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KARDYNAŁ BERNARD GRIFFIN O POLSCE

Swoje serce oddałem Polakom
Do Polski udałem się na zaproszenie Kar
dynała Hlonda, Prymasa Polski, który za
chęcił mnie do odwiedzenia tego kraju oraz
poznania jego warunków życia powojennych,
a szczególnie warunków życia i pracy katoli
ków.
Kardynał Hlond zajmuje wyjątkową po
zycję w życiu katolickiej Polski. Jest oto
czony wielką czcią i miłością całego narodu,
zwłaszcza, że w czasie wojny był przez pe
wien czas więźniem w rękach Niemców.
Objawy miłości i przywiązania, których by
łem świadkiem, dały mi jasny dowód głę
bokości i szczerości tych uczuć. Rozciągają
się one także i na wielu biskupów, z którymi
się zetknąłem. Niektórzy z nich przeżywali
również ciężkie chwile w obozach, a także w
Dachau; wszyscy zaś wspólnie z całym na
rodem dzielili jego cierpienia w czasie wojny.
Chciałbym zwrócić szczególną uwagę prze
de wszystkim na cztery momenty, które sta
nowią jakby ośrodek mych wrażeń ż po
bytu w Polsce.

i nakładem sił całego narodu polskiego zo żego Ciała w Łowiczu. Jest to miejscowość
stał zniszczony przez nazistów w chwili niewielka, lecz ludzie zeszli się na procesję
opuszczania Polski.
z okolic, odległych w wielu wypadkach o
kilkadziesiąt kilometrów.
Mnóstwo mło
dych
kobiet
i
mężczyzn
ubranych
w barwne
Polska jest biednym krajem
łowickie stroje. Dało to prześliczną oprawę
Moje drugie wrażenie to to, że Polska uroczystości.
jest bardzo biednym krajem Niewiele się
widzi samochodów. Nie ma prawie wcale
maszyn rolniczych, a większość prac na roli
wykonują ludzkie ręce. Widziałem całe ro
dziny, pracujące ciężko w polu i przy upra
wie roli.

Szczególne wrażenie robiła niezwykła po
bożność ludu. Wszyscy śpiewali żarliwie i
z gorącego serca. Musiało się chyba zebrać
ponad 50 tysięcy ludzi w tym małym mias
teczku. Po mszy św., przeszliśmy z procesją
wzdłuż ulic.

Tysiące dźieci i dorosłych żyje w niesły
chanym obóstwie. Oddziały Caritas niosą
im pomoc, czerpiąc z ofiarności społeczeństwa
polskiego oraz z darów, otrzymywanych z
zagranicy. Zwiedziłem główną siedzibę Ca
ritas w Krakowie oraz magazyny Caritas w

Po zakończeniu uroczystości zebrana lud
ność zgotowała mi niezwykle serdeczną owację.
Witano mnie jako przedstawiciela
Po nieszporach odprowadzono nas w uro
Kościoła Katolickiego w Anglii, a także,
czystej procesji na probostwo. Zebrane tłu
jako Anglika, przyjaciela Polski.
my wywoływały nas przez 5 godzin, dopraKardynał Hlond był wówczas nieobecny,
szając się, byśmy do nich co chwilę wycho
dzili.
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Pierwsze wrażenie
Pierwsze, to fakt ogromnych strat, jakie
poniosła Polska na skutek wojny i rozmyśl
nej polityki hitlerowskiej, idącej w kierunku
wyniszczenia narodu polskiego. Są to stra
ty życia ludzkiego i własności. Poza żołnie
rzami, którzy zginęli w bojach, ponad 5 mi
lionów Polaków zostało brutalnie zmasakro
wanych w niemieckich obozach koncentra
cyjnych w Polsce i w Niemczech. Miałem
okazję zwiedzić dwa takie obozy i stwierdzić
naocznie wszystko, co tam zostało doko
nane. W jednym z tych obozów ponad dwa
i pół miliona ludzi zostało zamordowanych i
spalonych, w drugim ponad dwa miliony.
Wśród ofiar było dwu biskupów, tysiące
księży, mężczyzn, kobiet i dzieci.
W Warszawie odprawiałem Mszę św. u
OO. Jezuitów, gdzie są przechowywane re
likwie św. Andrzeja Boboli, Jezuity-Męczennika. W podziemiach ich domu złożone zo
stały ciała dwudziestu pięciu księży Jezui
tów i wielu wybitnych działaczy świeckich,
którzy zostali rozstrzelani w czasie okupacji.
Po mszy św. poznałem dwu księży. Opowie
dzieli mi swoje własne przeżycia z okropnej
masakry, której byli więcej niż świadkami.
Sami uniknęli losu innych, tylko dzięki te
mu, że Niemcy w czasie egzekucji mniemali,
iż są już zabici. W Bydgoszczy na ogólną
liczbę 140 tysięcy ludności, 20 tysięcy, w tym
wielu księży, zostało rozstrzelanych na ryn
ku tego miasta.
Idąc ulicami Warszawy widzi się kaplice
wzniesione w różnych punktach miasta, gdzie
odbywały się egzekucje.
Prawie wszędzie,
gdzie tylko rozmawiałem z księżmi, spotyka
łem wielu, którzy przeszli przez obóz kon
centracyjny w Dachau.
Jedna z diecezyj
straciła 50% duchowieństwa.
Na skutek
masowych mordów okupanta nie ma dziś
prawie rodziny, która by nie utraciła kogoś
z najbliższych.
Spotkałem kobietę, która
straciła męża i czterech synów w obozie
koncentracyjnym.
Tysiące sierot znajduje
się obecnie pod opieką oddziałów Caritas.
Byłem świadkiem zniszczenia, które w
szczególnie okrutny sposób dotknęło War
szawę, Gdańsk, a także port Gdynię. Część
tych zniszczeń to skutek walk. Lecz wiele
z nich, jak n.p. w Warszawie jest wynikiem
rozmyślnego, niszczycielskiego działania nie
mieckich min i ognia. Sławna katedra war
szawska wraz z całą okolicą została roz
myślnie wysadzona w powietrze przez na
zistów, przed wycofaniem się z Warszawy.
Cały świat słyszał i wie o zniszczeniu ghetta
warszawskiego — dom po domu. Port w
Gdyni, zbudowany z wielkim poświęceniem

duchowej i materialnej swojej ojczyzny.
W zeszłą sobotę udaliśmy się samolotem
do Gdyni i Bydgoszczy. Na lotnisku wita
ły nas znowu tysiące ludzi, a droga z lotni
ska do kościoła parafialnego, czyli około
5 km., ujęta była w tłumny szpaler serdecz
nie witających nas ludzi. Każdy dom był
udekorowany. Wszędzie powiewały flagi i
chorągwie. Z okien domów spadała na nas
prawdziwa powódź kwiatów.
Przybyliśmy
do kościoła parafialnego, gdzie tysiące lu
dzi zebrało się, by wspólnie z nami odśpie
wać po polsku nieszpory. Śpiewały nawet
najmniejsze dzieci wykazując znajomość me
lodii i słów. Śpiew tego potężnego chóru
był wprost oszałamiający.

*
*

Jak lichy aktor, jednej roli wyuczony,
Powtarzam litanijnie Twoje groźne imię.
I ono w wierszu brzmi jak czyste dzwony,
I ono świtem płonie w ludzkim rymie.
Nie wielka moja sztuka. Bo Twe miano
Wystarczy, żeby wiersz rozdzwonił się, rozświecił
I nagle skrzydeł dostał w imię Pana
I nagle zaczął piskiem drżeć w zachwycie.

Ja wiem: Ty każde słowo wyolbrzymiasz,
A każde słowo pomniejsza Twój jęk.
1 kto powiedział wierszem Twoje imię,
Ten w wierszu zbudził czysty, wielki dźwięk.

I wiem: nie
Gdy spoza
Wychodzisz,
Wysoki Pan

wielka sztuka! Lecz cóż zrobię,
każdej rzeczy, z wszystkich dróg —
rozkazując, bym Cię chwalił w słowie,
— mój Pan, mój Bóg!

Gdyni. Przedstawiciele tej organizacji mó
wili z wielką wdzięcznością o pomocy amery
kańskiej N.C.W.C. oraz brytyjskiej C.C.R.A.
(Katolicki Komitet Pomocy Zagranicy). Pro
sili mnie o przekazanie wyrazów wdzięcz
ności dla tej ostatniej oraz dla innych orga
nizacji angielskich, które wspomagają bied
nych w Polsce.
Ufam głęboko, że kraj nasz wzmoże swój
wysiłek pomocy dla naszego wielkiego so
jusznika. Mam nadzieję, że znowu popłyną
dary w żywności, ubraniu i książkach dla
narodu polskiego.

gdyż brał udział w podobnej procesji wśród
ruin Warszawy. Ale Jego Eminencja towarzy
szył mi w czasie reszty mojej podróży. Prze
byliśmy 2.500 km. przeważnie autami, dwa
razy samolotem, zwiedzając w ten sposób
prawie całą Polskę. Gdziekolwiek zjawiliś
my się, przyjmowały nas olbrzymie tłumy,
witając wśród niesłychanego entuzjazmu. W
każdej wsi, przez którą przejeżdżaliśmy były
bramy powitalne. Zatrzymywano wóz, wygła
szano przemówienia w wielu językach. Wi
tali nas księża, przedstawiciele parafii, har
cerstwo, chłopcy, dziewczęta, a nawet małe
dzieci, które wręczały nam bukieciki ślicz
nych kwiatów.

Zbiornica Caritas w Gdyni dopilnuje, by
dary zostały rozdzielone według życzeń ofia
Gdy zbliżaliśmy się do miast — witały
rodawców.
nas oddziały honorowe, banderie, mężczyź
Będąc w Gdyni zwiedziłem trzy Darmowe ni i chłopcy na koniach. Wszystko to było
Kuchnie dla Ubokich. Znalazłem się tam emocjonujące i niepozbawione momentów
w momencie, gdy właśnie rozdawano posiłki. szczerze zabawnych. Dwukrotnie wóz nasz
Mogłem stwierdzić, jak bardzo wdzięczni byli uniesiony został w powietrze i poniesiony
wszyscy tym, którzy im przychodzili z po na barkach rozentuzjazmowanych ludzi. Mia
łem wielki zaszczyt przemawiać niejedno
mocą.
krotnie do olbrzymich tłumów, składających
się z tysięcy i tysięcy ludzi.

Siła męstwo życia katolickiego.

Trzecie i największe wrażenie, jakiego
doznałem to siła, prężność i męstwo życia
katolickiego w Polsce. Polska jest narodem
katolickim. A katolicyzm Polaków jest głę
boki, szczery i odważnie objawiany. Miałem
wielkie szczęście wziąć udział w procesji Bo

W Lublinie zwiedziłem Uniwersytet Kato
licki. W tłumnie wypełnionej auli przema
wiali studenci, mówiąc o długu wdzięczności
dla Newmana i Chestertona.
Podkreślali,
że studiują katolickich autorów angielskich.
Od tych młodych ludzi płynął świeży entuz
jazm, kiedy mówili o przyszłej odbudowie

Następnego dnia, w niedzielę, odbywał się
odpust. Msze św. odprawiano jedną po dru
giej. Tysiące ludzi przystępowało do Ko
munii św. O godz. 8 ja odprawiłem mszę
św. w kościele, a kardynał Hlond przy ołta
rzu, wzniesionym specjalnie na zewnątrz koś
cioła dla 12 tysięcy zebranej młodzieży.
Byli tam chłopcy i dziewczęta ze szkół pow
szechnych i z gimnazjów, harcerze i harcerki,
członkowie sodalicyj mariańskich.
Po mszy św. znalazłem się znów razem z
Kardynałem. Wręczono mi wówczas piękny
medal od młodzieży z Bydgoszczy i proszo
no, bym choć krótko do nich przemówił.
Potem piechotą wróciliśmy na probostwo.
Z trudem, po wielu namowach udało nam się
przekonać młodzież, aby się rozeszła do do
mów i nie zapomniała o śniadaniu. O godz.
10.30 odbyła się uroczysta suma i procesja
z Najśw. Sakramentem. Trwała do godziny
1-szej, po czym znowu uroczyście odprowa
dzono nas do domu.

Tak to, jak mnie poinformowano, odby
wają się w Polsce odpusty i święta patronów
parafii.
Ostatni dzień spędziłem w sanktuarium
Matki Boskiej w Częstochowie. Świątynię
tą w ciągu ostatnich co najmniej pięciu
wieków otaczał naród polski wielką czcią
i miłością. Tam to właśnie 8-go września
zeszłego roku cały naród został poświęcony
Niepokalanemu Sercu Maryi. Zebrało się
wówczas półtora miliona ludzi.

Kaplica Matki Bożej jest przepiękna i bo
gato ozdobiona darami, które napływały w
ciągu wieków.
W Częstochowie, dokąd przybyłem o godz.
2- giej po południu, doznałem niesłychanie
serdecznego przyjęcia od Biskupa, kleru i
ludności. Zwiedzanie kaplicy, bazyliki i klasz
toru trwało dwie godziny, tak, że dopiero
o czwartej zasiedliśmy do lunchu. Wieczo
rem, mimo iż zaczął padać deszcz, znowu
tysiące ludzi zebrało się na placu przed klasz
torem na wieczorną procesję. A ja miałem
zaszczyt wygłosić krótkie przemówienie. Gdy
już wszystkie uroczystości się skończyły, na
stąpiła znowu szalona owacja.
Nabożeństwo do Najśw. Sakramentu i do
Najśw. Maryi Panny, Królowej Polski — to
dwa źródła pobożności, które są natchnie
niem wiary katolickiej i praktyk katolickich
w Polsce. Wiara ludu jest pełna Siły i żywot
ności.
Starzy i młodzi, ludzie wszelkich
klas, biorą pełny udział w życiu religijnym.
Byłem niezwykle silnie uderzony godnoś
cią, siłą i entuzjazmem młodego pokolenia.
W nim to spoczywają nadzieje na przysz
łość Polski.

DOKOŃCZENIE NA
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NIE UCZUCIA LECZ
CNOTY

WATYKAN I WSCHODNIA EUROPA
(Od własnego korespondenta)

Wielce Szanowny Panie Redaktorze!
Z radością przeczytałem podtytuł „Kato
„II Vaticano e l’Europa Oriéntale” — Apostolską i odosobnienie rządu, któ formalność urzędowej uprzejmości, któ licki Tygodnik Religijno Społeczny pod zwra
pod tym nagłówkiem dziennik rzym ry żyje tylko dzięki po ra skądinąd nie wystarczyłaby nawet cającym uwagę swoją nowością tytułem
ski „II Quotidiano” (Nr. 143, z dnia parciu z zewnątrz. Bardzo na to, by zapomnieć wczorajszych osz „ŻYCIE.”

22 czerwca) ogłasza wstępny artykuł
pióra p. Cario Adami’ego, naświetla
jący stanowisko Stolicy Apostolskiej
w sprawach Wschodniej Europy, głów
nie zaś w sprawie polskiej.

oczywiste stają się zatem względy, dla
których rząd warszawski zmienił swój
stosunek do Watykanu, jednak są one
sprzeczne z poglądami Stolicy Apostol
skiej."

Artykuł ten zasługuje na szczególną
uwagę nie tylko ze względu na osobę
autora — p. Adami uchodzi za jed
nego z czołowych publicystów kato
lickich — ale także dlatego, że ukazał
się na łamach pisma, które czerpie
swe wiadomości bezpośrednio ze źró
deł zbliżonych do watykańskiego Sek
retariatu Stanu.

Podkreśliwszy z naciskiem, że nie
odzownym warunkiem „przywrócenia
dawnej harmonii” jest uznanie i fak
tyczne poszanowanie praw i swobód
katolicyzmu w Polsce, autor kończy
tymi słowami:

czerstw i obelg."
Jak już zaznaczyliśmy na wstępie,
dziennik „II Quotidiano,” będący urzędowym organem włoskiej Akcji Ka
tolickiej, wyraża zazwyczaj opinie, zgod
ne ze stanowiskiem Sekretariatu Stanu.
Z tych względów właśnie uważamy,
że artykuł powyższy, którego treść
przytoczyliśmy częściowo w tłumacze
niu dosłownym, może być przyjęty
jako pośrednia odpowiedź Watykanu
na pogłoski o zbliżeniu między Sto
licą Apostolską i reżimem warsza
wskim.

