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Quos devoiissimo tuo telegraphico nuniio 
exhibes sensus amoris, veneraiionis et oboe
dientiae erga Supremum Ecclesiae Caput, 
habebit certe Sanctitas Sua gratissimos et 
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(-) t Ph. CORTESI, Archiep. Siracen 
Nuntius Apostolicus. 

Excelleniissimo Domino 
Vlodimiro JASIŃSKI 

Episcopo Lodzensi. 
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Orędzie Episkopatu Polski do Duchowieństwa 
wiernych w sprawie uchwał Pierwszego 

Polskiego Synodu Plenarnego. 

Najmilsi w Chrystusie! 

1. Przygotowanie i prace Synodu Plenarnego. 

Nie mamy zamiaru wykładać szczegółowo, jak wśród Epi
skopatu dojrzewała myśl Synodu Plenarnego i jak go następnie 
przez osiem lat przygotowywano. Przekraczałoby to zamierze
nia niniejszego listu pasterskiego. l<rótko napomkniemy, że po 
rekolekcjach, odprawionych w październiku 1928 roku przy gro
bie św. Wojciecha, przejęci odpowiedzialnością za chrześcijańskie 
życie kraju postanowiliśmy w grę dziejową o ducha pokoleń wpro
wadzić cały autorytet swej władzy i swego posłannictwa. Wzią
wszy przeto pod rozwagę powinności i zadania swego urzędu 
biskupiego, uchwaliliśmy m. i. zwołać Synod Plenarny i jego po
wagą stworzyć dla Polski nowy kodeks partykularnego prawa koś
cielnego, który by zawierał zasady i wskazania, jak utwierdzać 
i pogłębiać wiarę, jak dźwigać i zabezpieczać obyczaje chrześ
cijańskie, jak potęgować ducha, wiedzę i działalność duchowień
stwa, jak uruchamiać apostolstwo świeckich, jak uzdolniać kato
licyzm do kształtowania nowych r.zasów i jak w świetle nauki 
l<ościoła rozwiązywać naczelne zagadnienia dzisiejszej doby. 

Przygotowanie Synodu Plenarnego było staranne. Nie po
mijaliśmy spraw trudnych i drażliwych. Nie uciekaliśmy się do 
rozwiązań kompromisowych. W jasnych i stanowczych wslrnza
niach chcieliśmy to wyrazić, co w naszym mniemaniu miało się 
przyczynić do wyprowadzenia dusz i życia z kryzysu religijnego, 
rozterki moralnej i nalotów pogańskich. Pamiętając na słowo 
Zbawiciela o przecedzaniu komara i połykaniu wielbłąda, nie gu
biliśmy się w szczegółach. W granicach tego, co według Ko
deksu Prawa Kanonicznego może być przedmiotem dekretów Sy
nodu Plenarnego, staraliśmy się ująć w treściwych uchwałach rze
czy zasadnicze, pozostawiając sprawy drobniejsze prawu diece
zja!nemu i Synodom Prowincjonalnym. Zmierzaliśmy do ujedno
stajnienia życia religijnego w kraju, ale nie braliśmy wszystkiego pod 
jeden strychulec, uważając bezwzględne równanie wszystkiego 
w naszych różnorodnych warunkach za niepożądane. Aby treść 
dekretów synodalnych wzbogacić rozumem i doświadczeniem 
szerszego zastępu znakomitych ludzi, zesięgnęliśmy zdania od 
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Kapituł i Fakultetów katolickich, od uczonych z pośród kleru świec
kiego i zakonnego, oraz od dobranego przedstawicielstwa ludzi 
świeckich z całego kraju. Przywiązywaliśmy zaś wielką wagę do 
tego by przepisy Synodu Plenarnego wypływały z rzeczywistych 
potrzeb życia, i tchnąc świeżością poranka dziejowego, który 
przeżywamy, skutecznie wpłynęły na odbudowę ducha i obyczajów. 

Z tych założeń i prac zrodził się Pierwszy Synod Plenarny, 
który dnia 26 i 27 sierpnia 1936 roku odbył się na Jasnej Górze. 
Wielka to była chwila, gdy w 293 lat od ostatniego Krajowego 
Synodu w Polsce przedrozbiorowej, odbytego w Warszawie pod 
przewodnictwem Prymasa Macieja Łubieńskiego, w bazylice jasno
górskiej Kardynałowie odrodzonej Polski, jej Arcybiskupi, Biskupi 
oraz wybitni reprezentanci świeckiego i zakonnego duchowieństwa, 
w obecności delegata Rządu Rzeczypospolitej i przedstawicieli 
Akcji Katolickiej, składali w ręce Jego Eminencji Kardynała Mar
maggiego, Legata a latere Ojca świętego, uroczyste wyznanie 
wiary swojej i narodu, błagając następnie dla obrad Synodu 
o światło Ducha świętego, opiekę NajświętszE;j Maryi Panny, orę
downictwo naszych Patronów i Wszystkich Swiętych. Dostojnie 
odbywały się w rycerskiej sali posiedzenia Synodu a naokoło 
twierdzy jasnogórskiej nie milkły błagalne śpiewy dwustutysiączne
go tłumu pątników, którzy z całej Rzeczypospolitej byli tam po
dążyli, by w tej pamiętnej chwili być bliżej swych Arcypasterzy, 
wesprzeć ich modlitwą i pokutą. Przebieg Synodu Plenarnego nie 
mógł być ani więcej jednomyślny ani bardziej katolicki. 

W maju roku ubiegłego św. Kongregacja Soboru rozpatrzyła 
uchwały Synodu Plenarnego, wyrażając uznanie dla ich ścisłości 
prawniczej i starannego dostosowania do współczesnych warun
ków polskiego życia. Z radością przyjął do wiadomości akta 
Synodu Plenarnego Ojciec św. PIUS XI, który na audiencji udzie
lonej dnia 23 maja 1937 roku J. Em. ks. Kardynałowi Serafinie
mu, Prefektowi św. Kongregacji Soboru, z wielkim zadowoleniem 
zatwierdził uchwały częstochowskie, wyrażając się pochlebnie 
o tym prawodawczym czynie Episkopatu Polski. Wreszcie dnia 
15 grudnia roku ubiegłego nastąpiła w Warszawie uroczysta pro
mulgacja tychże uchwał, które póżniej zostały ogłoszone we wszyst
kich diecezjach zarówno w autentycznym brzmieniu łacińskim, jak 
i w tłumaczeniu polskim. 

Jako partykularne prawo kościelne w Rzeczypospolitej uchwa
ły Pierwszego Polskiego Synodu Plenarnego zaczną obowiązywać 
dnia 16 czerwca roku bieżącego. 

* * 
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2. Zasadnicze zamierzenie Synodu Plenarnego. 

Wytyczając plan dekretów synodalnych, zdawaliśmy sobie 
sprawę z tego, że zacząć musimy od odnowienia życia chrześ
cijańskiego, czyli od przywrócenia katolicyzmowi głębi, pełni, mo
cy. T oka jest nasza zasadnicza powinność pasterska i taki jest 
skądinąd warunek uzdrowienia życia polskiego. Wyprzemy bez
bożnictwo i materializm, jeżeli im przeciwstawimy nadprzyro
dzone życie religijne i wysoką kulturę ducha. Walka z naporem 
pogaństwa wymaga, byśmy z własnych szeregów usunęli słabość 
i ducha światowego. Upadkowi obyczajów trzeba przeciwstawić 
przykłady rzetelnej cnoty chrześcijańskiej a rozkładowi rodziny 
katolickie ogniska domowe bez skazy. I tak na każdym polu. 
Znaczniejsze powodzenie będzie miało apostolstwo wiary, gdy 
natchnienie i rozmach czerpać będzie z ducha religijnego. 

Natomiast każda sprzeczność między wiarą a życiem, każ
da niezgodność między zasadami moralnymi a postępowaniem, 
brak chrześcijańskiej uczciwości, obowiązkowości a zwłaszcza mi
łości w stosunkach z ludźmi, nieszczere stosowanie nauki kato
lickiej do zagadnień nowoczesnych - te i inne uchybienia cięż
ko obciążają nasz rachunek. Ujmą powagi i wpływów płaci Koś
ciół za błędy swych sług i wyznawców a choć je pod innym 
względem stokrotnie świętością i czynem wynagradza, wpada 
w podejrzenie obłudy u innowierców i jest narażony na tym 
śmielsze napaści wrogów. Nigdy, a już żadnym sposobem w cza
sach takich jak nasze, nie może katolicyzm, powołując się na 
świetne karły swych dziejów, zaprzestać pracy nad własnym du
chem, lub czekać wyniośle, aż odstępcy sami doń swe kroki skie
r u ją. Dziś gdy owieczek zginionych nie jeden procent, ale od
setek niemal przerażający, katolicyzm musi ciężkim trudem ewan
gelicznym dosługiwać się nowych tytułów do wdzięczności wie
ków, idąc na opłotki życia z serdecznym słowem Chrystusowej 
prawdy i z ciepłym czynem Chrystusowej miłości. 

Nikt tak jak my Biskupi nie ocenia wysiłku, jakiego Kościół 
w ostatnim dwudziestoleciu w Polsce dokonał. Zdziałano wiele 
pod względem organizacyjnym, o czym świadczą choćby nowy 
ustrój hierarchiczny i nowe diecezje, Uniwersytet lubelski, nowe 
fakultety katolickie i seminaria, setki nowych parafij i klasztorów, 
obfitość nowych katolickich pism i wydawnictw, gęsta sieć kato
lickich zakładów i zrzeszeń. Więcej jeszcze zdziałano pod wzglę
dem religijnego uświadomienia i p9głębienia. Już inny nurt wia
ry poczyna płynąć poprzez kraj. Swieży powiew chrześcijańst,wa 
wywołuje bardzo poważne religijne objawy. Z łaski Ducha Sw. 
pojawia się katolicyzm o nieznanym dawniej natężeniu. Wiedza 
religijna robi postępy w szeregach duchowieństwa i u świeckich. 
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Duszpasterstwo uzupełnia nowoczesnymi sposobami swe tradycyj
ne metody prowadzenia dusz i przeobraża parafie w żywe ośrod
ki wiary. Hartuje się duch wspólnoty chrześcijańskiej. Akcja Ka
tolicka prze naprzód. We wszystkich gałęziach zbiorowego i kul
turalnego życia znać przenikanie Ewangelii. 

