
ajprzewielebniejszemu i JW . X. Arcybiskupowi znane są dokładnie usiłowania

pewnej części ludności Jego D yecezyów narodową reorganizacyą Wielkiego Xięstwa
Poznańskiego na celu mające, a będąc członkiem Kommissyi tym końcem ustanowionej
obeznany jesteś także tak z przedsięwziętemi przez nią środkami, jakoteź z poża
łowania godnemi skutkami onycliźe.

Tajuem więc Najprzewielebniejszemu Arcybiskupowi być niemoźe, że spo
kojną t. j. o wiele przewyższającą część polskich mieszkańców W . X. Poznańskiego do

nieprzyjacielskiego powstania przeciw istniejącemu porządkowi przez w szystkie sto
pnie fizycznego i moralnego przymusu znaglano i źe mianowicie Duchowni Jego
dyeeezyów religijny fanatyzm pospolitego lądu aż do w ściekłości doprowadzili.

Jeżeli jest prawdą, źe religia, jako najświętsze nam przez Stwórcę po
wierzone dobro nad ziemskie stosunki człow iecze tak jak Wszechmocny się w znosi
i go uznawać i wielbić nas uczy ; jeż eli dalej nierównie jest prawdą, iż szczególnie
katolicka religia o utrzymanie tego praw"idła w e wszelkich konsekweneyaełi onegoż
a zatem i o to się od dawna stara, ażeby kultus religijny od wpływu rządu krajo
wego wyłączyć, to ztąd nieomylnie wnioskować należy, że wszelkie nadużycie religii
ku osiągnieniu światowych, jużto politycznych, jużteź prywatnych celów prawd,ziwą
jest Najwyższego zniew"agą i obrzydłem nazwane być musi Boga bluźnierstwem.

Tej zbrodni, Najprzewielebniejszy Arcypasterzu, dopuściło się wielu Du-

eliownych Jego dyecezyi, którzy chytrym podstępem się w"iodąc, z ambon i w kou-

fessyonale gminom opowiadają, że polityczny ruch, który obecnie całą Europę, a

szczególnie kraj Pruski ogarnął, do przygnębienia katolickiej dąży religii, a przez to

w polskich mieszkańcach prowincyi jak najzagorzalszą przeciw niemieckim w spół
braciom wzniecają nienaw"iść.

Bezczelność i bezwstydność tego kłamstwa sam Najprzewielebniejszy Ar-

cypasterz tak jak każdy bezstronny przyznać i dotkliwe oburzenie za sprawiedliwe
poczytać musi, którem te haniebne przebiegi duchowieństwa całą niemiecką ludność

Wielkiego Xięstwa przejęły.
Podpisani, którym strzeżenie sprawy niemieckiej przez niemieckich i nie

mieckiego ducha mieszkańców dystry,ktu nadnoteckiego powierzone zostało, będąc
dalecy sprzeciwiać się rzecznej narodowej reorganizacyi Wielkiego Xięstwa o tyle,
o ile takową ogólna w"ola ludu z spokojnem zastanowieniem się za potrzebnąby
uznała, uważają właśnie dla tego wr interesie obydwóch narodowości aa swój jak
najświętszy obow"iązek, uroczyście protestować przeciw wszelkiemu przymusowi
wolnemu wyjawieniu wroli ludu się sprzeciw"iającemu. W szczególności uw ażać nam

należy owe dążności katolickiego duchowieństwa fanaty^ówania ludu za najzłośliw-
sz y i najniebespieczniejszy środek ku przytłumieniu wolnego zdania ludu i rozsze
rzaniu powszechnej anarchii.

Z tych powodów’ zanosiemy do Najprzew. Arcybiskupa tę usilną prośbę:
ażeby w podobny sposób, jak X. Biskup Chełmiński P. Sedlag uczynił,
wydał jaku ajspieszniej list pasterski do wszystkich Duchownych Jego
dyecezyów", nakazując im w cnymźe pod nąjsurowszeini karami kościeI-

nemi, by ani podczas ani po skończeniu nabożeństwa tego nierozpowsze-
chniali miemania, jakoby przy teraźniejszym politycznym ruchu katolicka

religia w czemkolWiek by!a zagrożoną, by ow"szem tam, gdzie to panu
je obłąkanie, takowe całą mocą sw ej duchownej powagi zbijali, ozna
czając sumienne utrzymanie prawnego porządku, jako jedyną do zbawie
nia wiodącą drogę.

Gdyby Najprzew. Arcybiskup temu naszemu rów"nie spraw"iedliwemu jak
słusznemu wezwaniu przez publiczne obwieszczenie zawnioskowanego listu paster
skiego natychmiast zadosyć uczynić liiemiał, natenczas W"znieci! byś w nas to smu
tne przekonanie, że chociaż też może owych obrzydłych zabiegów zaślepionych du
chownych niedzielisz, niemasz przecież potrzebnej do zgromienia onycliźe odwagi,
która Mu tylko w Jego Wysokiem kościelnem stanowisku odpowiednią nadać może

godność.
Niechże wówczas spadną krwawe skutki na głowę tego, który przez sw"oje

wzbranianie się wy wołał okropności wojny religijnej.

Bydgoszcz, dnia 18 Kwietnia 1848.

Centralny Komitet obywatelski Dystryktu Nadnoteckiego do
strzeżenia spraw Pruskich w Wielkićm Xięstwie Poznańskiem.

Do

Najprzewielebniejszego Arcy-Biskupa
Gnieźnieńskiego i Poznańskiego

JW. Dra Przyłuskiego
w

Poznaniu.

Z cionkami Giunauera w Bydgoszczy.
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