„W istocie, byłoby naiwnością przy
puszczać, by Watykan mógł wchodzić
w kolizję z katolikami polskimi, przeK.
„Mało jest na świecie państw — handlowując ich wolność w zamian za
pisze p. Adami — nie uznających dziś
wielkiej rzeczywistości duchowej, któ
rej wyrazem jest katolicyzm. Byłoby
zbyteczne powtarzać, że prądy wrogie
katolicyzmowi istnieją, w mniejszym
c
lub większym stopniu, i dają się do
(Korespondują własna)
kładnie umiejscowić tam, gdzie dzia
łają wpływy polityczne Sowietów.
Rzym, 24 czerwca 1947.
i w prasie powtarzane są codziennie pogróż

CO SIE DZIEJE W ITALII?

„Ideologia, której narzędziem jest re
żim moskiewski, odbiera katolicyzmo
wi prawo do życia w krajach podlega
jących jej bezpośredniemu władaniu
n.p.: w byłych republikach bałtyckich,
w pierwszym rzędzie na Litwie; na
ziemiach oderwanych od Polski; na
Rusi zakarpackiej i w prowincjach,
które do niedawna* jeszczé należały
do Rumunii. Ale likwidacja katoli
cyzmu nie może być dokonana w cią
gu jednego dnia. Ostatnio ogłoszono
z Moskwy, że w krajach bałtyckich i
na Ukrainie istnieje jeszcze pewna
ilość gmin katolickich. Oznacza to po
prostu, że na zlikwidowanie ich okres
kilku miesięcy był za krótki.”

Przechodząc do sytuacji Kościoła
w Polsce autor stwierdza, że na po
czątku swego istnienia rząd warszaw
ski, działając w myśl wytycznych po
lityki sowieckiej, dążył jawnie do oder
wania katolików polskich od Rzymu.
O następstwach wystąpień przeciwko
Watykanowi i o powodach, które
zmusiły władze warszawskie do zmia
ny taktyki — pisze p. Adami co na
stępuje :
„Rezultatem podobnej polityki było
jeszcze mocniejsze zacieśnienie węzłów
łączących polski katolicyzm ze Stolicą
ZE STRONY 1

Więzy przyjaźni
I wreszcie jeszcze jedno wrażenie mojej
wizyty — to nadzwyczajne uczucia, jakie
żywi naród polski dla naszego kraju. Wyra
żano je niezliczoną ilość razy w przemówie
niach do mnie skierowanych.
Wyrażano
także nadzieję, że więzy przyjaźni istniejące
między naszymi dwoma wielkimi naroda
mi, wykute przez gorzkie lata wojny, zostaną
wzmocnione teraz, kiedy staramy się ustalić
pokój i zgodę wśród narodów świata.
Naród polski zdecydowany jest pozostać
zawsze wierny katolickiej religii i tradycji.
I pragnie pracować nad odbudową swego
kraju po straszliwych zniszczeniach wielolet
niej wojny. Mieszkańcy tych dzielnic, które
są określane jako Ziemie Odzyskane, opraco
wują wielkie plany odbudowy i odnowy.
Chciałbym powiedzieć na zakończenie, że
serce swoje na zawsze oddałem Polakom.
Jest to wielki naród.

Włochy posiadają pierwszy od wyzwolenia
rząd bez komunistów — uzyskał Votum za
ufania parlamentu większością 43 głosów,
przy 274 głosach przychylnych i 231 przeciw
nych. Za rządem głosowała chrześcijańska
demokracja, partia liberalna, front „szarego
człowieka” (l’Uomo Qualunque) i nieza
leżne stronnictwo sycylijskie; przeciwko rzą
dowi wypowiedzieli się komuniści z podpo
rządkowanymi ich rozkazom socjalistami p.
Nenni’ego, partia akcji, partia republikańska,
niezależni socjaliści (grupa p. Saragata) i de
mokratyczna partia pracy.

Zwycięstwo swe zawdzięcza p. De Gasperi —
poza jednogłośnym poparciem stronnictw demokratyczno-liberalnych — także nieobec
ności w parlamencie wielu przedstawicieli
umiarkowanej lewicy, którzy w chwili głoso
wania woleli ulotnić się z sali, aby uniknąć
odpowiedzialności za możliwe obalenie gabi
netu.
W wywiadzie dla prasy zagranicznej p. De
Gasperi powiedział:

Przemówienie kardynała Griffina na uro
czystym obchodzie stulecia Ratcliffe College
Leicester, wygłoszone w niedzielę 22-go czerw

ca b. r
Tłumaczył

Mieczysław HABICHT

Wydaje mi się, co prawda, że p. Tokarski
nieco przesadził, nie dostrzegając u ludzi in
nych uczuć, niż u zwierząt. Trudno zresztą
o tym dyskutować, bo możemy tylko domyślić
się uczuć zwierzęcych, ale ich nie znamy.
Może się mylę, ale sądzę, że człowiek doznaje
także uczuć sobie właściwych, aczkolwiek
zgadzam się w zupełności, że źródłem ich
są również zmysły (wzrok, słuch, itp.).

*
Określenia: „uczucia religijne,” „uczucia
patriotyczne” itp. tak się dziś rozpowszech
niły, że nie wystarczy wyjaśniać ich niewłaści
wości. Trzeba by wskazać lepsze terminy
i usilnie je propagować.

Pamiętam dyskusje, jakich wiele było w
Londynie w okresie, kiedy przygotowywaliś
my się do powrotu do Kraju — nie „takiego”
jakim się teraz stał. Chodziło o ujęcie wytycz
nych wychowawczych szkolnictwa. Nie skle
ję dokładnie zdania, w którym podkreślono,
że szkoła winna m. in. kształcić „uczucia
O rodzaju tych „materiałów” i ich obfi patriotyczne.”
tości świadczy urzędowy komunikat dowódz
Zaoponowałem przeciwko użyciu takiego
twa karabinierów, z którego można się do
wiedzieć ciekawych rzeczy. Okazuje się mia określenia, ale usłyszałem pytanie, rzucone
nowicie, że w ostatnich tygodniach, podczas przez człowieka, który — mam podstawy tak
rewizji w najbardziej „czerwonych” miejsco sądzić — niewłaściwość tego określenia „uczu
wościach północnych Włoch, znaleziono i cia” patriotyczne musiał oceniać tak samo jak
skonfiskowano 8 czołgów (ukrytych w sto ja, będąc katolikiem, katolicyzm rozumieją
gach siana), 37 dział, 134 karabiny maszy cym. Zapytał on:.
nowe, kilkadziesiąt tysięcy sztuk broni au
— Dobrze, ale jak to kolega określi?
tomatycznej i odpowiednią ilość amunicji i
Speszyłem się nie znajdując odpowiedzi.
materiałów wybuchowych. Jak na początek —
Dzisiaj zdaje mi się, że tę odpowiedź mam:
wcale nieźle!
Chodzi o cnoty patriotyczne'. — Czy mam
słuszność ?
Drugą groźbą, która zawisła nad nowym
rządem są zmiany w Generalnej Konfederacji
*
Pracy. Na ostatnim zjeździe tej konfederacji,
Kiedy mi to później do głowy przyszło,
we Florencji, partia komunistyczna odniosła
pomyślałem
sobie, jak niektórzy członkowie
decydujące zwycięstwo, zdobywając abso
lutną większość w zarządzie i przeforsowując owej komisji żachnęliby się na to słowo.
Cnota! Wyraz „wypędzony” do języka
rezolucję, która upoważnia zarząd do wystę
powania „w obronie demokracji.” Z orga „ściśle religijnego,” w pojęciu tych, którzy
nizacji apolitycznej włoska Generalna Kon uważają, że moralność osobista, to rzecz,
federacja Pracy stała się więc narzędziem która nie należy do spraw Ojczyzny, czy pań
wybitnie politycznym, wymierzonym prze stwa; którzy w ten sposób zaznaczają swoisty
„rozdział Kościoła od państwa.”
ciwko rządowi.
Wyraz, który w pojęciu szeregu innych
osób stał się synonimem li tylko czystości
seksualnej, albo dziewictwa. Wartoby wal
czyć o sprostowanie tego pojęcia, ale to inny
temat.
Łączę życzenia pomyślnego rozwoju ŻYCIA
i wyrazy prawdziwego szacunku i poważania
Z. K.
(Nazwisko i adres znane redakcji)
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Byłem głęboko wzruszony ich uprzejmoś
8.
cią i niesłychaną wprost gościnnością. Wiem,
9.
że nasz kraj stara się zrobić wszystko, co 10.
możliwe, aby im pomóc. Ich najgorętszym
pragnieniem jest całkowita wolność i niepod
ległość, aby mogli pracować nad swoją przy Uwaga:
szłością. Zasłużyli na taką wolność przez
swe olbrzymie ofiary i poświęcenie.
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*

ki, zapowiadające obalenie rządu na drodze
legalnej lub przez ‘ „akcję bezpośrednią.”
Akcję tę przygotowuje w całym kraju legion
„agit-propów” (agitatorów komunistycznych),
zaopatrzonych nie tylko w materiały propa
gandowe.

„W normalnych warunkach, 43 głosy więk
szości mogłyby wydawać się drobnostką; ale
wobec sytuacji, jaka wytworzyła się na tere
nie parlamentu w ostatnich dniach, uważam
wynik głosowania za bardzo znamienny.
Przyjąłem wyzwanie i zwyciężyłem. Umacnia
to we mnie świadomość, że udało mi się rzu
cić barierę, która odgrodzi siły ładu od sił
Gra została rozpoczęta.^1 P. De Gasperi
nieładu. Naród włoski musi pracować i —
jeżeli pozostawią mnie w spokoju — to będzie ma za sobą większość narodu. Jednak więk
szość ta — w pizeciwieństwie do dynamicznej
pracował!”
marksistowskiej mniejszości — „odznaczała
Wiadomo kogo premier miał na myśli, mó
się” dotychczas bezwładem.
Niewątpliwie
wiąc „jeżeli pozostawią mnie w spokoju”...
premier ma dziś w ręku pewne środki pobu
Od trzech tygodni partie komunistyczna i dzające, których poprzednie rządy nie mia
socjal-komunistyczna prowadzą zaciekłą kam ły. Ale czy będzie mógł użyć ich w porę?
panię przeciwko rządowi, nie przebierając
K. L.
w środkach.
W parlamencie, na wiecach

NASZE

Jeszcze więcej uradowałem się treścią nu
meru. Wśród wielu możliwych tematów —
temat „uczucia czy rozumu” jest chyba jed
nym z najważniejszych w dziele prostowania
pojęć o katolicyźmie wśród nas, Polaków.
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LIPIEC
Dla katolików lipiec jest to miesiąc
krwi Chrystusowej. I właśnie o tej
krwi chciałbym dziś mówić.
Nie o tej tylko, która została na
ostatniej wieczerzy przekazana mocy
eucharystycznej kapłanów wraz z cia
łem, choć w mistycznym, tajemniczym
oddzieleniu od niego. Nie tylko o tej,
którą ociekał Chrystus Pan od Ogrójca
począwszy poprzez biczowanie, drogę
krzyżową i śmierć na krzyżu. Lecz
o tej, która w łączności realnej z tam
tą bezustanku krąży od wieków w
ludzkości. O tej, która stanowi więź
i żywą treść mistycznego Ciała Chrys
tusa, z którego wszyscy jesteśmy, gdy
nie sprzeciwiamy się Duchowi Świę
temu i zapory grzechowej Mu nie sta
wiamy. Albowiem krew ta jest ściśle
złączona z Nim właśnie.
Chrzczeni jesteśmy we krwi Chrystu
sowej, chrzczeni w Duchu św. Przez
chrzest zanurzeni jesteśmy w śmierci
Chrystusowej, a więc w krwi Jego wy
lanej, aby w Chrystusie zmartwych
wstać. Gdy kapłan wypowiada nad
penitentem słowa rozgrzeszenia spada
na niego kropla krwi Chrystusowej,
udziela się duszy, oczyszcza i obmywa.
Krew ta jak deszcz wciąż spada na
świat. Jak deszcz, którego krople spa
dają na pola i użyźniają je. Często
jednak bywają również wdeptane w
ziemię, roztarte na błoto i wydają
się znieważone i bezużyteczne.
A jednak swoje robią. Krople krwi
Chrystusowej wciąż drżą nad światem.
Ktoś mógłby je porównać również
do świecących robaczków świętojań
skich, które rozświecają noc naszego
życia, o ile to porównanie nie, miało
by w sobie czegoś umniejszającego.
Drżą nad nami krople Chrystusowej
krwi i chcą wnikać w nas każdej
chwili, o ile się na to godzimy.
Jesteśmy szczepieni we krwi Chrystu
sowej. Byliśmy dziczkami i oto nowa
żywica w nas obiega. Gdy mówimy
„Ojcze nasz,” to we krwi Chrystuso
wej zwracamy się do Boga, przez po
krewieństwo tej krwi możemy nazy
wać go Ojcem, przez pokrewieństwo
usynowienia, przez udział nasz w na
turze boskiej w tej kiwi właśnie. I to
jest kluczową pozycją naszego zespo
lenia z Chrystusem Panem i pomiędzy
nami, współplemieńcami tej krwi przez
Niego w Kościele, przez Kościół znów
z Nim.
Niewidzialnie krąży ta krew w nas
i w ludzkości odkupionej przez nią.
Krąży i w tych, którzy stoją widomie
na zewnątrz jej kręgu dostrzegalnego.
Jak światło słońca krąży w sokach
roślinnych czy winogradu, tak łaska
boska, działanie ducha św. krąży w
nas wraz z tą krwią.
Tak, jak i w Eucharystii, nie można
oddzielać i myślą nawet tej krwi od
duszy i bóstwa Chrystusowego. Jest
ona podstawą naszej nadprzyrodzonej,
duchowej biologii tak indywidualnej
jak i społecznej.
Oczywiście, jak i wszystko w świę
cie przyrody i w świecie nadprzyrody
jeszcze wyraźniej, tak i ta strona nie
widzialna i nieuchwytna zmysłami, łą
czy się ze stroną choć po części wi
dzialną i konkretnie urealizowaną, udostępnioną zmysłom wiary. I mi
styczny obieg krwi, żywej krwi Chrystu
sowej w duszach, świecie i Kościele
łączy się z realną, obecnością Ciała
i Krwi Chrystusowej w Eucharystii, w
ofierze i sakramencie ołtarza.
Na jednym ze swych najpiękniej
szych witraży Józef Mehoffer, przed
stawił łącznie tajemnice krwi Chrystu
sowej, ściekającej z ran Jezusa i za
chwyt duszy przed Najśw. Sakramen
tem. Krzyż i Chrystusa ukrzyżowanego
przedstawia śmiała transpozucja arty
styczna jednocześnie: Jest historyczny

