmniej nie powinni byli tłumaczyć artykułu
114 konstytucji, w którym powiedziano, że „Kościół rzymskokatolicki rządzi
się własnym prawem” w tym znaczeniu, że z nauką Kościoła o jedności i nierozerwalności sakramentu małżeństwa Komisja nie potrzebowała się liczyć.
Czy dlatego, że w stosunku do milionów katolików jest u nas garstka ludzi, dla których nie ma nic świętego, którzy z wiary żarty stroją, gotowi coraz
inne kobiety swymi żonami nazywać, czy dlatego, pytamy, olbrzymia większość wiernych ma iść w niewolę tej garstki?

***
Kościół, spełniając przez wieki wolę boskiego swego Założyciela, broni
świętości i nierozerwalności małżeństwa, a jednocześnie nie tylko, że nie narusza i naruszać nie chce praw, jakie państwo co do małżeństwa posiada, lecz
przeciwnie, państwu w tej sprawie dopomaga.
Pius XI we wspomnianej encyklice o małżeństwie chrześcijańskim wyraża
tę myśl w następujący sposób: „I rzeczywiście także w laterańskiej umowie
czytamy postanowienia: państwo włoskie, chcąc przywrócić instytucji małżeńskiej, która jest podstawą rodziny, godność odpowiadającą tradycjom narodu swego, przyznaje sakramentowi małżeństwa, kierowanemu przez prawo
kanoniczne, prawomocność cywilną: do tego przepisu i do tej zasady dalsze
potem zostały dołączone paragrafy Konwencji” *. W paragrafach tych czytamy o prawach państwa względem małżeństwa.
To samo mówili biskupi polscy w swym piśmie do Rządu i Izb Ustawodawczych z dnia 21 kwietnia bieżącego roku: „Państwo przyznaje skutki cywilne małżeństwu zawartemu według przepisów katolickiego prawa kanonicznego i uznaje, że właściwym sądem do orzekania w sprawach takiego
węzła małżeńskiego jest sąd duchowny”, przez co biskupi stwierdzili najkategoryczniej, że tyczące się małżeństw sprawy cywilne, jak: majątkowe, spadkowe i inne należą do władzy państwowej.
Ojciec Święty Pius XI w encyklice o małżeństwie chrześcijańskim, powołując się z uznaniem na umowę laterańską, tak mówi: „Fakt ten może służyć wszystkim za przykład i uzasadnienie tego pewnika, że nawet w naszych
* Pius XI, Encyklika o małżeństwie chrześcijańskim Casti connubii, dz. cyt., s. 590.
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czasach (w których głosi się, niestety, tak często zupełny rozdział państwa od
Kościoła, a nawet od wszelkiej religii) władze naczelne jedna i druga mogą
bez wszelkiego uszczuplenia swoich praw i zwierzchnictwa, we wzajemnej
zgodzie i przyjaznym porozumieniu, ku pożytkowi obu społeczności, połączyć się, zrzeszyć i wspólnie nad małżeństwem czuwać, aby przez to usunąć
daleko od małżeństw chrześcijańskich wszelkie niebezpieczeństwo, a nawet
grożącą już ruinę” *.
Daj, Boże, aby o tym nowym zamierzonym prawie małżeńskim polskim
to samo w przyszłości można było powiedzieć! A będzie można powiedzieć,
jeżeli katolicy omawianego prawa w życie nie wprowadzą.
Wzywamy katolików, niech wszystko uczynią, aby projekt ten prawa małżeńskiego został pogrzebany.
Wzywamy katolików, aby wszyscy bezwzględnie poszli za głosem Kościoła.
Projektowi temu wszyscy musimy się przeciwstawić.
Wzywamy tych, którzy Chrystusa miłują, którzy Chrystusowi są posłuszni, aby czynili to wszystko, co ten straszliwy i tak szkodliwy zamiar udaremni. Tutaj otwiera się obszerne, pełne wysiłku, lecz owocne pole dla pracy Akcji Katolickiej.
My, biskupi zebrani w Częstochowie w październiku roku bieżącego, modliliśmy się przed cudownym obrazem Matki Boskiej, prosząc Ją o pomoc,
aby to zło, zagrażające ojczyźnie naszej, zostało usunięte. Do modlitwy, i to
ustawicznej, wzywamy was wszystkich, kapłani i wierni Kościoła świętego.
W dniu święta Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia) gromadźmy się jak najliczniej po świątyniach, wobec Chrystusa Pana
wystawionego w Najświętszym Sakramencie na ołtarzach naszych, podczas
sumy i nieszporów w suplikacjach błagajmy Boga z ufnością i wiarą, aby
za wystawiennictwem Najświętszej Maryi Panny świętość i nierozerwalność
sakramentu małżeństwa zachowane zostały.
Matko, Królowo korony naszej, błogosław Twej krainie, błogosław Twoim
dzieciom. Amen.
Dan 10 listopada 1931 roku w Warszawie.
Aleksander kardynał Kakowski
August kardynał Hlond
* Pius XI, Encyklika o małżeństwie chrześcijańskim Casti connubii, s. 590–591.
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Andrzej Szeptycki, metropolita lwowski obrządku greckokatolickiego
Józef Teodorowicz, arcybiskup lwowski obrządku ormiańskiego
Adam Sapieha, metropolita krakowski
Bolesław Twardowski, metropolita lwowski obrządku łacińskiego
Romuald Jałbrzykowski, metropolita wileński
Antoni Julian Nowowiejski, arcybiskup płocki
Anatol Nowak, biskup przemyski obrządku łacińskiego
Leon Wałęga, biskup tarnowski
Grzegorz Chomyszyn, biskup stanisławowski obrządku
greckokatolickiego
Augustyn Łosiński, biskup kielecki
Józefat Kocyłowski, biskup przemyski obrządku greckokatolickiego
Zygmunt Łoziński, biskup piński
Marian Fulman, biskup lubelski
Henryk Przeździecki, biskup podlaski
Stanisław Gall, biskup Wojsk Polskich
Wincenty Tymieniecki, biskup łódzki
Adolf Szelążek, biskup łucki
Stanisław Łukomski, biskup łomżyński
Teodor Kubina, biskup częstochowski
Stanisław Adamski, biskup katowicki
Włodzimierz Jasiński, biskup sandomierski

37
Odezwa episkopatu w sprawie art. 231 Kodeksu
karnego polskiego


Druk: „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 21 (1931) nr 11, s. 476–478; „Currenda.
Pismo Urzędowe Tarnowskiej Kurii Diecezjalnej” 1931, nr 12, s. 133–135; „Notificationes
e Curia Principis Metropolitae Cracoviensis” 1931, nr 11–12, s. 198–200; „Prąd” 18 (1931)
t. 21, s. 220–222.

W projekcie Kodeksu Karnego opracowanym przez komisję kodyfikacyjną znajduje się artykuł 231: „Nie ma przestępstwa z art. 229 i 230 (spędzanie
płodu), jeżeli zabieg był dokonany przez lekarza i przy tym był konieczny ze
względu na zdrowie kobiety ciężarnej, jej ciężkie położenie materialne, dobro rodziny lub ważny interes społeczny”.
Papież Pius XI w encyklice o małżeństwie chrześcijańskim tak pisze w tej
sprawie: „Wyraziliśmy już, Czcigodni Bracia, głębokie swoje współczucie dla
takiej matki, której w spełnianiu obowiązku przyrodzonego zagrażają choroby, a nawet śmierć, lecz jakiż kiedykolwiek przytoczyć można powód dla
usprawiedliwienia zamierzonego zabójstwa niewinnego dziecięcia? A przecież
o to tu chodzi. I czy ono godzi w życie matki, czy w życie dziecka, zawsze
sprzeciwia się przykazaniu Bożemu i głosowi przyrodzonemu: «Nie zabijaj».
Życie dziecięcia tak samo jest święte jak życie matki. Stłumić go nikt, nawet
państwo, nigdy nie będzie miało prawa. Niedorzecznie bardzo chce się stosować przeciw tym niewinnym istotom prawo miecza, gdyż ono obejmuje jedynie winnych. Nie wchodzi tu także w grę zasada godziwości krwawej obrony przeciw napastnikowi. (Któż bowiem niewinne takie maleństwo mógłby
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nazwać napastnikiem?). Nie ma też żadnego tzw. prawa «bezwzględnej konieczności», które by mogło usprawiedliwić uśmiercenie niewinnego dziecka. Zasługują zatem na pochwałę owi sumienni i doświadczeni lekarze, którzy starają się życie matki i życie dziecięcia zachować i obronić. Niegodnymi
natomiast okazaliby się szlachetnego imienia i tytułu lekarskiego ci, którzy
by ze względów leczniczych albo przez niewłaściwe współczucie nastawali
na życie matki czy płodu” *.
Ojciec Święty o takiej matce, której w spełnianiu obowiązku przyrodzonego zagrażają choroby, a nawet śmierć, po wyrażeniu dla niej głębokiego
współczucia, ma jedną odpowiedź: „Nie zabijaj”. Nie może być innej odpowiedzi. My czcimy nasze matki, bo pomiędzy innymi wiemy, że w bólach
i cierpieniach nas na świat wydały, że nawet im śmierć groziła.
Omawiany projekt idzie jeszcze dalej, pozwala bowiem na spędzanie płodu ze względu na ciężkie położenie materialne kobiety, na dobro rodziny lub
ważny interes społeczny, czyli że zawsze wolno zabijać dziecię w łonie matki.
Ślepi i głusi nie widzą i nie słyszą, co się już dzieje. Wzrasta liczba tych
zbrodni. Maluczko, a kraj zacznie się wyludniać!
W Rosji bolszewickiej, jak piszą, z racji tych zabiegów, już 37% matek
jest niepłodnych. Bóg dał wolność ojczyźnie, a jej dzieci chcą dla niej nowy
grób wykopać! Już nawet kopią, bo w myśl tego projektu powstają poradnie
działające publicznie. Rodzice prawdziwie katoliccy, prawdziwie kochający
ojczyznę, nigdy pod żadnym pozorem nie powinni iść za tą wstrętną, iście
szatańską pokusą.
W projekcie Kodeksu karnego jest też rozdział o przestępstwach przeciw
uczuciom religijnym. W rozdziale tym pomieszane są wszelkie wyznania.
Twórcy projektu nie chcieli pamiętać o Konstytucji, o jej artykule 114, który
mówi: „Wyznanie rzymskokatolickie, będąc religią przeważającej większości
narodu, zajmuje w państwie naczelne stanowisko wśród równouprawnionych
wyznań”. Należało to zaznaczyć w projekcie prawa karnego. Pragniemy jedności kościelnej, nie chcemy nikogo poniżać, nie chcemy jednak mieszaniny
wyznaniowej, jakiegoś dziwnego symultanizmu religijnego. Chociażby artykułu 114 Konstytucji nie było, to nie wolno zapominać, żeśmy za wiarę cierpieli, że Kościół katolicki zachował w nas moc przeciwstawienia się niewoli

* Pius XI, Encyklika o małżeństwie chrześcijańskim Casti connubii, dz. cyt., s. 562–563.
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z nadzieją wolności, że pozbawieni własnego państwa, głowy jego i rządu
myśmy czcili i czcimy naszą Królową Korony Polskiej.
Głos katolików i tutaj nie powinien dopuścić do pozbawienia obrony czci
Najświętszej Maryi Panny i świętych Pańskich, do tej mieszaniny wyznaniowej, do tego zatopienia naszej świętej religii w innych wyznaniach.
Biskupi z bólem o tym wszystkim piszą. Woleliby o tym nie pisać. Konieczność ich do tego zmusza wobec grożących niebezpieczeństw naszej świętej wierze i duszom ich pieczy pasterskiej powierzonym.
Dan 10 listopada 1931 roku Warszawa.
W imieniu Episkopatu Polski Komisja Prawna:
Aleksander kardynał Kakowski
August kardynał Hlond
Józef Teodorowicz, arcybiskup lwowski obrządku ormiańskiego
Adam Sapieha, metropolita krakowski
Bolesław Twardowski, metropolita lwowski obrządku łacińskiego
Romuald Jałbrzykowski, metropolita wileński
Henryk Przeździecki, biskup podlaski
Adolf Szelążek, biskup łucki
Stanisław Łukomski, biskup łomżyński

Rok 1934
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Druk: „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 24 (1934) nr 2, s. 49–60; „Currenda.
Pismo Urzędowe Tarnowskiej Kurii Diecezjalnej” 1934, nr 3, s. 21–30; „Notificationes
e Curia Principis Metropolitae Cracoviensis” 1934, nr 2, s. 9–24; „Kronika Diecezji
Przemyskiej” 34 (1934) z. 3, s. 61–76; „Wiadomości Diecezji Podlaskiej” 16 (1934) nr 3,
s. 32–42; „Prąd” 21 (1934) t. 26, s. 89–103.

Najmilsi w Chrystusie!
Było to u progu nowej ery w dziejach ludzkości, gdy w swoim własnym
państwie przystępowaliśmy do kształtowania odrodzonego życia. W Europie
zaczynał się ustalać nowy układ polityczny. W całym świecie poszukiwać zaczęto innych sposobów pojmowania życia, innych ustrojów życia i odmiennych form organizacji państwowej. Po latach piętnastu nie jesteśmy u kresu
tych przeobrażeń. Niejedno zło naprawiono i stworzono wielkie rzeczy. Ale
równocześnie wiele popełniono błędów. Szeroko niemal rozpostarły się nastroje lęku i bezwładności. Miejscami wytworzyła się psychoza rewolucyjna,
odrzucająca wszystko, co dotychczas było. Już i do dziedziny religijnej chce
się wdzierać przewrót.
Byłoby wielkim błędem nie doceniać chwili, która odrzuca tyle pojęć i doktryn, ale większym błędem byłoby nie rozeznać granic, których choćby najgenialniejsze nowatorstwo przekraczać nie powinno.
Co się może załamać? Co człowiekowi wolno zmienić?
Załamują się twory ludzkie, bo są z istoty swej czasowe i zmienne. Zmienia
się i zmieniać się będzie to, co jest dziełem człowieka. W budowie wieków
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posługuje się Opatrzność czynami ludzkimi, ale do czasu i w granicach swych
planów. Potem się przeżywają, ustępują miejsca innym. Sam człowiek przykłada rękę do burzenia tworów geniuszów i bohaterów, którzy go poprzedzili.
Wśród porywów szlachetnych, wśród ofiar i grzechów, wśród błędów i zawodów tworzy sobie ludzkość nowe rzeczy. Kiedyś inne pokolenie wywróci je
jako stare i nieużyteczne i zastąpi je czym innym.
Co się nie może w świecie załamać? Czego człowiekowi nie wolno burzyć?
Nie może się w świecie załamać prawda Boża. Nie wolno człowiekowi
obalać Bożego prawa. Tej prawdy nie wydała myśl człowiecza. Tego prawa
nie ustanowiła wola ludzka. One są ponad człowiekiem, ponad jego władzą
i wolą, chociaż są dla niego. Ich znaczenie jest niezależne od czasu i od tego,
co się w czasie dzieje. Są wieczne. W każdym ustroju nauka Chrystusowa będzie „światłością na objawienie ludów”. Po wszystkie czasy prawo Jego będzie
normą moralną ludzkości i „kamieniem węgielnym” ładu w społeczeństwach.
Stąd w dzisiejszej burzy dziejowej nie żałujmy tego, co się jako twór ludzki rzeczywiście przeżyło. Owszem, jako zapowiedź lepszych czasów, powitajmy te wartości prawdziwe, które się zrodzą z bólów przesilenia. Ale za to tym
większy nacisk połóżmy na to, byśmy w czasie tych przeobrażeń nic nie uronili z tego, co jest Boże i Chrystusowe. Nie możemy uznać autorytetu, który
by ludzkość mógł uniezależnić od Stwórcy. Nie możemy się pogodzić z zakusami, które by czymkolwiek zastąpić chciały wiarę objawienia. Nie możemy zezwolić na wprowadzenie nowej etyki, która by sobą zastąpić zamierzała
naturalne i objawione prawo moralne. Nie możemy dopuścić do ograniczenia nauczycielskiego i pasterskiego posłannictwa Kościoła.
Tym baczniejszą uwagę zwróćmy na całość spuścizny chrześcijańskiej,
że obecną przemianę stosunków cechuje ogromna rozprawa zła z dobrym,
rozpaczliwa walka laicyzmu z katolicyzmem. Z tych zmagań musi się wyłonić
zwycięstwo Chrystusa. Tylko Chrystus może przewodniczyć nowym czasom.
Toteż my, biskupi, świadomi swych powinności, bacznie śledzimy rozwój
stosunków i przy różnych sposobnościach upominamy tych, „którzy nie poznali głębokości szatańskiej” (Ap 2, 24). „Głuchy i niemy duch” (Mk 9, 25),
który zawsze w chwili niebezpieczeństwa chce uśpić czujność sumienia ludów, nie zazna spokoju od Kościoła. Tego dowodem niech będzie i to wspólne nasze słowo pasterskie, z którym zwracamy się do Was w tej myśli, by
zwiększyć Waszą baczność na zamachy, które się pod hasłem nowych czynów gotują na to, czego ludziom zmieniać nie wolno, bo jest wieczne i Boże.
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Na wstępie pragniemy zaznaczyć, że wewnętrzne życie Kościoła w kraju
z każdym rokiem doznaje ulepszeń i rozbudowy. Ze skutków czasów niewoli wyswobodziło się posłannictwo Kościoła niemal zupełnie. Usunęliśmy
w wielkiej mierze groźny brak duchowieństwa. Rozszerzyliśmy studia kapłańskie. Uprzystępniliśmy rzeszom praktykę wiary, dzieląc rozległe parafie i budując kościoły. Duch Święty utwierdza wiarę. Z Jego łaską życie nadprzyrodzone pogłębia się głównie przez ruch eucharystyczny i rekolekcyjny.
Zainteresowanie się sprawami religijnymi ogarnia szersze warstwy. Odpływa
fala pozytywizmu i liberalizmu religijnego. Wśród świeckich coraz częściej
spotykamy mężów i kobiety o wybitnym duchu apostolskim. Idea czynu
katolickiego przenika szerokie warstwy. Ożywia się tętno życia parafialnego.
Miłosierdzie chrześcijańskie dokonywa wielkich rzeczy. Zmienia się oblicze
życia katolickiego. Jest ono wyraźniejsze, głębsze. Ogół katolików jest więcej z hierarchią zespolony, więcej solidarny, aktywniejszy, więcej przejęty odpowiedzialnością za wiarę i Kościół. A co najlepiej charakteryzuje dzisiejszy
katolicyzm, to pragnienie uduchowienia i świętości.
Ale nie wszystkich ogarnął ten ruch. Zaznacza się pewna powrotna fala
tych prądów, które się w Europie przeżyły i które się do reszty kompromitują. Gdy narody słusznie grzebią ducha rewolucji francuskiej, to u nas pewne garstki ludzi sztucznie tego ducha wskrzeszają. Jak gdyby Polsce przypadł
smutny udział ratować kosztem swej przyszłości ginący świat materializmu
i nowoczesnego pogaństwa, który upaść musi i upadnie. Chodzi o to, by nas
przedtem nie zaraził i byśmy bujnego życia narodowego nie zmienili na martwe filary do podtrzymywania tego, co się w świecie wali i runąć musi.
W tej dziedzinie wskazać musimy na kilka groźnych objawów, które znamionują szeroko założoną ofensywę, mającą za zadanie odciąć naród od
ożywczych źródeł Chrystusowych, oddalić go od tchnienia prawdy Bożej
i zepchnąć na wyludniające się szlaki, na których dokonała się obecna anarchia, upadek i poniżenie Europy.