Ale nikt też, tak jak my, nie zna potrzeb i niedomagań na
szego katolicyzmu. Nie daje on jak dotąd Polsce tego wszyst
kiego, co by jej dać powinien, bo nie osiągnął dotychczas nale
żytej głębokości i prężności. Trzeba nom jeszcze wielkiego wy
siłku, by katolicyzm tętnił takim życiem, iżby w należytej mierze 
kształtował stosunki polskie i promieniował posłannictwem, które 
mu Opatrzność wyznaczyła. Krzywdziłby nasz katolicyzm, kto by 
nie doceniał jego dotychczasowych usiłowań, proc i zdobyczy, 
ole myliłby się, kto by sądził, że możemy założyć ręce i spoczy
wać no wawrzynach. Z roku na rok powinien się katolicyzm ze 
wzmożoną energią pogłębiać, uświęcać, uduchowiać o zarazem 
stawać się ruchliwszym, więcej apostolskim i zdobywczym. 

Temu celowi służyć moją te uchwały synodalne, któ
re dotyczą wewnętrznego życia kościelnego. Pisaliśmy je, pa
miętając na słowa Zbawiciela: »Oczyść pierwej co jest wewnątrz 
kubka i misy, aby to, co zewnątrz jest, czystym się stało«*). Pou
czając, upominając, przestrzegając, nakazując - prostując, kor
cąc, potępiając, Synod Plenarny żąda w tym względzie dużo, ole 
nie wymaga oni za wiele oni rzeczy niemożliwych. 

A wielki ten program rozłożyliśmy szeroko na wszystkich. 
Pragnąc uniknąć nagany Chrystusowej: »Wiążą brzemiona cięż
kie i nieznośne i kładą na ramiona ludzkie: o palcem swym nie
chcą ich ruszyć«**), nie tylko nie pominęliśmy siebie i naszego 
duchowieństwo, ole najważniejszą część postanowień synodalnych 
wydaliśmy właśnie do kapłanów. 

.. * 
" 

3. Udział duchowieństwa. 

Badając uchwały Synodu Plenarnego, zauważyliście, czci
godni bracia kapłani, że bezpośrednio, czy pośrednio dotyczą 
one głównie duchowieństwo. Czyż może być inaczej? W czy
jeż to ręce złożył Chrystus doczesne losy swego Ciała Mistyczne-

*) Mat. 23, 26. 
**) Mat. 23, 4. 



Nr. 3 Wiadomości Diecezjalne Łódzkie Str. 99 

go? Czyż Polska nie spodziewa się swego odrodzenia nade 
wszystko od ducha i posłannictwa kapłanów? Któż ma pierwszy 
i lepiej od innych stosować w swym życiu zasady ewangeliczne, 
jak nie »alter Christus«? »Odnowienie oblicza ziemi« dokona 
się tym razem przy stanowczej współpracy świeckich, ale ich 
apostolstwo musi się zasadniczo wesprzeć na posłannictwie du
chowieństwa, którego ono nie zwalnia od świętości, ani od przy
kładu ani od trudu. Punktem wyjścia przeto i podstawą akcji, 
która wiek dwudziesty z dróg apostazji sprowadzi do Boga, bę
dzie święty i światły kapłan, swemu nadprzyrodzonemu apostol
stwu bezwarunkowo oddany. Tak i dawniej bywało, jak to Oj
ciec św. Pius XI stwierdza, pisząc: »Wszelkie dobrodziejstwa, któ
re społeczność r.hrześcijańska przyniosła światu, sięgają korze
niem, jako do odległego początku swego, do słowa i trudu ka
tolickiego kapłana. Daje nam to niezłomną nadzieję na przy
szłość«* i. 

Rzecz znamienna, że nie tylko instynkt katolicki, ale i sze
roki świat wyrażniej niż kiedykolwiek wysuwa dzisiaj postulat 
świętości kapłanów. Wierni wyrażają to modlitwą, udziałem w »dniach 
kapłańskich«, prośbą o wzorowych księży i zaufaniem do nich. 
Wrogowie Kościoła natomiast walczą z rzeczywistymi czy rzeko
mymi błędami duchowieństwa dla poderwania jego powagi i wpły
wów, zrywając celowo bandaże z niewygojonych ran życia koś
cielnego. Wszystko to, ale nade wszystko wzniosłe nasze po
wołanie każe nam się zająć bardzo poważnie naszym wyrobie
niem, duchem i czynem. Dlatego, jakkolwiek jesteśmy zdania, 
że Polska bodaj nie miała jeszcze duchowieństwa ogółem tak 
świadomego swych zadań, tak doskonalącego się w wiedzy i prak
tyce pasterskiej i ogarniającego swą działalnością tak rozległe 
dziedziny życia, »prosimy was jednak, iżbyście więcej obfitowali«**) 
i »pragnęli lepszych darów«***). 

Przede wszystkim korzystajmy ze wskazań synodalnych dla 
własnego uduchow~enia się, od którego w wielkiej mierze zależy 
stopień naszej świadomości kapłańskiej, przykład naszego życia, 
siła gorliwości i skuteczność naszego trudu. Synod uzupełnia 
w tym przedmiocie zasadnicze przepisy Kodeksu Prawa Kano
nicznego, zwracając uwagę szczególnie na czytanie Pisma świę
tego, studium ascezy, gruntowniejsze odprawianie rekolekcyj ka
płańskich, miesięczne dni skupienia, na nieskalaną czystość, na 
wspólne życie duchowieństwa, na zaniechanie światowości, mięk
kości życia, zamiłowania wygód i wystawności. 

*) Encyklika o kopłoństwie katolickim. 
**) I. Tes. 4, 10. 

***) I. Kor. 12, 31. 
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W związku z tą wzmianką o cnotach kapłańskich w uchwa
łach synodalnych przestrzegamy was, drodzy bracia, przed po
żądaniem dóbr doczesnych, które odbiera pracy kapłańskiej cha
rakter i urok apostolstwa a życiu kościelnemu zadaje upokarza
jące klęski. »Prawdziwa i szczera powściągliwość wobec dóbr 
ziemskich pozyska kapłanowi wszystkie serca; tym więcej, że 
serce kapłańskie oderwane od świata i moc swą czerpiące 
z wiary przepełnione jest wielkim miłosierdziem ku wszystkim 
nieszczęśliwym i cierpiącym. Miłosierdzie to czyni go naprawdę 
ojcem ubogich«*). Synod Plenarny nakazał Biskupom m. i. usunąć 
nadużycia w dziedzinie opłat za posługi kapłańskie. Prosimy was, 
byście nam to zadanie ułatwili z troski o sprawę bożą i dla ho
noru polskiego kapłana. 

Po wtóre wykonajcie z zapałem, kochani bracia kapłani, 
zarządzenia synodalne odnoszące się do wiedzy kapłańskiej. 
Postaraliśmy się o to, by zastępy młodszego kleru odbywały wyż
sze studia teologiczne no krajowych i zagranicznych fakultetach, 
na co diecezje nie skąpią grosza a w czym chlubnie pomaga 
im Stowarzyszenie św. T amasza z Akwinu. Z każdym rokiem 
podnoszą się studio kościelne w seminariach diecezjalnych, któ
rym Biskupi poświęcają wiele uwagi i troski. Ponadto duchowień
stwo na ogół chętnie się dokształca, wynosząc wielkie korzyści 
z kursów, zjazdów, konf~rencyj dekanalnych. A jednak na tym 
poprzestać nie możemy. Swiat dzisiejszy ma do nas wielkie i uza
sadnione pretensje naukowe. Mnożą się szeregi ludzi świeckich, 
którzy są dobrze obznajomieni z bieżącą literaturą katolicką. Już 
i przeciętny obywatel poczyna się zajmować zagadnieniami re
ligijnymi, czyta, bada i słusznie od kapłana wiele także w tym 
względzie wymaga. Trzeba zatem odświeżać ważniejsze gałęzie 
wiedzy kapłańskiej i »co dzień pogłębiać swe wykształcenie 
teologiczne«**). 

Dowodem kultury kapłana nie są światowa zamożność do
mu ani wykwintne urządzenie mieszkania, lecz biblioteka, książki, 
jakie w ciągu roku zgłębił, pisma fachowe, które czyta, wzorowe 
kazania i przemówienia, artykuły i prace publicystyczne, które 
napisał. Czytajcie, oddawajcie się badaniom, ogłaszajcie swe 
prace, pamiętajcie na piękne słowa papieskie o zakresie wiedzy 
kapłańskiej: »Jak się łego domaga godność jego stanu i celem 
pozyskania posłuchu i należytego poważania, niech sobie kapłan 
przyswoi - co niewątpliwie działalność jego duszpasterską uczyni 
skuteczniejszą - te wiadomości, które są dziś własnością wspól
ną ludzi wykształconych... Nie wystarczy też dla kapłanów, aby 

*) Encykliko o kapłaństwie katolickim. 
**) Tamże. 
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zadowolili się wykształceniem, które dawniej uchodziło za dosta
teczne, lecz powinni zdobyć pełniejszą i rozleglejszą wiedzę 
w różnych dziedzinach, wiedzę odpowiadającą wspaniałemu 
i powszechnemu rozwojowi nauk, do którego kosztem niezmier
nych wysiłków doszła nowoczesna cywilizacja, górując pod tym 
względem nad ubiegłymi wiekami«*). 