Chrystus konający na Golgotowym
krzyżu i ten zawsze obecny w kościo
łach Ukrzyżowany Chrystus, wciąż
Kościół krwią swoją zasilający, —
choć już zmartwychwstały i uwielbio
ny.
Wobec tego krzyża, świecącego zielonawymi blaskami jakgdyby żywej
śmierci i ciągłego umierania, zaklętego
równocześnie w rzeźbę kościelną i w
fakt z Golgoty i owocodajność w ciąg
łym czasie — jaśnieje w uskrzydlonej
cherubinami monstrancji, Uwielbiony,
a jednak ofiarowywujący się wciąż
śmiercią Chrystus Pan w żywej i bijącej światłem życia hostii. Pomiędzy
nimi, tymi dwoma uplastycznieniami,
które jednak symbolami nie są, ale
rzeczywistością, występuje w liturgicz
ne szaty obleczona postać niewiasty,
która do kielicha zbiera kapiącą z
krzyża krew Pana Jezusa. Na kieli
chu zaś widnieje napis Ecclesia —
Kościół. Kościół zbiera do szafarstwa
tę przenajdroższą mannę, tę rosę ożywczą.
Lecz manna wywołuje obraz cze
goś stałego.
Krew — rosa czegoś
płynnego. Wiecznie płynącego zdro
ju, potoku, prądu, krążenia.
Stąd
zwracanie się do rzeczywistości i po
jęcia krwi ma swą wysoką wartość.
Uczy nas intuitywnie o tym krążeniu
krwi i łaski, o żywym ciele, o ruchu
życia. A ponadto udziela nam ta
jemniczej intuicji upłynnienia również
naszego życia.
Św. proboszcz z Ars, Jan Vianney,
w swych, tak bardzo popularnych,
wykładach katechizmu, a tak bardzo
głębokich i bezpośrednich, mówi o
upłynnieniu naszego serca. Z jednej
strony jest to fakt, zjawisko znane
pod tą nazwą w wysokich przejawach
życia mistycznego. Z drugiej zaś jest
wezwanie chrześcijanina do pracy du
chowej w każdej chwili, aby nie za
sklepiał, nie zamykał, nie ścieśniał się
w sobie, lecz dał życiu boskiemu w
sobie przechodzić.
Istnieje pewna choroba: gdy grudka
krwi powstaje w żyłach i wędrując
dotrze do serca, powoduje śmierć.
Lekarze czynią wtedy wszystko, by
tę grudkę, to stwardnienie krwi roz
puścić.
Duchowo dzieje się tak w nas i
śmierć prowadzi z sobą, gdy zaśnie
dziejemy w sobie, zatyjemy w sobkostwie, stwardniejemy w egoiźmie
i egocentryźmie, Gdy tamę sobą i w
sobie uczynimy strumieniowi łaski i
krwi Chrystusowej w nas i poprzez
nas. Kult krwi Chrystusowej może
nas od tego obronić. Krwi, co wciąż
krąży w nas i krążyć powinna. To właśnie
Chrystus Pan wypowiadał, gdy mó
wił: „Jam jest szczep winny, wyście
latorośle.”
W XIV w. cała gałąź sztuki chrześci
jańskiej lubiła to wypowiedzenie przed
stawiać obrazowo. Chrystus jak gdy
by pod prasą winną, a z niego wyła
niają się gałęzie wina gronami okryte
i ciężarne owocem. Od XIII w., gdy
tak bezpośrednio zwrócono się na
Zachodzie — w znacznej mierze dzię
ki św. Franciszkowi z Assyżu — do
człowieczeństwa Chrystusowego, roz
począł się pochód wnikania w udział
tego człowieczeństwa w dziele odku
pienia. Rozpoczęło się wnikanie w na
szą łączność z boskim człowieczeńst
wem i w tajemnicę ran, krwi i męki
Chrystusowej.
Im cięższe przeżycia — wojny, po
mory, walenia się społeczności śred
niowiecznej — zawisały nad narodami
i cywilizacją ówczesną, tym chętniej
oddawano się owym wnikaniom. Dziś
przeżywamy okres podobny. I dziś
należy nam uprzytamniać sobie owo
codajność krwi Chrystusowej.
Jest
ona lekarstwem i życiem, zespoleniem
i źródłem radości dla tych, którzy przyjąwszy jej dar, nie puszczają go na
marne.
J11 Winnicki
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UNIA KOŚCIOŁÓW
W auli uniwersytetu rzymskiego O. C. O.S.B. Na mszy św., którą niskup Meletiew
Boyer, T. J. wygłosił odczyt p.t. „Zagadnie odprawił w obrządku słowiańsko-bizantyńnie Unii Kościołów.”
skim, obecni byli zarówno protestanci, jak
Jednym z największych dóbr ludzkości — i■» katolicy.
rozpoczął O. Boyer, jest jedność. Tymcza
Przemawiając do zebranych biskup Meletiew
sem ludzie są tak bardzo rozdzieleni. Pod stwierdził, że zjednoczenie wszystkich Chrześ
względem religijnym ludzie są podzieleni na cijan w jednej wierze i w jednym Kościele
stępująco: miliard niechrześcijan i około 800 może nastąpić jedynie przy pomocy Łaski
milionów chrześcijan.
Chrześcijanie znów bożej. Natomiast jest obowiązkiem chrześcidzielą się na 400 milionów katolików, 160 an czynić wszystko, co w ich mocy, by się
milionów prawosławnych i 200 milionów nawzajem zrozumieć. Zarówno mówcy pro
protestantów, rozbitych na około 300 róż testanccy, jak i katoliccy podkreślali koniecz
nych odgałęzień. Jest rzeczą naturalną, mó ność miłości chrześcijańskiej i zrozumienia
wił dalej referent, że najważniejszą do zrea między chrześcijanami różnych wyznań, nie
lizowania jest unia wśród chrześcijan. Praw zależnie od różnic dogmatycznych, które,
dziwa unia wymaga jedności doktryny, (nau aczkolwiek nie da się ich zatrzeć, powinny
ki,) wiary, głowy, kultu i stąd warunkiem jej być przynajmniej dokładnie wyjaśnione.
dokonania jest przyjęcie autorytetu Kościoła
Ks. biskup Paweł Meletiew został niedaw*
katolickiego.
no przyjęty na łono Kościoła Katolickiego’
Czy jest to możliwe?
Jest to były prawosławny biskup Briańska.
Jeśli chodzi o prawosławie są podstawy do Katolickie wyznanie wiary złożyła także jego
nadziei: po pierwsze rozbieżności doktrynal siostra, matka przełożona czyli ksieni klasz
ne nie są nie do pokonania, po drugie — w toru Staraja Russa — Serafima Rosowa.
ciągu wieków dokonywały się na tym terenie Ceremonię przyjęcia biskupa Meletiew’a na
unie częściowe, gdyż w tym wszystkim co nie łono Kościoła, celebrował kardynał Tisserant
należy do istoty nauki, Kościół katolicki jest w Collegium Russicum, w dniu 28 paździer
matką pełną wyrozumiałości. Niektórzy pro nika 1946 r. W dwa dni później biskup
testanci, jak anglikanie, pod wpływem logiki Meletiew został przyjęty przez Ojca Świę
Newmanowskiej powinniby dojść do jedności tego w Castel Gandolfo na specjalnej audien
z Kościołem rzymskim i stać się w następst cji.
wie katolikami. Jeśli zaś chodzi o innych
Biskup Meletiew ma 87 lat; urodził się
protestantów, można by dokonywać z nimi w Archangielsku w roku 1860. Był on zrazu
pewnych akcji wspólnych na polu n<e ściśle biskupem Rosławia, skąd później został
religijnym wespół z katolikami. Obserwujemy przeniesiony do Briańska.
W roku 1920
bowiem, jak pragną sami między sobą ogra został zaaresztowany przez Czekę i skazany
niczyć rozbicie na zbyt liczne społeczności na 5 lat więzienia oraz zesłany w okolice
religijne.
Archangielska.
Zwolniony został w roku
W szczególny sposób O. Boyer zwrócił 1925. Jako przeciwnik bolszewizmu biskup
uwagę na ruch ekumeniczny, który zwłasz Meletiew został ponownie zaaresztowany i
cza po 1937 roku nabrał widocznego znacze zesłany na Syberię w roku 1931 i zwolniony
nia. Są jednak pewne niebezpieczeństwa tego dopiero w roku 1938 i odtąd, aż do roku 1941
ruchu, jakich powinien uniknąć, mianowicie działał potajemnie, jako wędrowny ksiądz
„antyrzymskość” i nadmierny liberalizm, przenosząc się z miasta do miasta i z koł
który by wykluczył wszelką doktrynę pozy chozu do kołchozu.
tywną.
Wspominając te czasy biskup Meletiew po
Redaktorem „Unitas” (Roma, via Matteo wiedział, iż duch religii wśród ludności wiej
Boiardo 16) jest właśnie O. Boyer. Ruch skiej, pozostającej poza kołchozami, jest na
ekumeniczny, połączenia Kościołów, wywołu dal bardzo żywy i że chrześcijanie w kołcho
je oddźwięk w Niemczech Zachodnich, w zach wielokrotnie ratowali go przed areszto
Szwajcarii wśród pastorów kalwińskich, Ame waniem, zawczasu go ostrzegając.
ryce i zwłaszcza w Anglii wśród t. zw. Anglo
Jako uchodźca w Niemczech biskup sta
Catholic. W ogłoszonej z inicjatywy „Uni rał się — jak donosi C.I.P. przekonać ro
tas” oktawie modlitwy (styczeń tego roku), syjskich biskupów prawosławnych na emig
o jedność wśród chrześcijan brało udział i racji należących do tak zwanego Synodu
wielu niekatolików.
Monachijskiego, na którego czele stoi metro
Zbliżeniu duchowemu ludzi a specjalnie polita Anastazy, by wzięli poważnie pod roz
chrześcijan, służy wychodzące w Rzymie wagę możliwość unii z Rzymem. Kiedy oka
międzynarodowe czasopismo „Unitas”, któ zało się, że jego wysiłki nie dają rezultatów,
re skupiło nazwiska uczonych, pisarzy, kap biskup Meletiew zdecydował się sam przejść
łanów i świeckich — a między nimi znako do Kościoła katolickiego. Przebywa obecnie
w Bawarii wśród uchodźców rosyjskich.
mite osobistości.

•
UNAM

SANCTAM

Biskup Paweł Meletiew, były biskup prawo
sławny przemawiał ostatnio na konferencji
katolików i protestantów niemieckich w
opactwie benedyktyńskim w Neresheim, w
strefie amerykańskiej. Konferencja ta odbyła
się pod auspicjami „Unam Sanctam". Jest
to ruch, który ma na celu współpracę międzychrześcijańską. Przemówienia powitalne wy
głosili: dr Hans Asmussen, przewodniczący
Rady Niemieckiego Kościoła Ewangielickiego, i opat Neresheimu Ojciec dr Durst.

PISMO

Siostra jego, a właściwie siostra przyrod
nia, ksieni (opatysza) Serafima Rosowa,
uczyła zrazu w szkołach rosyjskich między
rokiem 1906 a 1920, a dopiero po rewolucji
bolszewickiej wstąpiła do klasztoru w Stara
ja Russa. Została wybrana przełożoną w
roku 1929, lecz klasztor został zamknięty
przez bolszewików. Matka Serafima została
wówczas zesłana na Syberię na okres 5 lat.
Kiedy brata jej uwolniono po raz wtóry
przedostała się do niego w okolice Briańska,
gdzie razem pracowali, aż do czasu okupacji
niemieckiej.
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NAJWAŻNIEJSZE HASŁO
Na czjm polega aktualność encyklik społecznych?
„Świat" chce odnowy. Różne kierunki —
liberalizm, socjalizm, komunizm i katolicyzm
społeczny dążą do naprawy stosunków społecznogospodarczych.
Wśród katolików wielu kra
jów, gdzie komunizm jest albo u władzy, albo
dobija się do władzy, wytwarza się kompleks
niższości wobec nauki społecznej Kościoła,
zawartej w encyklikach społecznych papieży,
głównie w „Rerum Novarum" Leona XIII
(1891) i „Quadragesimo Anno,” Piusa XI.
Katolicy ci twierdzą, że wskazania encyklik
są już nieaktualne, rezygnują Więc z prób wal-

ki o chrześcijański ustrój i przyjmują jako
pewnik powszechne zwycięstwo komunizmu.
Grupy takie istnieją przede wszystkim we
Francji (grupa E. Mounier'a przy „Esprit")
i w Polsce.
W poprzednim numerze Życia
mgr
W. Soroka wskazał na nieprzedawnioną ak
tualność encyklik papieskich. Z kolei mówi
o naczelnej zasadzie społeczno-gospodarczej
papieży, jaką jest ustrój na miarę pełnego
człowieka i każdego człowieka, a więc
o chrześcijańskim humanizmie.

1B
Konsekwencją tej prostej prawdy są
Zwrócę uwagę tylko na kilka jej
elementów, moim zdaniem najważniej dwie zasady podkreślone przez pa
szych, a grupujących się w dwu płasz pieży.
Pierwszą jest to, że jak czyny czło
czyznach: 1) w płaszczyźnie myśli,
2) w płaszczyźnie organizacji i działa wieka, tak również każda działalność
społeczeństw — a więc także gospo
nia.
Myślą encyklik społecznych aktual darcza, musi podlegać ocenie moral
ną w dalszym ciągu jest: 1) wskaza nej.
Po okresie protestów i sporów, któ
nie na pełnego człowieka, jako na
miarę ustroju; 2) trafna ocena współ re ta zasada wzbudziła, dziś zwycięża
czesnych prądów społeczno-gospodar ona stanowczo i upowszechnia się.
czych i światopoglądowych; 3) po Angielski socjalista R. H. Tawney i to
szukiwanie gwarancji dla humanistycz bynajmniej nie w oparciu o encykliki
dochodzi do przekonania w swej książ
nego rozwiązania ustrojowego.
Ukazanie się encyklik społecznych ce: Religion and the Rise of Capitajest związane z kryzysem świata kapi lism, („Religia i powstanie kapita
talistycznego, który doprowadził do lizmu”), iż „życie gospodarcze nie
wielu niesprawiedliwości i do ucisku jest jakąś dziedziną autonomiczną, kie
mas pracujących.
Długi wysiłek i rującą się tylko swoimi własnymi pra
walka o sprawiedliwość grupowała już wami, lecz, że powinno być poddane
kilka dziesiątków lat, zarówno socja regulatorowi natury moralnej.”
Poglądy autora są wyrazem prze
listów, jak i katolików, dookoła myśli
konań większości jego współrodaków.
o konieczności reform.
W atmosferze lat 1891 — było To jego stwierdzenie polscy socjaliści
powszechne przekonanie, „że wielkie notują także jako „jedyną zasadę
(„Robotnik Polski” rok
reformy są konieczne i że szybko słuszną.”
przyjść powinny.” (Q.A. s. 56). W VIII. nr. 2, 3, s. 22). Nawet liberalni
ich projektowaniu i przeprowadza przedstawiciele indywidualistycznego
niu biorą udział liczne ośrodki, które kapitalizmu oglądają się za Bogiem
skupiły różne zamiary i najróżnorod i Jego prawem moralnym, czego jesteś
my świadkami, obserwując dzisiejszy
niejsze poglądy.
Główną myślą papieży, rzuconą na świat amerykański.
Drugą zasadą, płynącą z przy
szalę tych reformistycznych dążności,
jest wskazanie człowieka, jako celu jęcia człowieka jako miary porządku
urządzeń społecznych i ustrojów. Peł na świecie — jest to, iż dążnościom
nego człowieka, z duszą i ciałem — reformistycznym w dziedzinie insty
i każdego człowieka w obrębie narodu tucji musi towarzyszyć dążenie do mo
ralnego podniesienia człowieka — i to
i w obrębie ludzkości.
Pisze Pius XI:
Nie jednego człowieka czy kilku każdego człowieka.
ludzi, członków trustu, banku czy „Aby zaś utrwalić to, co Leon XIII
szczęśliwie zaczął =- aby wykończyć
spółki.
Nie człowieka jednej klasy, czy ko to, co zostawił do zrobienia, — aby
terii lub partii. Nie człowieka z pra wreszcie ludzkości przysporzyć jeszcze
wem do zysku, czy człowieka — na obfitszych i pełniejszych korzyści, —
rzędzie praw ekonomiczno-socjologicz dwie przede wszystkim rzeczy są ko
nych. Nie człowieka — członka jed nieczne: reforma urządzeń i naprawa
nego tylko narodu.
Lecz każdego obyczajów.” (s. 78-9).
Żądanie naprawy obyczajów jest ob
człowieka z prawem do ludzkiego ży
cia i do realizacji swego powołania jawem trzeźwości dogmatycznej w oce
wiecznego i doczesnego. Człowieka, nie natury człowieka i jest wynikiem
który ma prawo do takich warunków dwutysiącletniego doświadczenia Koś
gospodarczych i społecznych, które cioła. Na nic się przyda tworzenie'
mu umożliwią i ułatwią troskę o war instytucji sejmów, jeśli one miałyby
tości moralne i myśli o Bogu oraz służyć tylko, dajmy na to — jako
zdobycie możliwości do osiągnięcia okazja panom posłom do kradzieży
srebrnych łyżek z bufetu sejmowego.
szczęścia ziemskiego.
Jakże dobrze, ale za jak tragiczną Jeśli życie zbiorowe będzie zmierzało
cenę — zrozumiał tę prawdę choćby do ustabilizowania się na zasadach
przywódca francuskich socjalistów wzajemnego oszustwa, kłamstwa, wy
Blum, domagający się urządzeń zbio grywania słabości drugiego, egoizmu
rowych „na miarę człowieka.” (Tytuł i zysku osobistego — to z konieczności
zmierza do wyłonienia z siebie dykta
jego książki).
WYDAWNICTWA KATOLICKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

17, Penywern Rd — London S.W.5.
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tora opartego o siłę — jako ostatnią
szansę ratunku przed kompletnym roz
kładem.
Uniwersalny humanizm płynący z
encyklik papieskich jako miara war
tości prób reformistycznych i wizji
przyszłego ustroju, jest dziś bardzo
aktualny.
Jako hasło upowszechnił
się znacznie, wywiera wpływ prawie
magnetyczny. Dziś wszystkie ideolo
gie wydzierają sobie humanizm na
wzajem i głoszą jako wyłączną włas
ność swego kierunku. Obserwowałem
w Polsce, że krajowi komuniści ni
czego nie umieją mu przeciwstawić.
W dyskusji sprowokowanej przez nich
z przedstawicielami katolicyzmu, przyj
mowali teoretycznie zasady humanizmu
za platformę rzekomo jednoczącą ko

munistów z katolikami. Jest to już
oczywiście objaw fałszowania jego treś
ci, to też jasno należy zdać sobie spra
wę z tego, iż upowszechnienie brzmie
nia i hasła może być nie objawem
upowszechniania się tej samej treści
pojęcia, lecz raczej zjawiskiem dość
często fałszu, zmierzającego do utrud
niania zwycięstwa prawdzie. Huma
nizm ten jednak obejmujący wszyst
kich ludzi, wiążący człowieka z Bo
giem — musi być niewątpliwie wymia
rem rodzącego się porządku, ale to
zależy jeszcze także od naszego wy
siłku.
Mgr. Wacław

SOROKA

Belgia.