I. Walka z wiarą Chrystusową i Kościołem
Z bólem stwierdzić musimy, że w Polsce pewne grupy wypowiedziały walkę
wierze Chrystusowej. Rozbierając uzasadnienie tej walki, nie znajdujemy ani
jednego nowego argumentu czy myśli. Są to stare, osławione kościołoburcze
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hasła antyreligijnych rewolucji. Były tu ogółowi nieznane, dlatego mają pozory nowości. Gdzie indziej mocno się przeżyły i ustępują miejsca odradzającemu się katolicyzmowi. Nie są to więc pomysły rodzime, polskie. Z potrzebami i nastrojami duszy polskiej nie mają nic wspólnego, mimo to zachwala je
się jako polską rzeczywistość duchową. Poczyna się i u nas powtarzać zwrot
sprzed lat stu pięćdziesięciu, że postęp przekreślił chrześcijaństwo, że dawna wiara zniszczała, że trzeba stworzyć nową, ale dostosowaną do dzisiejszego człowieka. Poza tymi frazesami żadnych zgoła dowodów przytoczyć nie
umieją, bo też żaden mędrzec nie stworzył naukowej podstawy wolnej myśli,
żaden geniusz nie wykazał sprzeczności między Chrystusem a nauką i postępem. A publikacje polskich wolnomyślicieli i komunistów są drukowanym
świadectwem zupełnego nieuctwa religijnego i braku uzdolnień do poważnej oceny chrześcijaństwa na tle współczesnego życia.
Faktem jest, że w Europie chyli się do upadku nie katolicyzm, lecz to, co
w zamiarach wolnomyślicieli miało być jego przeciwstawieniem i spadkobiercą. Bankrutują teorie przez Kościół potępione, a więc marksizm, pozytywizm, liberalizm i sprzeczny z encyklikami i etyką kapitalizm. Ginie fałszywa kultura, wyrosła z przeciwieństwa do nauki Chrystusowej. Natomiast
to, co katolickie, nie odpada, lecz odradza się, rośnie i zdobywa.
Wolnomyśliciele i bezbożnicy w tym mają słuszność, że za wiarę Chrystusową nie uważają owego szerokiego i bezwładnego chrześcijaństwa, na które sekty umierają, lecz chrześcijaństwo żyjące pełnią swej pierwotnej mocy
w Kościele katolickim. Dlatego mało się o sekty troszczą, a natomiast prowadzą wytężoną walkę z Kościołem katolickim i jego powagą. Ludzi nieobeznanych z ich celami zwodzą pozorem, że nie z Chrystusem walczą, lecz klerykalizmem. I czegóż Kościołowi nie zarzucają? Że ma ukryte cele polityczne,
że wychodzi na walkę z państwem, że w kraju propaguje zagraniczne doktryny polityczne, że duchowieństwo nie ma poczucia obywatelskiego, że jest
przeciwnikiem rządu, że w ogóle dobry katolik nie może być dobrym obywatelem i tak dalej. Kłócą stosunek między Kościołem a państwem. Stwarzają sztuczną atmosferę napięć i walki i w ogóle szerzą mniemanie, że nowoczesne państwo nie może żyć w zgodzie z Kościołem.
Jeżeli komu z was, najmilsi, ta przestroga jest potrzebna, to chcemy was upomnieć słowy św. Pawła: „Niech was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, albowiem
dlatego przychodzi gniew Boży na synów niewierności” (Ef 5, 6). Na doktrynalne niedorzeczności bezbożników i wolnomyślicieli odpowiedzcie pogłębionym
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wykształceniem religijnym i lepszą praktyką wiary. Chrześcijaństwo jako owoc
powszechnego odkupienia świata da się pogodzić z każdą rasą, z każdym językiem, z każdym rozwojem postępu. Będzie zawsze w niezgodzie z błędem,
fałszem i grzechem. Nigdy nie będzie się sprzeciwiało naturze ludzkiej, ale
zawsze ją będzie uszlachetniało. A należycie pojęte i w zupełności przeprowadzone ma moc uzdrowić każdą epokę.
Kościół, głosząc i wprowadzając w czyn naukę Chrystusową, nie lęka się
zmian dziejowych. Dochowa wiary Zbawicielowi i dochowa wiary ludzkości. Jako stróż objawienia nieraz się naraża, bo jego mowa jest jasna: „tak, tak;
nie, nie” (Mt 5, 37). Nie przestanie przypominać, że kamieniem węgielnym
budowy świata jest Chrystus, a „kto padnie na ten kamień, będzie skruszony,
a na kogo by upadł, zetrze go” (Mt 21, 44). Woła, że nie można przyszłości
polskiej budować na detronizacji Boga, że nie wolno dopuszczać, by się obłędy bezbożnictwa wżerały w duszę polską, że wielkość państwa budować należy
na cnocie i uczciwości, na niezmiennych prawach moralnych. Takie zasady głosi i uprawia Kościół. To oczywiście nie walka z państwem, nie zagrożenie Polski.
Kościołowi, najmilsi, powierzył Odkupiciel nasze i wasze dusze. Ma on
poza tym i drugie owce, „które nie są z tej owczarni” (J 10, 16). On i tych wrogów swoich, którzy „parskają jeszcze groźbami i morderstwem” przeciw niemu, i tych błądzących, którzy „chodzą w próżności umysłu swego” (Ef 4, 17),
przytuli kiedyś miłościwie do siebie, a łaska Boża może niejednego z nich
w apostoła zamieni. Dzisiaj Odkupiciel woła do każdego z nich przez usta
nasze: „Szawle, Szawle, czemu mnie prześladujesz?” (Dz 9, 4).

II. Druga przestroga dotyczy zagrożonych zasad obyczajności
chrześcijańskiej
Po wojnie światowej wdarło się w życie narodów zdziczenie i upadek moralny. Fala zła nie oszczędziła Polski, w której, dzięki Bogu, chrześcijański
zmysł etyczny skuteczniej jej się przeciwstawił, niż to miało miejsce w innych krajach. Kościół stanął wobec olbrzymich zadań i zdwajając swe wysiłki, odpiera od narodu atak nieobyczajności.
Ale w tej pracy napotyka na zorganizowane działanie czynników, które
chcą Polsce narzucić inną etykę i inną obyczajność, odmienną od moralnego prawa Chrystusowego. Zasadniczą treścią tej nowej etyki jest odrzucenie
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szóstego przykazania Bożego. W świetle tej nowej etyki nie ma grzechu w dziedzinie obyczajów poza gwałtem. Wszystko wszystkim wolno. W tej etyce nie
ma miejsca na skromność, wstydliwość, opanowanie siebie, ascezę życiową,
wierność małżeńską. Zasadę moralną: nie grzeszyć, zastąpiono „wskazówką
higieniczną”, byle uniknąć pewnych następstw.
Ta rewolucja moralna wypływa z istoty naturalizmu, dążącego do wyzwolenia ludzkości z zależności od Boga, i prowadzi nieubłaganie do moralności bolszewickiej. W ten sposób wyłania się przed nami pod nazwą naprawy
obyczajów obrzydliwy świat upadku i bezwstydu. Ruch ten, propagowany
przez organizacje i wykłady, przez literaturę, prasę i widowiska, ośmiesza zasady etyki chrześcijańskiej, usprawiedliwia każdy występek, legalizuje każdą
nieczystość i brud. Erotyka i wyuzdanie ma pozbawić młodzież polską poczucia moralnego, zdrowia i sił. Rozwiązłość ma zdeprawować ducha polskiego. Choroby mają stoczyć polskie plemię. Swawolą i niekarnością życia
prywatnego ma sobie dzisiejszy człowiek powetować zewnętrzne wędzidła
ścieśnionej karności obywatelskiej. Według manifestu reformy seksualnej
współczesny człowiek to libertyn, cnota [jest] obłudą, grzech zabobonem,
a nieskrępowane wyżycie się dowodem postępu.
Ze zgrozą stwierdzamy niebezpieczeństwa dekadentyzmu moralnego.
Wznieśmy się, najmilsi, ponad zwyrodnienie myśli ludzkiej. Jest to bowiem
objawem chylącej się do upadku cywilizacji, że ludzkość nie zdobywa się
na wysiłki potrzebne do uzdrowienia rozluźnionych obyczajów, a natomiast
do nich obniża zasady moralne.
Dla katolików szóste przykazanie Boże jest wiecznym nakazem etycznym.
Grzech pozostanie grzechem. Mimo ułomności powinniśmy z nim stanowczo zerwać. Mimo pokus i propagandy bezwstydu odwróćmy się od erotyki i lubieżności, które są oznaką pokoleń słabych. Nie dopuśćmy, by nasza
kochana młodzież czerstwa, czysta i szlachetna uznała użycie i przyjemność
za zasadę etyczną. Takie poglądy znamionują pokolenie dotknięte zwyrodnieniem. Cnota czystości, życiowa karność wewnętrzna i zewnętrzna to klejnot nieznany rozpustnikom. To cnota bardzo aktywna, bojowa, okupywana
nie biernością, lecz energią i mocą ducha. Bywają, niestety, i ze strony katolickiej złe przykłady, które ludzi stojących z dala do praktyki życia chrześcijańskiego naprowadzają na fałszywy wniosek, że cnota czystości jest niemożliwa.
A jednak za św. Pawłem każdy chrześcijanin powiedzieć może: „Wszystko
mogę w Tym, który mnie umacnia” (Fl 4, 13).
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Wiara i łaska Boża, sakramenty święte i opanowanie siebie w myśl życia
duchowego wydały i ciągle wydają bohaterów i bohaterki cnoty. Spotykamy
ich wszędzie. Pełno ich w szeregach młodzieży. Będzie ich w przyszłości jeszcze więcej, bo zmysł katolicki i godność narodowa przełamią w kraju propagandę zgnilizny.

III. Na trzecim miejscu przemówić musimy w obronie rodziny
Rodzina poczyna i w Polsce niedomagać na następstwa tego światopoglądu, który odtrącając prawo Boże, zapatruje się na rodzinę pod kątem widzenia indywidualnego użycia, bez względu na zasady etyczne, na społeczne
zadania i dobro ogólne. Już socjalizm wprowadził w nasze sfery robotnicze
pogląd, że rodziną nie rządzą wyższe prawa, a jest ona instytucją dla wygody
i zadowolenia małżonków. Zasadę tak pojętego szczęścia osobistego w małżeństwie szerzą dzisiaj w kraju te koła, które się wprawdzie liberalizmu wyrzekają, ale przyjęły po nim smutną spuściznę bezbożnej etyki społecznej.
Rozbijanie rodziny stało się hasłem nie w tym znaczeniu, jakoby się rodziny w ogóle nie uznawało, lecz przez to, że się rodzinie odbiera wszelki sakramentalny charakter i że nie uznaje się żadnej normy moralnej, która by ją
obowiązywała. Małżeństwo poniża się do pojęcia instytucji chroniącej od samotności. Stąd rozprzęganie jego spoistości, ośmieszanie rodzin wzorowych,
niezrozumienie dla katolickiego obyczaju małżeńskiego, a nawet wyszydzanie wierności małżeńskiej. To się dzieje w prasie, w literaturze, teatrze, kinie,
na odczytach, pogadankach i zebraniach, a nawet w humorystycznych kącikach pism uchodzących za poważne.
Nic dziwnego, że przy obecnej nędzy i przy pewnym stępieniu poczucia
moralnego, o którym już wspomnieliśmy, rodzinie zagraża rozkład. Obok
ucieczki od małżeństwa stwierdzić można groźniejszą ucieczkę od wierności małżeńskiej i od jedności małżeństwa. Zbezcześciwszy charakter sakramentalny, którym Bóg rodzinę uświęcił, zmienia ją laicyzm w dom sromoty.
Dla nas katolików małżeństwo jest sakramentem i instytucją będącą na służbie twórczej Opatrzności. Rodzina jest dla nas świętością, której hańbić
nie wolno. Rodzina nie jest domem zabawy i uciechy, lecz powołaniem do
obowiązku, do wzniosłej misji, do ofiary i trudu. Dziecko nie jest ciężarem
i kłopotem, lecz radosnym dopełnieniem sakramentalnej jedności rodziny.
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Uwiecznieniem się ojca i matki w obrazie Bożym i dziejowym odradzaniem
się narodu i ludzkości.
Dlatego wzywamy was, najmilsi, byście szacunkiem religijnym otaczali
małżeństwo i rodzinę, ojcostwo i macierzyństwo, byście pielęgnowali naturalne i zdrowym narodom właściwe pragnienie i ukochanie dziecka. Kościelne
prawo małżeńskie niech będzie nadal święte i nietykalne. Ofiary ponoszone
dla rodziny uważajcie za najwznioślejsze, jakie w życiu spełniać można. Od
takiego pojmowania rodziny niech was nie odwodzą żadne hasła przebudowy ustrojów. Pamiętajcie, że tylko te ludy przeżyją inne, które uczynią z rodziny ośrodek polityki społecznej i państwowej, a ożywiać ją będą zasadami
Chrystusowymi. Bez moralności opartej na prawach Bożych rodzina zwyrodnieje, a naród upadnie.