Dalej zajmują się uchwały synodalne różnorodną działalnoś
cią kapłańską na urzędach kościelnych, w duszpasterstwie, 
w szkolnictwie. Zasięg dzisiejszej pracy duchowieństwa jest nie
współmiernie szerszy ni~ ongiś i po części mocno zmieniły się 
metody pasterzowania. Zycie religijne wiernych staje się liturgi
cznym, sakramentalnym, eucharystycznym, zabierając kapłanom 
daleko więcej czasu. Trzeba umiejętnie i intensywnie pasterzować 
także poza kościołem. Dawny spokój na plebaniach ustąpił miejsce 
ruchowi, posiedzeniom, naradom. W cieniu świątyń powstają 
domy katolickie, w których tętni młode życie organizacyjne 
a przed innymi pełna zapału Akcja Katolicka. Inaczej kształtuje 
się kontakt z ludem, do którego trzeba się bliżej ustosunkować 
i dzisiejszym językiem przemawiać. Troską pasterską objąć trzeba 
przedmieścia, nowe osiedla, osadników rolnych, bezdomnych, 
proletariuszów, do których pójść trzeba z sercem pełnym dobro
ci I z · zorganizowaną dobroczynnością katolicką. Przez świat 
rozlega się głośnym echem autorytatywne wezwanie papieskie: 
»ldżcie do ubogich, przede wszystkim do robotników. W ogóle 
idżcie do biednych!«**) A wielkie zagadnienia szkoły? A chorzy? 
A ci, których szukać trzeba, bo się sami za straconych uważają? 

Przepisy Synodu Plenarnego w tym względzie są wymaga
jące, bo mamy zaufanie do was, czcigodni nasi współpracownicy, 
i do waszego ducha. Liczymy na wasze apostolskie serca, na 
waszą z życia modlitwy zaczerpniętą żarliwość, świętą pomysło
wość, roztropną przedsiębiorczość i nowoczesną wydajność. Po
legamy na waszym takcie, na waszej znajomości stosunków, na 
rozumieniu psychologii dzisiejszego człowieka. Ufamy waszej 
gotowości do ofiar i poświęcenia. Jesteśmy pewni waszej jedności 
serdecznej i wzajemnej współpracy was wszystkich bez względu 
na to, czyście klerem świeckim, czy zakonnym, czy wojskowym, 
czy tego !ub innego obrządku. Opieramy się na waszej bez
względnej karności z pobudek nadprzyrodzonych, na waszej hie
rarchicznej łączności z Biskupem, na bezwarunkowej uległości 
dla Namiestnika Chrystusowego i dla zarządzeń Stolicy Apostol
skiej. Za wielkim Papieżem powtarzamy: »Postępujcie, kochani 
współuczestnicy w świętych tajemnicach, niczem niezrażeni, za 

~*) Encyklika o kapłaństwie katolickim. 
**) Encyklika o bezbożnym komuniżmie. 
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odwiecznym arcykapłanem Jezusem Chrystusem, naśladując jego 
miłość i troskę dobrego samarytanina. Trwajcie dzień w dzień 
w beznagannym życiu przed Bogiem i nieustannej karności i do
skonaleniu siebie, w pełnej miłosierdzia miłości ku wszystkim wam 
powierzonym, szczególnie ku zagrożonym, słabym i chwiejnym. 
Bądźcie przewodnikami wiernych, podporą potykających się, na
uczycielami wątpiących, pocieszycielami smutnych, bezinteresow
nymi pomocnikami i doradcami wszystkich«*). 

Nie moglibyśmy tych słów, skierowanych do was w tym 
uroczystym dokumencie, kapłani drodzy, zakończyć inaczej. jak 
wyrazami serdecznego uznania i podziękowania za to, że na 
swych stanowiskach staracie się wiernie pełnić wzniosłą służbę 
bożą. Dotychczasowe zdobycze religijne w naszym życiu stano
wią przeważnie zasługę duchowieństwa zarówno świeckiego jak 
i zakonnego. W mistycznej łączności dusz naszych z Odkupicie
lem niech się w nich wyzwolą energie kapłańskie w całej pełni 
i wytęsknionym cudem wiary niech Polskę »wyrwą z terażniej
szego wieku złego, według woli Boga i Ojca naszego«**). 

4. Rola katolików świeckich. 

Ze szczególnym serdecznym słowem pasterskim zwracamy 
się i do was, umiłowani katolicy stanu świeckiego. Razem z hie
rarchią i duchowieństwem stanowicie Kościół Boży. W mistycznym 
Ciele Chrystusowym także i wy możecie i powinniście mieć bo
gate, pełne, nadprzyrodzone życie. W skarbcu Kościoła i wy skła
dacie zasługi swych modlitw i życia uszlachetnionego wedle zasad 
ewangelicznych. Swym duchem i cnotą świadczycie o wiecznej 
świętości Kościoła. Codziennym czynem katolickim wypełniacie 
cichą a chwalebną tP)ŚĆ jego dziejów. A poza tym macie swoje 
zadania także w zakresie posłannictw Kościoła, macie swą część 
w jego zewnętrznej działalności. 

Wzywają was zatem uchwały synodalne nade wszystko do 
pielęgnowania w swych duszach życia nadprzyrodzonego. Reli
gijność ograniczająca się do Mszy świętej niedzielnej i dorocznej 
Komunii musi ustąpić miejsca pełnemu wszczepieniu się w życie 
Chrystusowe przez królestwo łaski bożej w duszach. To życie 
wewnętrzne, nadprzyrodzone, mistyczne pielęgnować należy mo
żliwie codziennym uczestnictwem w ofierze Mszy świętej, częstą 
a choćby codzienną Komunią świętą, łączeniem się z myślą Ko
ścioła w ciągu całego roku liturgicznego, modlitwą, rozmyślaniem, 

*) Encyklika o położeniu Kościoł~ katolickiego w Rzeszy niemieckiej. 
**) Gal. 1, 4. 
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rachunkami sumienia, rekolekcjami zamkniętymi, uczynkami z wia
ry, nieustanną walką ze złem, dążeniem do tego, co lepsze, 
doskonalsze, więcej ewangeliczne i bardziej Chrystusowe. Wszy
stkich to wyrobienie duchowe obowiązuje, ale zalecamy je w spo
sób szczególniejszy naszym świeckim współpracownikom w sze
rzeniu Królestwa Chrystusowego. »Mając przed oczyma cel 
ostatni Akcji Katolickiej, którym jest uświęcenie dusz wedle słów 
Ewangelii: »szukajcie najprzód Królestwa Bożego«*), »nie popad
ną oni w niebezpieczeństwo poświęcenia zasad dla celów bez
pośrednich i drugorzędnych i nie zapomną nigdy, że celowi naj
wyższemu musi się podporządkować także działalność społeczna, 
ekonomiczna i charytatywna«**). 

Ścieżki świętości ewangelicznej wiodą poprzez codzienność 
naszego bytu. Mamy się uświęcać nie rozgłosem nadzwyczajnych 
występów, lecz pełniąc wiernie i w duchu wiary większe i mniej
sze obowiązki swego stanu, nawet te ciche i ukryte. Trzeba więc 
całe swoje życie układać według przykazań bożych i kościelnych. 
Trzeba uświęcać nasz zwyczajny, powszedni dzień. Spod prawa 
bożego nie wolno wyłączać żadnej czynności, żadnej myśli, 
żadnego uczucia. Według wskazań sumienia katolickiego należy 
wykonywać swój zawód. Etyką katolicką trzeba się kierować 
w każdym słanie, na każdym stanowisku, jako mąż i żona, oj
ciec i matka, i jako minister, senator, poseł, obywatel, i jako 
robotnik, urzędnik, rolnik, i jako nauczyciel, inżynier, [ekarz, ad
wokat, i jako ziemianin, bankowiec, przemysłowiec. Zycie kato
lickie sprowadzić trzeba do jedności wiary i uczynków. Z anar
chii moralnej w której bezradnie męczy się człowiek, odkąd 
rozluźnił więzy etyczne, wyprowadzi nas powrót do surowej ka
tolickiej obyczajności i zasady życia. W tym względzie nakazy 
synodalne są wyjątkowej wagi. 

Aby wiarą żyć i praktyczne życie kształtować, trzeba ją znać. 
Daleko nam jeszcze do należytego uświadomienia religijnego 
szerokich warstw. Nawet ludzie wykształceni tkwią nieraz w nie
prawdopodobnych błędach i uprzedzeniach do wiary. Niektórzy 
nie mieli sposobności poznać jej bliżej, inni z lenistwa ducho
wego uchylają się od badań religijnych a są tacy, którzy od 
prawdy ewangelicznej wręcz uciekają, bo im jest niewygodna 
jako moralne prawo życiowe. Synod wzywa przeto do zdobywa
nia znajomości zasad katolickich, co tu w szczególny sposób 
podkreślamy. Szukanie prawdy objawionej jest obowiązkiem i wa
runkiem zbawienia. Ale szkołą wiary nie są ani pisma liberalne, 
socjalistyczne, wolnomyślicielskie, ani literatura antykościelna, 

*) Łuk. 12, 31. 
**) List apostolski do Episkopatu Meksykańskiego (28 marca 1937 r.) 
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sekciarska. Natomiast znajomość chrześcijaństwa i jego ducha 
czerpać należy ze źródeł katolickich, fachowych i poważnych. 
Słuchajcie kazań, wykładów, pogadanek religijnych. Uczęszczaj
cie na Koła studiów i Katolickie Uniwersytety Ludowe. I nteligen
cja może korzystać z kursów wiedzy religijnej, z Tygodni Spo
łecznych, z dorocznego »Studium katolickiego« i z powstających 
Instytutów Wyższej Kultury Religijnej. Czytajcie encykliki papieskie 
i listy pasterskie swych Biskupów. Zapoznawajcie się z katolicką 
książką. Zamiast zbiorów literatury lekkiej niech w rodzinach 
powstają biblioteki religijne i katolickie. W każdym domu powi
nien być w poszanowaniu i użytku mniejszy czy większy kate
chizm, jako niedościgniony skrót prawd wiary i zwięzły kodeks 
życia. Zaglądajcie doń wszyscy, zaglądajcie często a prostymi 
słowy nauczy was wielkiej mądrości. Szczególny obowiązek do
kształcania się pod względem religijnym moją członkowie zrze
szeń kościelnych i katolickich, działacze Akcji Katolickiej, reda
ktorzy i pisarze. Znacznie podniósł się już poziom artykułów 
i publikacyj na tematy religijne, o których łatwo pisać, ale trudno 
pisać dobrze a nie podobna pisać z autorytetem bez fachowych 
badań. Wyrażamy uznanie i wdzięczność starszym i młodszym 
pisarzom, którzy swe talenty oddają na służbę sprawy bożej, 
rozumiejąc charakter i konieczność apostolstwa pióra. Studium 
katolicyzmu zaostrzy ich bystrość, zwiększy ich ścisłość i powagę. 