RODZINA W RADIO I FILMIE
Jak już podawaliśmy w numerze 6-tym
ŻYCIA, ks. Peyton, przeprowadził w Amery
ce na ogromną skalę zakrojoną akcję radiową
za propagandą modlitwy rodzinnej, a przede
wszystkim różańca. Do akcji tej udało mu się
wciągnąć szereg gwiazd Hollywood’u.
W tych dniach ks. Peyton przybywa do
Anglii.
Z tego powodu prasa przytacza następujące
dalsze szczegóły o nim i jego działalności.
Ks. Patryk Peyton dawny górnik irlandzki,
jeszcze parę lat temu umierał na suchoty.
Działo się to na uniwersytecie w No
tre Dame w Indiana gdzie gotował się do kap
łaństwa. Zapadł na galopujące suchoty, pluł
krwią. Gdy nic można było dokonać operacji
w inny sposób postanowiono wyjąć mu żebro.
Odwiedził go jakiś stary ksiądz. „Czemu
nie prosisz Matki Bożej, by cię uzdrowiła?” —
zapytał. „Owszem — odpowiedział kleryk —
i sądzę, że ta operacja to z Jej ręki.” „Cóż
znowu — mówi kapłan. — Ona potrafi lepiej
cię uleczyć niż przez łamanie żebra. Jest nie
wiastą i lubi, by do niej mówiono, więc mów,
człowiecze, mów do Niej!”
Peyton mówił do Niej tej nocy. W parę
dni potem udał się na prześwietlenie. Ani
śladu suchot.
Uzdrowiony chciał uczynić coś wzamian dla
Niepokalanej. Ślubował, że poświęci swe ży
cie, by skłonić 10 milionów rodzin amerykań
skich do codziennego odmawiana różańca.
Odtąd „coś” prowadziło go za rękę, jakby
cudownie. Przełożeni wysłali młodego księ
dza do Nowego Jorku. Dzwoni do Hollywood.
Przy telefonie wybitny operator filmowy Being.

„Chciałem, by pan coś zrobił dla Matki Bo
żej.” Rozmówca był czymś zajęty, ale zgadza
się na przedłożony projekt. Wkrótce usługi
swe zaofiarowuje dobrowolnie także kard. Spellmann. Jakieś zakonnice wystarały się dla
ks. Peyton’a o bilet i miejsce w Los Angeles.
I oto nasz ksiądz głosi kazanie w kościele,
uczęszczanym przez gwiazdy filmowe.
Po
mszy zgłaszają się one do kaznodziei, przyj
mują propozycję — stworzą „Teatr Rodziny,”
serię przedstawień dramatycznych przez radio,
które będą szerzyć ideę różańcowej modlitwy
rodzinnej i zdrowe zasady chrześcijańskie.
Zgłaszają się najlepsi pisarze, muzycy, fil
mowcy i inni, nawet niekatolicy. Słynny Pedro
de Cordoba porzuca dotychczasową pracę dla
ks. Peyton’a. Każdego wieczoru z żoną i sześ
ciorgiem dzieci klęka, by odmówić różaniec
rodzinny. Trzysta radiostacji amerykańskich
nadaje co czwartek, od 13-go lutego b. r.
program rodzinny ks. Peyton’a, a miliony
słuchają.
Przypomina się księdzu Peyton ubożuchny
dom rodzinny w Irlandii. Po kolacji każdego
wieczora klękała do różańca cała rodzina:
ojciec, matka i dziewięcioro dzieci. Gdy byli'
goście, klękali razem z nimi. Patryk pracował
wtedy na roli i ani myślał o kapłaństwie. Wy
jechał do Ameryki, by poznać życie, został
górnikiem, a wkrótce... kapłanem.

Dopiero później dowiedział się, że matka
ofiarowała swe życie Bogu, by dwaj jej syno
wie zostali księżmi. Umarła w dniu ich świę
ceń. Dziś na przykładzie jej życia rodzinnego
odradza rodzinę amerykańską jej syn, Patryk.

KRÓL PEDRO IV U PAPIEŻA...
Spośród niezliczonej ilości najrozmaitszych
pielgrzymek, jakie w ciągu wieków przekra
czały progi Bazyliki św. Piotra — jedną z
najbardziej charakterystycznych była nie
wątpliwie wielka „pielgrzymka ludów por
tugalskiego imperium kolonialnego,” która
przybyła do Rzymu na kanonizację portu
galskiego misjonarza. Jezuity św. Jana de
Britto.
W skład pielgrzymki wchodziło 700 kolo
rowych przedstawicieli krajów zamorskich,
w tej liczbie kilkunastu książąt, dwóch po
słów do parlamentu hindostańskiego, trzech
afrykańskich możnowładców oraz wielu du
chownych, świeckich i zakonników.
Największą sensację wzbudzał jednak król
murzyński z Kongo „jego królewska mość

Wyjątek z listu do ŻYCIA

„Trzeba, by „ŻYCIE" stałofsię pismem, do
CHRZEŚCIJAŃSKI USTRÓJ SPOŁECZNY (Encykliki: Leona XIII Rerum novarum, , którego przyzwyczają się jak najszersze rze
cze tych, co teraz licznie odpływają ze zgru
oraz Piusa XI Quadragesimo anno, ze wstępem i obszernym komentarzem). Str. 96.
powań polskich do środowiska nieraz całCena : 3/.> kowicie brytyjskiego: — wielka ilość młoENCYKLIKA O CHRZEŚCIJAŃSKIM WYCHOWANIU MŁODZIEŻY. (Ency- [dych żołnierzy, podatnych na wpływy ob
klika Piusa XI, ze wstępem). Str. 40.
cego środowiska, a już dziś nie dalekich od
Cena : 2/6.
•indyferentyzmu.
ENCYKLIKA O MAŁŻEŃSTWIE CHRZEŚCIJAŃSKIM. List okólny Plusa XI z » Zarówno więc język, jak przede wszystkim
[treść pisma musiałaby być pociągająca dla
komentarzem i przedmową. Str.72.
»tych właśnie szerokich rzesz. Osiągnąć to
Cena : 3/-.
[można tylko przez objęcie artykułami, kro
ENCYKLIKA O KOŚCIELE. Encyklika „Mystici Corporis” Papieża Piusa XII z dn. tnika i felietonami życia codziennego; bolą
29 czerwca 1943 roku, zaopatrzona komentarzem. Str. 96.
czek PKPR, wydarzeń politycznych, itp. Nie
Cena : 3/-.
[tylko poruszanie tematów, których w innych
Encyklika „O kościele Ruskim — 350-lecie Unji Brzeskiej” (Orientalis Omnes Ecclesias — (pismach brak, ale także katolickie oświet
lenie spraw omawianych w innych pismach,
1945), Papież Pius XII. Przekład polski. Str.
»spraw bieżących, powinno by, skromnym
Cena : 1/6.
'moim zdaniem, stanowić jeden z działów
'„ŻYCIA.”

Don Pedro IV,” którego nie można było
przekonać, że udając się do Bazyliki św.
Piotra na uroczystość kanonizacji, powinien
zostawić w domu swój dar dla Ojca świętego:—
dwa olbrzymie kły słonia.
Dopiero dzięki perswazjom przyjaciół- mi
sjonarzy, Don Pedro IV ustąpił, pod warun
kiem jednak, że w czasie jego nieobecności
skarb będzie przechowywany na terenie Mia
sta Watykańskiego w wartowni papieskiej
gwardii.

W przeddzień wspólnego posłuchania w
Watykanie, król Pedro oświadczył prasie:
—Jestem dumny, gdyż pierwszy z mego ro
du ujrzę Papieża, choć ród ten sięga zamierzch
łej epoki faraonów.
(L)

Żadne spośród powodzi pism polskich w
W. Brytanii nie ma odwagi także występo
wać dostatecznie ostro przeciwko takim czy
innym świństewkom życia polskiego na ob
czyźnie, ani dość odważnie wskazywać na
niektóre raczej cyniczne postępki naszych
gospodarzy w sprawach zatrudnienia żoł
nierzy.
Zdaję sobie sprawę z tego, że to wszystko
znacznie powiększyć musiałoby i pracę re
dakcji i objętość pisma, albo groziłoby ob
cięciem dotychczasowej treści, czego także
byłoby szkoda. Może choćby częstsze uży
cie mniejszego druku byłoby jednak pewnym
ułatwieniem?
Ostatecznie zresztą to już
do mnie nie należy. Wydaje mi się tylko, że
warto by te uzupełnienia przeprowadzić.
Życząc takiego rozwoju tygodnika, który
by pozwolił podwoić normalną wielkość i
przez to najlepiej zaprowadzić takie, jak po
zwalam sobie sugerować, zmiany, pozostaję
z należytym poważaniem” Z. K-i.

ŻYCIE
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DZIEŁEM,!) które zjednało Goślickiemu imię w nauce, była książka pod
tytułem „De Optimo senatore,” o
doskonałym Senatorze, wydana w We
necji w r. 1568. Jest to traktat tak
zwanej polityki ogólnej. Ukazał się
u końca studiów autora, będącego już
w dojrzałym wieku nadchodzącej czter
dziestki, w przededniu powrotu do
kraju, niby wstęp teoretyczny do dzia
łalności publicznej, której miał się
odtąd przez długie lata wyłącznie po
święcić.
O powodzeniu dzieła świadczy, że
jego drugie wydanie ukazało się w
Bazylei w roku 1593; że — według
świadectwa Krzysztofa Warszewskie
go, wielkiego pisarza politycznego,
dyplomaty i bywalca w obcych kra
jach, świadectwa wydanego w publi
kacji z roku 1600, a więc jeszcze za
życia Goślickiego, „żadna książka w
Anglii nie przechodziła z rąk do rąk
chętniej, niż ta”; że i dziś łatwo ją
znaleźć w większych bibliotekach za
granicznych; że była trzykrotnie wy
dana po łacinie w Anglii i dwukrotnie
konfiskowana przez władzę, jako „re
wolucyjna”; że była tłumaczona na
język angielski po raz pierwszy w ro
ku 1607, w postaci okrojonej specjal
nie w druku republikańskim; po raz
wtóry w roku 1733 w Londynie przez
Oldiswortha w pełnym tekście pod ty
tułem „The accomplished Senator”
i w pięknej wydana formie. Znalazła
też echo w literaturze francuskiej u
L’abbe de Burłe Real de Curban, w
jego obszernej Historii myśli poli
tycznej (w. XVIII).
Po powrocie ze studiów, Goślicki,
wciągnięty w wir życia państwowego,
nie ma najwidoczniej czasu na konty
nuowanie pracy teoretycznej. Drugie
wydanie „Doskonałego Senatora” nie
zawiera żadnych zmian ani uzupeł
nień, mimo, że się ukazało w 25 lat
po pierwszym. Dwie publikacje z tego
okresu i mianowicie: „Mowa od Du
chowieństwa Koronnego na Sejmie
Warszawskim do Króla Jmci,” Poz
nań 1585, oraz „Witanie... Króla
Jegom. Zygmunta 111-go w polu przed
miastem Kazimierzem 1587 roku” —
są przemówieniami okolicznościowy
mi w związku z publiczną działalnoś
cią ich autora. Że jednak nie opuściło
go i w tej epoce życia upodobanie do
zagadnień naukowych, widać to z
pozostałego po nim rękopisu pod ty
tułem „De haereticis discursus,” roz
prawa o heretykach.
Rozległa działalność praktyczna Goś
lickiego pozostawiła liczne ślady w
archiwach polskich oraz zagranicz
nych w postaci korespondencji i róż
nych aktów publicznych.
METODA Goślickiego, która za
pewniła jego dziełu wielkie wzięcie,
nie jest ani wyłącznie oderwaną, spe
kulacyjną, ani też jedynie obserwacyj
ną, doświadczalną. Według własnych
słów autora szedł on drogą „złotego
środka,” jako zawierającą doskonałość
każdej rzeczy i łączył historię z filozo
fią. Atoli i filozofia nie jest tu ujęta
w sensie starożytnej kontemplacji, czy
niącej jednostkę szczęśliwą indywidu
alnie, lecz polega na działalności szla
chetnej, niosącej pomyślność państwu,
pożytek obywatelom. Pośrednim po
winien być rodzaj ludzi, powołanych
do spraw państwowych; o tyle tylko
można ich szukać między znawcami
filozofii, o ile ci zdolni są do rządzenia
państwem.
PODSTAWY FILOZOFICZNE systematu Goślickiego oparte są na za
sadach chrześcijańskich. Z Boga, jako
rozumu doskonałego, wiecznego i nie
zmiennego, wypływają wieczne i nie
zmienne prawa wszystkich tworów,
a więc i najdoskonalszego z nich —
człowieka; normy jego państw i rzą
dów, inaczej — ich natura. Zawdzię
czając swój początek Stwórcy, ludzie
powinni z Niego wyprowadzać wszel
kie prawa, pamiętając, że świat rzą
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Odróżnione w ten sposób trzy kie
runki władzy państwowej otrzymują
szczegółowe rozwinięcie, przy czym
zwraca uwagę podniesienie z nacis
kiem konieczności przestrzegania pra
worządności przez władzę państwową,
wbrew zasadzie rzymskiej, że „wola
zwierzchnika jest najwyższą ustawą,”
podniesionej następnie przez Bodinusa
do godności teorii o „Władzy, niezwiązanej prawem.”
Za najpożądańszą formę ustroju pań
stwowego Goślicki gotów był uznać
Demokrację praworządną, gdyż w niej
każdy jest zarazem poddanym prawa
i jego władcą. Przykład takiego ustroju widział w Szwajcarii. Obawy i
zastrzeżenia budzi w nim tylko cha
rakter środowiska, piastującego w de
mokracjach władzę, mianowicie ludu,
który według niego, a w ślad za opi
nią autorów greckich, ulega łatwo de
magogom, siejącym w państwie nie
pokój pod pozorem obrony wolności.
Przy charakterystyce form ustrojo
wych zasługuje na uwagę słuszna opi
nia Goślickiego, że oceniać je należy
nie absolutnie, lecz w związku ze śro
dowiskiem, w którym występują i któ
rego właściwościom oraz tradycjom
mogą odpowiadać, bądź przeczyć.