IV. Musimy też z obowiązku biskupiego poruszyć sprawę bardzo
przykrą, mianowicie propagandę grzesznych nadużyć małżeństwa,
szerzoną pod nazwą „świadomego macierzyństwa”
Świadome powinno być każde macierzyństwo w tym znaczeniu, że kobieta, podejmując się czynności przyszłej matki, ma sobie zdawać sprawę z następstw tego kroku i z obowiązków, które przez to przyjmuje. Świadome macierzyństwo w myśli chrześcijańskiej to szczera gotowość na przyjęcie dziecka,
radosne powitanie jego przyjścia i zdecydowanie na ofiarę z siebie dla jego
dobra. Świadome macierzyństwo w duchu katolickim to głębokie poczucie
godności matki i jej powinności zarówno pod względem zdrowia i higieny,
jak również i nade wszystko pod względem wychowania potomstwa. Przeciw
takiemu świadomemu macierzyństwu nie występujemy. Owszem, zalecamy
je żonom i matkom.
Natomiast napiętnować musimy świadome macierzyństwo pojmowane
i praktykowane jako zapobieganie urodzinom przez niedozwolone środki.
Pod nazwą świadomego macierzyństwa prowadzą pewne koła propagandę
unikania macierzyństwa i dziecka. Ten ruch powinien się właściwie nazywać
ruchem „świadomej walki z macierzyństwem” w myśl hasła „mniej urodzin”.
Świadome macierzyństwo tak pojęte jest następstwem materialistycznego
pojmowania rodziny, o czym świadczy także nawiązywanie polskiego ruchu
świadomego macierzyństwa do takiegoż ruchu w Sowietach. Niesłusznie
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uzasadnia się ten ruch hasłami higieny, sprawiedliwości społecznej, korygowania natury, a nawet dobra państwa. W samej rzeczy jest to dążenie do
uprawnienia grzechu.
Rozumiemy doskonale, że ciężkie położenie ekonomiczne utrudnia w wielkiej mierze życie rodzinne. Utrudnia, ale go nie uniemożliwia. Świadczy o tym
fakt, że sfery najwięcej kryzysem dotknięte, dzięki Bogu, najwierniej trwają w katolickich tradycjach rodzinnych, a praktyka tak zwanego świadomego macierzyństwa ogarnia przede wszystkim te koła, które prowadzą żywot
wygodniejszy. Te sfery, którym zasobne warunki umożliwiały i umożliwiają wychowanie liczniejszej rodziny i zabezpieczenie jej bytu, pierwsze weszły
na drogę sztucznego ograniczenia potomstwa. Wynika z tego, że właściwym
źródłem tego smutnego zjawiska jest lekkie pojmowanie życia, zanik norm
etycznych w sumieniu współczesnym i wyzwalanie instytucji małżeństwa od
obowiązków i ciężarów.
Przypominamy tu wiekopomne nauki Ojca Świętego Piusa XI z encykliki o małżeństwie chrześcijańskim: „Wielu ośmiela się nazywać dziecko przykrym ciężarem małżeństwa i poleca wystrzegać się go starannie, nie przez
uczciwą wstrzemięźliwość (która za zgodą obojga małżonków w małżeństwie
jest dozwolona), lecz gwałceniem aktu naturalnego. Na te zbrodnicze czyny
pozwalają sobie jedni dlatego, że sprzykrzywszy sobie dzieci, zażywać pragną rozkoszy życia bez ciężarów, inni tym się zasłaniają, że ani wstrzemięźliwości zachować, ani też potomstwem obarczać się nie mogą, już to względu
na siebie, już to na małżonkę, już też na swój stan majątkowy.
Ale nie ma doprawdy takiej przyczyny, choćby najbardziej ważnej, która
by zdołała z naturą uzgodnić i usprawiedliwić to, co samo w sobie jest w naturze przeciwne.
Nie dziw więc, że według świadectwa Pisma Świętego Bóg w majestacie
swoim haniebną tę zbrodnię straszliwym ścigał gniewem i niekiedy nawet
karał śmiercią, jak o tym wspomina św. Augustyn: «Bezprawnie i haniebnie
używa małżeństwa – choć z własną żoną – ten, kto unika potomstwa. Tak
uczynił Onan, syn Judy, i dlatego uśmiercił go Bóg».
Ponieważ od niedawna niejedni, jawnie odstępując od nauki chrześcijańskiej, przekazanej od początku i niezłomnie zachowywanej, sądzili, że w obecnych czasach inną w tym przedmiocie należy głosić naukę, dlatego Kościół
katolicki, któremu sam Bóg powierzył zadanie nauczania i bronienia czystości i uczciwości obyczajów, Kościół ten, pragnąc pośród tego rozprężenia
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obyczajów zachować związek małżeński czystym i od tej zakały wolnym, odzywa się przez usta nasze głośno i obwieszcza na nowo: Ktokolwiek użyje
małżeństwa i w ten sposób, by umyślnie udaremnić naturalną siłę rozrodczą,
łamie prawo Boże oraz prawo przyrodzone i obciąża sumienie swoje grzechem ciężkim…
W obronie grzesznego używania małżeństwa zaś przytacza się często powody urojone albo przesadne. O bezwstydnych bowiem nie chcemy wcale
wspominać. Przecież dobra Matka, Kościół, zna doskonale i docenia zdrowotne względy, zagrażające życiu matki, o które tu chodzi. Któż może bez
głębokiego współczucia o tym myśleć? Kogo nie ogarnie podziw najwyższy
na widok matki, w bohaterskim poświęceniu gotowej iść na niechybną nieraz śmierć, byle ocalić życie dziecka, spoczywającego pod jej sercem? Jej cierpienia, poniesione w bezwzględnym spełnieniu obowiązku naturalnego, Bóg
jedynie w przebogatym zmiłowaniu swoim będzie mógł wynagrodzić i dać
doprawdy miarę nie tylko natłoczoną, ale opływającą…
Wielce też wzruszają nas skargi owych małżonków, którzy srogim niedostatkiem dotknięci, z trudem ledwie dzieci wyżywić mogą.
Należy się jednak mieć na baczności, by opłakany stan majątkowy nie stał
się przyczyną jeszcze bardziej opłakanych błędów. Nie ma bowiem takich
trudności, które by mogły znieść prawomocność przykazań Bożych, zabraniających czynów złych ze swej natury. We wszelkich okolicznościach małżonkowie mogą zawsze, za łaską Bożą w stanie swoim żyć uczciwie i czystość
małżeńską zachować bez owych niecnych występków” *.
Zgodnie z tą nauką katolicką, tak jasno wyłożoną przez Ojca Świętego,
przestrzegamy was, najmilsi, przed niemoralnością praktyk, szerzonych przez
dzisiejszy grzeszny ruch świadomego macierzyństwa i przez jego poradnie.
Wolno chodzić po pomoc do poradni, które szerzą cześć dla macierzyństwa
i miłość dla dziecka, uczą higieny macierzyńskiej i walczą ze śmiertelnością
niemowląt. Ta pomoc jest cenna i dla szerokich warstw potrzebna. Nie wolno korzystać z poradni, które uczą obchodzenia się ze środkami zapobiegawczymi i w ten sposób zanieczyszczają źródła życia wbrew prawu Bożemu
i naturalnemu.
Bóg uzależnił od posłuchu dla swego prawa szczęście ludzkości. Na losach
innych narodów spostrzec możemy, że sztuczne i niedozwolone ograniczanie
* Pius XI, Encyklika o małżeństwie chrześcijańskim Casti connubii, dz. cyt., s. 559–560.
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urodzin zamienia je w narody starców. Przestają być narodami twórczymi
i zdobywczymi. Niedołężnieją i staną się cudzym łupem. Czy Polska ma stanąć w rzędzie ludów starczych, niemocnych, wymierających? Ubytku spowodowanego rozluźnieniem etyki małżeńskiej nie wypełni higiena i walka
ze śmiertelnością. Warunkiem przyszłości i potęgi państwa jest zwarta rodzina, pragnienie i ukochanie dziecka, potomstwo zdrowe i duchowo świeże, wychowane pod okiem czujnych rodziców, pojmujących rodzinę jako
święte zadanie i jako swoje osobiste szczęście życiowe. Laicyzm, rozprzęgający rodzinę, nie przysłuży się państwu. Ono się wyprze ducha, z którego
się świadome macierzyństwo zrodziło, tak jak się zdrowy człowiek opędza
myślom samobójczym.
Idąc za nakazem sumienia, z prawdziwą przykrością tu zaznaczyć musimy, że propaganda zasad i praktyk niezgodnych z katolickim pojęciem małżeństwa i rodziny wychodzi przeważnie z kół Związku Pracy Obywatelskiej
Kobiet. Mimo jasnego stanowiska, które przed laty zajęliśmy w stosunku
do znanego projektu prawa małżeńskiego, Związek Pracy Obywatelskiej
Kobiet uprawiał jego propagandę. To samo zrzeszenie wysuwa tezę, że w kodeksie karnym należy złagodzić artykuł dotyczący kar za przerywanie ciąży, mimo że ten artykuł i tak już nie broni dostatecznie niewinnych dzieci. Dalej koła tego Związku krzewią hasła świadomego macierzyństwa
w znaczeniu niedozwolonego ograniczenia potomstwa i głoszą konieczność poradni dla tzw. regulacji urodzin, czyli placówek, które by fachowo uczyły zapobiegania macierzyństwu. Nie wspominając już o niekatolickim stanowisku tego Związku w sprawie koedukacji, musimy stwierdzić,
że ze stanowiska nauki katolickiej wpływ Związku Pracy Obywatelskiej
Kobiet na kształtowanie się rodziny polskiej i etyki małżeńskiej jest szkodliwy i dlatego przestrzegamy katoliczki przed tą organizacją i jej zgubną
propagandą.

V. Ostatnie niebezpieczeństwo, na które pragniemy wskazać, to
propaganda komunizmu
Nie mamy tu na myśli zbliżenia politycznego, które po usunięciu przeszkód dobrego stosunku sąsiedzkiego nastąpiło między Polską a Sowietami
pod względem międzynarodowego współżycia. Umacniając pokój na swej
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granicy wschodniej, Polska przyczynia się walnie do utwierdzenia pokoju
europejskiego, którego jest szczerą i zasłużoną rzeczniczką.
Chodzi nam o co innego, a mianowicie o to, że pewne zorganizowane i luźne grupy wolnomyślicielskie uprawiają już otwarcie tzw. zbliżenie ideowe,
czyli uczą myśleć po bolszewicku, szerzą bolszewicki sposób zapatrywania się
na życie, na społeczność, na religię i etykę. Według nich nie ma w komunizmie nic takiego, co by nas zrażać lub odstraszać mogło. Owszem, twierdzą,
że z treścią bolszewizmu można by się przy pewnych zastrzeżeniach i poprawkach pogodzić, a nawet należałoby czym prędzej komunizm w Polsce wprowadzić, jako niezawodne lekarstwo na wszystkie niedomagania życia polskiego.
Bo bolszewizm, według nich, to wyższy stopień kultury i postępu, na którym
ludzkość będzie inna niż dzisiaj, bo doskonalsza, swobodna, szczęśliwa. Więc
należy się wyleczyć z uprzedzeń, oswoić się z tym objawieniem ze wschodu
i jak najszybciej je wprowadzić. To, a nie co innego, znaczy zbliżenie kulturalne, szerzone nie tylko konspiracyjnie przez ajentów przewrotu światowego, ale
krzewione otwarcie i publicznie przez pisma i przez legalne, znane organizacje.
Przed tą propagandą komunizmu najusilniej was przestrzegamy. Ideologię
bolszewicką należy bezwzględnie odrzucić, chociażby tylko dla jej wojowniczego stosunku do Boga, religii i dla sprzecznej z prawem Bożym i naturalnym etyki ogólnej, społecznej i rodzinnej. Komunizm żadnego narodu nie
uszczęśliwi, bo jest w swych założeniach niezgodny z naturą ludzką. A chociaż mógł dokonać niejednego dzieła w dziedzinie techniki, to zawsze pozostaje jego hańbą, że znaczył swój pochód niesłychanym terrorem i nieopisanymi bezeceństwami. Komunizm jest w dalszym ciągu najgroźniejszym
niebezpieczeństwem dla kultury świata i normalnego rozwoju ludzkości.
Bolszewizm pozostaje nadal zarazą, przed którą chronić się winny państwa
i narody. Cokolwiek w niniejszym liście pisaliśmy o walce z wiarą i Kościołem,
o groźnych przewrotach w dziedzinie moralnej, o zagładzie życia rodzinnego, o niszczeniu źródeł życia narodów, wszystko to stanowi osnowę bolszewizmu i zostało w Sowietach przeprowadzone do ostatnich granic.
Toteż ubolewamy nad tym, że w niektórych organizacjach wpaja się w młode umysły i serca kierunki radykalne i antykościelne, które i pod względem
religijnym, i obyczajowym są jakby przedszkolem bolszewizmu. Co gorsza,
stwierdzić musimy, że na stanowisku komunistycznym stanęło stowarzyszenie pod nazwą Legion Młodych. Mimo przeciwnych oświadczeń odrzuca
ono chrześcijaństwo. Miota oszczerstwa na Stolicę Świętą i na organizacje
248

List pasterski episkopatu Polski o ducha chrześcijańskiego w Polsce

katolickie. Żąda rozdziału i walki państwa z Kościołem. Odrzuca katolickie
normy etyczne, a godzi się na bolszewicką moralność i na bolszewicką etykę społeczną. Propaguje wolną miłość i napiętnowane przez Kościół pojęcie małżeństwa. Tymi zasadami są wypełnione publikacje, referaty Legionu
Młodych. Jest to tym groźniejsze, że z Legionu dobiera się instruktorów dla
Straży Przedniej, rekrutującej się z uczniów szkół średnich.
Potępiając to zasadniczo wrogie stanowisko Legionu Młodych wobec nauki i etyki chrześcijańskiej, wyrażamy nadzieję, że lepsza część tego zespołu
spowoduje w nim zmianę kierunku ideowego. Jeżeli to nie nastąpi i jeżeli
w pismach i wykładach w dalszym ciągu trwać będzie dotychczasowe nastawienie antykatolickie i komunistyczne, trzeba będzie uważać Legion Młodych
za stowarzyszenie potępione przez Kościół w myśl prawa kanonicznego.
Najmilsi! Nie możemy w liście pasterskim omówić wszystkich braków
i potrzeb dzisiejszego życia. Podaliśmy wam kilka uwag i wskazań, na które czekaliście. Streszczamy je w tej myśli, że Polska musi pozostać chrześcijańską, nie może i nie powinna stać się wolnomyślną, bezbożniczą, bolszewicką. Życie polskie może się rozmaicie układać pod względem społecznych
ustrojów, ale duch jej musi być Chrystusowy. Więc nie wolno obniżać ideałów chrześcijańskich. Nie wolno rezygnować z prawdy katolickiej, Nie wolno czynić ustępstw w tym, co jest prawem Bożym. Natomiast ducha chrześcijańskiego należy pogłębiać, bo chrześcijaństwo płytkie i niekonsekwentne
powoduje klęski, traci moc zdobywczą i nie kształtuje ducha czasów.
Niebawem rozpoczną się w kraju obchody Roku Jubileuszowego Zbawienia
świata. Ta tajemnica wiary powinna zająć nasze myśli i owładnąć dusze. W jej
blaskach odbudujemy w swym życiu to chrześcijaństwo nadprzyrodzone, które wyrosło z Krwi Zbawicielowej. W oświetleniu tego największego w dziejach ludzkich wydarzenia szukajmy rozwiązania zarówno własnych trudności
duchowych, jak i zagadnień religijnych i etycznych, które stanowią ośrodek
współczesnych dążeń i zmagań. Z Chrystusowego testamentu wysnujmy wnioski, jak przez wielkoduszne apostolstwo w życiu polskim „prostować nogi nasze na drogę pokoju” (Łk 1, 79) Chrystusowego w Królestwie Chrystusowym.
Warszawa, dnia 20 lutego 1934 roku.
Aleksander kardynał Kakowski, arcybiskup metropolita warszawski
August kardynał Hlond, arcybiskup metropolita gnieźnieński
i poznański
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Andrzej Szeptycki, arcybiskup metropolita lwowski obrządku
greckokatolickiego
Adam Sapieha, arcybiskup metropolita krakowski
Józef Teodorowicz, arcybiskup metropolita lwowski obrządku
ormiańskiego
Bolesław Twardowski, arcybiskup metropolita lwowski obrządku
łacińskiego
Romuald Jałbrzykowski, arcybiskup metropolita wileński
Antoni Julian Nowowiejski, arcybiskup biskup płocki
Stanisław Gall, arcybiskup
Augustyn Łosiński, biskup kielecki
Grzegorz Chomyszyn, biskup stanisławowski obrządku
greckokatolickiego
Józefat Kocyłowski, biskup przemyski obrządku greckokatolickiego
Marian Fulman, biskup lubelski
Henryk Przeździecki, biskup podlaski
Wincenty Tymieniecki, biskup łódzki
Adolf Szelążek, biskup łucki
Teodor Kubina, biskup częstochowski
Stanisław Łukomski, biskup łomżyński
Stanisław W. Okoniewski, biskup chełmiński
Karol Radoński, biskup włocławski
Włodzimierz Jasiński, biskup sandomierski
Stanisław Adamski, biskup katowicki
Kazimierz Bukraba, biskup piński
Franciszek Lisowski, biskup tarnowski
Józef Gawlina, biskup polowy
Franciszek Barda, biskup przemyski obrządku łacińskiego

39
Odezwa episkopatu Polski w sprawie pomocy
dla powodzian


Druk: „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 24 (1934) nr 8–9, s. 282–283; „Notificationes e Curia Principis Metropolitae Cracoviensis” 1934, nr 8, s. 115–116; „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 16 (1934) nr 8–9, s. 196–197; „Przewodnik Katolicki” 40 (1934),
nr 31, s. 482.

Najmilsi!
Niepamiętna klęska stoczyła się z naszych pięknych gór na wielką połać
kraju. Pustosząca powódź zalała rozległe okolice pokryte dojrzewającym żniwem. W odmętach ginęło życie i mienie. Przed spokojną, pracowitą ludnością stanęło widmo głodu. Bez jakiegokolwiek zaopatrzenia wracają powodzianie do obalin swych domowisk, na zagony zamulone, na których przepadła
ich całoroczna praca.
Ta katastrofa nakłada na nas obowiązek nadzwyczajnego wysiłku i doraźnej
pomocy. Pobudki wiary i braterstwa chrześcijańskiego powinny stworzyć wielkie dzieło modlitwy i ofiary na rzecz nieszczęśliwych. W Roku Jubileuszowym
nie moglibyśmy zewnętrznym czynem lepiej wyrazić Zbawicielowi swego
hołdu i wdzięczności, jak śpiesząc z pomocą tym, którzy przez swą niedolę
stali nam się w szczególniejszy sposób bliźnimi.
Najmilsi, składajcie datki na powodzian! Współpracujcie z komitetami
pomocy! Popierajcie ich akcje i zbiórki! „Obfitujcie ku wszelkiemu uczynkowi dobremu!” *
* Por. 2 Kor 9, 8.
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Szczególną składkę na powodzian zarządzamy we wszystkich kościołach
na niedzielę dnia 5 sierpnia. Zapowie ją i przygotuje duchowieństwo parafialne i zakonne. W imię Chrystusa Odkupiciela wszyscy złożymy w ten dzień
swą jałmużnę jubileuszową na nieszczęśliwych braci. Rządcy kościołów odeślą te ofiary zaraz do właściwej kurii biskupiej.
Wody mnogie nie mogą ugasić miłości * braterstwa, z którą się potrzebom
świętych udzielać mamy.
Dnia 22 lipca 1934 roku.
Aleksander kardynał Kakowski, arcybiskup metropolita warszawski
August kardynał Hlond, arcybiskup metropolita gnieźnieński
i poznański, prymas Polski
Andrzej Szeptycki, arcybiskup metropolita lwowski obrządku
greckokatolickiego
Józef Teodorowicz, arcybiskup metropolita lwowski obrządku
ormiańskiego
Adam Sapieha, arcybiskup metropolita krakowski
Bolesław Twardowski, arcybiskup metropolita lwowski obrządku
łacińskiego
Romuald Jałbrzykowski, arcybiskup metropolita wileński
Antoni Julian Nowowiejski, arcybiskup płocki
Augustyn Łosiński, biskup kielecki
Grzegorz Chomyszyn, biskup stanisławowski obrządku
greckokatolickiego
Józefat Kocyłowski, biskup przemyski obrządku greckokatolickiego
Marian Fulman, biskup lubelski
Henryk Przeździecki, biskup podlaski
Wincenty Tymieniecki, biskup łódzki
Teodor Kubina, biskup częstochowski
Stanisław Łukomski, biskup łomżyński
Stanisław W. Okoniewski, biskup chełmiński
Karol Radoński, biskup włocławski
Włodzimierz Jasiński, biskup sandomierski
Stanisław Adamski, biskup katowicki
* Por. Pnp 8, 7.
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Kazimierz Bukraba, biskup piński
Franciszek Lisowski, biskup tarnowski
Józef Gawlina, biskup polowy
Franciszek Barda, biskup przemyski obrządku łacińskiego

Rok 1936



40
Odezwa episkopatu polskiego w sprawie
synodu plenarnego


Druk: „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 26 (1936) nr 9, s. 380–381; „Currenda.
Pismo Urzędowe Tarnowskiej Kurii Diecezjalnej” 1936, nr 7, s. 113–114; „Wiadomości
Diecezjalne Podlaskie” 18 (1936) nr 7–8–9, s. 203.