Jak już wzmiankowaliśmy, apostolstwo czyli czynny udział 
w realizowaniu Królestwa Chrystusowego jest posłannictwem, obo
wiązkiem i prawem także osób świeckich. Z faktu przynależenia 
do Mistycznego Ciała Chrystusa, który w doczesności żyje w po
staci swego Kościoła, wynika dla wszystkich katolików obowiązek 
troski o wiarę i jej szerzenie, o Kościół i jego ducha, rozwój 
i swobodne działanie. Apostolstwo nie jest zatem przywilejem 
elity ani rezerwatem wybrańców, lecz powszechną powinnością 
wiernych. Stwierdzamy z radością, że ta prawda przenika umy
sły i że postać działacza świeckiego utrwala się jako zjawisko 
należące do całokształtu życia kościelnego. Wyrabia się typ 
apostoła świeckiego, wyjaśnia się stosunek jego roli do roli du
chowieństwa. Coraz wyraźniej i korzystniej zaznacza się działal
ność ludzi świeckich zarówno w życiu parafialnym jak i w za
kresie ogólnych zadań katolicyzmu. Rosną szeregi rzeczników 
prawdy i dobra, działających indywidualnie, prywatnie, na swoją 
rękę przykładem, czynem, słowem, piórem. Coraz liczniejsze 
zastępy parafian stają do współpracy ze swym proboszczem, 
nadając życiu parafialnemu jedność i siłę. A już setki tysięcy 
katolików ogarnia swym wzrokiem szerokie widnokręgi wielkich 
zadań katolicyzmu i w zastępach Akcji Katolickiej sposobią się 
do tego, by zbiorowvm czynem apostolskim odnowić całe poi-
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skie życie. Początkowe trudności, zawody, niepowodzenia są już 
powetowane wzrostem ducha, pogłębieniem przygotowania, roz
szerzającym się zasięgiem działalności i osiągniętymi zdobyczami. 
Coraz mniej tych, co widzieli w katolicyźmie bierność, dewocję, 
postawę zamykającą się przed zagadnieniami współczesnymi. 
Coraz więcej katolików, którzy wychodzą na rozprawę z tym, 
co laicyzując i deprawując ducha, pcha Polskę na tory wiecznej 
rozterki i niższości dziejowej. Kończą się czasy niemocy wobec 
zła. Ruszamy w imię Chrystusowej prawdy. Wspólny wysiłek hie
rarchii kościelnej, duchowieństwa i katolików świeckich uwydatni 
chrześcijańskie oblicze Polski a wystrzegając się wnoszenia 
polityki do świątyni, nada treść katolicką życiu, grupom, stosun
kom społecznym i politycznym. 

Synod Plenarny wzywa was do udziału czynnego w tej 
powszechnej wyprawie. Idźcie i wy do winnicy Chrystusowej! 
Wyruszcie na front walki o chrześcijaństwo w kraju wy, kobiety 
dzielne i nieustępliwe, i wy niezłomni a zdobywczy mężowie 
wszystkich zawodów i stanów. W pierwszych szeregach stawajcie 
wy, młodzi z miasta i ze wsi, z fabryki i z warsztatu, z biura 
i handlu. Ze ślubowaniem jasnogórskim w duszy zaciągnij się 
do służby Chrystusowej w narodzie i ty, kochana młodzieży 
akademicka, spragniona czynu szlachetnego dla słonecznego 
jutra kraju. 

Święta niech wam będzie zasada solidarności katolickiej 
i posłuchu dla hierarchii. Szanujcie swe władze organizacyjne. 
Nie zapominajcie, że Akcja Katolicka jest z istoty swej ruchem, 
czynem, zdobywaniem. W poszczególnych wypadkach nie zawsze 
i nie zaraz będziecie osiągali zamierzone rezultaty. Doznacie 
tu i tam chwilowych porażek. Gotujcie się na przykrości i ofiary. 
Poświęcajcie bez żalu swe osobiste i grupowe ambicje, ilekroć 
tego wymaga dobro i tryumf sprawy Chrystusowej. »Szukajcie 
naprzód Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego«*). 

W tym duchu badajcie i wykonujcie uchwały Synodu Ple
narnego, dotyczące waszego stanowiska, powołania i królewskie
go kapłaństwa w świeckim stanie. 

5. Z poszczególnych .zagadnień. 

Synod Plenarny nie mógł w swych pracach pomijać rze
czywistości polskiego życia i jego głównych zagadnień. Znaj
dziecie przeto w uchwałach synodalnych doktrynalne i etyczne 
wskazania, dotyczące całego szeregu spraw bieżących, nawet 

') Mat. 6, 33. 
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takich, którymi się dotąd Synody nigdzie nie zajmowały. Oczy
wista, że poruszamy je o tyle, o ile są przedmiotem nauki i tro
ski Kościoła. Kilka z nich zwięźle tu przytoczymy, odsyłając was 
zresztą do zbioru uchwał. 

Obrona wiary - Z obowiązku pasterskiego musieliśmy 
przestrzec przed współczesnymi ruchami antyreligijnymi i anty
kościelnymi. Nie mogą uśpić naszej czujności zapewnienia, że 
w Polsce walki z katolicyzmem nie ma. Ta walka wre, nieraz 
otwarła, często maskowana, niekiedy przyciszona, zawsze nie
ustępliwa. 

Więc walczą z wiarą komunizm i socjalizm i wszelkie 
te kierunki ideowe, które się na materialiźmie zasadzają. Wal
czą programowo i walczyć będą, dopóki od materii nie wzniosą 
się do Boga, dopóki nie przejdą od natury do Objawienia a ide
ału człowieka kolektywistycznego nie zastąpią ideałem człowieka 
społecznego. Walczą propagandą bezbożnictwa i materializmu, 
walczą złudą raju sowieckiego, utożsamianiem Kościoła z faszyz
mem i z wrogiem świata pracy. 

Walczą z wiarą a walczą zwykle w tajnym sprzysiężeniu 
wolnomularstwo i wolnomyślicielstwo. Walczą o wiadome pro
gramy masońskie, które urzeczywistnić pragną na gruzach wiary. 
Z tej strony napotyka Kościół te przeszkody, które mu jakaś 
niewidzialna ręka stawia, rzucając mu to tu to tam kłody pod 
nogi. Stąd to wołanie zakulisowe o szkołę bez nauki religii, 
o złamanie rzekomego wszechwładztwa kleru, o nadzór pań
stwowy nad Kościołem i jego instytucjami. Stąd to bezimienne 
domaganie się zniesienia kościelnych zakładów opiekuńczych 
i katolickich stowarzyszeń dobroczynnych, odebrania zakonnych 
szpitali i fundacyj kościelnych. Stąd pokątne judzenie na zrze
szenia kościelne i Akcję Katolicką. Stąd arcymasońskie żądanie 
zerwania konkordatu i rozdziału Kościoła od Państwa. Stąd pro
paganda etyki świeckiej. Stąd dążenie do wypierania Kościoła 
z życia publicznego i do takiego ograniczenia jego wpływów, 
iżby poza dziedziną wewnętrznej ascezy nie miał możności od
działywania na ducha narodu i był wyłączony nawet od moral
nego związku z życiem zbiorowym, społecznym, politycznym. 
Stąd próby kłócenia Kościoła z Państwem, kompromitowania hie
rarchii i jej powagi. Stąd hasło wolności sumienia, pojmowane 
jako zasada nie pozwalająca Kościołowi opierać się deprawacji 
sum1en. Stąd pokrewne hasło tolerancji religijnej, według które
go Kościół katolicki w Polsce miałby być zrównany z pierwszą 
lepszą sektą. Stąd wmawianie, jakoby tylko ludzie bez wiary, 
socjaliści, wolnomyśliciele mogli być patriotami. Stąd ta posta
wa, według której antyklerykalizm uchodzi w pewnych grupach 
za dobry fon i za towarzyską legitymację. 
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Ostatecznym celem walki z katolicyzmem jest Polska bez 
Boga, Państwo bez zasad chrześcijańskich, naród bez wiary. Dą
żenia te chciałyby przekształcić Rzeczpospolitą na bastion wolno
mularstwa, na republikę wolnomyślicieli, na kraj ateuszów. Na
potykając na nieunikniony opór, powodują w kroju napięcia, któ
re wtedy ustąpią, gdy skończymy budować Polskę katolicką. Re
alizując chrześcijaństwo, scementujemy jedność narodu i uchro
nimy go od zagłady rodzimej kultury. 

Brońcie z nami kraju przed bezbożnictwem! Unikajcie sideł 
masonerii! Strzeżcie się wpływów organizacyj i pism wrogich 
Kościołowi lub szerzących zobojętnienie religijne! A mając po 
temu możność, z miłością apostołujcie wśród błądzących braci 
»nieprzyjaciół krzyża Chrystusowego«*). 

Rodzina - Krótkie są postanowienia synodalne w sprawie 
rodziny, ale zrodziły się z ogromnej troski o tę najbardziej przy
rodzoną i zasadniczą społeczność. Niestety już i do świętości 
rodzinnych wtarga pogaństwo, bezczeszcząc je haniebnie. Przy
gasają ogniska domowe. Hasła swobody i użycia burzą polski 
dom. Stosunki społeczne, warunki mieszkaniowe, bezrobocie ła
mią żywotność plemienną. 