dzi się wolą i mądrością nie człowie stępstwom, niż na ich karanie. „Któż
ka, lecz nieśmiertelnego Boga. Rozum bowiem, konkluduje polski rzecznik
owo ogniwo między Istotą nieśmiertel pedagogiki prawno-społecznej w XVI
ną i śmiertelną, jest tej ostatniej naj wieku, nie będzie wołał, dostarczyw
doskonalszym składnikiem, dzięki nie szy żywności, usunąć raczej wśród nęmu bowiem człowiek poznaje Boga, dzarzów przyczynę kradzieży, niż sto
odróżnia dobre od złego, praktykuje sować karę główną za częste nadwycnotę.
rężania własności.”
ETYKA Goślickiego, czyli jego na
Zadaniem prawa jest uczynić oby
uka o cnocie, opiera się na zrębie te- wateli dobrymi, a zatem szczęśliwy
oryj Platona, Arystotelesa i Cicerona„ mi; zdolnymi odróżniać zacne od ha
ujętych jednak w duchu Chrystianizmu. niebnego, sprawiedliwe od niesprawied
Celem życia jest dobro, przez które liwego.
należy rozumieć szczęście człowieka.
POLITYKA naszego autora zwraca
Źródłem cnoty jest prawy rozum, na siebie przede wszystkim uwagę
sprowadzający się do Boga; pojęcie określeniem państwa, jako organizacji
zaś jej zawiera w sobie dwa konieczne mieszkańców grodu (— ordo quidam
składniki: usposobienie oraz trwałe urbem incolentium).
ćwiczenie. Podobnie jak inni współ
Definicja ta jest dla prawnika pod
cześni pisarze polscy: Orzechowski, względem technicznym wzorem lapi
Frycz, Wolan, uczy i Goślicki demo darności i precyzji. Jej zaś treść ujmu
kratycznie, że dziedziczność cnót czę je trafnie trzy istotne składniki pań
sto zawodzi, że z przyrodzonego uspo stwa: terytorium, ludność oraz po
sobienia nikt nie może stać się dob rządek prawny, czyli władzę. Pomija
rym; że, mówiąc słowami Cicerona, natomiast zdyskredytowany przez nau
natura dała nam tylko iskierki, czy kę nowoczesną, zmienny element ce
niące nas zdolnymi do zrozumienia lu, która to więc zasługa winna być
cnót, lecz do ich udoskonalenia nie przypisana Goślickiemu, nie zaś, jak
Stosunek Państwa do Kościoła ujmu
zbędne są: ćwiczenie oraz wprawa.
się utarło, późniejszemu od niego au je Goślicki jako stosunek dwóch rów
Odrzucając sokratyczne, intelektua- torowi francuskiemu, Bodinusowi (Jean noległych porządków, przy czym ten
drugi jest wyłącznie powołany do sta
listyczne ujęcie cnoty, według którego Bodin).
jest ona wyłącznie dziełem myślącego
Wymienione trzy składniki państwa nowienia w kwestiach wiary, ze wzglę
rozumu, jest wiedzą, Goślicki, w myśl otrzymują dalsze rozwinięcie szczegó du zaś na swoje pochodzenie wymaga
zasady chrystianizmu, iż nie słucha łowe. Tak więc terytorium rozważane od obywatela zupełnego poddania mu
cze Zakonu sprawiedliwymi są u Boga, jest jako kraina (regio). Uprawnienia się.
ale którzy Zakon czynią, głosi, że ludności zostają sprowadzone do wol
Nie ograniczając się do badania
cnota „nie jest władczynią życia sa ności i równości w granicach prawa, stosunków historycznych, Goślicki po
motnego i bezczynnego, lecz miłuje któremu posłuch jest obowiązkiem, stawił sobie za cel utworzenie projektu
trud, rada jest niebezpieczeństwom ”. ędpowiednikiem powyższych upraw Państwa Idealnego. Ustrój jego ma
Wszystkie poszczególne cnoty ob nień. Wolność, nie miarkowana pra być mieszany, składając się z trzech
racają się około czterech kardynalnych: wem, pobłaża swawoli złych ludzi. czynników: króla, senatu, narodu.
roztropności, męstwa, wstrzemięźliwoś Konkretnymi przejawami wolności
Każdy z nich, oddzielnie wzięty,
ci i sprawiedliwości.
prawnej są: prawa do piastowania uzagrażałby
wpadnięciem w swój bie
Nauka o tej ostatniej zasługuje na rzędów państwowych, do tworzenia
gun
ujemny:
król — w tyranię jedno
szczególną uwagę.
ustaw i naprawy ich; swobody opi
osobową,
senat
— w wieloosobową,
Ponieważ sprawiedliwość zakazuje nii, nietykalności osobistej i majątko
czynów i myśli przeciwko naturze, wej; legalności ustanawiania podatków naród — w powszechną.
W państwie idealnym senat, zajmu
Bogu i ludziom, stąd i podział jej jest i powoływania władz; prawnej odpo
trojaki.
Naturalna oznacza rozlane wiedzialności urzędów; zabezpiecze jąc miejsce środkowe między królem
w świadomości wszystkich ludzi ule nia przed bezprawiem możnych oraz i narodem, czuwa, by, z jednej stro
ganie nakazom natury; służy do po ich przemocą (De Opt. Sen. f. 41b— ny, król wskutek nadużycia władzy
nie stał się tyranem; by, z drugiej
pierania egzystencji własnej albo cu 42a).
dzej, charakteryzując w pierwszym
Ten katalog wolności obywatelskich strony, naród nie zboczył od wolności
przypadku dobrego męża, w drugim — był programem walki Narodu z Koro do samowoli i nie wpadł w anarchię.
dobrego obywatela. Boska — to od ną w Anglii, a następnie w Polsce2); Stąd wielkie znaczenie „Doskonałego
czuwany przez wszystkich ludzi obo Z dziejów też tych krajów został przez Senatora,” od którego też rozpoczyna
się tytuł głównego dzieła Goślickiego.
wiązek poznawania, czczenia i miło Goślickiego odtworzony.
wania Boga; jest ona podstawą mi
Równość wobec prawa winna
Kandydaci na to stanowisko po
stycznego związku społecznego, łą istnieć jednakowo dla wszystkich, bez winni wyróżniać się mądrością, roz
czącego ludzi z Bogiem; posiada po żadnego względu na osobę; natomiast tropnością i szlachetnością oraz po
zytywne źródło w Objawieniu obydwu równość wobec zasług ma po siadać głęboką wiedzę z zakresu poli
Testamentów. Cywilna — sprowadza legać na oddawaniu każdemu tego, co tyki, prawa, administracji państwowej,
się do spraw państwowych; lubo bie- mu się w szczególności, dla osobistej znajomości natury ludzi i środków
rze swój początek w sprawiedliwości cnoty, w zakresie odznaczeń, godności oddziaływania na ich pobudki, wycho
naturalnej, jest jednak wiedzą wyma i sławy należy (suum cuique).
wania młodzieży, wreszcie — nauki o
gającą, oprócz darów natury, również
Podnosi też Goślicki za wzorem pi Bogu i wierze.
wyćwiczenia w cnotach i w naukach. sarzy starożytnych, a również i pol
W ZAKOŃCZENIU rozważań ni
Wysoki poziom teorii moralnej Goś skich XVI wieku, znaczenie jedności
niejszych
stwierdzić należy, że biskup
lickiego znalazł w 165 lat później, w obywatelskiej dla państwa. Z uwagi
Wawrzyniec
Goślicki był mężem nie
roku 1733, następującą ocenę u jego na nią poleca, podobnie jak i Frycz,
tłumacza angielskiego, członka naro nie lekceważyć warstwy pracującej, pospolitego talentu, rozległej erudycji
du, który wydał Hobbes’a i Locke’a: albowiem pozbawienie „plebejuszów” oraz wyjątkowego charakteru. Pozo
„w swym systemie etyki daje on wzór wszelkiego udziału w honorach i na stawił też po sobie nie tylko pamięć
o wiele lepszy i prawdziwszy (a much grodach nie sprzyja wytworzeniu jed trudów życia politycznego, ale rów
nież dzieło naukowe o treści bogatej
better and morę genuine oryginał) od ności wśród obywateli.
spotykanych w pracach autorów póź
Środkiem, znakomicie ułatwiającym i głębokiej, przedstawiające wybitny
niejszych” (Preface XXV).
jej osiągnięcie, jest miłość Ojczyzny, pomnik polskiego humanizmu, bo od
DIKEOLOGIA Goślickiego, zgod owej „wielkiej spójni dusz naszych.” dające znakomicie wszystkie dodatnie
nie z podstawami filozoficznymi tego Ojczyzna ustanawia pierwsze po Bo cechy tego kierunku. Był, rzec można,
autora, ujmuje istotę prawa jako ro gu obowiązki miłości i wiary; miłość owym „Doskonałym Senatorem,” któ
zum najwyższy. Ponieważ zaś rozu jej, jeżeli jest połączona z roztropnoś remu na przełomie studiów i praktyki
mem tym jest Bóg, przeto posłuszeń cią czyni zgodę wśród obywateli. główny swój utwór poświęcił.
stwo prawu zostaje utożsamione z po Nauka o zjednoczeniu obywateli przez
Dlatego to odnieść do niego można
słuszeństwem Bogu. W konsekwencji spoiną miłość dla Ojczyzny jest u po próbie półczwarta wieku słowa, na
więc odrzuca Goślicki rzymską, po Goślickiego przejawem myśli nowo jednej z kart jego traktatu wypisane:
gańską ideę o wyższości władcy nad czesnej oparcia państwa na idei naro
Dobrego imienia owoców nie spoży
prawem. Zastępuje ją zasadą podpo dowej.
wamy sami', SŁAWI NAS — PO
rządkowania władcy, prawu.
Trzeci składnik państwa, władza, TOMNOŚĆ.
Od ustaw żąda się, by wyrażały otrzymuje, zgodnie z podziałem arysE. JARRA
miłość ojcowską, nie zaś groźby tyra totelesowskim,i u Goślickiego 3 zada
na; by były przystosowywane do oby nia, sformułowane przezeń jako: „za
1) Patrz nr. 7 ŻYCIA,
czajów państwa oraz uwzględniały po rządzanie grodów wskazówkami, u2) Lecz w Polsce został znacznie wcześ
budki czynów obywateli, by więcej twierdzanie ich ustawami, poprawia niej zrealizowany, choć ograniczony tylko
zwracały uwagi na zapobieganie prze nie sądami.”
do jednej warstwy. (Red.).
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KRONIKI
WATYKAN
„TRYLOGIA ŚWIĘTOŚCI.” Jak już
częściowo podawaliśmy, w niedzielę 22 czerw
ca, Papież Pius XII dokonał uroczystej ka
nonizacji trzech nowych świętych: Jana de
Britto (Portugalczyka), Bernardino Realino
(Włocha) i św. Giuseppe Cafasso' (Włocha).
Poniżej podajemy w skróceniu ich życiorysy.
Św. JAN DE BRITTO urodził się w roku
1647 w Lizbonie.
Od wczesnej młodości
przyszły męczennik okazywał powołanie do
stanu duchownego, mimo, że otwierała się
przed nim, jako synem wice-króla, droga
dostojeństw i zaszczytów.- Mając lat 15,
młody de Britto, wstępuje do zakonu Towa
rzystwa Jezusowego i po dłuższym okresie
studiów, otrzymawszy święcenia kapłańskie,
wyjeżdża w roku 1673 do Indii, jako misjo
narz.
Przez 20 lat szerzy wiarę chrześcijańską
pośród dzikich plemion na obszarze królewstwa Madura. O zasługach, jakie na tym
polu położył może świadczyć m. in. rzadki
w dziejach misjonarstwa fakt, że pewnego
razu nawrócił w ciągu 10 dni przeszło 12 ty
sięcy pogan.
Prześladowany przez sekty
braminów, więziony i torturowany, nieustra
szony sługa Boży, spełnia aż do końca swe
apostolstwo misyjne i ginie śmiercią męczeń
ską w roku 1693, przeżywszy 45 lat. Na
mieczu, którym został ścięty pokazują po
dziś dzień ślady jego krwi. Miecz ten, prze
chowywany, jako relikwia, znajduje się w
kościele O. O. Jezuitów w Lizbonie.
*
Drugim świętym, wzniesionym na ołtarze
w dniu 22 czerwca, jest św. BERNARDINO
REALINO, nowy patron miasta Lecce, w
południowych Włoszech. Był on uosobieniem
chrześcijańskich cnót: dobroci, pokory, mi
łości bliźniego i ofiarnego poświęcenia. Uro
dzony w roku 1530 w Capri (prow. Emilia)
św. Bernardyn Realino rozpoczyna wcześnie
studia prawnicze i wkrótce zostaje obrany
burmistrzem miasta Felizzano pod Alek
sandrią (Piemont). Ale życie świeckie i wy
pełnianie obywatelskich obowiązków nie za
spokoiły jego duchowych potrzeb. To też
pewnego dnia burmistrz Realino składa
swój urząd w inne ręce, przyjmuje święcenia
kapłańskie i jako posłuszny członek Zakonu
Towarzystwa Jezusowego udaje się w roku
1574 do Lecce, aby tam poświęcić się wyłącz
nie służbie Bożej i krzewieniu miłosierdzia.
Odtąd św. Bernardyn Realino nie zaznaje
chwili spoczynku. Buduje kościoły i klasz
tory, zakłada szpitale, wspomaga biedną
ludność, broni słabych przed ciemiężcami.
Postać jego staje się w mieście i w okolicy
symbolem dobroci, wzbudzającym otuchę
nadzieję. Gdy w roku 1616, złożony śmier
telną chorobą dogorywa w skromnej celi
klasztoru Jezuitów, burmistrz i radni miasta
Lecce padają przed nim na kolana, błagając,
by także po śmierci roztaczał swą opiekę
nad miastem i jego ludnością.
*
Potrójną uroczystość zamknęła kanonizacja
św. GIUSEPPE CAFASSO (1811—1860),
kapłana i wyznawcy, który jako długoletni
rektor Wyższego konwiktu duchownego w
Turynie oddał swe życie pracy nad kształto
waniem młodego pokolenia kapłanów. „Był
on perłą włoskiego kleru” — powiedział
kardynał Salotti.
Jeszcze wymowniejsze
świadectwo o cnotach św. Józefa Cafasso
złożył przed laty jeden spośród wielu jego
uczniów — św. Jan Bosco, założyciel Zgroma
dzenia Salezjanów. „Z wzruszeniem i czcią —
pisał wówczas Don Bosco — wspominam
świetlaną postać mego mistrza,” był on na
tchnionym sternikiem naszych dusz i umy
słów.”
*

Uroczystość trzech kanonizacji zgromadzi
ła w bazylice św. Piotra niezliczone rzesze
wiernych.
Na trybunach, wzniesionych w
pobliżu wielkiego ołtarza byli obecni: człon
kowie rządu z wice premierem Einaudi
na
czele
oraz
korpus
dyplomatycz
ny, akredytowany przy Stolicy Apostolskiej.
Opodal, na jasnym tle komż i dominikańskich
habitów, odcinała się barwna pielgrzymka
portugalska, w skład której weszli także
przedstawiciele rozmaitych ras z portugal
skich kolonii i czarny król Konga. Główną
i boczne nawy wypełniły po brzegi pielgrzym
ki włoskie, delegacje zakonów, organizacje
katolickie i ci wszyscy, którym udało się
zawczasu pozajmować niezarezerwowane miej
sca. Reszta — wielotysięczny tłum Rzymian,
ludności zamiejscowej i cudzoziemców — po
przestała na wysłuchaniu Mszy św. i opisu
ceremonii z głośników, ustawionych na placu
św. Piotra. (L)

ODZNACZENIA
Znany filozof neotomista Jacques Mari
tain, ambasador francuski, oraz p. Kazimierz
Papee, ambasador polski przy Watykanie
zostali odznaczeni przez Papieża w dniu
jego imienin jednym z najwyższych odzna
czeń papieskich, mianowicie Wielkim Krzy
żem Orderu Piusa IX. Odznaczenie to zosta
ło również przyznane ambasadorom Brazylii,
Ekwadoru i San Domingo.
Ministrowie
pełnomocni Anglii, Finlandii, Litwy i Ho
landii otrzymali od Papieża Wielki Krzyż
Św. Grzegorza Wielkiego.
(W)
BŁOGOSŁAWI MOTOCYKLI
STÓW
Ojciec Święty publicznie udzielił błogosła
wieństwa 100 motocyklistom, przed startem
do wyścigów. Ceremonia ta odbyła się na
Placu Św. Piotra w Mieście Watykańskim
w jedną z ubiegłych niedziel wśród ogłusza
jącego warkotu motorów.
Ojciec św. ukazywał się trzykrotnie w ok
nie prywatnej biblioteki, wychodzącym na
plac, gdzie zebrali się zawodnicy, by złożyć
Mu swój hołd i otrzymać błogosławieństwo.
Gdy Papież, odziany w białe szaty, poja
wiał się w otwartym oknie, motocykliści za
puszczali z nieopisanym hukiem swoje mo
tory, wywołując tym serdeczny uśmiech na
Jego twarzy. Wrzaskliwe motory z zawodni
kami w okularach i Chełmach stanowiły
dziwny kontrast z majestatem potężnej ko
lumnady Berniniego. (W).
PAPIEŻ

POLSKA

Arcybiskup Poznania, Ks. W. Dymek na
nowo powołał do życia Wyższą Szkołę Spo
łeczną, która istniała już przed wojną. Jej
b. dyrektor ś.p. ks. dr. E. Kozłowski został za
męczony przez Niemców w Dachau. Szkoła
obejmuje 3-letnią systematyczną naukę, na
poziomie uniwersyteckim, dla kleryków i
świeckich, którzy zamierzają się poświęcić
pracy wśród robotników i chłopów dla sze
rzenia katolickiej doktryny społecznej. Ciało
pedagogiczne składa się z księży i profesorów
świeckich, wśród których z radością czyta
my nazwisko dra Mariana Wachowskiego.

AFRYKA

POŁUDNIOWA

ny i to nie tylko Francuzów lecz i Polaków,
jeńców i innych, znajdujących się we Francji
bez środków do życia 104.615 paczek z żyw
nością, lekarstwami, obuwiem, ubraniem,
kocami etc. Pomoc objęła 1.852 miasta i
2.399 parafii.
Skorzystało z niej dotąd 5 milionów osób,
a podkreśla się, że to dopiero początek dzia
łalności, którą amerykańscy katolicy pragną
objąć nędzę wszelkiego rodzaju.