Katolicy!
Dnia 25–26 sierpnia na Jasnej Górze, u stóp Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej odbędzie się po długich wiekach za zgodą Ojca
Świętego Piusa XI pierwszy plenarny synod biskupów katolickich w Rzeczypospolitej Polskiej.
Korząc się przed Bogiem, prosząc o światło Ducha Świętego, wspomagani przez Maryję, Matkę i Królową naszą, radzić będziemy nad tym, aby
w Rzeczypospolitej rozwijało się i potężniało życie według nauki Chrystusa
Pana; aby Bóg przez wszystkich był miłowany, a zakon Boży wykonywany; aby wszyscy ludzie społem się miłowali i do owczarni Chrystusowej należeli; aby duchowieństwo było coraz bardziej świątobliwe, ofiarne, pełne
zaparcia się siebie, aby rodziny były święte, małżeństwa nierozerwane; aby
dziatwa słowem i przykładem, w domu i w szkole, była w wierze wychowywana i wyrosła na dobrych katolików i obywateli kraju; aby nie było głodnych, bezrobotnych; aby każdy miał pracę i słuszną za nią zapłatę; aby nienawiść, zgorszenie, walka z wiarą wygasły w Polsce.
Najmilsi w Chrystusie! Módlcie się o to wszystko razem z nami, biskupami zebranymi na synodzie.
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Kapłani aż do zakończenia synodu po każdej mszy świętej, oprócz zwykłych
modlitw, niech w tej intencji odmawiają z wiernymi trzy Zdrowaś Maryjo.
Katolicy! Nie tylko w świątyniach, lecz i w domach waszych módlcie się
w tej intencji razem z dziatwą waszą. Niechaj dzieci błagają Boga o te łaski.
Bóg raczy wysłuchać modlitwy maluczkich.
Maryjo, przyczyń się za nami!
Warszawa, 31 lipca 1936 roku.
W imieniu episkopatu Polski:
Aleksander kardynał Kakowski
August kardynał Hlond

41
List pasterski biskupów Rzeczypospolitej
Polskiej z Jasnogórskiego Synodu Plenarnego


Druk: „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 26 (1936) nr 9, s. 381–382; „Currenda.
Pismo Urzędowe Tarnowskiej Kurii Diecezjalnej” 1936, nr 8, s. 117–123; „Wiadomości
Diecezjalne Podlaskie” 18 (1936) nr 7–8–9, s. 221–226; „Nasza Sprawa. Ilustrowany Tygodnik
Katolicki” 4 (1936) nr 37, s. 505–507; „Prąd” 23 (1936) t. 30, z. 9, s. 98–104.

„Jam jest droga, prawda i żywot” (Jan)
Katolicy!
Zebraliśmy się, my biskupi całej Polski i wszystkich obrządków, na synod
plenarny. Jest to zdarzenie szczególnej doniosłości. Synod ten jest bowiem
pierwszym synodem plenarnym w dziejach Kościoła po wskrzeszeniu państwa polskiego, a zebrał się w okolicznościach ze wszech miar ważnych w życiu naszym wewnętrznym i w chwili, gdy najstraszniejszy z pożarów, jaki
kiedykolwiek groził światu, krwawą łuną wypisuje wszystkim swoje: Mane,
tekel, fares *.
Wypisuje je i nam. Bo pożar ten wzniecony ręką zbrodniczą wciska się we
wszystkie kraje i państwa, a jest szczególnie groźny dla tych, którym brak
jest moralnej i duchowej odporności. Dziś sroży się szczególnie na hiszpańskiej ziemi.
Smutnie się wsławił ów rzymski żołnierz, który palącą pochodnię wrzucił ongiś do świątyni jerozolimskiej. Ale był to jeden tylko żołnierz, który
* Por. Dn 5, 25.
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dokonał dzieła zniszczenia wbrew woli i wskazaniom rzymskiego wodza.
A dziś w naszych oczach i na skinienie wodzów z rosyjskiego Kremla ileż
świątyń, a w nich ileż świętych pomników przeszłości i sztuki pożar podłożony przez nienawiść szatańską obraca w perzynę i zgliszcza!
Neron w swoich ogrodach przemienia w pochodnie płonące setki męczenników. Ale nawet poganin, i to poganin nienawidzący chrześcijaństwa
jak Tacyt, gorszy się postępkiem Nerona zarówno nikczemnym, jak potwornym i okrutnym. Nero szukał przynajmniej pozorów winy chrześcijan. A dziś
w oczach naszych na męczeńskiej hiszpańskiej ziemi zapłonęły na nowo nerońskie pochodnie, i to nie w jednym tylko miejscu, ale rozsiane gęsto po kraju.
Tam na stosy płonące rzuca się bez sądu ofiar męczeńskich tysiące! Z czymże
da się porównać ta potworna zbrodniczość, to wyrafinowane okrucieństwo,
które przewyższa wszystko, co dotąd w dziejach złość, przewrotność i nienawiść wymyśliła i czego dokonała?
A za tym hordami okrucieństwa i zdziczenia kroczą w wielu krajach ci, którzy sami nie chcą wprawdzie panowania komunizmu, ale przez brak zasad,
przez nienawiść do religii lub też przez bojaźliwą połowiczność i samolubne
wyrachowanie nie umieją się groźnemu pożarowi zniszczenia w niczym przeciwstawić i idą w zależność i w służbę wywrotu, od którego się odżegnują.

***
Ileż stąd nauki, ile ostrzeżeń spływa dla nas! Boć ta sama propaganda, kierowana przez rękę komunizmu rosyjskiego, już się rozpętała i u nas. Nie dosięga ona jeszcze świątyń ani nie rzuca na stos kapłanów, bo to już są dojrzałe
owoce posiewu piekieł. Ale wprawną ręką agitatora, omotującego i bałamucącego niekrytyczne umysły, rzuca siejbę nienawiści religijnej i społecznej
w dusze mas, a szczególnie młodzieży. Truje ona i oślepia dusze, czyniąc je
podatnym narzędziem planów swych i zamierzeń. A za tą propagandą wszędzie się wciska nierozdzielnie propaganda bezbożnictwa, tego nieodrodnego
dziecka komunizmu. Tu nas zaskoczy jakiś błędny ognik apoteozy komunizmu i jego apostołów w piśmie poświęconym wychowaniu młodzieży; ówdzie
pismo warstw oświeconych przebłyśnie raptem oświadczeniami w stronę rosyjskiego Kremla; to znowu obija się o uszy nasze nawet głos tego czy tamtego
męża nauki, biorącego udział w publicznych wyścigach z ulicą w apoteozie
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komunizmu. I u nas też się już mówi głośno o tak zwanym „froncie ludowym”,
skrojonym wedle wzorów z zagranicy, sprzymierzonym również, jak i gdzie
indziej, z masonerią. Front ten chyba w tym jednym usprawiedliwia swą nazwę „ludowy”, że w planach jego tkwi okucie ludu, podobnie jak w Rosji,
w kajdany najsroższej moralnej, społecznej i politycznej niewoli. A gdybyśmy
chcieli publicznie odkrywać szczegóły nam znane, to by przerażenie ogarnąć
mogło na widok tworzących się i istniejących już komunistycznych jaczejek,
podchodzących pod różne organizacje, a wzorowanych ściśle wedle modły
rosyjskiej, stamtąd też wspomaganych i kierowanych. Nie tylko Kościół jest
przedmiotem ataków tej komunistycznej propagandy, ale i państwo, wszelki ideał moralny, narodowy, kulturalny.
Musimy też stwierdzić, że wszelkie kompromisy z radykalizmem wydają najgorsze owoce, które zgarnie i spożyje czyhający na nie komunizm. Tak
dzieje się wszędzie. Ten proces możemy zauważyć także u nas, na przykład
w dziedzinie wychowawczej. Dokądże to zawiodły te metody stosowane do
młodszego pokolenia, gdy sprzymierzyły się z radykalizmem? Kończyły się one
wchodzeniem młodzieży do tajnych organizacji, nastawionych przez komunizm, których ostrze niejednokrotnie wprost się skierowało przeciwko państwu. Jesteśmy w przededniu najcięższych i niebezpieczniejszych kataklizmów
z wolna dojrzewających, jeżelibyśmy przyszłość opierać mieli na schlebianiu
radykalizmowi i na forytowaniu go w dziedzinie życia rodzinnego, wychowawczego i społecznego.

***
W takich to chwilach krytycznych, w poczuciu wielkiej naszej odpowiedzialności zebraliśmy się na synodalne narady.
Pragniemy przede wszystkim przez swoje uchwały ustalić, zjednoczyć i pogłębić nasze programy i wysiłki w dziedzinie kościelnej i religijnej. Następnie
szczególniejszą uwagę przykładamy do Akcji Katolickiej, w której świeckim
przypadło w udziale współpracowanie z hierarchią kościelną dla odbudowy
całego życia na zasadach Chrystusowych. Tworząc człowieka nowych czasów,
Akcja Katolicka gruntuje zasady moralnego postępu, walczy z wszelkim złem,
a w tej chwili w szczególniejszy sposób odpierać powinna zalew i ataki komunizmu i kroczącego w jego awangardzie bezbożnictwa.
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Lud nasz, w głębi duszy zacny i religijny, jest jednak często pozbawiony
opieki i pomocy światłych warstw społeczeństwa i jest nieraz wydany na pastwę agitatora komunisty, który odbiera mu wiarę, sieje nieufność, a potem
nienawiść tak do Kościoła, jak i do społeczeństwa, a w końcu do narodu i do
państwa. Czyż różne krwawe zajścia ostatnich czasów, zrodzone z posiewu
nienawiści i agitacji komunizmu, wyzyskującego dla swych celów biedę wsi
i robotnika, nie są słów naszych wymownym dowodem?
Potrzeba więc zastępów tych, którzy wspierając pracę Kościoła, uprzedzą
siewców wywrotu albo przynajmniej pójdą w trop za nimi, ażeby kłamstwa
prostować, hasła fałszywe zbijać, kąkol nienawiści plenić, głosić zasady sprawiedliwości i miłości społecznej, bronić przed wyzyskiem robotnika czy rzemieślnika i zabiegać o pomoc dla bliźnich dotkniętych nędzą powszechną.

***
Wszystkie nasze uchwały przenika troska i staranie o podniesienie i uświęcenie duszy w społeczeństwie, bo niewiele zdziała się samymi tylko karnymi
zarządzeniami. Komunizm jest przede wszystkim chorobą dusz, więc dusze
należy leczyć. A jakże, niestety, często zapominają o znaczeniu społecznym
duszy zdrowej i uduchowionej ci, którzy biorą się do reform, opierając je
na spaczonych umysłach, na niskich charakterach, które nieraz chcą zwalczać komunizm, sprzymierzając się z radykalizmem. W jakimże są błędzie!
I tak tacy niepowołani reformatorzy przeceniają swoje siły i wpływy, a jak
często nie doceniają sugestywnej propagandy komunizmu i nie wnikają w psychologię radykalizmu! Niechże spojrzą na to, co się dookoła w świecie dzieje i niechaj stąd dla siebie wyciągną naukę, że wszelki radykalizm w masach
nie da się w połowie zatrzymać. Zerwie on sztuczne szranki i utonie ostatecznie w komunizmie.
A nie tylko lud i robotnik, ale wszystkie warstwy potrzebują podniesienia
i odrodzenia duszy. Z radością stwierdzamy, że potrzeby te zrozumiała nasza młodzież uniwersytecka, która we wspaniałym akcie religijnego ślubowania w Częstochowie obwieściła Polsce swą wiarę i zdecydowanie weszła
na te szlaki, na jakich jedynie się urzeczywistni odrodzenie duszy w narodzie.
Lecz ileż to jeszcze niedomagań u nas, ile ran, ile skażeń serca i umysłu, i charakteru! Zepsucie moralne idzie aż do wyuzdania, niszczy rodzinę,
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materializuje dusze i w nich miast świętych ogni rozpala płomienie zmysłowości, pożerającej wszelkie skarby ducha. Walka o chleb i pieniądz z jednej
strony, a pościg za karierą z drugiej, jakże często obniżają charakter, psują go
kosztem zasad i sumienia. A jakże słaby jeszcze i wątły jest duch ofiary, niezbędnie potrzebny dla stworzenia wielkiego i jednolitego ruchu przeciwko
wszelkim próbom rozstroju! A przecie mężne tylko i prawdziwie wielkie dusze zdołają sprostać wielkim zadaniom.
Było staraniem naszym, by przez uchwały synodalne wskazać środki, które dusze ratują, umacniają i przemieniają. Wszelkiej propagandzie niszczącej dusze przeciwstawia się skutecznie jedynie prawda Chrystusowa i życie z Chrystusem zjednoczone. „Jam jest droga, prawda i żywot” * – rzekł
Chrystus o sobie i będzie im pochodnią pośród nocy omamień i obłędu fałszu dzisiejszej chwili. Tylko prawda Chrystusowa jest probierzem, który określa granice między prawdziwym a fałszywym ideałem, między złotem a jego
naśladownictwem. Tylko w Chrystusie i Jego odwiecznych wskazaniach ścielą się szlaki dróg świetlistych pośród ugorów i bezdroży. Tylko Jego pokarm
jest lekarstwem na zatrutą strawę fałszywych ideałów. Tylko On dusze słabe i połowiczne podniesie, swoją mocą utwierdzi i uświęci. Świat dzisiejszy,
który się duszy pozbawił, gdyż ją wymienił na niskie i przewrotne wartości,
jedynie w Chrystusie odnajdzie swą duszę i siebie.
W tej chwili, tak w następstwa brzemiennej, gdzie nic innego nie pozostało
ludzkości i narodom, jak wybrać między chrystianizmem a satanizmem, wypowiadającym się w komunizmie i bezbożnictwie, dziś zaklinamy was i odzywamy się do was, ukazując wam Chrystusa: pójdźcie za Nim! Wszyscy ci,
którzy za Chrystusem idą i widzą niebezpieczeństwo grożące nam i ludzkości,
niechaj przekreślą sztuczne rozdziały, egoistyczne upory i dążenia i niech się
zdobędą na wspólny obronny czyn. Wtedy dopiero synod, do którego tylu
słusznie przywiązuje wielkie nadzieje, osiągnie swój cel.
Mamy nadzieję, iż go osiągnie. Ostrzegamy was przed groźbą zalewu komunizmu i bezbożnictwa. A ostrzegając, zaklinamy was, byście przede wszystkim bronili wiary, czuwali nad duchem narodu i bezpieczeństwem ojczyzny.
Ale zarazem zapewniamy was, że z otuchą patrzymy w przyszłość. Znamy
bowiem, jak bogate są u nas pokłady wiary i jak bezcenne są skarby chrześcijańskiej tradycji. Historia zaś uczy nas, że dzięki tym skarbom ducha i mocy
* Por. J 14, 6.
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nadziemskich opierała się Polska zwycięsko najcięższym wstrząsom. I jeśli silnie staniecie pod sztandarem Chrystusowym, jeśli się pod nim wszyscy zjednoczycie do wspólnego czynu zbawczego, wtedy zwycięstwo krzyża jest niewątpliwe, a w tym zwycięstwie jest gwarancja jedyna triumfu narodu i państwa.
Słowa te płyną do was z Jasnej Góry, noszącej wypisane na sobie świadectwa stuleci, że w najcięższym przełomie wszystkiego zdolna jest dokazać dusza wiarą, modlitwą i męstwem chrześcijańskim rozpalona, a do zdecydowanego czynu gotowa.
Zadatkiem tego Chrystusowego w Rzeczypospolitej zwycięstwa niechaj będzie nasze błogosławieństwo, którego wam wszystkim z głębi serca udzielamy.
Jasna Góra, dnia 26 sierpnia 1936 roku.
Aleksander kardynał Kakowski
August kardynał Hlond
arcybiskup Andrzej Szeptycki
arcybiskup Józef Teodorowicz
arcybiskup Edward Ropp
arcybiskup Bolesław Twardowski
arcybiskup Adam Sapieha
arcybiskup Romuald Jałbrzykowski
arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski
arcybiskup Stanisław Gall
biskup Grzegorz Chomyszyn
biskup Jozafat Kocyłowski
biskup Marian Leon Fulman
biskup Henryk Przeździecki
biskup Adolf Szelążek
biskup Stanisław Łukomski
biskup Stanisław Okoniewski
biskup Teodor Kubina
biskup Karol Radoński
biskup Włodzimierz Jasiński
biskup Franciszek Lisowski
biskup Stanisław Adamski
biskup Mikołaj Czarnecki
biskup Franciszek Barda
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biskup Kazimierz Bukraba
biskup Józef Gawlina
biskup Jan Lorek
biskup Mikołaj Budka
biskup Paweł Kubicki
biskup Wojciech Owczarek
biskup Czesław Sokołowski
biskup Edward Komar
biskup Kazimierz Michalkiewicz
biskup Antoni Laubitz
biskup Grzegorz Łakota
biskup Stanisław Rospond
biskup Kazimierz Tomczak
biskup Leon Wetmański
biskup Konstanty Dominik
biskup Antoni Szlagowski
biskup Stefan Walczykiewicz
biskup Jan Buczko
biskup Walenty Dymek
biskup Jan Latyszewski
biskup Edward Dembek
biskup Karol Niemira
biskup Eugeniusz Baziak
biskup Wojciech Tomaka
biskup Teofil Bromboszcz
biskup Franciszek Sonik
biskup nominat Antoni Zimniak
ks. administrator apostolski Jakub Medweckyj

42
Prośba biskupów polskich o kanonizację
błogosławionej Kingi skierowana do papieża
Piusa XI


Druk: „Currenda. Pismo Urzędowe Tarnowskiej Kurii Diecezjalnej” 1936, nr 8, s. 123–124.