Wzywamy was do ratowania rodziny. Strzeżcie jej ducha 
katolickiego! Zapoznajcie się szczegółowo z nieśmiertelną Ency
kliką Papieża Piusa XI o małżeństwie chrześcijańskim. Miejcie 
małżeństwo i rodzinę w religijnym poszanowaniu. Niech zupeł
nie odpłynie zatruta, gorsząca fala rozwodów .. Domagajcie się 
ustawy małżeńskiej zgodnej z zasadami wiary. Ządajcie, by usta
wodawstwo otoczyło rodzinę skuteczną opieką. Stójcie na straży 
czystości pożycia małżeńskiego. Przeciwstawiajcie się propagan
dzie błędnych pojęć o małżeństwie, niemoralnemu ograniczaniu 
potomstwa, praktykom spędzania płodu, eugenice zarażonej ma
terializmem. Przywróćcie w swych domach dawny zwyczaj, zgod
nie z którym rodzice odmawiali pacierz codzienny wspólnie 
z dziećmi. A w przebudowie stosunków społecznych dążcie do 
lego, by warunki mieszkaniowe i sprawiedliwa płaca umożliwiły 
także biedniejszym warstwom wyprowadzenie rodziny z moralne
go i materialnego przesilenia. 

Wychowanie i szkoła. - Nie mogliśmy pominąć mil
czeniem wielkiego zagadnienia wychowania i szkoły. Ubieganie 
się o wychowanie człowieka jest znamieniem nowych czasów 
a kierunek publicznego wychowania stał się wskaźnikiem ducha 
państwowego. Pod tym względem przechodziliśmy w ubiegłych 

*) Fi I. 3, 18. 
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lotach chwile bardzo niepokojące. Napór nowego pogaństwa 
no szkołę był widoczny a jego wpływy wysoce szkodliwe. Chcia
no szkołę zupełnie ześwieczczyć, usunąć z nauki pierwiastki boże, 
wyłączyć z podręczników myśl religijną. Dążono do wykreślenia 
z programów szkolnych nauki religii i do zupełnego oddzielenia 
szkoły od wychowawczych wpływów Kościoła. Zwalczano prak
tyki religijne młodzieży szkolnej i jej organizacje kościelne. Wpro
wadzano koedukację nawet tam, gdzie była niepotrzebna i szko
dliwa. W zrzeszeniach młodzieży, w jej pismach, na jej letni
skach szerzono niechęć i uprzedzenie do duchowieństwa, zobo
jętnienie religijne i swobodę obyczajów. Powstawały stąd szko
dliwe dla wychowania napięcia, bo rodzina słusznie i z obowiąz
ku stawała w obronie duszy swych dzieci. Musiało też dojść do 
nieporozumień z hierarchią kościelną tym więcej, że pewne czyn
niki pchały szkołę i nauczycielstwo do otwartej walki z Kościo
łem. Nie ostatnią rolę odgrywały w tej akcji laicyzujące czynniki, 
które były opanowały kierownictwo Związku Nauczycielstwa Pol
skiego. 

Dziękujemy Bogu, że się ta fala antyreligijna i antykościel
na załamuje. Aby się dokonało całkowite oswobodzenie duszy 
polskiej od tego groźnego upiora, Synod Plenarny nakazuje dal
szą czujność i akcję. Sumiennym zaś rodzicom i tym zasłużo
nym szeregom dzielnych nauczycieli, którzy szczytnie pojmując 
i pełniąc wzniosłe posłannictwo wychowawcze, w harmonijnej 
współpracy z Kościołem, Państwem i rodziną rozwijają w młodym 
pokoleniu wiarę, zdrowego ducha, patriotyzm, myśl bystrą i fi
zyczną tężyznę, wyrażamy swą wielką wdzięczność i uznanie. 

Życie publicz:ne. - Obok kryzysu ustrojowego polityka 
współczesna narodów przechodzi przesilenie moralne polegające 
głównie na tym, że życie zbiorowe oderwano od wiecznych praw 
moralnych. Wykreślono z niego imię Boga a do wartości pań
stwowo-twórczych przestano zaliczać religię. Najmocniej zazna
czył się zanik człowieka religijnego w polityce powojennej. Tą 
drogą doszedł świat współczesny do państwowości bez treści 
etycznej. Formie zbiorowego życia, technice państwowej, ustro
jom poświęca się wiele trudu i zabiegów, ale zwykle w oddzie
leniu od ducha, od powagi moralnej, od tego autorytetu, który 
jest wyrazem prawdy. Stąd to rczwiązywanie wszystkiego środ
kami siły a w dalszym następstwie potrzeba zupełnego oparcia 
o przemoc. Konieczność to fatalna! Do wstrząsów doprowadzą 
systemy polityczne, które wymagają, by człowiek im się zapisał 
bez zastrzeżeń, z duszą i ciałem, by im podporządkował ślepo 
swe myśli, przekonania, wierzenia, zasady etyczne i sumienie, 
wyrzekając się swych praw człowieczych a nawet swojego do
czesnego i wiecznego przeznaczenia osobistego. 
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Nasza państwowość szuka innych dróg i ustrojów. Oby zna
lazła i zrealizowała rozwiązania najlepsze, najwięcej odpowiada
jące potrzebom i duchowi narodu. Ale państwowość to nie tylko 
konstytucja, armia, izby ustawodawcze, skarbowość. Państwa stoją 
i potężnieją przede wszystkim duchem, który ożywia ich instytu
cje. I o tego ducha w państwowości polskiej nam chodzi. Co do 
form politycznych i techniki państwowej Kościoł nie ma swej do
ktryny i nie wkracza w to, czy narodom dogadza monarchia, 
lub czy im więcej odpowiada ustrój republikański. Niesłuszne 
jest zatem twierdzenie, jakoby Kościół kierował się oportunizmem 
politycznym, szukając obecnie współżycia z republikami, gdy da
wniej z monarchami się układał. To nie oportunizm, lecz zasa
da naturalnej swobody, którą Kościół ludom przyznaje. 

Inaczej ma się rzecz z duchem życia publicznego. Tu Ko
ściół ma swe zasady i obowiązki. Katolicyzm posiada najszla
chetniejszą etykę życia zbiorowego, opartą na naturze ludzkiej 
i na prawie bożym. Te zasady etyczne każe Synod Plenarny 
realizować w polskim życiu politycznym. Więc przypomina wszyst
kim obowiązek katolickiego patriotyzmu w stosunku do Rzeczy
pospolitej Polskiej. Wzywa tych, którzy mają bezpośredni lub po
średni wpływ na kierunek polityki, by się rządzili zasadami ka
tolickimi. Żąda, by obywatele zapoznawali się z katolicką etyką 
życia publicznego i by na każdym kroku byli jej zdecydowanymi 
rzecznikami w teorii i praktyce. O ile nie życzymy sobie księży 
politykujących, o tyle wzywamy katolików świeckich, by w polskim 
życiu urzeczywistniali chrześcijański ideał Państwa. Kościół a za 
nim Akcja Katolicka podoją moralne zasady życia zbiorowego, 
uczą ducha chrześcijańskiego, kształtują sumienie katolickie. Re
alizacja zaś tyc:h zasad i tego ducha w żywej rzeczywistości pań
stwowej jest rzeczą katolików jako obywateli. Wielkie to zadania 
i święte powinności! 

Sprawy społeczne. - Podobnie ma się rzecz z arcy
trudnym zagadnieniem ustroju społecznego. Kościół stoi na sta
nowisku konieczności przebudowy obecnych stosunków społecz
nych i nie jest prawdą, jakoby się solidaryzował z formami, któ
re się przeżyły i muszą ulec zmianom. Dzisiejsze stosunki, jako 
wynik chybionego rozwoju socjalnego i ekonomicznego ostatnich 
wieków, zawierają pierwiastki niesprawiedliwości i zguby, których 
nie wolno utrwalać ani autorytetem Kościoła pokrywać. Nie byłoby 
zgodne z chrześcijaństwem nie chcieć przyłożyć ręki do naprawy 
społecznej, aż zanadto uzasadnionej choćby bezrobociem, bez
domnością, proletariatem robotniczym i wiejskim, zachwianiem 
instytucji rodzinnej przez nieludzkie warunki bytowania, skarle
niem wielkiej części młodego pokolenia wskutek nędzy, odsuwa-
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niem się od wiary i wydaniem na łup wywrotowej propagandy 
łych mas, które postradały możność i nadzieję człowieczego życia. 

Ale przebudowa społeczna, tak konieczna i pilna, tak tru
dna i nieodłączna od ofiar, dokonać się powinna bez nowych 
krzywd, grzechów, rewolucyj, przewrotów gwałtownych i bezcelo
wych spustoszeń. Wskazania etyczne łych przemian podają En
cykliki społeczne, sprowadzając je do dwóch naczelnych zasad: 
sprawiedliwości społecznej i miłości chrześcijańskiej. A że spra
wiedliwość społeczna nie jest fikcją prowną tak jak nie jest uro
jeniem ascetycznym miłość chrześcijańska, lecz jest realną cnotą 
i ważnym wskazaniem moralnym, tego dowodzą autorytatywne 
wypowiedzenia Ojca świętego Piusa XI a m. i. słowa: »Sprawie
dliwość społeczna polega na tym, że domaga się od jednostki 
tego, co służy dla dobra ogółu. Jak w żywym organiżmie nie 
zaspakaja się potrzeb całości, jeśli nie daje się poszczególnym 
członkom wszystkiego, co im potrzebne, tak też w organiżmie 
społecznym niemożliwy jest zdrowy rozwój całości, jeśli poszcze
gólnym członkom, tj. ludziom obdarzonym godnością osobowości 
nie przyzna się wszystkiego, czego im do spełnienia poszczegól
nych funkcyj społecznych potrzeba. Jeśli zatem słanie się zadość 
wymaganiom sprawiedliwości społecznej, wzmoże się życie gospo
darcze i wyda obfite owoce, dojrzewające wśród pokoju i ogólnej 
harmonii, a przez to państwo wykaże potęgę i zdrowie, podobnie 
jak zdrowie ciała ludzkiego poznaje się po niezamąconej, a peł
nej i owocnej działalności całego organizmu«*). W Liście zaś 
Apostolskim do Episkopatu meksykańskiego tenże Papież pisze, 
że w praktyce »stosowanie sprawiedliwości społecznej to stoso
wanie tych środków, które zmierzają do podniesienia proletariatu«. 