KANADA
„Handel niewolnicami”
Niedawno obiegła prasę emigracyjną w
Wielkiej Brytanii wiadomość o pewnym
„dobroczyńcy” z Kanady, który zaangażo
wał 100 Polek, spośród uchodźców w Niem
czech, opłacił im podróż i przywiózł do Ka
nady do pracy w swej fabryce. Okazuje się,
że sprawa zaangażowania Polek przez owego
p. Ludgera Dionne’a — tak się bowiem na
zywa ów przemysłowiec — wygląda trochę
inaczej, a w Kanadzie wywołała wielką bu
rzę. Całą tę aferę nazwano nowoczesnym
handlem niewolnicami.
Czytamy w ostatnim „Catholic Herald”:
„Sprowadzenie 100 polskich dziewcząt z
Europy do pracy w zakładach tekstylnych w
St. Georges de Beauce, Quebec, przez człon
ka parlamentu Ludgera Dionne’a wywołało
burzliwą dyskusję i spór z ugrupowaniem le
wicowym i przywódcami stronnictwa pracy.
„W obronie Dionne’a stanął „Ottawa
Journal.”
„Jest prawdą, że dziewczęta te, wszystkie
katoliczki, podpisały kontrakt pracy na dwa
lata i poniosły wszystkie koszta
podróży”, pisze dziennik
„Ale przecież zamieszkają w klasztorze,
gdzie będą miały pełną możność rozwoju.
W ciągu dwu lat napewno zrozumieją, że ich
przyszłość jest w naszym kraju.”
„Być może, że to jest niewolnictwo.
Lecz w Europie znajdują się miliony ludzi,
którzy chętnie nałożyliby takie kajdany,” —
kończy dziennik kanadyjski. I dodaje, że
rząd Kanady, legalizując przywiezienie tych
dziewcząt, wziął na siebie odpowiedzialność
za to, że będą dostatecznie wynagrodzone i
dobrze traktowane.
Dziewczęta zostały przywiezione z Nie
miec samolotami. Dwuletni kontrakt, który
je zmusza do pracy w zakładach Dionne’a
został wymuszony zarządzeniem władz UNRRA i dopiero na tej podstawie wypuszczo
no Polki z Niemiec.

Wg najnowszych statystyk ludność kato
licka Afryki Pld. liczy 682.323. W porówna
niu z rokiem ubiegłym wzrost o 19.094. Ilość
kapłanów w tym samym czasie wzrosła z 873
do 903, a liczba zakonnic z 4.796 do 4.816.
Według Catholic Directory katolicyzm do
OŚWIADCZENIE BISKUPÓW STANU
konywa stałego, choć powolnego wzrostu
QUEBEC
na tym terenie. Musi przezwyciężać liczne
uprzedzenia rasowe, ducha sekciarstwa i
Biskupi stanu Quebec wydali wspólne
wielkie różnice religijne i społeczne ludności. oświadczenie w związku z prowadzoną obec
(W całej Afryce liczna katolików wynosi 9 nie akcją na ich terenie, zmierzającą do wpro
milionów i w ciągu ostatnich 40 lat wzrosła wadzenia ustawy zezwalającej na rozwody.
przeszło jedenastokrotnie).
Fragment tego pisma brzmi: „przeciwsta
wiamy się wprowadzeniu jakiegokolwiek try
JUOSŁAWIA
bunału czy sądu dla spraw rozwodowych,
ROZPRAWA
PRZECIW
BISKUPOWI potępiamy ustawodawstwo, które by zmie
rzało do osłabienia nierozerwalności związku
STEPINACOWI
Według wiadomości otrzymanych przez małżeńskiego i które by w jakikolwiek spo
szwajcarską agencję prasową „KIPA,” Marsz. sób popierało przerwanie trwałej i nierozłącz
Tito zamierza wytoczyć powtórny proces nej więzi prawdziwego małżeństwa, oparte
arcybiskupowi Zagrzebia Stepinacowi. Pre go na prawach boskich.”
tekstem do nowego procesu są rzekome
Żydzi dziękują katolikom
stosunki arcybiskupa z chorwackimi zbrod
Na ostatnim zebraniu Kanadyjskiej Fede
niarzami wojennymi, którzy ostatnio zostali racji Żydów Polskich, dr. Samuel Skomicki
wydani przez władze krytyjskie.
złożył hołd Kościołowi Katolickiemu we
Wiadomości z Jugosławii wskazują na to, Francji za pomoc, okazaną Żydom podczas
że prześladowanie Kościoła nie ustaje.
okupacji niemieckiej i oświadczył, że tysiące
Jeden z księży został uwięziony za wygło Żydów zawdzięcza swe życie katolikom, któ
szenie kazania, w którym twierdzi, że nie ma rzy pomimo niebezpieczeństwa ukrywali ich
prawdziwego pokoju dla bezbożników.
przed Gestapowcami.
*
Jednocześnie napływają wieści o niszcze
niu ołtarzy poświęconych Matce Boskiej.
Kanadyjscy indianie. katolicy, mają bardzo
O nieludzkim traktowaniu księży uwięzio interesujący miesięcznik, p.t. „The Indian
nych w obozach koncentracyjnych, gdzie ich Missionary Record” (Indyjski Przegląd Mi
już wielu zginęło.
syjny), redagowany pod kierunkiem oblata
W związku ze sprawą arcybiskupa Zagrze O. Laviolette. Miesięcznik ten wychodzi już
bie, kardynał Griffin wygłosi przemówienie dziesięć lat. Ostatni numer zapowiada uka
protestacyjne w niedzielę 13 lipca w London zanie się dziennika czerwonoskórych kana
Palace Theatre.
dyjskich p. t. „The Native Voice.”
Poza tym przemawiać będą: Mr. R. Laffan,
KONGO BELGIJSKIE
który podczas wojny pełnił funkcje doradcy
rządowego w sprawach Jugosławii, oraz Mr.
Ostatni numer biuletynu kongregacji De
Mac Gregor, adwokat z Glasgow.
(W)
Propaganda Fide przynosi wiadomości o
FRANCJA

POMOC

KATOLIKÓW
AMERYKAŃ
SKICH
Z chwilą uwolnienia objęła Francję wiel
kich rozmiarów pomoc katolików amerykań
skich. Do akcji rozdzielczej darów zapro
szono Siostry Miłosierdzia św. Wincentego
a Paulo, których jest tu 7.000 w 800 domach,
przemienionych na ośrodki charytatywne.
W roku 1946 rozdzielono między ofiary woj-

działalności Kongrecji w różnych częściach
świata. Podkreśliwszy, że Belgia ofiarowała
na cele Kościoła 1945 roku 17 i pół miliona
franków, biuletyn podkreśla, jako rzecz
szczególnie godną uwagi, ofiarność katoli
ków tubylców Konga Belgijskiego, którzy w
roku 1945 złożyli w swoich kościołach prze
szło 2 i pół miliona franków belgijskich.
Biorąc pod uwagę ilość katolików murzynów
w tym kraju jest to zupełnie bezprzykładna
ofiarność w całym świecie katolickim.

NIEMCY
Wyznania religijne i rewizja granic
Swego czasu podawała prasa głosy paru
biskupów katolickich Niemiec, występują
cych przeciwko obecnej granicy z Polską.
Ostatnio przeciw tej granicy zwróciła się
również naczelna władza Niemieckich pro
testantów „Der Rat der Ewangelischen Kir
che in Deutschland,” w piśmie oficjalnym,
przesłanym do Rady Kontrolnej Aliantów
w Berlinie i do Narodów Zjednoczonych.
W piśmie tym protestanci oskarżają Pol
skę, że Niemcy wysyłani z Polski przybywają
do Niemiec „do ostateczności obrabowani i
śmiertelnie wyczerpani” itd. „Niemcy nie
będą mogły wyżywić się w ramach obecnych
granic,” możliwe są tylko dwa rozwiązania:
„albo należy skończyć z ewakuacją Niemców
z wschodnich krajów i tamtejszym Niemcom
dać możność pozostania w starej ojczyźnie...,
albo należy Niemcom oddać w całości, lub
częściowo — dziś od nich oderwane rolnicze
obszary.”

WIDOWISKA PASYJNE
W OBERAMERGAU
W czasie wojny trzydziestoletniej, w roku
1634, mieszkańcy Oberamergau, w Górnej
Bawarii, w Alpach złożyli ślubowanie, że
jeśli zostaną uwolnieni od klęski zarazy, co
10 lat będą wystawiali widowisko męki Pań
skiej. Przez całe wieki dotrzymywali przy
rzeczenia. Role główne postaci ewangelicz
nych utrzymywały się w tych samych rodzi
nach. Wojna przerwała te przedstawienia
tak głośne w całym świecie. Zostaną wzno
wione po 14 latach przerwy w roku 1948 i
po r. 1950 będą się'odbywały regularnie.
Spośród 2.600 mieszkańców wioski, zgi
nęło na wojnie 150. Trzeba więc będzie za
stąpić wielu aktorów.
Księża rozwożą mleko
Jak donosi korespondent N.C.W.C. w
Niemczech, księża katoliccy w strefie sowiec
kiej nie otrzymują kart żywnościowych i fi
zyczną pracą muszą zarabiać na swe utrzy
manie. Natrafiają na duże trudności w wy
konywaniu swych obowiązków duchownych.
W Królewcu, który obecnie nazywa się
Kaliningradem, pewien ksiądz katolicki za
rabia na swe nędzne utrzymanie rozwoże
niem mleka po mieście, popychając ręczny
wózek.

BISKUPI W STREFIE SOWIECKIEJ
NIEMIEC

W ciągu ostatnich dwóch tygodni dwaj
biskupi z zachodniej strefy okupacyjnej w
Niemczech otrzymali — po raz pierwszy od
podziału Niemiec na strefy — zezwolenie na
zwiedzenie części diecezyj, znajdujących się
po stronie sowieckiej. Biskup Fuldy Dietz
ze strefy amerykańskiej wizytował Weimar,
Erfurt i Heilegenstadt, biskup z Osnabrück
ze strefy brytyjskiej wizytował prowincję
Meklemburg. Pierwotnie mało było katoli
ków w Meklemburgii, jednakże przypływ
uchodźców ze wschodu podniósł tu liczbę
katolików do pół miliona. Kwestia opieki
duszpasterskiej napotyka na trudności.
Władze sowieckie podkreśliły że te zezwo
lenia były dowodem dobrej woli. Należy
jednak nadmienić, że biskup Dietz został
zatrzymany przez straż rosyjską przy prze
kraczaniu granicy strefy, pomimo, że pasz
port jego był w zupełnym porządku i miał
wizę sowieckich władz. Wraz z sekretarzem
i szoferem był przetrzymany przez 24 godz.
bez jedzenia, a zezwolenie na dalszą podróż
otrzymał dopiero po najdokładniejejsz re
wizji bagażu.
Biskup przyjechał do Erfurtu wyczerpany.
Gdy w Weimarze złożył wizytę rosyjskiemu
generałowi, komendantowi wojskowego ok
ręgu w Turyngii, ten przyjął go bardzo uprzejmie, wyraził ubolewanie z powodu in
cydentu i zapewnił, że wypadek taki więcej
się nie powtórzy.
Arcybiskup Paderbornu, Jäger, którego
diecezja obejmuje również znaczne obszary
w strefie sowieckiej, nie otrzymał od władz
sowieckich zezwolenia na wizytację tych
okręgów.
(W)

PORTUGALIA
BRAK KSIĘŻY
P Kardynał Cerejeira, patriarcha Lizbony, w
przemówieniu radiowym z okazji tygodnia
duchowieństwa w Portugalii, zaznaczył, że
w obecnej chwili odczuwa kraj dotkliwy
brak duchowieństwa.
W samej Lizbonie
kilka parafij nie posiada księży w ogóle, a
więcej niż jedna trzecia ogólnej ilości księży
portugalskich przekroczyła wiek 70 lat.
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ŻYCIE
PORTUGALIA

KONGRES LEKARZY KATOLICKICH
W Lizbonie obradował międzynarodowy
kongres lekarzy katolickich. Wzięli w nim
udział delegaci 20 krajów. Kardynał arcy
biskup Lizbony wydał dla uczestników kon
gresu specjalne przyjęcie. Delegacja kongre
su wzięła udział w pielgrzymce do Fatima.
«

ROSJA
Odrodzenie religijne
Kardynał Tisserant, oświadczył przedsta
wicielom prasy podczas swego pobytu w
Stanach Zjednoczonych, że:
„W Rosji następuje odrodzenie się religii.
Okazuje się, że ani okrutne prześladowania
bolszewickie, prowadzone przez wiele lat,
ani też obecne wrogie nastawienie komunis
tów do religii, nie zdołały zniszczyć wiary
w Boga. Nawrót do wiary daje się przy
tym zaobserwować zarówno wśród starszych,
jak i młodszych, którzy całe swe życie spę
dzili pod rządami komunistycznymi, prowa
dzącymi bez przerwy propagandę bezboż
nictwa.”
TYLKO PIĘCIU
Kościół katolicki Św. Ludwika w Mosk
wie, który korzystając z dyplomatycznej opie
ki ambasady francuskiej, jest otwarty dla
publiczności, objął obecnie ks. J. Thomas.
Będzie to więc drugi ksiądz katolicki w sto
licy Sowietów, który posiada wyjątkowe ze
zwolenie władz bolszewickich na publiczne
odprawianie nabożeństw. Ks. G. Laberge,
który dotychczas odprawiał nabożeństwa w
tym jedynym kościele katolickim w Moskwie,
nadal tam pozostaje jako kapelan katolików
amerykańskich i jako nieoficjalny przedsta
wiciel Watykanu.
Należy przypomnieć, że w ogłoszonym nie
dawno oświadczeniu, które przeszło przez
cenzurę sowiecką i było nadawane przez ra
dio moskiewskie, ks. Laberge sprostował myl
ne informacje, jakoby był on jedynym księ
dzem katolickim w Rosji sowieckiej, mają
cym prawo publicznego odprawiania nabo
żeństw.
„To jest nieścisłe, bo jest, oprócz mnie,
jeszcze trzech takich księży, jeden w Lenin
gradzie, jeden w Tyflisie i jeden w Żytomierzu. »»
Obecnie więc w granicach Rosji, sprzed r.
1939, będzie aż pięciu księży, korzystających
z wyjątkowej wspaniałomyślności Sowietów
i mogących odprawiać nabożeństwa.
W r. 1914 w Rosji (włączając obszar za
jętej Polski) mieszkało 3 miliony katolików.
W r. 1917 Kościół liczył 473 księży i 1.100.000
wiernych, posiadając jednego arcybiskupa
i 4 biskupów. Arcybiskupstwo mieściło się
w Mohylewie, największej co do obszaru
diecezji świata.
W następnych latach biskupami dla tere
nów rosyjskich, zostało mianowanych jesz
cze 5 duchownych, z których czterech bol
szewicy uwięzili.
Około 3.000 katolików przybyło w okresie
Wielkiejnocy do Moskwy z Ukrainy i Biało
rusi, żeby przystąpić do Sakramentów Świę
tych. Świadczy to, że w tych właśnie okrę
gach nie ma żadnych możliwości wykonywa
nia praktyk religijnych i wierni zmuszeni są
do długich i uciążliwych podróży, aby móc
znaleźć kapłana.
W okręgach zabranych Polsce większość
ludności stanowili katolicy, zostali oni de
portowani do Rosji środkowej i rozrzuceni
po różnych ośrodkach pracy. (W)
(Catholic Worker, czerwiec 1947).

SŁOWACJA

profesorowie, doktorzy, uczniowie, oficero
wie, żołnierze, studenci, robotnicy i pracow
nicy umysłowi.
Około 20.000 osób przyjęło przed ołta
rzem Matki Boskiej Komunię Św.
Prześladowanie księży
Ataki na księży w Słowacji wzmagają się
coraz bardziej. Prasa lewicowa, korzystając
z pełnego poparcia rządu czechosłowackiego,
oskarża duchowieństwo o „faszyzm”.
Ostatnio 66-letni ks., dr. E. Filkom, kano
nik w Nitrze, został skazany przez Słowacki
Trybunał Narodowy w Bratysławie na dwa
lata więzienia, za „rozpowszechnianie fa
szyzmu wśród młodzieży słowackiej.” Wy
rok ten odbił się głośnym echem w kato
lickim społeczeństwie Słowacji, gdyż ks.
Filkom jest osobistością bardzo znaną i sza
nowaną. Podczas okupacji niemieckiej udzie
lał pomocy wielu Żydom i innym osobom
prześladowanym przez gestapowców.
U. S. A.
Nowi biskupi

Papież mianował czterech nowych biskupów
sufraganów w Stanach Zjednoczonych. Ks.
J. Cody został biskupem sufraganem w St.
Louis, ks. J. Wright — biskupem sufraga
nem w Bostonie, ks. J. Byme — biskupem
sufraganem w St. Paul i ks. H. Klonowski —
biskupem sufraganem w Scranton w Chio.
Polonia dla Kościoła w Polsce
Polska Liga Katolicka w Ameryce przeka"
zała kwotę £ 112.500 na wyposażenie kościo
łów w Polsce. Jak podaje wspomniana Liga,
kwota ta nie wystarcza na pokrycie faktycz
nych potrzeb. (W7)
*

Oficjalny Katolicki Rocznik podaje, że
według spisów w r. 1947 liczba katolików
w Stanach Zjednpczonych wyniosła 25.268.173
osoby, włączając wiernych na Alasce i Wys
pach Hawajskich. Liczba ta wskazuje wzrost
o 866.049 w porównaniu z rokiem poprzed
nim. Aktualny stan członków episkopatu:
169, w tym 4 kardynałów, 19 arcybiskupów
i 146 biskupów, względnie — wraz z cztere
ma ostatnio mianowanymi — 150 biskupów.