Beatissime Pater
Canonizationis causam beatae Cunegundis seu Kingae, virginis, olim
Polonorum Reginae, dein humillimae Ordinis S. Clarae professae, nunc
vero inter coelites Poloniae Tutelares astri lucentis humillime benignitati
Sanctitatis Vestrae mandantes, nos Reipublicae Polonae episcopi et sacerdotes,
sub dulcissimo Beatissimae Mariae semper Virginis praesidio in Claro Monte
Częstochowiensi ad primum eiusdem Reipublicae Concilium Plenarium celebrandum consociati, ad pedes Sanctitatis Vestrae procumbimus et devotione
obsequentissima petimus, ut Sanctitas Vestra eandem beatam Cunegundem
virginem sanctorum aureola edicto infallibili decorare dignetur.
Saeculorum decursu tum Regum Poloniae et Hungariae sacrorum antistitum atque procerum precibus, tum totius populi polonii votis ardentissimis
annuentes, summos pontifices laudamus imperituris benignitas documentis, immemorabilem cultum inclytae Cunegundis confirmantibus, aequipollentem eius beatificationemdecrevisse eamque totius Regni declarasse patronam coelestem.
Qui cultue beatae Cunegundis, ab exuente saeculo decimo tertio florescens,
in dies augetur atque amplificatur, acquidem non in Polonia tantum, sed
etiam in Hungaria et in America. Virgo enim regia ex stirpe nata, sceptrum
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tenens regale, et tamen humilis corde, in virginitate et coniugio pudica, bonitate et misericordia excellens, magna parans religionis opera, omnibus aetatibus omnisque conditionis hominibus exemplum apparet admirabile. Nostris
vero temporibus, superbia neopaganismi elatis, laicismi doctrinis necnon nefariae impietatis lue pessimaque morum corruptela incimen hoc insigne fidei,
innocentiae, humilitatis, patientiae caritatisque christianae necnon activitatis vere catholicae, supremorum cultus ecclesiastici honorum spelndore illucescat opportunum esse persuasum habemus et quidem:
ut Beata causae Christi Salvatoris et saluti animarum fidelissima, omnes
ad Miseratorem Dominum confugere atque, opinionibus seductorum perspectis necnon evertentium conanimum vanitate omnino cognita, salutem
in Ecclesia Christi catholica quaerere et in religione christiana fontem vitae
reperire sapientissime edoceat;
ut eadem Beata, quae „Polonico Regno tam virtutum exemplis mirifice
consuluit, quam impetratis a Deo beneficiis”, asperrimis horum temporum
difficultatibus atque periculis imminentibus sua clementissima intercessione consulat;
ut ipsa auctrice et ducissa catholici cuiuslibet status et conditionis maiore
cum vigore per eius vestigia congrediantur, aciem Christi, Actione Catholica
sancte suscepta, bene ordinatam constituentes ad ordinem christianum instaurandum.
Firmissime credentes, ex canonizatione beatae Cunegundis virginis, reginae atque monialis huumillimae, fructum optimorum copiam uberrimam
exspectandam esse, Sanctitati Vestrae libellum hunc postulatorium, ingeminatis desideriis et vocibus cleri fidelisque populi polonii, humillimo cum obsequio porrigimus et exhibemus.
Claro in Monte Czestochowiensi, sexto calendas septembris anno Domini
1936.
Następują podpisy

43
List biskupów polskich z synodu plenarnego
w Częstochowie do biskupów hiszpańskich


Druk: „Warszawskie Wiadomości Archidiecezjalne” 26 (1936) nr 10, s. 425.

Najdostojniejsi i Najczcigodniejsi Arcypasterze Kościoła w Hiszpanii!
Pierwszy Synod Plenarny Rzeczypospolitej Polskiej, zgromadzony w murach jasnogórskiego klasztoru Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, obradując nad ważnymi sprawami około umocnienia i rozwoju rodzimej wiary
ludu polskiego, swoje strwożone myśli zwraca do Was, Najczcigodniejszych
i Najdostojniejszych Arcypasterzy Kościoła hiszpańskiego. To bowiem, co się
obecnie w niektórych dzielnicach waszej sławnej ojczyzny bezbożnie knuje
i w barbarzyński sposób przeprowadza, zarówno przeciwko dawnej wierze
waszego narodu, jak i przeciw gorliwym pasterzom i najwierniejszej owczarni Chrystusowej, nie tylko się zasadniczo sprzeciwia wiekowym waszym tradycjom i zwyczajom, lecz wykazuje zarazem tak przewrotne i zbrodnicze instynkta, iż napełnia nas najgłębszym dla was współczuciem.
Dlatego to, potępiając te niesłychane zbrodnie, to burzenie przesławnych
świątyń, to niszczenie dzieł starożytnej i nowoczesnej sztuki, to zaprzepaszczanie pobożnych instytucji, to okrutne mordowanie wiernych wyznawców
Chrystusa, kapłanów apostolskich, zakonników Bogu poświęconych, czcigodnych i wybitnych braci naszych w episkopacie, za pośrednictwem tego
listu pragniemy was tym pocieszyć, że jednoczymy się z wami w waszym
męczeństwie, w waszych trwogach i nadziejach. Razem z całym narodem
naszym podejmujemy szczególne modły za naród hiszpański i jego pasterzy,
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aby skrócone zostało utrapienie wasze i by po przywróceniu pokoju wiara
Hiszpanów, krwią tylu męczenników zroszona, do dawnych wiekopomnych
czynów przydała świetlistą epokę nowego rozkwitu.
W tej myśli polecamy was szczególniejszej opiece macierzyńskiej Wspomożycielki ludu chrześcijańskiego, uważając za rzecz pewną, że cierpienia
wasze, tak bohatersko dla sprawy Bożej znoszone, w wysokim stopniu przyczyniają się do ostatecznego triumfu królestwa Chrystusowego wśród utrapionej i bezradnej ludzkości.
W Częstochowie, z klasztoru jasnogórskiego, dnia 26 sierpnia 1936 roku.
Z bratnim pocałunkiem pokoju.
Następują podpisy wszystkich arcybiskupów i biskupów Polski

Rok 1938



44
Orędzie episkopatu Polski do duchowieństwa
i wiernych w sprawie uchwał Pierwszego
Polskiego Synodu Plenarnego


Druk: „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 28 (1938) nr 3, s. 100–118; „Notificationes e Curia Principis Metropolitae Cracoviensis” 1938, nr 3, s. 25–44; „Currenda. Pismo
Urzędowe Tarnowskiej Kurii Diecezjalnej” 1938, nr 3, s. 51–71; „Kronika Diecezji Przemyskiej” 38 (1938) z. 2–3, s. 91–112; „Prąd” 25 (1938) t. 35, z. 2, s. 131–152; „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 20 (1938) nr 3, s. 74–89.

Najmilsi w Chrystusie!

1. Przygotowanie i prace synodu plenarnego
Nie mamy zamiaru wykładać szczegółowo, jak wśród episkopatu dojrzewała myśl synodu plenarnego i jak go następnie przez osiem lat przygotowywano. Przekraczałoby to zamierzenia niniejszego listu pasterskiego. Krótko
napomkniemy, że po rekolekcjach, odprawionych w październiku 1928 roku
przy grobie św. Wojciecha, przejęci odpowiedzialnością za chrześcijańskie życie kraju, postanowiliśmy w grę dziejową o ducha pokoleń wprowadzić cały
autorytet swej władzy i swego posłannictwa. Wziąwszy przeto pod rozwagę
powinności i zadania swego urzędu biskupiego, uchwaliliśmy między innymi zwołać synod plenarny i jego powagą stworzyć dla Polski nowy kodeks
partykularnego prawa kościelnego, który by zawierał zasady i wskazania, jak
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utwierdzać i pogłębiać wiarę, jak dźwigać i zabezpieczać obyczaje chrześcijańskie, jak potęgować ducha, wiedzę i działalność duchowieństwa, jak uruchamiać apostolstwo świeckich, jak uzdolnić katolicyzm do kształtowania
nowych czasów i jak w świetle nauki Kościoła rozwiązywać naczelne zagadnienia dzisiejszej doby.
Przygotowanie synodu plenarnego było staranne. Nie pomijaliśmy spraw
trudnych i drażliwych. Nie uciekaliśmy się do rozwiązań kompromisowych.
W jasnych i stanowczych wskazaniach chcieliśmy to wyrazić, co w naszym
mniemaniu miało się przyczynić do wyprowadzenia dusz i życia z kryzysu
religijnego, rozterki moralnej i nalotów pogańskich. Pamiętając na słowo
Zbawiciela o przecedzaniu komara i połykaniu wielbłąda *, nie gubiliśmy
się w szczegółach. W granicach tego, co według kodeksu prawa kanonicznego może być przedmiotem dekretów synodu plenarnego, staraliśmy się ująć
w treściwych uchwałach rzeczy zasadnicze, pozostawiając sprawy drobniejsze
prawu diecezjalnemu i synodom prowincjonalnym. Zmierzaliśmy do ujednostajnienia życia religijnego w kraju, ale nie braliśmy wszystkiego pod jeden
strychulec, uważając bezwzględne równanie wszystkiego w naszych różnorodnych warunkach za niepożądane. Aby treść dekretów synodalnych wzbogacić
rozumem i doświadczeniem szerszego zastępu znakomitych ludzi, zasięgnęliśmy zdania od kapituł i fakultetów katolickich, od uczonych spośród kleru świeckiego i zakonnego oraz od dobranego przedstawicielstwa ludzi świeckich z całego kraju. Przywiązywaliśmy zaś wielką wagę do tego, by przepisy
synodu plenarnego wypływały z rzeczywistych potrzeb życia i tchnąc świeżością poranka dziejowego, który przeżywamy, skutecznie wpłynęły na odbudowę ducha i obyczajów.
Z tych założeń i prac zrodził się Pierwszy Synod Plenarny, który dnia 26
i 27 sierpnia 1936 roku odbył się na Jasnej Górze. Wielka to była chwila, gdy
w 293 lata od ostatniego krajowego synodu w Polsce przedrozbiorowej, odbytego w Warszawie pod przewodnictwem prymasa Macieja Łubieńskiego,
w bazylice jasnogórskiej kardynałowie odrodzonej Polski, jej arcybiskupi,
biskupi oraz wybitni reprezentanci świeckiego i zakonnego duchowieństwa
w obecności delegata rządu Rzeczypospolitej i przedstawicieli Akcji Katolickiej
składali w ręce Jego Eminencji kardynała Marmaggiego, legata a latere Ojca
Świętego, uroczyste wyznanie wiary swojej i narodu, błagając następnie dla
* Por. Mt 23, 24.
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obrad synodu o światło Ducha Świętego, opiekę Najświętszej Maryi Panny,
orędownictwo naszych patronów i wszystkich świętych. Dostojnie odbywały się w rycerskiej sali posiedzenia synodu, a naokoło twierdzy jasnogórskiej
nie milkły błagalne śpiewy dwustutysięcznego tłumu pątników, którzy z całej Rzeczypospolitej byli tam podążyli, by w tej pamiętnej chwili być bliżej
swych arcypasterzy, wesprzeć ich modlitwą i pokutą. Przebieg synodu plenarnego nie mógł być ani więcej jednomyślny, ani bardziej katolicki.
W maju roku ubiegłego Święta Kongregacja Soboru rozpatrzyła uchwały
synodu plenarnego, wyrażając uznanie dla ich ścisłości prawniczej i starannego dostosowania do współczesnych warunków polskiego życia. Z radością
przyjął do wiadomości akta synodu plenarnego Ojciec Święty Pius XI, który na audiencji udzielonej dnia 23 maja 1937 roku Jego Eminencji ks. kardynałowi Serafiniemu, prefektowi Świętej Kongregacji Soboru, z wielkim zadowoleniem zatwierdził uchwały częstochowskie, wyrażając się pochlebnie
o tym prawodawczym czynie episkopatu Polski. Wreszcie dnia 15 grudnia
roku ubiegłego nastąpiła w Warszawie uroczysta promulgacja tychże uchwał,
które później zostały ogłoszone we wszystkich diecezjach zarówno w autentycznym brzmieniu łacińskim, jak i w tłumaczeniu polskim.
Jako partykularne prawo kościelne w Rzeczypospolitej uchwały Pierwszego
Polskiego Synodu Plenarnego zaczną obowiązywać dnia 16 czerwca roku bieżącego.

2. Zasadnicze zamierzenie synodu plenarnego
Wytyczając plan dekretów synodalnych, zdawaliśmy sobie sprawę z tego,
że zacząć musimy od odnowienia życia chrześcijańskiego, czyli od przywrócenia katolicyzmowi głębi, pełni, mocy. Taka jest nasza zasadnicza powinność pasterska i taki jest skądinąd warunek uzdrowienia życia polskiego.
Wyprzemy bezbożnictwo i materializm, jeżeli im przeciwstawimy nadprzyrodzone życie religijne i wysoką kulturę ducha. Walka z naporem pogaństwa wymaga, byśmy z własnych szeregów usunęli słabość i ducha światowego. Upadkowi obyczajów trzeba przeciwstawić przykłady rzetelnej cnoty
chrześcijańskiej, a rozkładowi rodziny katolickie ogniska domowe bez skazy. I tak na każdym polu. Znaczniejsze powodzenie będzie miało apostolstwo wiary, gdy natchnienie i rozmach czerpać będzie z ducha religijnego.
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Natomiast każda sprzeczność między wiarą a życiem, każda niezgodność
między zasadami moralnymi a postępowaniem, brak chrześcijańskiej uczciwości, obowiązkowości, a zwłaszcza miłości w stosunkach z ludźmi, nieszczere stosowanie nauki katolickiej do zagadnień nowoczesnych – te i inne
uchybienia ciężko obciążają nasz rachunek. Ujmą powagi i wpływów płaci Kościół za błędy swych sług i wyznawców, a choć je pod innym względem stokrotnie świętością i czynem wynagradza, wpada w podejrzenie obłudy u innowierców i jest narażony na tym śmielsze napaści wrogów. Nigdy,
a już żadnym sposobem w czasach takich jak nasze, nie może katolicyzm,
powołując się na świetne karty swych dziejów, zaprzestać pracy nad własnym duchem lub czekać wyniośle, aż odstępcy i błądzący sami doń swe
kroki skierują. Dziś, gdy owieczek zaginionych nie jeden procent, ale odsetek niemal przerażający, katolicyzm musi ciężkim trudem ewangelicznym
dosługiwać się nowych tytułów do wdzięczności wieków, idąc na opłotki życia z serdecznym słowem Chrystusowej prawdy i z ciepłym czynem
Chrystusowej miłości.
Nikt tak jak my, biskupi, nie ocenia wysiłku, jakiego Kościół w ostatnim
dwudziestoleciu w Polsce dokonał. Zdziałano wiele pod względem organizacyjnym, o czym świadczą choćby nowy ustrój hierarchiczny i nowe diecezje.
Uniwersytet Lubelski, nowe fakultety katolickie i seminaria, setki nowych
parafii i klasztorów, obfitość nowych katolickich pism i wydawnictw, gęsta
sieć katolickich zakładów i zrzeszeń. Więcej jeszcze zdziałano pod względem
religijnego uświadomienia i pogłębienia. Już inny nurt wiary poczyna płynąć poprzez kraj. Świeży powiew chrześcijaństwa wywołuje bardzo poważne
religijne objawy. Z łaski Ducha Świętego pojawia się katolicyzm o nieznanym dawniej natężeniu. Wiedza religijna robi postępy w szeregach duchowieństwa i u świeckich. Duszpasterstwo uzupełnia nowoczesnymi sposobami swe tradycyjne metody prowadzenia dusz i przeobraża parafie w żywe
ośrodki wiary. Hartuje się duch wspólnoty chrześcijańskiej. Akcja Katolicka
prze naprzód. We wszystkich gałęziach zbiorowego i kulturalnego życia znać
przenikanie Ewangelii.
Ale nikt też tak jak my nie zna potrzeb i niedomagań naszego katolicyzmu. Nie daje on jak dotąd Polsce tego wszystkiego, co by jej dać powinien,
bo nie osiągnął dotychczas należytej głębokości i prężności. Trzeba nam
jeszcze wielkiego wysiłku, by katolicyzm tętnił takim życiem, iżby w należytej mierze kształtował stosunki polskie i promieniował posłannictwem,
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które mu Opatrzność wyznaczyła. Krzywdziłby nasz katolicyzm, kto by nie
doceniał jego dotychczasowych usiłowań, prac i zdobyczy, ale myliłby się,
kto by sądził, że możemy założyć ręce i spoczywać na wawrzynach. Z roku
na rok powinien się katolicyzm ze wzmożoną energią pogłębiać, uświęcać, uduchowiać, a zarazem stawać się ruchliwszym, więcej apostolskim
i zdobywczym.
Temu celowi służyć mają te uchwały synodalne, które dotyczą wewnętrznego życia kościelnego. Pisaliśmy je, pamiętając na słowa Zbawiciela: „Oczyść
pierwej, co jest wewnątrz kubka i misy, aby to, co zewnątrz jest, czystym się
stało” (Mt 23, 26). Pouczając, upominając, przestrzegając, nakazując – prostując, karcąc, potępiając, synod plenarny żąda w tym względzie dużo, ale
nie wymaga ani za wiele, ani rzeczy niemożliwych.
A wielki ten program rozłożyliśmy szeroko na wszystkich. Pragnąc uniknąć
nagany Chrystusowej: „Wiążą brzemiona ciężkie i nieznośne i kładą na ramiona ludzkie: a palcem swym nie chcą ich ruszyć” (Mt 23, 4), nie tylko nie
pominęliśmy siebie i naszego duchowieństwa, ale najważniejszą część postanowień synodalnych wydaliśmy właśnie do kapłanów.