Wprawdzie mamy obowiązek pomagać braciom będącym 
w nędzy jałmużną i miłosierdziem chrześcijańskim, ale trzeba 
bezwarunkowo pójść dalej i czynnie do tego dążyć, by w Polsce 
znikł proletariat, by się trwale poprawiła dola robotnika, by się 
wieś podniosła z nędzy i aby wogóle w kraju nastały takie wa
runki, iżby nikt mający chęć do pracy nie musiał o nią żebrać 
i walczyć, lecz miał możność bytu poręczoną ustrojem i zdro
wymi warunkami ekonomicznymi. Wtedy naprawdę odwróci się 
od Polski grozę bolszewizmu i nieszczęsną walkę klas. 

Zdrową myśl społeczną powinni w nowych ustrojach reali
zować właśnie katolicy. Do tego wzywają was społeczne uchwa
ły Synodu, które powzięliśmy w głębokim odczuciu wszystkiego 
tego, co jest bólem, krzywdą i tragedią bezrobotnych, bezdom
nych i naszej ukochanej polskiej wsi. 

*) Encyklika o bezbożnym komuniźmie. 
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Życie kulturalne. - Wreszr.ie pragniemy jednym słowem 
uwypuklić postanowienia synodalne, dotyczące prasy i kultury ka
tolickiej. Pierwiastki pogańskiego laicyzmu i pokrewnych kierun
ków myślowych zaciążyły także na polskim życiu kulturalnym. 
Synod Plenarny wzywa was do czytania katolickiej książki, 
katolickiej prasy, katolickiego pisma literackiego. Dziedzinę kul
tury zdobyć musimy wytrwałym wysiłkiem. Talenty, pisarze, poe
ci, artyści, krytycy, redaktorzy katoliccy niech przywracają chrześ
cijańskiego ducha twórczości kulturalnej, a społeczeństwo niech 
ich popiera, odwracając się od tego, co mimo innych zalet jest 
demoralizacją duszy polskiej, szerząc niezgodny z chrześcijaństwem 
pogląd na świat, na człowieka, jego obowiązki i prawa. 

6. Zakończenie. 

Nie będziemy przedłużać swego orędzia, wyliczając i uza
sadniając inne uchwały Synodu. Z tych kilku przykładów poznać 
możecie, że pragniemy, by katolicyzm tchnął ducha Chrystuso
wego w nowe czasy. Razem z wami chcemy budować Królestwo 
Boże w okresie, który nam Opatrzność przeżyć pozwala i przeka
zać je pokoleniom, które rościć sobie będą prawo do naszej 
spuścizny duchowej. Zamierzeniem naszym i waszym jest Polska 
katolicka dziś i jutro, Polska odporna na umizgi i pokusy nowe
go pogaństwa, Polska w pełni swej wiary, w chwale swych prze
znaczeń religijnych i kulturalnych, Polska zaślubiona w wier
nej służbie dziejowej Temu, który jest »Jezus Chrystus wczoraj 
i dzisiaj: ten i na wieki«*). 

Czy spełnią się nasze pragnienia i nadzieje? Składamy je 
w kornej modlitwie u stóp Najświętszej Bogarodzicy. 

Badanie i wykonanie uchwał synodalnych wyznaczyliśmy 
Akcji Katolickiej jako naczelne hasło jej pracy na rok 1938-3 9 
Naukowe zaś wyświetlenie ich prawnego i moralnego znaczenia 
będzie przedmiotem Studium Katolickiego, które się we wrześniu 
roku bieżącego odbędzie w Katowicach. Zapoznajcie się wszys
cy z brzmieniem, duchem i celami uchwał jasnogórskiego Syno
du. Urzeczywistniajcie je w swej duszy i w zewnętrznym czynie. 
Wcielajcie je w życie Kościoła, narodu i Państwa. Tym posłan
nictwem zaznaczcie w dziejach wiarę i wielkość swego pokolenia. 

*) Żyd. 13, 8. 
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Z głębi serc pasterski~h błogosławimy wszystkim t w imię 
Ojca t i Syna t i Ducha Swiętego. Amen. 

Warszawa, dnia 1 stycznia 1938 r. 

t A u gu s t Kard. H I o n d - Arcybiskup Gnieźnieński 
i Poznański, Prymas Polski. 

t Aleksander Kard. Kokowski - Arcybiskup Warszawski. 
t J ó ze f Te od o ro w i cz - Arcybiskup Lwowski obrz. orm. 
t A n drze j Szeptycki - Arcybiskup Lwowski obrz. gr. kat. 
t Ad am Sf ef a n Sapieha - Arcybiskup Krakowski. 
t Bolesław Twardowski - Arcybiskup Lwowski. 
t Antoni Julian Nowowiejski -Arcybiskup, Biskup Płocki. 
t Romuald Jałbrzykowski - Arcybiskup Wileński. 
t Józafat Józef Kocyłowski - Biskup Przemyski obrz. gr. kat. 
t Grzegorz Chomyszyn - Biskup Stanisławowski obrz. gr. kat. 
t He nry k I gna cy Pr ze ź dziec ki - Biskup Siedlecki. 
t Ma r i a n Le o n Fu I m a n - Biskup Lubelski. 
t Te o do r Ku bi n a - Biskup Częstochowski. 
t Ad o I f S ze I ą ź e k - Biskup Łucki. 
t S ta n is ław Ok o n ie wski - Biskup Chełmiński. 
t Stanisław Kostka Łukomski - Biskup Łomżyński. 
t Włodzimierz Bronisław Jasiński - Biskup Łódzki. 
t Kar o I Rad oń ski - Biskup Włocławski. 
t Fr a n cis zek Lis o ws ki - Biskup Tarnowski. 
t St a n is ław Ad am ski - Biskup Katowicki. 
t Ka z i m i er z Bu kr a b a - Biskup Piński. 
t Józef Ga w I i n a - Biskup Polowy. 
t Jan Lorek - Administrator Apostolski Sandomierski. 
t Fr a n cis zek Ba r da - Biskup Przemyski. 
t Jak ó b Med weck i - Administrator Apostolski Łemków. 
t Fr a n cis zek Sonik - Wikariusz Kapitulny Kielecki. 

Powyższe Orędzie Episkopatu odczytać proszę z ambon 
w drugą, trzecią i czwartą niedzielę Wielkiego Postu. 
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Statut Kruciały Eucharystycznei Dzieci w Polsce 
pr.zyięły prze.z Ich E kscelencie Księży Biskupów na 

Konferencii Episkopatu dnia 15 grudnia 1937 r. 

§ 1. Krucjata Eucharystyczna Dzieci jest Stowarzyszeniem 
kanonicznym (pia unio), rządzącym się jednolicie w całej Polsce 
niniejszym statutem. 

§ 2. Krucjata jest poświęcono Chrystusowi Euchary
stycznemu. 

§ 3. Po diecezjach zależy Krucjato Eucharystyczna, zgo
dnie z przepisami prawa kanonicznego, od Biskupa miejscowego. 

§ 4. Dyrektorów diecezjalnych Krucjaty mianuje na pro
pozycję poszczególnych Biskupów miejscowych O. Generał To
warzystwa Jezusowego. 

§ 5. Celem Krucjaty Eucharystycznej jest wychowywanie 
dzieci na dobrych i apostolskich katolików przez 

o) pogłębianie ich życia religijnego i eucharystycznego, 
b) zaprawianie ich do sumienności i cnoty, 
c) przyzwyczajanie ich do udziału w życiu parafialnym, 
dJ wdrażanie ich do apostolstwa. 

§ 6. Krucjata Eucharystyczna posługuje się następującymi 
środkami: ćwiczenia religijne a zwłaszcza częsta Komunia święta, 
zebrania, wykłady, rekolekcje, obchody religijne itd. 

§ 7. Krucjata Eucharystyczna istnieje i działa albo jako 
Koło parafialne albo jako Koło szkolne. Koła mogą być albo 
męskie, albo żeńskie, albo mieszane. 

§ 8. Każde Koło powołuje do życia Dyrektor diecezjalny 
Krucjaty. 

§ 9. W łonie każdego Koła Krucjaty mogą powstać Sekcje, 
jak misyjna, liturgiczna, różańcowa itp. 

§ 1 O. Do Kół szkolnych Krucjaty stosuje się requlamin, 
uzgodniony między Episkopatem a Ministrem W. R. i O. P. 

§ 11. Do Krucjaty Eucharystycznej może należeć młodzież 
w wieku szkolnym, czyli zasadniczo w wieku do lat 15. Przyjęcie 
członków odbywa się po odpowiedniej próbie i według ustalone
go ceremoniału. 

§ 12. Kołem Krucjaty Eucharystycznej kieruje zamianowa
ny przez Dyrektora diecezjalnego Opiekun, którym jest zawsze 
kapłan i to zwykle proboszcz miejscowy albo katecheta danej 
szkoły. 



Str. 114 Wiadomości Diecezjalne Łódzkie Nr. 3 

§ 13. Opiekun przewodniczy Kołu i jego Sekcjom, przyj
muje członków i zwalnia tych, którzy się okazują niegodni człon
kostwa, tworzy sekcje, zwołuje zebrania i przewodniczy no nich, 
urządza nabożeństwo, obchody itd. Z końcem roku szkolnego 
przesyła Dyrektorowi Diecezjalnemu roczne sprawozdanie z dzia
łalności i funduszów Koła. 

§ 14. Opiekun może powołać do życia Wydział Koło Kru
cjaty, złożony z 4- 7 członków, wybranych przez siebie z pośród 
dzieci Krucjaty no okres jednego roku. 

§ 15. Opiekun może utworzyć »Koło Opieki« złożone z sił 
nauczycielskich i rodziców dzieci Krucjaty. Koło Opieki współ
pracuje z Opiekunem i pod jego przewodnictwem nad realizacją 
celów Krucjaty. 

§ 16. Biskup Diecezjalny może rozwiązać Koło Krucjaty 
Eucharystycznej, przekazując ich majątek no inne diecezjalne 
organizacje młodzieżowe. 