TRZECH

KSIĘŻY OFIARAMI SOWIE
TÓW NA WĘGRZECH
Ofiarami ostatniej akcji Sowietów, zmierzaącej do narzucenia Węgrom reżimu komuni
stycznego padło również trzech księży kato
lickich: Ks. Bela Warga, Ks. Istvan Balogh
i Ks. Bejczy.
Ks. Warga jest wybitną osobistością na
Węgrzech. Był on przewodniczącym parla
mentu węgierskiego i sekretarzem partii
drobnych posiadaczy. Jest on dobrze znany
Polakom, gdyż dzięki jego ofiarnej pomocy
podczas wojny kilka tysięcy Polaków zna
lazło schronienie i opiekę, jak również i po
moc finansową przy przedostawaniu się z
Polski na Zachód. Ks. Warga był bowiem
podczas wojny proboszczem w Bogar obok
jeziora Balaton i przez tę miejscowość prze
chodził główny szlak, którym uciekali spod
okupacji sowieckiej w Polsce nasi rodacy,
aby przedostać się do Francji, a następnie
do Anglii i walczyć nadal z wrogiem.
Na skutek swej działalności społecznej i
patriotycznej został on aresztowany przez
Niemców. Po wycofaniu się Niemców został
uwolniony i wybrany posłem do parlamentu,
gdzie wkrótce wysunięto go na wysoką god
ność przewodniczącego. Teraz znów Sowiety
postanowiły go zlikwidować, ale w ostatnim
momencie ks. Warga zdołał przedostać się
do Istrii i skryć się w klasztorze.
Ks. Balogh, znany pisarz i działacz kato
licki, został zaaresztowany i wywieziony w
nieznanym kierunku. Ks. Bejczy, kierownik
biura diecezji w Szekesfehervar, został ska
zany na cztery lata więzienia, za rzekomy
„udział w konspiracji.”

AKCJA KATOLICKA
Organizacje katolickie chociaż wciąż ogra
niczone w swych prawach zaczynają oddy
chać.
Liga Młodzieży Katolickiej, którą
hitleryzm rozwiązał, dotąd jeszcze nie otrzy
mała prawa powtórnego zorganizowania się.
Mimo to działają organizacje młodzieży na
szczeblu i w ramach parafii, pogłębiając ży
cie religijne członków, urządzając zebrania <
OBRAZ MATKI BOSKIEJ
i wystawy książek. Organizacja Mężczyzn'
CZĘSTOCHOWSKIEJ
Katolickich, która nie ma takiej tradycji, jak,
Młodzież Katolicka nie zdołała jeszcze ogar-1
Z uwagi na częste domagania się ze strony
nąć mas. Najbardziej popularną z kolumn, Duchowieństwa, został wydany obraz Matki
Akcji Katolickiej jest Liga Kobiet Katolic-i Boskiej Częstochowskiej, Królowej Korony
kich, która liczy ponad 100.000 członkiń.
Polskiej.
Obraz został wykonany przez jeden z najle
WIELKA PROCESJA W SŁOWACJI '
W okresie, kiedy prokomunistyczny rząd, pszych zakładów londyńskich, techniką litogra
czechosłowacki coraz wyraźniej manifestuje' ficzną w 12 kolorach, w formacie 31 x 47 cm.
swój wrogi stosunek do duchowieństwa i ka-< Nadaje się do domów prywatnych, biur,
tolicyzmu, ludność Słowacji korzysta z każ-i świetlic, kasyn, itp. Na specjalne żądanie
dej okazji, aby tym bardziej okazać swe przy-' wysyła się krótkie objaśnienia historyczne
wiązanie do wiary i Kościoła.
( w językach: polskim, angielskim, francuskim,
Jak donosi korespondent N.C.W.C. z Pra-' hiszpańskim, portugalskim i włoskim.
Cena — 8 szyi. Przy zamówieniach poni
gi, w ostatniej pielgrzymce do ołtarza Matki ]
Boskiej w Mariance pod Bratysławą wzięły < żej 4 egz. dolicza się 6 d. na opakowanie.
udział wielotysięczne tłumy wiernych. Od' Adres zamówień: Katolicki Fundusz Wydaw
Bratysławy do ołtarza niesiono olbrzymi ( niczy, 17 Penywem Rd, Lodon S.W.5.
krzyż drewniany, który na przemian nieśli <
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WIELKA BRYTANIA
PRASA KATOLICKA W ANGLII
O ZMARŁYM PREZYDENCIE

W odróżnieniu od wielkich dzienników,
które zgon Prezydenta, ś.p. Wł. Raczkiewicza, przemilczały lub umieściły maleńkie
wzmianki, angielskie pisma katolickie po
święciły dużo miejsca Zmarłemu Prezyden
towi R. P.
„Tablet” podkreśla w swym
artykule fakt, że o ile rząd brytyjski prze
stał uznawać rząd Arciszewskiego, to z le
galnego punktu widzenia Król Jerzy VI
nigdy nie przestał uznawać p. Raczkiewicza,
jako Prezydenta Republiki Polskiej.
Uznanie to zostało wyrażone przez Króla
w liście do Prezydenta z dnia 18 paździer
nika 1939 i uznanie to pozostało w mocy
aż do śmierci Prezydenta.
„Z uwagi na to — pisze „Tablet” — jak
również z tego powodu, że Prezydent Raczkiewicz umarł w chwili, gdy dla Polski trwa
jeszcze stan wojny, gdyż pokój nie został za
warty przez Prezydenta i jego rząd oraz
z tego powodu, że nie zostało zwołane zeb
ranie konstytucyjne upoważnione do wybra
nia nowego Prezydenta, następca, wyznaczo
ny przez Zmarłego, stosownie do postano
wień polskiej konstytucji jest prawowitą gło
wą Republiki Polskiej. Tym następcą jest
Prezydent Zaleski.”
Niezależnie od tych uwag ogólnych „The
Tablet” zamieścił obszerny artykuł posła
do Izby Gmin, maj. T. Beamish’a, pod tyt.
„Władysław Raczkiewicz Prezydent Polski.”
W artykule tym poseł Beamish podaje życio
rys Zmarłego, podkreślając głównie jego
działalność na stanowisku Prezydenta pod
czas wojny i w okresie powojennym i stwier
dza w końcu, że nie było mu dane widzieć
Polski znowu wolnej.
Przeciwnie, musiał
on być świadkiem tego, że ukochana przez
niego Polska jest rządzona przez ludzi, któ
rzy zostali jej narzuceni siłą i utrzymywani są
przy władzy przez obce mocarstwo.
Obszerną notatkę poświęca „The Tablet”
nowemu Prezydentowi p. A. Zaleskiemu, któ
rego uważa za jedynie prawowitego Prezy
denta i jedynie upoważnionego do używania
tego tytułu, tym sławniejszego, że na wyg
naniu.
WŁOCHY

CÓRKA

PREMIERA

ZAKONNICĄ

Osiemnastoletnia Lucja De Gasperi, córka
premiera włoskiego i przywódcy chrześcijań
skich demokratów, postanowiła wstąpić do
klasztoru w Rzymie.
Starsza córka, 20letnia Maria, pełni funkcje sekretarza ojca.
BISKUP TRIESTU
POBITY
PRZEZ
„NIEZNANYCH OSOBNIKÓW”
(L) Jak donoszą włoskie agencje prasowe,
w dniu 19 czerwca kilkudziesięciu „nieroz
poznanych osobników” wtargnęło do se
minarium duchownego w Capodistria i, po
zdemolowaniu wnętrza seminarium, rzuciło
się na biskupa diecezji Triestyńskiej, J. E.
ks. Santin’a, zadając mu szereg ciosów pał
kami i kastetami w głowę, ramiona i piersi.
Pobito również kilku kleryków, którzy sta
nęli w obronie biskupa.
Z dalszych doniesień wynika, że J. E. ks.
Santin udał się do Capodistria z Triestu w

celu udzielenia młodzieży szkolnej sakra
mentu bierzmowania.
W chwili napadu
biskup nakładał właśnie szaty liturgiczne.
Jak dotąd dochodzenie wykazało, w na
padzie brały udział zorganizowane bandy
wywrotowców znanego koloru, specjalnie
w tym celu przerzucone z Triestu i Monfalcone do Capodistria. Pierwsze dwa miasta
leżą w strefie alianckiej (strefa A) zamiesz
kałej przeważnie przez Włochów, natomiast
Capodistria znajduje się jeszcze pod okupacją
jugosłowiańską, ale ma być włączona do
terytorium wolnego miasta Triestu, po ra
tyfikacji traktatu pokojowego.
Fakt, że do szturmu na seminarium w
Capodistria zostały ściągnięte posiłki ze
strefy „A” dowodzi przeto, że między titowcami i pewnymi czynnikami włoskimi istnie
je już porozumienie, co do wspólnego planu
działania.
O wspólnocie ideałów i celów
oczywiście nikt nigdy nie wątpił. Wiadomość
o gwałcie popełnionym na osobie biskupa
triestyńskiego wywołała we Włoszech zrozu
miałe oburzenie. Koła katolickie podkreśla
ją przy tym z naciskiem, że napad nie miał
charakteru wystąpienia antywłoskiego, lecz
został dokonany w celu steroryzowania pas
terza, który na tym najbardziej zagrożonym
odcinku Włoch skutecznie bronił swej ow
czarni przed „śmiertelną zarazą komunizmu.”

Akcja bluźniercza

Swego czasu rozpisywała się prasa o po
wstałym w październiku zeszłego roku bluźnierczym piśmie włoskim „Don Basilio.”
Jest to pismo satyryczno antyklerykalne, nie
zwykle jadowite i ordynarne, które w sposób
tak niecny obrzuciło błotem Piusa XII, iż
Włosi przywiązani bardzo do papieża nie
tylko za obronę Rzymu i ze względów reli
gijnych, ale i za to, że jest prawdziwym Rzy
mianinem, wątpili, aby autorem tych napaści
mógł być Włoch.
Władze kościelne rzuciły klątwę na pismo
i wszystkich, którzy by w jakikolwiek sposób
z nim współpracowali, a lud rzymski odpowie
dział porywającą manifestacją na cześć Piusa
XII, w której wzięło udział przeszło 300.000
osób.
Władze państwowe wydały wyrok na re
daktora „Don Basilio”, skazujący go na dwa
lata więzienia.
Z tym wszystkim jednak „Don Basilio”
wychodzi nadal i posiada wysoki nakład, bez
mała 300.000 egzemplarzy. Uratowali go ko
muniści. Kiedy drukarnia, gdzie się druko
wał, wymówiła mu druk, przytuliła „Don
Basilio” drukarnia „Unita,” naczelnego or
ganu włoskich komunistów, którzy stoją za
tą całą akcją bluźnierczą.
Ostatnio komuniści włoscy i podburzone
przez nich elementy przeszły do akcji czynnej,
bezczeszczenia kościołów, kaplic, i Postaci
Sakramentalnych. W jednym z miast włos
kich posypał się grad kamieni na procesję
i biskupa niosącego N. Sakrament w święto
Bożego Ciała.
„Don Basilio” spowodował ukazanie się
4 innych włoskich pism satyrycznych, które
walczą z nim i z jego kierunkiem. Redakto
rem jednego z nich jest Żyd, który w czasie
wojny znalazł w Watykanie ratunek przed
śmiercią.

DWIE CENNE KSIĄŻKI
Kolumba Cary-Elwes.
Przeznaczona jest
„dla tych wszystkich, którym trudno żyć pod
ług zasad wiary w świecie nie liczącym się
z wartościami moralnymi.
Tematem są zasady dogmatyczne i moralne,
stanowiące podstawę życia duchowego, bra
ne nie w nich samych, lecz z praktycznego
punktu widzenia, jak nimi żyć i co czynić
żeby były nie utrudnieniem lecz pomocą.
Problem traktowany jest z przysłowio
wą benedyktyńską systematycznością i ścis
łością (a to właśnie potrzebne jest polskiej
społeczności), lecz jednocześnie w sposób
przkonywujący, bezpośredni i prosty.
O. Kolumba jest szczerym przyjacielem
Polaków. W specjalnej przedmowie do pol
skiego wydania swej książki, napisał: „Pol
skie wydanie tej książki autor ofiarowuje
młodzieży polskiej, z podziwem dla jej du
cha i w głębokim przekonaniu, że Wiara Ka
tolicka, żyjąc w jej myślach i w czynach jest i
będzie zawsze najbogatszym dziedzictwem
O Kolumba Cary-Elwes „Jak stać się dob młodego pokolenia.”
rym.” Cena 4 szyi.
Ks. Stan. B.
Drugim wydawnictwem, które można po
lecić jest książka p.t. „Jak stać się dobrym,”
Zamówienia prosimy kierować pod: Admin.
napisana przez znanego wychowawcę an
gielskiego, benedyktyna z Ampleforth, O. „Życia," 21, Earls Court Sq., London, S.W.5.

Jędrnej Giertych, „My nowe pokolenie,"
200 s/r. Cena 9 szyi.
W ostatnich tygodniach ukazało się trzecie
wydanie książki Jędrzeja Giertycha, znanego
pisarza katolickiego, p.t. „My, nowe pokole
nie.” Książka w swoim czasie sprawiła wie
le dobrego w umysłach polskiej młodzieży,
a nowe jej wydanie w Anglii trzeba powitać
z radością. Książkę cechuje wielka świeżość,
przeżycie prawdy i ton serdeczny. Nic więc
dziwnego, że Prymas Polski, Kardynał Au
gust Hlond w liście do autora napisał: „Jed
nym tchem przeczytałem przesianą mi pracę
„My, nowe pokolenie.” Należy się spodzie
wać, że i tu wielu z nas przeczyta ją z zainte
resowaniem i pożytkiem. Duszpasterze i wy
chowawcy znajdą w niej wiele cennych przy
pomnień. Ks. Prymas nazwał „My, nowe
pokolenie” „książką cenną.” Sądzimy, że
zostanie doceniona przez Polaków na emig
racji.

•

ŻYCIE
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CZYTELNICY O ŻYCIU

przeciska się przez gardło; że niewolnictwo
jest konieczną instytucją ludzkości; że czło
wiek jest postępową małpą, która przestała
chodzić na czworakach; że nie ma ani krzesła,
ani stołu ani żadnej rzeczy, istnieją zaś tylko
nasze myśli i pojęcia, które wszystko tworzą;
że słońce obraca się dokoła ziemi...
Przed paru laty przeglądałem dzieło pew
nego hitlerowskiego astronoma, który udo
wadniał z całą powagą, przy pomocy obli
czeń i wykresów, że ziemia nie jest kulą, lecz
miską, a ludzie mieszkają w środku tej ziemi-miski, a nie na powierzchni. Któż tam
zresztą wie? Być może, że tak nawet było
w okolicy, gdzie ów Niemiec wpadł na swój
pomysł.
— Jak to bowiem napisał Kartezjusz w
„Rozprawie o metodzie” — „Abyśmy nie
myśleli, że wszystko, co jest przeciw naszym
skojarzeniom, jest zaraz śmieszne i przeciw
ne rozumowi. Tak sądzą zazwyczaj ci, któ
rzy nic nie widzieli.”).

Nr. 8
się unieść niewłaściwym ambicjom, jednakże
potrafiła się tego ustrzec, zachowując rolę
mediatorki, którą sobie wyznaczyła.”