3. Udział duchowieństwa
Badając uchwały synodu plenarnego, zauważyliście, czcigodni bracia kapłani, że bezpośrednio czy pośrednio dotyczą one głównie duchowieństwa.
Czyż może być inaczej? W czyjeż to ręce złożył Chrystus doczesne losy swego Ciała Mistycznego? Czyż Polska nie spodziewa się swego odrodzenia nade
wszystko od ducha i posłannictwa kapłanów? Któż ma pierwszy i lepiej od
innych stosować w swym życiu zasady ewangeliczne, jak nie alter Christus?
„Odnowienie oblicza ziemi” dokona się tym razem przy stanowczej współpracy świeckich, ale ich apostolstwo musi się zasadniczo wesprzeć na posłannictwie duchowieństwa, którego ono nie zwalnia od świętości ani od przykładu, ani od trudu.
Punktem wyjścia przeto i podstawą akcji, która wiek dwudziesty z dróg
apostazji sprowadzi do Boga, będzie święty i światły kapłan, swemu nadprzyrodzonemu apostolstwu bezwarunkowo oddany. Tak i dawniej bywało, jak
to Ojciec Święty Pius XI stwierdza, pisząc: „Wszelkie dobrodziejstwa, które społeczność chrześcijańska przyniosła światu, sięgają korzeniem, jak do
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odległego początku swego, do słowa i trudu katolickiego kapłana. Daje nam
to niezłomną nadzieję na przyszłość” *.
Rzecz znamienna, że nie tylko instynkt katolicki, ale i szeroki świat, wyraźniej niż kiedykolwiek, wysuwa dzisiaj postulat świętości kapłanów. Wierni
wyrażają to modlitwą, udziałem w „dniach kapłańskich”, prośbą o wzorowych
księży i zaufaniem do nich. Wrogowie Kościoła natomiast walczą z rzeczywistymi czy rzekomymi błędami duchowieństwa dla poderwania jego powagi
i wpływów, zrywając celowo bandaże z niewygojonych ran życia kościelnego.
Wszystko to, ale nade wszystko wzniosłe nasze powołanie, każe nam się zająć
bardzo poważnie naszym wyrobieniem, duchem i czynem. Dlatego, jakkolwiek jesteśmy zdania, że Polska bodaj nie miała jeszcze duchowieństwa ogółem tak świadomego swych zadań, tak doskonalącego się w wiedzy i praktyce pasterskiej i ogarniającego swą działalnością tak rozległe dziedziny życia,
„prosimy was jednak, iżbyście więcej obfitowali” (1 Tes 4, 10) i „pragnęli lepszych darów” (1 Kor 12, 31).
Przede wszystkim korzystajmy ze wskazań synodalnych dla własnego uduchowienia się, od którego w wielkiej mierze zależy stopień naszej świadomości
kapłańskiej, przykład naszego życia, siła gorliwości i skuteczność naszego trudu. Synod uzupełnia w tym przedmiocie zasadnicze przepisy kodeksu prawa
kanonicznego, zwracając uwagę szczególnie na czytanie Pisma Świętego, studium ascezy, gruntowniejsze odprawianie rekolekcji kapłańskich, miesięczne
dni skupienia, na nieskalaną czystość, na wspólne życie duchowieństwa, na zaniechanie światowości, miękkości życia, zmiłowania wygód i wystawności.
W związku z tą wzmianką o cnotach kapłańskich w uchwałach synodalnych
przestrzegamy was, drodzy bracia, przed pożądaniem dóbr doczesnych, które
odbiera pracy kapłańskiej charakter i urok apostolstwa, a życiu kościelnemu
zadaje upokarzające klęski. „Prawdziwa i szczera powściągliwość wobec dóbr
ziemskich pozyska kapłanowi wszystkie serca: tym więcej, że serce kapłańskie oderwane od świata i moc swą czerpiące z wiary przepełnione jest wielkim miłosierdziem ku wszystkim nieszczęśliwym i cierpiącym. Miłosierdzie
to czyni go naprawdę ojcem ubogich” **. Synod plenarny nakazał biskupom
między innymi usunąć nadużycia w dziedzinie opłat za posługi kapłańskie.
* Pius XI, Encyklika o kapłaństwie katolickim Ad catholici sacerdotii (2 grudnia 1935 r.),
„Acta Apostolicae Sedis” 28 (1936), s. 18.
** Pius XI, Encyklika o kapłaństwie katolickim Ad catholici sacerdotii, dz. cyt., s. 30.
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Prosimy was, byście nam to zadanie ułatwili z troski o sprawę Bożą i dla honoru polskiego kapłana.
Po wtóre, wykonajcie z zapałem, kochani bracia kapłani, zarządzenia synodalne odnoszące się do wiedzy kapłańskiej. Postaraliśmy się o to, by zastępy młodszego kleru odbywały wyższe studia teologiczne na krajowych i zagranicznych fakultetach, na co diecezje nie skąpią grosza, a w czym chlubnie
pomaga im Stowarzyszenie św. Tomasza z Akwinu. Z każdym rokiem podnoszą się studia kościelne w seminariach diecezjalnych, którym biskupi poświęcają wiele uwagi i troski. Ponadto duchowieństwo na ogół chętnie się
dokształca, wynosząc wielkie korzyści z kursów, zjazdów, konferencji dekanalnych. A jednak na tym poprzestać nie możemy. Świat dzisiejszy ma do nas
wielkie i uzasadnione pretensje naukowe. Mnożą się szeregi ludzi świeckich,
którzy są dobrze obznajomieni z bieżącą literaturą katolicką. Już i przeciętny obywatel poczyna się zajmować zagadnieniami religijnymi, czyta, bada
i słusznie od kapłana wiele także w tym względzie wymaga. Trzeba zatem odświeżać ważniejsze gałęzie wiedzy kapłańskiej i „co dzień pogłębiać swe wykształcenie teologiczne” *.
Dowodem kultury kapłana nie są światowa zamożność domu ani wykwintne urządzenie mieszkania, lecz biblioteka, książki, jakie w ciągu roku zgłębił, pisma fachowe, które czyta, wzorowe kazania i przemówienia, artykuły i prace publicystyczne, które napisał. Czytajcie, oddawajcie się badaniom,
ogłaszajcie swe prace, pamiętajcie na piękne słowa papieskie o zakresie wiedzy kapłańskiej: „Jak się tego domaga godność jego stanu i celem pozyskania
posłuchu i należytego poważania, niech sobie kapłan przyswoi – co niewątpliwie działalność jego duszpasterską uczyni skuteczniejszą – te wiadomości,
które są dziś własnością wspólną ludzi wykształconych… Nie wystarczy też
dla kapłanów, aby zadowolili się wykształceniem, które dawniej uchodziło
za dostateczne, lecz powinni zdobyć pełniejszą i rozleglejszą wiedzę w różnych
dziedzinach, wiedzę odpowiadającą wspaniałemu i powszechnemu rozwojowi nauk, do którego kosztem niezmiernych wysiłków doszła nowoczesna cywilizacja, górując pod tym względem nad ubiegłymi wiekami” **.
Dalej zajmują się uchwały synodalne różnorodną działalnością kapłańską
na urzędach kościelnych, w duszpasterstwie, w szkolnictwie. Zasięg dzisiejszej
* Pius XI, Encyklika o kapłaństwie katolickim Ad catholici sacerdotii, dz. cyt., s. 34.
** Pius XI, Encyklika o kapłaństwie katolickim Ad catholici sacerdotii, dz. cyt., s. 35–36.
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pracy duchowieństwa jest niewspółmiernie szerszy niż ongiś i po części mocno zmieniły się metody pasterzowania. Życie religijne wiernych staje się liturgicznym, sakramentalnym, eucharystycznym, zabierając kapłanom daleko
więcej czasu. Trzeba umiejętnie i intensywnie pasterzować także poza kościołem. Dawny spokój na plebaniach ustąpił miejsca ruchowi, posiedzeniom,
naradom. W cieniu świątyń powstają domy katolickie, w których tętni młode życie organizacyjne, a przed innymi pełna zapału Akcja Katolicka. Inaczej
kształtuje się kontakt z ludem, do którego trzeba się bliżej ustosunkować i dzisiejszym językiem przemawiać. Troską pasterską objąć trzeba przedmieścia,
nowe osiedla, osadników rolnych, bezdomnych, proletariuszów, do których
pójść trzeba z sercem pełnym dobroci i z zorganizowaną dobroczynnością
katolicką. Przez świat rozlega się głośnym echem autorytatywne wezwanie
papieskie: „Idźcie do ubogich, przede wszystkim do robotników. W ogóle
idźcie do biednych” *. A wielkie zagadnienia szkoły? A chorzy? A ci, których
szukać trzeba, bo się sami za straconych uważają?
Przepisy synodu plenarnego w tym względzie są wymagające, bo mamy zaufanie do was, czcigodni nasi współpracownicy, i do waszego ducha. Liczymy
na wasze apostolskie serca, na waszą z życia modlitwy zaczerpniętą żarliwość, świętą pomysłowość, roztropną przedsiębiorczość i nowoczesną wydajność. Polegamy na waszym takcie, na waszej znajomości stosunków, na rozumieniu psychologii dzisiejszego człowieka. Ufamy waszej gotowości do
ofiar i poświęcenia, jesteśmy pewni waszej jedności serdecznej i wzajemnej
współpracy was wszystkich bez względu na to, czyście klerem świeckim, czy
zakonnym, czy wojskowym, czy tego lub innego obrządku. Opieramy się
na waszej bezwzględnej karności z pobudek nadprzyrodzonych, na waszej hierarchicznej łączności z biskupem, na bezwarunkowej uległości dla namiestnika Chrystusowego i dla zarządzeń Stolicy Apostolskiej. Za wielkim papieżem
powtarzamy: „Postępujcie, kochani współuczestnicy w świętych tajemnicach,
niczym niezrażeni za odwiecznym arcykapłanem Jezusem Chrystusem, naśladując Jego miłość i troskę dobrego Samarytanina. Trwajcie dzień w dzień
w beznagannym życiu przed Bogiem i nieustannej karności, i doskonaleniu siebie, w pełnej miłosierdzia miłości ku wszystkim wam powierzonym,
szczególnie ku zagrożonym, słabym i chwiejnym. Bądźcie przewodnikami
* Pius XI, Encyklika o bezbożnym komunizmie Divini Redemptoris (19 marca 1937 r.),
„Acta Apostolicae Sedis” 29 (1937), s. 97.
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wiernych, podporą potykających się, nauczycielami wątpiących, pocieszycielami smutnych, bezinteresownymi pomocnikami i doradcami wszystkich” *.
Nie moglibyśmy tych słów, skierowanych do was w tym uroczystym dokumencie, kapłani drodzy, zakończyć inaczej, jak wyrazami serdecznego
uznania i podziękowania za to, że na swych stanowiskach staracie się wiernie pełnić wzniosłą służbę Bożą. Dotychczasowe zdobycze religijne w naszym
życiu stanowią przeważnie zasługę duchowieństwa zarówno świeckiego, jak
i zakonnego. W mistycznej łączności dusz naszych z Odkupicielem niech
się w nich wyzwolą energie kapłańskie w całej pełni i wytęsknionym cudem
wiary niech Polskę „wyrwą z teraźniejszego wieku złego, według woli Boga
i Ojca naszego” (Gal 1, 4).

4. Rola katolików świeckich
Ze szczególnym serdecznym słowem pasterskim zwracamy się i do was,
umiłowani katolicy stanu świeckiego. Razem z hierarchią i duchowieństwem
stanowicie Kościół Boży. W Mistycznym Ciele Chrystusowym także i wy
możecie i powinniście mieć bogate, pełne, nadprzyrodzone życie. W skarbcu Kościoła i wy składajcie zasługi swych modlitw i życia uszlachetnionego wedle zasad ewangelicznych. Swym duchem i cnotą świadczycie o wiecznej świętości Kościoła. Codziennym czynem katolickim wypełniacie cichą
a chwalebną treść jego dziejów. A poza tym macie swoje zadanie także w zakresie posłannictwa Kościoła, macie swą część w jego zewnętrznej działalności.
Wzywają was zatem uchwały synodalne nade wszystko do pielęgnowania
w swych duszach życia nadprzyrodzonego. Religijność ograniczająca się do
mszy świętej niedzielnej i dorocznej Komunii musi ustąpić miejsca pełnemu wszczepieniu się w życie Chrystusowe przez królestwo łaski Bożej w duszach. To życie wewnętrzne, nadprzyrodzone, mistyczne pielęgnować należy
możliwie codziennym uczestnictwem w ofierze mszy świętej, częstą, a choćby
codzienną Komunią Świętą, łączeniem się z myślą Kościoła w ciągu całego
roku liturgicznego modlitwą, rozmyślaniem, rachunkami sumienia, rekolekcjami zamkniętymi, uczynkami z wiary, nieustanną walką ze złem, dążeniem
* Pius XI, Encyklika o położeniu Kościoła Katolickiego w Rzeszy Niemieckiej Mit
brennender Sorge (14 marca 1937 r.) „Acta Apostolicae Sedis” 29 (1937), s. 162–163.
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do tego, co lepsze, doskonalsze, więcej ewangeliczne i bardziej Chrystusowe.
Wszystkich to wyrobienie duchowe obowiązuje, ale zalecamy je w sposób
szczególniejszy naszym świeckim współpracownikom w szerzeniu królestwa
Chrystusowego. „Mając przed oczyma cel ostatni Akcji Katolickiej, którym
jest uświęcenie dusz wedle słów Ewangelii: «Szukajcie najprzód królestwa
Bożego» (Łk 12, 31), «nie popadną oni w niebezpieczeństwo poświęcenia zasad dla celów bezpośrednich i drugorzędnych i nie zapomną nigdy, że celowi najwyższemu musi się podporządkować także działalność społeczna, ekonomiczna i charytatywna»” *.
Ścieżki świętości ewangelicznej wiodą poprzez codzienność naszego bytu.
Mamy się uświęcać nie rozgłosem nadzwyczajnych występów, lecz pełniąc
wiernie i w duchu wiary większe i mniejsze obowiązki swego stanu, nawet te
ciche i ukryte. Trzeba więc całe swoje życie układać według przykazań Bożych
i kościelnych. Trzeba uświęcać nasz zwyczajny, powszedni dzień. Spod prawa
Bożego nie wolno wyłączać żadnej czynności, żadnej myśli, żadnego uczucia.
Według wskazań sumienia katolickiego należy wykonywać swój zawód. Etyką
katolicką trzeba się kierować w każdym stanie, na każdym stanowisku, jako
mąż i żona, ojciec i matka, i jako minister, senator, poseł, obywatel, i jako robotnik, urzędnik, rolnik, i jako nauczyciel, inżynier, lekarz, adwokat, i jako
ziemianin, bankowiec, przemysłowiec. Życie katolickie sprowadzić trzeba
do jedności wiary i uczynków. Z anarchii moralnej, w której bezradnie męczy się człowiek, odkąd rozluźnił więzy etyczne, wyprowadzi nas powrót do
surowej katolickiej obyczajności i zasady życia. W tym względzie nakazy synodalne są wyjątkowej wagi.
Aby wiarą żyć i praktyczne życie kształtować, trzeba ją znać. Daleko nam
jeszcze do należytego uświadomienia religijnego szerokich warstw. Nawet
ludzie wykształceni tkwią nieraz w nieprawdopodobnych błędach i uprzedzeniach do wiary. Niektórzy nie mieli sposobności poznać jej bliżej, inni
z lenistwa duchowego uchylają się od badań religijnych, a są tacy, którzy od
prawdy ewangelicznej wręcz uciekają, bo im jest niewygodna jako moralne
prawo życiowe. Synod wzywa przeto do zdobywania znajomości zasad katolickich, co tu w szczególny sposób podkreślamy. Szukanie prawdy objawionej jest obowiązkiem i warunkiem zbawienia. Ale szkołą wiary nie są ani
* Pius XI, Encyklika do biskupów meksykańskich o sprawach katolickich w ich kraju Firmissimam constantiam (28 marca 1937 r.), „Acta Apostolicae Sedis” 29 (1937), s. 192.
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pisma liberalne, socjalistyczne, wolnomyślicielskie, ani literatura antykościelna, sekciarska. Natomiast znajomość chrześcijaństwa i jego ducha czerpać należy ze źródeł katolickich, fachowych i poważnych. Słuchajcie kazań,
wykładów, pogadanek religijnych. Uczęszczajcie na koła studiów i katolickie
uniwersytety ludowe. Inteligencja może korzystać z kursów wiedzy religijnej, z Tygodni Społecznych, z dorocznego „Studium katolickiego” i z powstających Instytutów Wyższej Kultury Religijnej. Czytajcie encykliki papieskie i listy pasterskie swych biskupów. Zapoznawajcie się z katolicką książką.
Zamiast zbiorów literatury lekkiej niech w rodzinach powstają biblioteki religijne i katolickie. W każdym domu powinien być w poszanowaniu i użytku mniejszy czy większy katechizm, jako niedościgniony skrót prawd wiary
i zwięzły kodeks życia. Zaglądajcie doń wszyscy, zaglądajcie często, a prostymi słowy nauczy was wielkiej mądrości. Szczególny obowiązek dokształcania
się pod względem religijnym mają członkowie zrzeszeń kościelnych i katolickich, działacze Akcji Katolickiej, redaktorzy i pisarze. Znacznie podniósł
się już poziom artykułów i publikacji na tematy religijne, o których łatwo
pisać, ale trudno pisać dobrze, a niepodobna pisać z autorytetem bez fachowych badań. Wyrażamy uznanie i wdzięczność starszym i młodszym pisarzom, którzy swe talenty oddają na służbę sprawy Bożej, rozumiejąc charakter i konieczność apostolstwa pióra. Studium katolicyzmu zaostrzy ich
bystrość, zwiększy ich ścisłość i powagę.
Jak już wzmiankowaliśmy, apostolstwo, czyli czynny udział w realizowaniu królestwa Chrystusowego, jest posłannictwem, obowiązkiem i prawem także osób świeckich. Z faktu przynależenia do Mistycznego Ciała
Chrystusa, który w doczesności żyje w postaci swego Kościoła, wynika dla
wszystkich katolików obowiązek troski o wiarę i jej szerzenie, o Kościół i jego
ducha, rozwój i swobodne działanie. Apostolstwo nie jest zatem przywilejem elity ani rezerwatem wybrańców, lecz powszechną powinnością wiernych. Stwierdzamy z radością, że ta prawda przenika umysły i że postać
działacza świeckiego utrwala się jako zjawisko należące do całokształtu życia kościelnego. Wyrabia się typ apostoła świeckiego, wyjaśnia się stosunek
jego roli do roli duchowieństwa. Coraz wyraźniej i korzystniej zaznacza się
działalność ludzi świeckich zarówno w życiu parafialnym, jak i w zakresie ogólnych zadań katolicyzmu. Rosną szeregi rzeczników prawdy i dobra,
działających indywidualnie, prywatnie, na swoją rękę przykładem, czynem,
słowem, piórem. Coraz liczniejsze zastępy parafian stają do współpracy ze
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swym proboszczem, nadając życiu parafialnemu jedność i siłę. A już setki
tysięcy katolików ogarniają swym wzrokiem szerokie widnokręgi wielkich
zadań katolicyzmu i w zastępach Akcji Katolickiej sposobią się do tego, by
zbiorowym czynem apostolskim odnowić całe polskie życie. Początkowe
trudności, zawody, niepowodzenia są już powetowane wzrostem ducha, pogłębieniem przygotowania, rozszerzającym się zasięgiem działalności i osiągniętymi zdobyczami. Coraz mniej tych, co widzieli w katolicyzmie bierność,
dewocję, postawę zamykającą się przed zagadnieniami współczesnymi. Coraz
więcej katolików, którzy wychodzą na rozprawę z tym, co laicyzując i deprawując ducha, pcha Polskę na tory wiecznej rozterki i niższości dziejowej.
Kończą się czasy niemocy wobec zła. Ruszamy w imię Chrystusowej prawdy.
Wspólny wysiłek hierarchii kościelnej, duchowieństwa i katolików świeckich
uwydatni chrześcijańskie oblicze Polski, a wystrzegając się wnoszenia polityki do świątyni, nada treść katolicką życiu, grupom, stosunkom społecznym
i politycznym.
Synod plenarny wzywa was do udziału czynnego w tej powszechnej wyprawie. Idźcie i wy do winnicy Chrystusowej! * Wyruszcie na front walki
o chrześcijaństwo w kraju wy, kobiety dzielne i nieustępliwe, i wy, niezłomni a zdobywczy mężowie wszystkich zawodów i stanów. W pierwszych szeregach stawajcie wy, młodzi z miasta i ze wsi, z fabryki i z warsztatu, z biura i handlu. Ze ślubowaniem jasnogórskim w duszy zaciągnij się do służby
Chrystusowej w narodzie i ty, kochana młodzieży akademicka, spragniona
czynu szlachetnego dla słonecznego jutra kraju.
Święta niech wam będzie zasada solidarności katolickiej i posłuchu dla
hierarchii. Szanujcie swe władze organizacyjne. Nie zapominajcie, że Akcja
Katolicka jest z istoty swej ruchem, czynem, zdobywaniem. W poszczególnych wypadkach nie zawsze i nie zaraz będziemy osiągali zamierzone rezultaty. Doznacie tu i tam chwilowych porażek. Gotujcie się na przykrości i ofiary.
Poświęcajcie bez żalu swe osobiste i grupowe ambicje, ilekroć tego wymaga
dobro i tryumf sprawy Chrystusowej. „Szukajcie naprzód królestwa Bożego
i sprawiedliwości jego” (Mt 6, 33).
W tym duchu badajcie i wykonujcie uchwały synodu plenarnego, dotyczące waszego stanowiska, powołania i królewskiego kapłaństwa w świeckim stanie.
* Por. Mt 20, 4.
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5. Z poszczególnych zagadnień
Synod plenarny nie mógł w swych pracach pomijać rzeczywistości polskiego życia i jego głównych zagadnień. Znajdziecie przeto w uchwałach synodalnych doktrynalne i etyczne wskazania, dotyczące całego szeregu spraw
bieżących, nawet takich, którymi się dotąd synody nigdzie nie zajmowały. Oczywista, że poruszamy je o tyle, o ile są przedmiotem nauki i troski
Kościoła. Kilka z nich zwięźle tu przytoczymy, odsyłając was z resztą do
zbioru uchwał.
Obrona wiary
Z obowiązku pasterskiego musieliśmy przestrzec przed współczesnymi ruchami antyreligijnymi i antykościelnymi. Nie mogą uśpić naszej czujności
zapewnienia, że w Polsce walki z katolicyzmem nie ma. Ta walka wre, nieraz otwarta, często maskowana, niekiedy przyciszona, zawsze nieustępliwa.
Więc walczą z wiarą komunizm i socjalizm, i wszelkie te kierunki ideowe,
które się na materializmie zasadzają. Walczą programowo i walczyć będą, dopóki od materii nie wzniosą się do Boga, dopóki nie przejdą od natury do
objawienia, a ideału człowieka kolektywistycznego nie zastąpią ideałem człowieka społecznego. Walczą propagandą bezbożnictwa i materializmu, walczą złudą raju sowieckiego, utożsamieniem Kościoła z faszyzmem i z wrogiem świata pracy.
Walczą z wiarą, a walczą zwykle w tajnym sprzysiężeniu wolnomularstwo
i wolnomyślicielstwo. Walczą o wiadome programy masońskie, które urzeczywistnić pragną na gruzach wiary. Z tej strony napotyka Kościół te przeszkody, które mu jakaś niewidzialna ręka stawia, rzucając mu to tu, to tam kłody
pod nogi. Stąd to wołanie zakulisowe o szkołę bez nauki religii, o złamanie
rzekomego wszechwładztwa kleru, o nadzór państwowy nad Kościołem i jego
instytucjami. Stąd to bezimienne domaganie się zniesienia kościelnych zakładów opiekuńczych i katolickich stowarzyszeń dobroczynnych, odebrania
zakonnych szpitali i fundacji kościelnych. Stąd pokątne judzenie na zrzeszenia kościelne i Akcję Katolicką. Stąd arcymasońskie żądania zerwania konkordatu i rozdziału Kościoła od państwa. Stąd propaganda etyki świeckiej.
Stąd dążenia do wypierania Kościoła z życia publicznego i do takiego ograniczenia jego wpływów, iżby poza dziedziną wewnętrznej ascezy nie miał
285