I. ROZPORZĄDZENIA J. E. PASTERZA DIECEZJI. 

26. 
Kanonizacia błogosławionego Andrzeia Boboli. 

Narody katolickie, mając we czci Świętych Pańskich i w myśl 
słów Chrystusa Pana »bądźcie doskonałymi« łaknące cnoty i spra
wiedliwości, z niezwykłą radością witają i same w najszlachet
niejszy sposób popierają procesy beatyfikacyjne i kanonizacyjne. 

Wielka surowość prawna Kościoła w wynoszeniu no ołtarze 
Pańskie czcigodnych sług Bożych, najgorliwszych wyznawców i bo
haterów wiary, którzy życie sw.e za Boga i wiarę oddali, sprawia, 
że beatyfikacjo i kanonizacja Swięty~h nabiera niezwykłego zna
czenia, nieomylna decyzja Ojca Swiętego staje się świętem 
w Kościele, a dla narodu, z którego wybraniec Boży pochodzi, 
jest uroczystością powszechną i wydarzeniem epokowym. 

Takie święto obchodzić będziemy łącznie z całym Kościo
łem, my polacy-katolicy w uroczystość Zmartwychwstania Pańskie
go radośnie i z wielkim weselem ducha, bo w poczet świętych 
zaliczony zostanie bł. Andrzej Bobola, męczennik za wiarę, syn 
narodu naszego i członek Towarzystwo Jezusowego. 
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Z radością tą łączy się i chluba dla naszego narodu, które
mu przystoi miano »matki świętych« oraz zaszczyt dla Zakonu 
O. O. Jezuitów, że taką latorośl wydał z siebie i nią ozdobił 
szeregi świętych Patronów polskich. 

Jak zawsze w życiu religijnym, w dniu Kanonizacji bł. An
drzeja Boboli zjednoczą się uczucia kościelne z narodowymi 
a przyłączy się do nich uroczystość zasłużonego dla Kościoła 
i Polski Zakonu. 

Kto może z nas, winien pośpieszyć do Wiecznego Miasta, 
by dla ożywienia własnej wiary i dania świadectwa o niej w du
szach naszych stanąć w szeregach uczestników uroczystości. 

Komu warunki na to pozwolą, niech śpieszy na kpnoniza
cję bł. Andrzeja Boboli, by z u~t Umiłowanego Ojca Swiętego 
usłyszeć pierws~y hołd złożony Swiętemu, zjednoczyć się w ra
dości Kościoła Sw. i w duchu »świętych obcowania« spędzić te 
podniosłe chwile. 

Otrzymujemy nowego Patrona w bł. Andrzeju, którego nie
ustraszoność w wyznawaniu i obronie wiary jest nam drogo
wskazem na czasy dzisiejsze, którego apostolska gorliwość jest 
wzorem dla duchownych i świeckich w apostolacie, którego krew 
przelana dla Chrystusa ma obudzić w nas siłę charakterów ka
tolickich i ducha ofiary dla Chrystusa Pana. 

Nowemu Patronowi naszemu powierzmy w gorących mo
dłach pośrednictwo o sprawę Kościoła naszego, ducha wiary 
i umiłowanie cnoty Jego wyznawców. Błagajmy Go o pomoc 
u Boga, by ukochana Polska nasza była silną, duchem jedności 
zespoloną, by ożywiona była wiernością swych dzieci, by ofiarne 
serca i sumiennie spełniane obowiązki stały się zasadami na
szego życia. 

Od Chrystusa Pana pochodzi nasza wiara, od Niego płyną 
obfite zdroje łask, od Jego zastępcy na ziemi mamy nieomylne 
wskazówki wiary i moralności, więc i ci, którym nie będzie da
nym uczestniczyć osobiście w uroczystościach kanonizacyjnych, 
niech w naszych kościołach, organizacjach i domach katolickich 
zbliżą się do Chrystusa Pana, niech Go silniej pokochają i du
chem biorą udział w tym wielkim święcie. 

Do Ojca Chrześcijaństwa niech dążą nasze uczucia i myśli, 
byśmy w nim zespoleni stanowili jedną o »wierze nieustraszonej« 
rodzinę, której On jest Głową. 

Do »Królowej Korony Polskiej«, otoczonej zastępem Świę
tych naszej ziemi, niech płyną nasze modlitwy, by była nam tar
czą obronną, wspomożycielką wiernych i płaszczem Swej opieki 
nas otaczała. 
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Ku błogosławionemu Andrzejowi z gorącą prośbą o wsta
wiennictwo i przyczynę dusze nasze niech poślą błagani9, by 
raczył spełniać nad nami Swój urząd Patrona, a ogłoszony Swię
fym w dzień Zmartwychwstania Pańskiego, by wyprosił u Boga 
zmartwychwstanie wiary w narodzie, wskrzeszenie cnót praojców 
i ducha Chrystusowego, którym jaśniał wśród nas wszystkich. 

Nasz Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej w porozumieniu 
z Komitetem kanonizacji uczyni wszystko, co będzie w jego mocy, 
by ułatwić pielgrzymkę do Rzymu, a przez to dać możność na
szej młodej diecezji roząm z katolikami całej Rzeczypospolitej 
stanąć przy tronie Ojca Swięłego w tej tak radosnej chwili, któ
rej Polska od 170 lat nie przeżywała. 

Bóg i łaska Jego niech będzie z nami. 

Łódż, dnia 3. Ili. 1938. 
(-) t WŁODZIMIERZ, Biskup. 

27. 
W sprawie wesel i zabaw w uroczystość 

św. Józefa. 

Proszę Wielebne Duchowieństwo o pouczenie z ambony 
wiernych, że dzień św. Józefa podlega ogólnym przepisom co do 
postu i że nie wolno z tej okazji urządzać zabaw, jak to u nie
uświadomionych katolików weszło w praktykę. 

Dzień św. Józefo nie znosi zakazu uroczystych ślubów i uczl 
weselnych, wierni więc w tym dniu powstrzymać się winni od ich 
urządzania. 

Łódż, dnia 1. Ili. 1938. 
(-) t WŁODZIMIERZ, Biskup. 

28. 
Binacia w Palmową Niedzielę. 

Na mocy władzy udzielonej Nam przez św. Kongregację 
Obrzędów, zezwalamy, by kapłani binujący w Niedzielę Palmo
wą bieżącego roku w Naszej Diecezji w jednej ze Mszy św. za
miast opisu Męki Pańskiej według św. Mateusza, odczytali drugą 
część tegoż opisu, poczynając od słów »Altera autem die«. 
W tym wypadku należy po Tractus odmówić »Munda cor meum« 
na środku ołtarza oraz na stronie Ewangelii odczytać zacytowa
ną drugą część opisu Męki Pańskiej. 

Łódź, dnia 3. Ili. 1938. 
(-) t WŁODZIMIERZ, Biskup. 
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29. 
Rozporządzenie Nasze z dnia 4 marca 1935 roku, Nr. 1 O 

utrzymujemy w mocy. 

Łódź, dnia 4. Ili. 1938. 

(-) t WŁODZIMIERZ, Biskup. 

30. 
Zmiany w Diecezii. 

Na własną prośbę zwolnieni zostali ks. dr Leon Rychter 
z obowiązków Dyrektora Diecezjalnego Związku Misyjnego Du
chowieństwa i ks. kan. Stanisław Wawrzynowicz z Komitetu Za
rządzającego Domu XX. Emerytów, na miejsca ich powołani zo
stali ks. prałat Wincenty Burakowski do Zw. Mis. Duch. i ks. mgr 
Stanisław Wilk do Komitetu Domu XX. Emerytów. 

Poza tym ks. Józef Matusiak mianowany został czasowym 
administratorem parafii Najśw. Serca Jez. w Piotrkowie a ks. 
Edwin Grochowski, neoprezbyter, zastępczym wikariuszem para
fii Czarnocin. 

31. 
Z Kurii Biskupiei. 

Na terenie naszej Diecezji pojawił się ostatnio Jan T orłow
ski, używający również nazwisk Karnkowski i Karczewski, poda
jący się za kapłana, uciekiniera z Rosji, gdzie wiele rzekomo 
przecierpiał za Wiarę. 

Ponieważ wymieniony nie jest kapłanem, jak podawała Sto
lica Apostolska w komunikacie z dnia 13 grudnia 1928 roku, 
Kuria ostrzega przed nim Wielebne Duchowieństwo świeckie i za
konne, wyjaśniając, że nie należy dawać mu żadnych ofiar tym 
mniej zaś intencji mszalnych. 

Wymieniony jest średniego wzrostu, blondynem w wieku oko
ło 58-u lat, używa stroju podobnego do szat duchownych, w roz
mowie z księżmi chętnie posługuje się językami łacińskim i fran
cuskim. 

Łódź, dnia 2. Ili. 1938. 

( - ) K s. J a n Ż d ż a r s k i 
Kanclerz Kurii 
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li. ROZPORZĄDZENIA PRAWNO-PAŃSTWOWE. 

Akty notarialne osób prawnych 
prawa publicznego. 

Jak »Przegląd Notarialny« (1937, Nr. 2, str. 20) podaje, 
Ministerstwo Sprawiedliwości na zapytanie: 

czy osoba stająca w imieniu władzy publicznej do zawarcia 
notarialnej umowy o przyjęcie, ograniczenie lub obciążenie pra
wa własności do nieruchomości winna przedstawić pełnomocni
ctwo notarialne, wydało pismem I C 1316-121-134, wystosowanym 
do Rady Notarialnej w Poznaniu następującą odpowiedż: 

»Pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 82 § 3 może wy
nikać jedynie ze stosunku prywatno-prawnego, określonego prze
pisami art. 93 i nast. Kodeksu Zobowiązań. Przedstawiciel władzy 
publicznej upoważniony do zawarcia umowy notarialnej nie jest 
pełnomocnikiem w zrozumieniu prywatno-prawnem, ponieważ 
upoważnienie, na którego podstawie działa, posiadające chara
kter delegacji, czerpie podstawę prawną z przepisów prawa pu
blicznego i stosunek takiego przedstawiciela do upoważniającej 
go włodzy jest stosunkiem publiczno-prawnym. 