♦

„Rewolucja socjalna, prawa robotników,
CZYTELNI i to coraz śmielej wyrażają zadowolenie, że
ukazało się wreszcie jakieś uczciwe pismo
ustawodawstwo pracy — są dziedzinami jej
męża i jego współpracowników. Ale pomię
... Smutnym objawem dla... emigracji, i że już dawniej „czynniki” powinny były
o
tym
pomyśleć.
dzy decyzjami na szczeblu państwowym,
która składa się niemal wyłącznie z katoli
z konieczności ogólnymi, a ich zastosowaniem,
K.W. (Nazwy obozu wolimy nie
ków, był całkowity brak pisanego słowa bo
jest cała nędza społeczeństwa, wyzyskiwanego
zdradzać — Red.)
żego. Aż nareszcie staraniem grupki silnych
tak długo. Pani Peron poprzysięgła sobie
ludzi ukazał się z niecierpliwością oczekiwa
wszelkimi siłami tę nędzę łagodzić.
ŻYCIE NIC NIE DAJE
ny katolicki tygodnik ŻYCIE. To też po
Codzień od wczesnych godzin porannych,
zwolę sobie, jako jeden z pierwszych jego
... Obsługuję obozy o specyficznym nie
w swoim biurze sekretariatu Pracy i Planowa
czytelników życzyć owocnej i wydajnej pra stałym charakterze, nie mogę nadto pokry
nia, studiuje ona te „szczególne wypadki,”
cy na chwałę bożą.
wać osobiście wydatków za tak drogie pis
o których urzędnicy nie wiedzą i wiedzieć
J. R., Chippenham Camp, New mo, dla ludzi, którzy nie wiele będą z niego
nie mogą — i wstawia się za nimi. Można
market, Suffolk
korzystali.
Przysłane tygodniki częściowo
ją
spotkać w najuboższych dzielnicach stolicy,
rozdałem ludziom, którzy może zechcą oso
onieśmielających nędzą, pozostawioną w spad
biście
je
prenumerować,
ale
zaznaczam,
że
NIEWĄTPLIWA POTRZEBA
ku przez poprzednią epokę. Można ją zoba
na przyszłość nie mam zamiarp odpowiadać
... Potrzeba i istnienie pisma tego typu są
czyć w fabrykach, posłuchać, jak zabiera głos
za pisma, których nie zamówiłem. Ks. L. B.
niewątpliwe i każdy Polak na obczyźnie dą
na posiedzeniach Związków Zawodowych. —
żący do pogłębienia swego stosunku do wiecz
Skutek? — Dla mieszkańców przedmieść
nych zagadnień bytu, powinien przyczynić ŻYCIE DAJE TO CZEGO BRAKOWAŁO
wielkomiejskich i dalekich pampasów, pani
się do rozwoju i powodzenia pisma. — Z
Peron to nie „Prezydentowa” ale „Evita”
... Z wielkim zaciekawieniem wyczekujemy
najlepszymi życzeniami.
każdego numeru ŻYCIA. Daje mi ono to,
Żona prezydenta Argentyny, pani Ewa (— Ewunia).
Dr. R. Ch., 32 Grafion Street’ czego zawsze brakowało, uderza we właści Duarte Peron, nie będzie w czasie pobytu
Może spieszczenie to raziłoby kogo innego,—
Manchester 13.
wy ton.
Pik. dypl. P. IV. Bodney —
w W. Brytanii gościem ich Królewskich Evita jest z niego dumna. Faryzeusze oligar
Thetford
Mości. Jak doniosła prasa — zostanie do chii krajowej uśmiechają się pobłażliwie...
pałacu Buckingham zaproszona, ale w nim Ale ci „bez koszul”, ci „descamisados,”
BRAK NALEŻYTEJ OCENY
nie zamieszka. Przypominając, że zaszczytu zwolennicy reform jej męża, uwielbiają swo- '
CO BY JESZCZE WPROWADZIĆ
... Tygodnik katolicki ŻYCIE nie spotkał
tego dostąpiła pani Roosevelt, dzienniki ją królową-wróżkę, co zeszła z ekranu, by
się z należytą oceną, lecz mamy nadzieję,
Proszę o stałe przesyłanie mi tygodnik3 podkreślają odmienne potraktowanie pani
ująć nędzy biedocie.”
że jego wysoki poziom i wartość jako pisma ŻYCIE. Jest doskonale pomyślany i przynoś1
Peron.
*
katolickiego znajdą swych sympatyków — wiele nowości religijnych, o które trudno
Nie wiadomo, jakie przyczyny zadecydo
„Sekretariat Pracy i Planowania” ma za
Mgr K., por.
Kington Camp, w dalekich od życia religijnego obozach.
wały: czy wymagania etykiety, która nie mo
zadanie regulować, zgodnie z wytycznymi no
Herefordshire
W czasie przeglądania nasunęła mi się że darować, że Ewa Duarte była artystką wego ładu ekonomicznego i społecznego, za
myśl, czy by nie było z korzyścią dla prakty filmową, czy raczej względy polityczne: pre targi między pracownikami a pracodawcami.
tYCVC ŻYCIA
kujących katolików zamieszczanie przeglą zydent Peron bowiem, choć wyniesiony na Nie zawsze jest to łatwe. Często zaintereso
ŻYCIE sprawia bardzo miłe wrażenie i dów liturgicznych i przypomnienie obowiąz swoje stanowisko przez Zawodowe Związki wany Związek Zawodowy prosi panią Peron
szczerze gratuluję! Jestem już w tym wieku, ków co do postów piątkowych, suchych dni robotnicze (po raz pierwszy w dziejach Ar o interwencję i jej wstawiennictwo — cał
w którym myśl staje się dla człowieka i wigilij przedświątecznych.
Uważam, że gentyny — nie przez wojsko) — rozgłoszo kiem oficjalnie, — które pomaga nie raz
najmilszą „zabawą,” dlatego zapewne czyta choć mamy dyspensę, dobrze było by prak ny został przez tuby prasowe Stanów Zjedno tam, gdzie komisje rozjemcze nie mogą dojść
się ŻYCIE z taką przyjemnością. Myśli tykować życie katolickie w skali przedwo czonych jako faszysta. Nie jest to zresztą do porozumienia.”
bowiem w nim nie brak. Myśli zaczerpniętej jennej.
Por. P. J. Witley Camp — Surrey ważne, czy nieoficjalny ten gość będzie mie
•
szkał w Pałacu Buckingham. Ale okolicz
ze źródła Prawdy wiecznej, z dziejów naszej
„Inny przykład: nielegalni imigranci.
ności, o których mowa, robią niezbyt dobrą
kultury, myśli ciągle nurtujących w duszy
POLSKI GÓRNIK W BELGII
„prasę” Pani Peron w W. Brytanii. Dlatego Wszystkie kraje świata wtrącają ich do wię
ludzkiej. I to jest właśnie życiem ŻYCIA.
... Polscy górnicy Okręgu Liege już dawno może zainteresować Czytelników opinia Ar zienia, a potem odsyłają, skąd przybyli.
Ze szczególną przyjemnością przeczytałem
artykuł „Humor i realizm.” Chciałbym je odczuwający brak dobrej religijnej lektury gentyńczyka,1) przedstawiająca żonę prezydenta Prawo jest prawem. Czy jednak państwo,
stale otrzymywać, przesyłam więc 5 dolarów. chętnie czytają to pismo. Oto co mi pisze Argentyny w takim świetle, w jakim ją wi które wzywa do siebie imigrantów, winno
odsyłać z powodu braku papierków ludzi,
Ks. Dr J. W. P.
Milwaukee’ polski górnik (ojciec 9 dzieci). „Czytając dzą jej rodacy.
ŻYCIE
nie
tylko
odpoczywam
w
jego
atmo

którzy mogą mogą być pożyteczni i nie chcą
Autor
artykułu,
którego
urywki
w
tłuma

U.S.A.
sferze, ale i dowiaduję się wiele cennych czeniu podajemy, nie jest, być może, całko niczego innego, jak tyll(o, by im pozwolono
.zeczy, którymi dzielę się z kolegami w k.o- wicie obiektywny. Ale dla próby wyrobie pracować? — Pani Peron wydało się to nie
ŻYCIE JEST BARDZO SŁABE...
nia sobie bezstronnego zdania, zawsze słusz mądre, więc uzyskawszy poparcie dra Pe
pajni.”
... W odpowiedzi na pańską propozycję’
nie
jest zestawić uwagi przeciwnych poglą ralta, dyrektora imigracji, wstawiła się za
Proszę przesyłać na mój adres 25 egz.
aby miejscowy Kapelan zapropagował ŻY ŻYCIA.
Obecny prezydent Argentyny jest biedotą nielegalnie przybyłą i uzyskała jej
Ks. Nowacki W. Polski Dusz dów.
CIE, donoszę uprzejmie, że nie udało mi się
wprawdzie wrogiem komunizmu, ale także zwolnienie z więzienia.
pasterz Ok. Liege — Belgia
tego przeprowadzić, gdyż Ks. Kapelan twier
niemniej zdecydowanie stara się o wyswobo
«
dzenie swego kraju spod zakusów kapita
dzi, że jest redagowane bardzo słabo. Nie
„Pani Peron nie stoi zresztą całkowicie
Dlatego opinia publiczna w
chce on więc, aby czytelnicy z miejsca zra DOBRE BYŁY GLABEROWE „GADKI” lizmu USA.
poza życiem politycznym Argentyny. Jakżeby
Europie,
korzystająca
z informacji praso
zili się do nowego pisma. — 5. Z. (nazwy
...Z przyjemnością czytam ŻYCIE, które
to było możliwe dla „Evity,” którą tłumy
wych
związanych
z
jednym
czy
drugim
kie

obozu nie podajemy).
różni się poziomem od innych pism i ma w
wzywają do mikrofonu przy każdej mani
sobie wiele świeżości. Dbajcie więcej o rek runkiem, nie jest naogół bezstronnie informo festacji? Ale wypełnia przy tym powołanie
wana
o
Argentynie.
ŻYCIE JEST BARDZO DOBRE...
lamę. — Serdecznie mnie ubawiły Glaberokobiety, apeluje bowiem do sprawiedliwości
*
społecznej w imię życia rodzinnego. Ona też
...Dotychczasowe numery ŻYCIA bardzo we „Gadki o składności członków człowie.
„Maria Ewa Duarte, artystka filmowa,
Ppor. B. Z. Penn Wood Camp
prowadziła energiczną kampanię za wprowa
dobre i życzę, aby pismo otrzymało mocne czych.”
mogłaby słusznie uważać fakt zamieszkania dzeniem nauki religii katolickiej w szkołach
podstawy materialne, tak, by nic nie potra
Amersham, Buks.
w Różowym Domu — tak się nazywa pałac
państwowych, co ostatecznie nastąpiło w r.
fiło go zmieść.
prezydentów B. Aires — za wypełnienie naj
1943. Po plebiscycie, w którym 95% rodzi
W Panu Oddany Ks. 1VI. C.,
śmielszych
marzeń.
Mogłaby
pędzić
łatwe
„GADKI” GLABOWE BYŁY NIESTRAWNE
ców
wypowiedziało się za nauką religii, na
Delamere Park Camp, Cheshire
i efektowne życie żony Prezydenta: ukazy
stąpił wreszcie dekret rządu zatwierdzony
Jak każdy numer ŻYCIA — przeczytałem wać się na galowych przedstawieniach te
potem przez parlament.
także i Nr. piąty od deski do deski.
atru Colon; pozwalać się podziwiać w loży
JAK ZWYCIĘŻYĆ KRYZYS?
♦
Jockey-Club
’
u,
argentyńskiego
centrum
naj

Pełen jestem uznania, że redakcja „odży
... Równocześnie podsuwam myśl, aby
bogatszych
snobów;
zaszczycić
swą
obecnoś

„Niezwykła
i
pociągająca
postać Pani
wia” emigrację strawą katolicką pozytywnej
ŻYCIE wyjednało sobie u naszych przełożo
prawdy, a równocześnie aplikuje silną dawkę cią herbatki tańczące, na których damy z To Peron panuje dziś w życiu codziennym ludu
nych składki na tacę. Wtedy, sądzę, dałoby
krytyki objawów rozkładowej pobożności warzystwa Dobroczynności co miesiąc na argentyńskiego. Sława jej przekracza gra
się pismo utrzymać przez obecny początko
polskiej, która rzadko wychodzi poza sferę prawiają ploteczkami niesprawiedliwości świa nice kraju ojczystego. W całej Ameryce po
wy kryzys. Ks. Fr. K. Stanton Harcourt
ta. Kto mógłby mieć za złe pięknej kobiecie, łudniowej mówi się o Evicie, a „Mądre Pat
uczuciowości. K. M.
Gimnazjum
że myśli tylko o strojach i przyjęciach?
ria” — Ojczyzna-Matka Argentyny — sztyw
*
Ale generałowa Peron jest kobietą innego na i tradycjonalistyczna Hiszpania, ozdobiła
,ZGAGA” CZY UCZCIWE PISMO?
(Następnie nasz Sz. Czytelnik skarży się pokroju.
Zanim spotkało ją powodzenie, ją Wielkim Krzyżem Izabelii Katolickiej.
... Nie wiem jaką drogą dotarło do mnie
na „bóle niestrawności,” które go opano poznała trudności życia kobiety pracującej
9 egz. ŻYCIA.
Paniusie z Towarzystwa Dobroczynności,
wały po przeczytaniu „Gadki o składności na codzienny chleb, która nigdy nie jest
i te szydełkujące w „Junta della Victoria”
Jestem już (p.o.) referentem sportowym, członków człowieczych.”
Potraktował je, pewną, czy chleb ten będzie miała jutro.
pomocnikiem kucharza, zapowiadaczem prób nie wiemy dlaczego, jako „utwór humorys O tym nić zapomniała. Tak jak masy robot jeszcze się nie mogą z tym pogodzić. Chru
chóru itp. i przy tym — a niby głównie — tyczny.” Tymczasem są to dosłowne cytaty nicze nie zapomniały, że w groźne dni 1945 piąc ciastka na tańcującej herbatce wytykają
co mogą i czego nie mogą.
studentem medycyny „bez uczelni.”
z uczonego i całkiem serio napisanego dzieła roku narzeczona pułkownika Peron była
— Ależ, moja kochana, ona jest brzydka!...
Jako — także — członek „VERITAS” za z początków XVI w. Taki był wtedy poziom z nimi, gdy tylu innych zdezertowało.”
*
—
Nie miała wcale talentu jako aktorka...
jąłem się tym „opuszczonym fantem” i roz- wiadomości fizjologicznych i anatomicznych
Panowie mężowie przytakują •— sądzę jed
sprzedałem w stołówce to pierwsze katolickie ówczesnego inteligenta, ba! profesora Aka
„Pragnąc odegrać rolę polityczną u boku
pismo.
demii! I Glaber z taką samą powagą powoły męża-prezydenta, Pani Peron mogłaby dać nak, że przy tym uśmiechają się skrycie”...
Zainteresowanie narazie nie zbyt wielkie. wał się na „naukę,” z jaką często my bro
Tłumaczył
Stwierdziłem jednak z pewną satysfakcją, że nimy tak zadzierżyście i z takim samym upo
!) A. Pujol, w „Europe-Ameriąue,” Nr. 98.
pojawienie się ŻYCIA na naszym nieco rem steku różnych nonsensów, nazywanych (Tygodnik, wychodzący w Brukseli).
Zygmunt K.
„ospałym i gnuśnym” terenie, w naszej z dumą — światopoglądem, gdyż rzekomo
atmosferze, skażonej neopogaństwem, sno to, czy tamto, „nauka” „udowodniła.”
Prenumerata miesięczna: 2 sh. 10 d., kwartalna 8 sh. Ceny ogłoszeń: Tekstowe: 1 cal
bizmem, blichtrem i małpiarskim liberaliz
Owe „Gadki” więc mogą nas uczyć zdro przez. 1 łam 7— £ 2 sh. 10. Poszukiwanie osób i pracy: do 20 słów —
mem dużej części tych polskich „anglosasów”
7 sh. 6 d. Za zamieszczanie dwukrotnie — 11 sh., za trzykrotne — 13 sh. 6 d. Za każdych
wego sceptycyzmu i męskiej nieufności wzglę
— wywołało ożywione dyskusje w sprawach, dem nic nie mówiącego a tak nadętego fra następnych 5 słów — 2 sh. zamieszczone dwukrotnie — 3 sh., trzykrotnie — 3 sh. 6 d. Różne,
jedno słowo. Rękopisów nie zwraca się. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania
o których przed tym było głucho: Wiara,
zesu, przykrywającego często zwyczajną igno skrótów i zmian w artykułach — bez naruszenia myśli autora. Adres Redakcji i Admiwychowanie, społeczeństwo.
rancję, tendencję i brak objektywnej wiedzy nsitracji: 21, Earl’s Court Square, LONDON, S.W.5, Tel.: FLA 1509. Redakcja przyj
ŻYCIE przyjęto rozmaicie.
—jak owo sławne „nauka udowodniła”... muje
tylko w poniedziałki, środy i piątki — od godziny 11 do 12.
Jedni zażegnywali się przed tą „zgagą,”
Nauka „udowodniła” już rozmaite rzeczy- Published by Catholic Publishing Comittee. Printed by M. Caplin and Co. Press Ltd., 15,
Durheved Road North, Thornton Heath, Surrey.
jaką „nasyłają” na obóz, drudzy natomiast że dusza mieści się w żołądku, a przy śmierci
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