Listy pasterskie. orędzia, odezwy Episkopatu Polski 1918–1939

możności oddziaływania na ducha narodu i był wyłączony nawet od moralnego związku z życiem zbiorowym, społecznym, politycznym. Stąd próby kłócenia Kościoła z państwem, kompromitowania hierarchii i jej powagi. Stąd
hasło wolności sumienia, pojmowane jako hasło niepozwalające Kościołowi
opierać się deprawacji sumienia. Stąd pokrewne hasło tolerancji religijnej,
według którego Kościół katolicki w Polsce miałby być zrównany z pierwszą
lepszą sektą. Stąd wmawianie, jakoby tylko ludzie bez wiary, socjaliści, wolnomyśliciele mogli być patriotami. Stąd ta postawa, według której antyklerykalizm uchodzi w pewnych grupach za dobry ton i za towarzyską legitymację.
Ostatecznym celem walki z katolicyzmem jest Polska bez Boga. Państwo
bez zasad chrześcijańskich, naród bez wiary. Dążenia te chciałyby przekształcić Rzeczpospolitą na bastion wolnomularstwa, na republikę wolnomyślicieli,
na kraj ateuszów. Napotykając na nieunikniony opór, powodują w kraju
napięcia, które wtedy ustąpią, gdy skończymy budować Polskę katolicką.
Realizując chrześcijaństwo, scementujemy jedność narodu i uchronimy go
od zagłady rodzimej kultury.
Brońcie z nami kraju przed bezbożnictwem! Unikajcie sideł masonerii!
Strzeżcie się wpływów organizacji i pism wrogich Kościołowi lub szerzących
zobojętnienie religijne! A mając po temu możność, z miłością apostołujcie
wśród błądzących braci „nieprzyjaciół krzyża Chrystusowego” (Fl 3, 18).
Rodzina
Krótkie są postanowienia synodalne w sprawie rodziny, ale zrodziły się
z ogromnej troski o tę najbardziej przyrodzoną i zasadniczą społeczność.
Niestety, już i do świętości rodzinnych wtarga pogaństwo, bezczeszcząc je
haniebnie. Przygasają ogniska domowe. Hasła swobody i użycia burzą polski dom. Stosunki społeczne, warunki mieszkaniowe, bezrobocie łamią żywotność plemienną.
Wzywamy was do ratowania rodziny. Strzeżcie jej ducha katolickiego!
Zapoznajcie się szczegółowo z nieśmiertelną encykliką papieża Piusa XI
o małżeństwie chrześcijańskim. Miejcie małżeństwo i rodzinę w religijnym
poszanowaniu. Niech zupełnie odpłynie zatruta, gorsząca fala rozwodów.
Domagajcie się ustawy małżeńskiej zgodnej z zasadami wiary. Żądajcie, by
ustawodawstwo otoczyło rodzinę skuteczną opieką. Stójcie na straży czystości pożycia małżeńskiego. Przeciwstawiajcie się propagandzie błędnych pojęć
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o małżeństwie, niemoralnemu ograniczaniu potomstwa, praktykom spędzania płodu, eugenice zarażonej materializmem. Przywróćcie w swych domach
dawny zwyczaj, zgodnie z którym rodzice odmawiali pacierz codzienny wspólnie z dziećmi. A w przebudowie stosunków społecznych dążcie do tego, by
warunki mieszkaniowe i sprawiedliwa płaca umożliwiły także biedniejszym
warstwom wyprowadzenie rodziny z moralnego i materialnego przesilenia.
Wychowanie szkolne
Nie mogliśmy pominąć milczeniem wielkiego zagadnienia wychowania i szkoły. Ubieganie się o wychowanie człowieka jest znamieniem nowych czasów, a kierunek publicznego wychowania stał się wskaźnikiem ducha państwowego. Pod tym względem przechodziliśmy w ubiegłych latach
chwile bardzo niepokojące. Napór nowego pogaństwa na szkołę był widoczny, a jego wpływy wysoce szkodliwe. Chciano szkołę zupełnie zeświecczyć,
usunąć z nauki pierwiastki Boże, wyłączyć z podręczników myśl religijną.
Dążono do wykreślenia z programów szkolnych nauki religii, do zupełnego
oddzielenia szkoły od wychowawczych wpływów Kościoła. Zwalczano praktyki religijne młodzieży szkolnej i jej organizacje kościelne. Wprowadzano
koedukację nawet tam, gdzie była niepotrzebna i szkodliwa. W zrzeszeniach
młodzieży, w jej pismach, na jej letniskach szerzono niechęć i uprzedzenie
do duchowieństwa, zobojętnienie religijne i swobodę obyczajów. Powstawały
stąd szkodliwe dla wychowania napięcia, bo rodzina słusznie i z obowiązku stawała w obronie duszy swych dzieci. Musiało też dojść do nieporozumień z hierarchią kościelną, tym więcej że pewne czynniki pchały szkołę
i nauczycielstwo do otwartej walki z Kościołem. Nie ostatnią rolę odgrywały w tej akcji laicyzujące czynniki, które były opanowały kierownictwo
Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Dziękujemy Bogu, że się ta fala antyreligijna i antykościelna załamuje.
Aby się dokonało całkowite oswobodzenie duszy polskiej od tego groźnego upiora, synod plenarny nakazuje dalszą czujność i akcję. Sumiennym zaś
rodzicom i tym zasłużonym szeregom dzielnych nauczycieli, którzy szczytnie pojmując i pełniąc wzniosłe posłannictwo wychowawcze, w harmonijnej współpracy z Kościołem, państwem i rodziną rozwijają w młodym pokoleniu wiarę, zdrowego ducha, patriotyzm, myśl bystrą i fizyczną tężyznę,
wyrażamy swą wielką wdzięczność i uznanie.
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Życie publiczne
Obok kryzysu ustrojowego polityka współczesna narodów przechodzi przesilenie moralne, polegające głównie na tym, że życie zbiorowe oderwano od
wiecznych praw moralnych. Wykreślono z niego imię Boga, a do wartości
państwotwórczych przestano zaliczać religię. Najmocniej zaznaczył się zanik
człowieka religijnego w polityce powojennej. Tą drogą doszedł świat współczesny do państwowości bez treści etycznej. Formie zbiorowego życia, technice państwowej, ustrojom poświęca się wiele trudu i zabiegów, ale zwykle
w oddzieleniu od ducha, od powagi moralnej, od tego autorytetu, który jest
wyrazem prawdy. Stąd to rozwiązywanie wszystkiego środkami siły, a w dalszym następstwie potrzeba zupełnego oparcia o przemoc. Konieczność to
fatalna! Do wstrząsów doprowadzą systemy polityczne, które wymagają, by
człowiek im się zapisał bez zastrzeżeń, z duszą i ciałem, by im podporządkował ślepo swe myśli, przekonania, wierzenia, zasady etyczne i sumienie, wyrzekając się swych praw człowieczych, a nawet swojego doczesnego i wiecznego przeznaczenia osobistego.
Nasza państwowość szuka innych dróg i ustrojów. Oby znalazła i zrealizowała rozwiązania najlepsze, najwięcej odpowiadające potrzebom i duchowi
narodu. Ale państwowość to nie tylko konstytucja, armia, izby ustawodawcze, skarbowość. Państwa stoją i potężnieją przede wszystkim duchem, który ożywia ich instytucje. I o tego ducha w państwowości polskiej nam chodzi. Co do form politycznych i techniki państwowej, Kościół nie ma swej
doktryny i nie wkracza w to, czy narodom dogadza monarchia lub czy im
więcej odpowiada ustrój republikański. Niesłuszne jest zatem twierdzenie,
jakoby Kościół kierował się oportunizmem politycznym, szukając obecnie
współżycia z republikami, gdy dawniej z monarchiami się układał. To nie
oportunizm, lecz zasada naturalnej swobody, którą Kościół ludom przyznaje.
Inaczej ma się rzecz z duchem życia publicznego. Tu Kościół ma swe zasady i obowiązki. Katolicyzm posiada najszlachetniejszą etykę życia zbiorowego,
opartą na naturze ludzkiej i na prawie Bożym. Te zasady etyczne każe synod
plenarny realizować w polskim życiu politycznym. Więc przypomina wszystkim obowiązek katolickiego patriotyzmu w stosunku do Rzeczypospolitej
Polskiej. Wzywa tych, którzy mają bezpośredni lub pośredni wpływ na kierunek polityki, by się rządzili zasadami katolickimi. Żąda, by obywatele zapoznawali się z katolicką etyką życia publicznego i by na każdym kroku byli
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jej zdecydowanymi rzecznikami w teorii i praktyce. O ile nie życzymy sobie
księży politykujących, o tyle wzywamy katolików świeckich, by w polskim
życiu urzeczywistniali chrześcijański ideał państwa. Kościół, a za nim Akcja
Katolicka podają moralne zasady życia zbiorowego, uczą ducha chrześcijańskiego, kształtują sumienie katolickie. Realizacja zaś tych zasad i tego ducha w żywej rzeczywistości państwowej jest rzeczą katolików jako obywateli.
Wielkie to zadania i święte powinności!
Sprawy społeczne
Podobnie ma się rzecz z arcytrudnym zagadnieniem ustroju społecznego.
Kościół stoi na stanowisku konieczności przebudowy obecnych stosunków
społecznych i nie jest prawdą, jakoby się solidaryzował z formami, które się
przeżyły i muszą ulec zmianom. Dzisiejsze stosunki, jako wynik chybionego
rozwoju socjalnego i ekonomicznego ostatnich wieków, zawierają pierwiastki niesprawiedliwości i zguby, których nie wolno utrwalać ani autorytetem
Kościoła pokrywać. Nie byłoby zgodne z chrześcijaństwem nie chcieć przyłożyć ręki do naprawy społecznej, a zanadto uzasadnionej choćby bezrobociem, bezdomnością, proletariatem robotniczym i wiejskim, zachwianiem instytucji rodzinnej przez nieludzkie warunki bytowania, skarleniem wielkiej
części młodego pokolenia wskutek nędzy, odsuwaniem się od wiary i wydaniem na łup wywrotowej propagandy tych mas, które postradały możność
i nadzieję człowieczego życia.
Ale przebudowa społeczna, tak konieczna i pilna, tak trudna i nieodłączna od ofiar, dokonać się powinna bez nowych krzywd, grzechów, rewolucji,
przewrotów gwałtownych i bezcelowych spustoszeń. Wskazania etyczne tych
przemian podają encykliki społeczne, sprowadzając je do dwóch naczelnych
zasad: sprawiedliwości społecznej i miłości chrześcijańskiej. A że sprawiedliwość społeczna nie jest fikcją prawną, tak jak nie jest urojeniem ascetycznym
miłość chrześcijańska, lecz jest realną cnotą i ważnym wskazaniem moralnym, tego dowodzą autorytatywne wypowiedzenia Ojca Świętego Piusa XI,
a między innymi słowa: „Sprawiedliwość społeczna polega na tym, że domaga się od jednostki tego, co służy dla dobra ogółu. Jak w żywym organizmie
nie zaspakaja się potrzeb całości, jeśli nie daje się poszczególnym członkom
wszystkiego, co im potrzebne, tak też w organizmie społecznym niemożliwy
jest zdrowy rozwój całości, jeśli poszczególnym członkom, to jest ludziom
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obdarzonym godnością osobowości, nie przyzna się wszystkiego, czego im
do spełnienia poszczególnych funkcji społecznych potrzeba.
Jeśli zatem stanie się zadość wymaganiom sprawiedliwości społecznej,
wzmoże się życie gospodarcze i wyda obfite owoce, dojrzewając wśród pokoju
i ogólnej harmonii, a przez to państwo wykaże potęgę i zdrowie, podobnie
jak zdrowie ciała ludzkiego poznaje się po niezamąconej, a pełnej i owocnej działalności całego organizmu” *. W liście zaś apostolskim do episkopatu
meksykańskiego tenże papież pisze, że w praktyce „stosowanie sprawiedliwości społecznej to stosowanie tych środków, które zmierzają do podniesienia proletariatu” **.
Wprawdzie mamy obowiązek pomagać braciom będącym w nędzy jałmużną i miłosierdziem chrześcijańskim, ale trzeba bezwarunkowo pójść dalej i czynnie do tego dążyć, by w Polsce znikł proletariat, by się trwale poprawiła dola robotnika, by się wieś podniosła z nędzy i aby w ogóle w kraju
nastały takie warunki, iżby nikt mający chęć do pracy nie musiał o nią żebrać i walczyć, lecz miał możność bytu poręczoną ustrojem i zdrowymi warunkami ekonomicznymi. Wtedy naprawdę odwróci się od Polski grozę bolszewizmu i nieszczęsną walkę klas.
Zdrową myśl społeczną powinni w nowych ustrojach realizować właśnie
katolicy. Do tego wzywają was społeczne uchwały synodu, które powzięliśmy w głębokim odczuciu wszystkiego tego, co jest bólem, krzywdą i tragedią bezrobotnych, bezdomnych i naszej ukochanej polskiej wsi.
Życie kulturalne
Wreszcie pragniemy jednym słowem uwypuklić postanowienia synodalne, dotyczące prasy i kultury katolickiej. Pierwiastki pogańskiego laicyzmu
i pokrewnych kierunków myślowych zaciążyły także na polskim życiu kulturalnym. Synod plenarny wzywa was do czytania katolickiej książki, katolickiej prasy, katolickiego pisma literackiego. Dziedzinę kultury zdobyć musimy wytrwałym wysiłkiem. Talenty, pisarze, poeci, artyści krytycy, redaktorzy
katoliccy niech przywracają chrześcijańskiego ducha twórczości kulturalnej,
* Pius XI, Encyklika o bezbożnym komunizmie Divini Redemptoris, dz. cyt., s. 92.
** Pius XI, Encyklika do biskupów meksykańskich o sprawach katolickich w ich kraju Firmissimam constantiam (28 marca 1937 r.), „Acta Apostolicae Sedis” 29 (1937), s. 193.

290

Orędzie episkopatu Polski do duchowieństwa i wiernych w sprawie…

a społeczeństwo niech ich popiera, odwracając się od tego, co mimo innych
zalet jest demoralizacją duszy polskiej, szerząc niezgodny z chrześcijaństwem
pogląd na świat, na człowieka, jego obowiązki i prawa.

6. Zakończenie
Nie będziemy przedłużać swego orędzia, wyliczając i uzasadniając inne
uchwały synodu. Z tych kilku przykładów poznać możecie, że pragniemy,
by katolicyzm tchnął ducha Chrystusowego w nowe czasy. Razem z wami
chcemy budować królestwo Boże w okresie, który nam Opatrzność przeżyć
pozwala, i przekazać je pokoleniom, które rościć sobie będą prawo do naszej
spuścizny duchowej. Zamierzeniem naszym i waszym jest Polska katolicka
dziś i jutro, Polska odporna na umizgi i pokusy nowego pogaństwa, Polska
w pełni swej wiary, w chwale swych przeznaczeń religijnych i kulturalnych,
Polska zaślubiona w wiernej służbie dziejowej Temu, który jest „Jezus Chrystus
wczoraj i dzisiaj: ten i na wieki” (Hbr 13, 8).
Czy spełnią się nasze pragnienia i nadzieje? Składamy je w kornej modlitwie u stóp Najświętszej Bogarodzicy.
Badania i wykonanie uchwały synodalnych wyznaczyliśmy Akcji Katolickiej
jako naczelne hasło jej pracy na rok 1938/39. Naukowe zaś wyświetlenie ich
prawnego i moralnego znaczenia będzie przedmiotem Studium Katolickiego,
które się we wrześniu roku bieżącego odbędzie w Katowicach. Zapoznajcie
się wszyscy z brzmieniem, duchem i celami uchwał jasnogórskiego synodu.
Urzeczywistniajcie je w swej duszy i w zewnętrznym czynie. Wcielajcie je
w życiu Kościoła, narodu i państwa. Tym posłannictwem zaznaczcie w dziejach wiarę i wielkość swego pokolenia.
Z głębi serc pasterskich błogosławimy wszystkim † w imię Ojca † i Syna,
† i Ducha Świętego. Amen.
Warszawa, dnia 1 stycznia 1938 roku.
Aleksander kardynał Kakowski, arcybiskup warszawski
August kardynał Hlond, arcybiskup gnieźnieński i poznański, prymas
Polski
Andrzej Szeptycki, arcybiskup lwowski obrządku greckokatolickiego
Józef Teodorowicz, arcybiskup lwowski obrządku ormiańskiego
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Bolesław Twardowski, arcybiskup lwowski
Adam Sapieha, arcybiskup krakowski
Romuald Jałbrzykowski, arcybiskup wileński
Józafat Józef Kocyłowski, biskup przemyski obrządku
greckokatolickiego
Grzegorz Chomyszyn, biskup stanisławowski obrządku
greckokatolickiego
Marian Leon Fulman, biskup lubelski
Henryk Ignacy Przeździecki, biskup siedlecki
Adolf Szelążek, biskup łucki
Teodor Kubina, biskup częstochowski
Stanisław Kostka Łukomski, biskup łomżyński
Stanisław Okoniewski, biskup chełmiński
Karol Radoński, biskup włocławski
Włodzimierz Bronisław Jasiński, biskup łódzki
Stanisław Adamski, biskup katowicki
Franciszek Lisowski, biskup tarnowski
Józef Gawlina, biskup polowy
Kazimierz Bukraba, biskup piński
Franciszek Barda, biskup przemyski
Jan Lorek, administrator apostolski sandomierski
Franciszek Sonik, wikariusz kapitulny kielecki
Jakub Medwedecki, administrator apostolski Łemków

45
Podziękowanie episkopatu polskiego dla
pana Adolfa hr. Bnińskiego, byłego prezesa
Naczelnego Instytutu Akcji Katolickiej


Druk: „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 28 (1938) nr 5, s. 236–237.

Jaśnie Wielmożny Panie Hrabio!
Spełniam przemiły i zaszczytny mandat episkopatu polskiego, wyrażając
Panu Hrabiemu z okazji Jego odejścia ze stanowiska Prezesa Naczelnego Instytutu Akcji Katolickiej najserdeczniejsze podziękowanie za zasługi oddane
Kościołowi polskiemu w czasie sześcioletniego przewodniczenia Akcji Katolickiej w kraju. Pan Hrabia poświęcił swą pracę i swój czas Akcji Katolickiej wtedy, gdy ona w Polsce rozpoczyna swe posłannictwo i stawia pierwsze kroki na drodze zorganizowanego apostolstwa laików. Oddał Pan Hrabia
wielkie usługi w tej sprawie Bożej, do której przystąpił bez zastrzeżeń, z całą
powagą swej osobowości i z bogatym zasobem tych intelektualnych, moralnych i twórczych wartości, które stanowią tradycyjną chlubę Jego domu.
Rozwój Akcji Katolickiej w Polsce pod przewodnictwem Pana Hrabiego był
nadzwyczaj pomyślny, a wyniki osiągnięte zapewniają jej dalszej działalności niewątpliwe powodzenie. Sieć zrzeszonego apostolstwa ludzi świeckich
ogarnęła cały kraj. A chociaż Akcja Katolicka nie może podejmować jeszcze
wszystkich swych zadań wewnętrznych, bo rozumnie i koniecznie poświęcać musi dużo troski urabianiu wewnętrznemu własnych szeregów, stanowi
ona czynnik polskiego katolicyzmu.
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Biskupi polscy żegnają przeto Pana Hrabiego z wyrazami arcypasterskiej
wdzięczności i wielkiego uznania i zlecają mi powiadomić uprzejmie Pana
Hrabiego, że na ich wniosek Jego Świątobliwość papież Pius XI odznaczył
zasługi Pana Hrabiego na wybitnym stanowisku pierwszego Prezesa Akcji
Katolickiej w Polsce wysokim dowodem swej łaski papieskiej, bo nadaniem
Wielkiej Wstęgi Orderu Świętego Grzegorza. Z upoważnienia Ich Ekscelencji
księży biskupów będę miał zaszczyt wręczyć Panu Hrabiemu w Gułtowach
wspomniane odznaczenie już w najbliższych dniach.
Jako przewodniczący komisji episkopatu dla spraw Akcji Katolickiej składam od siebie Panu Hrabiemu serdeczne oświadczenie, że jestem Mu w szczególniejszy sposób zobowiązany za tyloletnią współpracę, nacechowaną głębokim zmysłem katolickim, ujmującym taktem i najszczerszą chęcią służenia
idei Bożej w narodzie. Z bliska patrzałem na poświęcenie i ofiary, jakich naczelny w Akcji Katolickiej urząd od Pana Hrabiego wymagał, i jestem dumny,
że z wszystkich swych zobowiązań tak chlubnie wywiązał się mój dostojny
diecezjanin.
Z wyrazami głębokiego poważania i z serdecznym błogosławieństwem dla
Pana Hrabiego i Jego domu jestem oddany w Chrystusie,
August kardynał Hlond, prymas Polski

Rok 1939



46
Odezwa biskupów Polski do wiernych


Druk: „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 29 (1939) nr 5, s. 222–225; „Currenda.
Pismo Urzędowe Tarnowskiej Kurii Diecezjalnej” 1939, nr 5, s. 85–88; „Kronika Diecezji
Przemyskiej” 39 (1939) z. 4–6, s. 100–103; „Prąd” 26 (1939) t. 37, z. 5, s. 251–254.

Polska miłująca pokój stanęła przed koniecznością doraźnego uzupełnienia środków swej obrony. Wskutek załamania się prawa moralnego w stosunkach międzypaństwowych silna armia pozostała prawie jedyną rękojmią bezpieczeństwa granic, praw, niepodległości. Dozbrojenie wysunęło się na czoło
naszych zagadnień państwowych.
Zarządzenie pogotowia obronności wstrząsnęło Rzecząpospolitą. Przeświadczenie o koniecznej ofierze ogarnęło obywateli. Koło zwycięskiej armii skupił
się naród jak nigdy dotąd. Gdy w minionych wiekach, nawet w ciężkich potrzebach, skąpiono nieraz wojsku koniecznego wyposażenia, obecnie wszyscy
spieszą z ofiarą mienia, z groszem wdowim, z dziecięcą daniną, pańskim darem, z zapisem krwi, z wojennym podatkiem życia. Niezawodny patriotyzm
przemówił akcentem bohaterstwa. W błękitach nadwiślańskich wzbił się władnie Orzeł Biały, zbrojny w moc i gromy. Ludy uwierzyły w polskie mocarstwo.
W takiej to chwili, my, wasi biskupi, odzywamy się do was z dorocznej
swej konferencji słowem, którego w doniosłych dniach naszego życia słusznie oczekujecie. Odezwa to krótka. Dyktuje nam ją obowiązek pasterski i głębokie obywatelskie poczucie.
Do zadań Rzeczypospolitej w obecnej chwili dziejowej powinniśmy się
ustosunkować z niezłomną wiarą w opatrzność Bożą, ze spokojem, którego nas
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Chrystus uczy słowy: „Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary?” *. Wierzymy,
że w planach i porachunkach Bożych żaden dobry uczynek nie przepada. Ani
w losach człowieka, ani w dziejach ludów nie giną bez skutku służba Boża,
cnota, ofiara szlachetna, uczciwa praca, dobra wola.
Otóż w odrodzonej Polsce, mimo ludzkich błędów i grzechów, wielbiliśmy i czuliśmy Boga i chcemy Mu coraz wierniej służyć. Odparliśmy bezbożniczy komunizm od granic Rzeczypospolitej i nie pozwoliliśmy, by się
w polskim życiu pod błędnymi hasłami kultury niechrześcijańskiej zagnieździł. Wyrastamy z bezbożnictwa, wolnomyślicielstwa, pozytywizmu. Leczymy
się starannie z laicyzmu, materializmu, obojętności religijnej. Bronimy się
skutecznie przed sąsiedzkim neopogaństwem, mimo że się do nas zakradało w owczej skórze słowiańskich podań i obrzędów. Coraz jawniej, coraz oficjalniej, coraz szczerzej opieramy życie polskie na zasadach chrześcijańskich
i na Bożym prawie. Duchem Chrystusowym krzepimy się na wewnętrzny
wzrost i powodzenie, a na zewnątrz nie hołdujemy zasadom gwałtu i przemocy, nie czyhamy na bezbronnych sąsiadów, wyznajemy hasło braterskiej
współpracy ludów, chcemy promieniować naokoło siebie nie błyskawicami
najazdu, lecz światłami kultury chrześcijańskiej.
Jesteśmy pewni, że tak postępując, nie sprzeniewierzamy się swemu powołaniu, owszem, współpracujemy z Opatrznością i urzeczywistniamy swe posłannictwo. Ufamy, że Bóg policzy tę dobrą wolę, ten wysiłek o Jego chwałę,
ten trud o Jego królestwo, tę troskę o dobro moralne, tę walkę ze złem. Nie
wątpimy, że ta Opatrzność, której zawierzyliśmy się przy zmartwychwstaniu
ojczyzny, kiedyśmy ślubowaniem uroczystym postanowili wznieść Jej pomnikową świątynię w stolicy, natchnie nas myślą czynów wielkich, bohaterskich,
świętych i wesprze nas, skoro we własnym życiu i w życiu narodów torujemy
drogę prawdzie Bożej i prawu moralnemu.
Z tej moralnej podbudowy naszego patriotyzmu wypływa powaga naszej
postawy praktycznej. W obliczu gróźb wojennych zachowamy spokój, rozwagę,
godność. Jesteśmy czujni i gotowi na wszystko i dlatego nie poddamy się panice,
plotkom, prowokacjom. Zdwoimy sumienność i wytrwałość w powinnościach
swego zawodu, a zarazem bez ociągania się spełnimy każdą służbę obywatelską.
Współdziałać będziemy z zapałem z władzami państwowymi w wykonywaniu rozporządzeń przygotowujących życie kraju na możliwości wojenne
* Por. Mt 8, 26.
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ku obronie ojczyzny i wiary, dla ratowania swobód religijnych i sumienia,
dla wolności ducha i życia narodowego dozbroimy armię i wyposażymy ją
w skrzydła potężne. Wiarą, entuzjazmem patriotycznym, szlachetną wolą
zgody podsycać będziemy znicz miłości ojczyzny, iżby rozgorzał płomieniem
niebotycznym, jako nasz hołd modlitewny ku Bogu, jako krzyż wyrastający
z serc, jako wołanie Polski o pokój ludów, jako słup ognisty przed narodem,
dla obcych zaś jako godło przyjaźni, ale zarazem w razie potrzeby jako znak
stanowczej przestrogi.
W tym duchu pojednania, ale i nieustępliwej obronności łączymy się całym
sercem ze wspaniałymi odezwami pokoju i sprawiedliwości Ojca Świętego
Piusa XII. Opatrzność wyznaczyła go na anioła pokoju, na papieża pojednania, na apostoła zgody. Polska pragnąca być trwałym czynnikiem równowagi i pokoju, a powołana do spełnienia roli godzenia ludów, będzie popierała
szlachetne inicjatywy „Pasterza Anielskiego” czynem i modlitwą.
Dla uproszenia Rzeczypospolitej opieki Bożej, a narodom pokoju zarządzamy w myśl intencji Ojca Świętego, co następuje:
1. Przez nadchodzący miesiąc maj należy ze szczególniejszą gorliwością odprawiać we wszystkich kościołach za pomyślność Rzeczypospolitej i pokój
świata nabożeństwa majowe, podczas których rozbrzmiewać będą suplikacje.
Każde nabożeństwo zakończy się śpiewem Boże, coś Polskę.
2. Niech wierni starają się pogłębić w tym okresie życie religijne, przystępując częściej do sakramentów świętych i pełniąc uczynki miłosierne.
3. Bractwa, sodalicje i organizacje katolickie niech zdwoją swą gorliwość
apostolską i niech urządzą w maju wspólne Komunie Święte.
4. Do was przede wszystkim, drogie dzieci polskie, zwracamy się z wezwaniem, byście poszły za głosem Ojca Świętego i codziennie brały udział w nabożeństwie majowym, ofiarując swe modlitwy i dobre uczynki za pomyślność państwa polskiego i o zgodę wśród narodów.
5. Ze szczególnym zapałem i uroczystością należy obchodzić w bieżącym
roku uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej.
„Łaska Pana Naszego Jezusa Chrystusa z wami”.
Warszawa, dnia 26 kwietnia 1939 roku.
August kardynał Hlond
arcybiskup Andrzej Szeptycki
arcybiskup Bolesław Twardowski
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arcybiskup Romuald Jałbrzykowski
arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski
arcybiskup Stanisław Gall
biskup Grzegorz Chomyszyn
biskup Jozefat Kocyłowski
biskup Marian Leon Fulman
biskup Henryk Przeździecki
biskup Adolf Szelążek
biskup Stanisław Łukomski
biskup Stanisław Okoniewski
biskup Teodor Kubina
biskup Karol Radoński
biskup Włodzimierz Jasiński
biskup Franciszek Lisowski
biskup Stanisław Adamski
biskup Franciszek Barda
biskup Kazimierz Bukraba
biskup Józef Gawlina
biskup Jan Lorek
biskup Czesław Kaczmarek
ksiądz administrator apostolski Jakub Medwecki
ksiądz wikariusz kapitulny Dionizy Kajetanowicz
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