Z powyższego wynika, że pełnomocnictwo w formie aktu 
notarialnego, przewidziane w przepisie art. 82 § 3 prawa o no
tariacie, nie może być wymagane w przypadkach, gdy umowę 
o przejęciu, ograniczeniu lub obciążeniu prawa własności do nie
ruchomości zawiera przedstawiciel władzy publicznej. Ponieważ 
władza kościelna jest władzą publiczną, przeto także od przed
stawicieli władz kościelnych nie może być wymagane pełnomo
cnictwo notarialne«. 

Ili. DZIAŁ NIEURZĘDOWY. 

Czynności Biskupie 
Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Ordynariusza. 

1. W dniu 12 lutego Jego Ekscelencja Najdostojniejszy Pa
sterz był na Akademii Papieskiej w Seminarium Duchownym, po 
której przemawiał. 

2. W dniu 13 lutego był n-; reprezentacyjnej Akademii 
Papieskiej w Domu Katolickim, na której przemawiał. 
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3. W dniu 14 lutego odwiedził prywatnie kościoły w Le
śmierzu i Górze Św. Małgorzaty. 

4. W dniu 20 lutego w Kościele 00. Jezuitów w Łodzi 
poświęci/ sztandar Sodalicji Mariańskiej Panów, przy czym prze
mawiał. 

5. Tegoż dnia był na Akademii Papieskiej urządzonej przez 
!jarnizony wojskowe w Łodzi. 

6. W dniu 24 lutego by/ w Katedrze Łódzkiej na Msz,y 
Św. wotywnej »Cibavit«. 

7. W dniu 25 lutego odwiedził chorych kapłanów. 

8. W dniu 26 lutego by/ na Konferencji z Nauczycielstwem 
na ul. Gdańskiej. 

9. W dniu 27 lutego przyjął Kapitułę Katedralną. 

10. W dniu 1 bm. celebrował pontyfikalne nieszpory, kon
kludujące Nabożeństwo Czterdziestogodzinne w Kościele Wnie
bowzięcia N.M.P. w Łodzi. 

11. W dniu 2 bm. poświęci/ popióJ w Katedrze Łódzkiej, 
po czym by/ obecny na uroczystej Mszy Sw. 

12. W dniu 4 bm. by/ na pierwszopiątkowej Adoracji Ka
płańskiej w Seminarium Duchownym. 

Sprawozdanie X. Dyrektora Diecezialnego 
Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. 

1. Wykaz kwot jakie złożono od 1 lutego 1937 r. do 3 lu
tego 1938 r. do Kasy Diecezjalnego Dyrektora Papieskiego Dzieła 
Rozkrzewiania Wiary: 

Parafia Będków 
Biała 
Brzeziny Łódzkie 
Chabielice 
Dobroń 
Gomolin 
Koluszki 
Łask 
Żakowice 

Łódż - Św. Anny 
Matki Boskiej Zwycięskiej 

„ Sw. Piotra i Pawia 
Podwyższenia św. Krzyża 

208 zł. 75 gr. 
15 94 

161 28 
140 68 
102 50 
117 00 
113 40 
100 00 

23 50 

222 00 
1091 67 
346 45 
170 00 
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Łódź Św. Stanisława Kostki 100 
Przemienienia Pańskiego 472 
Najświętszego Serca Pana Jezusa 10 
Wniebowz. Najśw. Maryi Panny 2038 
Zbawiciela 106 

00 
91 
10 
60 
70 

Parafia Rzgów 260 12 
Tomaszów Maz. N. Serca P. Jez. 480 89 
Zelów 22 10 
Zgierz 520 00 

Ks. Dyr. Nowicki (Częstochowa) 129 60 
Państw. Gim n. im. G. Narutowicza 157 20 
Gimnazjum A. Skrzypkowskiej 55 75 
Gimnazjum X. Skorupki . 15 00 
Państw. Szkoła Przem.-Handlowa Zeńska 21 00 
Za pośrednictwem Kurii Diecezjalnej 836 11 

Razem 8039 zł. 25 gr. 

Nr. 3 

2. Wykaz tacek przesłanych do Kurii Biskupiej na Papies
kie Dzieło Rozkrzewiania Wiary do 8 lipca 1937 r. w sumie 
836 zł. 11 gr. od następujących parafij: 

1. Parafia Koła ci nek 7 zł. 36 gr. 
2. Konstantynów 24 
3. Modi na 6 
4. Brzyków 1 O 30 
5. Łódź- Przemienienie Pańskie 30 
6. Bratoszewice 7 25 
7. Łódź - św. Józefa 40 
8. Bratoszewice 1 O 
9. Dobroń 25 70 

1 O. Łódź - O. O. Jezuici 101 
11. Rzgów 63 77 
12. Łódź św. Józefa 30 
13. św. Anny 61 
14. ,, św. Antoniego 47 75 
15. Kazimierz 1 O 50 
16. Dobroń 5 60 
17. Łagiewniki 12 32 
18. Ozorków 11 20 
19. Brzeziny 172 72 
20. Będoń 5 
21. Bratoszewice 9 50 
22. Dobroń 8 80 
23. Dalików 20 80 
24. Dmosin 7 24 
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25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
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Chabielice 
Stoki 
Św. Kazimierza 

" Łask 

8 „ 70 
4 40 

Łódź 25 
40 20 
30 

Razem 836 zł. 11 gr. 

W celu ułatwienia przekazywania pieniędzy na P. D. R. W. 
będą przesłane Przewielebnym Księźom Dziekanom druki Banku 
Związku Spółek Zarobkowych z numerem kontowym P. K. O. 
z zaznaczeniem na drugiej stronie celu przekazu. Serdecznie 
proszę Przewielebnych Księźy o wpłacanie w ten sposób składek 
na P. D. R. W. 

Łódź, 14. li. 1938 r. 
Ks. J. Orłowski 

Dyrektor Diecezjalny P. D. R. W. 

BIBLIOGRAFIA. 

Ks. Dr. Stef a n S yd r y, Maria num, ,,Msz.a Święta 
iyciem naszym" str. 103, Warszawa. 

Nigdy dosyć rozwaźania tajemnicy Mszy Św. i omawiania 
jej z punktu dogmatycznego, liturgicznego i ascetycznego. 

Kaźdą więc pracę w tym przedmiocie, dobrze ujętą - a ta
ką jest praca ks. Dra Sydrego - witamy radośnie, bo spodzie
wamy się, źe odprawiający i słuchający jej rosnąć będą »w po
znaniu Pana Naszego Jezusa Chrystusa«. 

Zalety tej broszury, przeznaczonej dla szerszych mas są 
aź nadto widoczne, by je w krótkiej recenzji podkreślać. 

Przede wszystkim dokładne przedstawienie Ofiary niekrwa
wej z wplatanym komentarzem źyciowym jest dominujqcą nutą 
pracy. Zmierza to do tego, by ten »szczyt tajemnicy, świętych 
obcowania, źycia mistycznego Ciała Chrystusa, Kościoła Swiętego« 
stał się wszystkim moźliwym do osiągnięcia. 

Żywe uczestnictwo w Ofierze Zbawiciela jest celem, do 
którego autor zt}lierza i czego czytelnika l')auczyć pragnie. 

We Mszy Swiętei tyle prawd Wiary Sw. odsłania się i ja
śniejszymi się staje dla godnie w niej udział biorących, tyle ob
rzędów ma swe wymowne znaczenie, źe w dziele uświęcenia 
człowieka odgrywają one powaźną rolę. Autor słusznie więc na-
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zywa Mszę Św. życiem naszym i pragnie, by tym ona się sta
ła, a nawet za Arcybiskuperl) Bilczewskim dąży, by całe nasze 
życie stało się cichą Mszą Sw. w łączności z Ofiarnikiem i O-
fiarą, Panem Jezusem. . 

Kolejno autor przechodzi wszystkie części Mszy Sw., wyja
śnia je, cytuje teksty liturgiczne, czyni zastosowania, podkreślając 
najważniejsze momenty. 

Praktyczno-duchowa strona jest oP,racowana doskonale, jak 
i wnioski, które autor z przeżyć Mszy Sw. wyprowadza. 

Podział Mszy odstępuje od zwykłej normy, co ze względu 
na to, że nie jest to podręcznik liturgiczny, jest dozwolone. 

Za mniej szczęśliwę uważam dwa wyrazy »przedmowa«, 
którą wstępem do Mszy Sw. nazywamy, i »małe podniesienie«, 
które właściwie omówionym być tylko powinno. 

Książeczka pożyteczna do wykładu Mszy Św. i dla wiernych. 

W. Asz. 

Ks. Pi ot r Tur bak. Chwała i Dziękczynienie - Ado
racje Przenajśw. Sakramentu. Marzec. Pamiątka Męki Chrystusa. 
Kraków, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, str. 24. Prenumera
ta roczna 1.50 zł. Numer pojedyńczy 15 gr. 

Przed kilku miesiącami na tym miejscu omawialiśmy niepo
ślednie zalety nowego wydawnictwa ruchliwych księży Jezuitów, 
pod tytułem »Chwała i Dziękczynienie«*). Z wielkim zadowole
niem skonstatowaliśmy, żo te same zalety znajdujemy i w mar
cowym numerze tego nader wartościowego wydawnictwa. Bez
pośredniość autora, jego serdeczne a pełne odczucia ustosun
kowanie się do Eucharystii św., po przez której osłony widać krwią 
ociekłe święte Ciało Zbawicielowe, umierające na ołtarzu Krzyża, 
to wiei ka zaleta obecnego zeszytu marcowego, który podczas 
rozważań adoracyjnych wielką usługę może oddać kapłanom, 
prowadzącym adorację. Zeszyt niniejszy poświęcony jest męce 
Chrystusa Pana, tak żywo rozważanej w okresie Wielkiego Postu. 

Miałbym jedno zastrzeżenie. Rozpatrywanie adoracji pod 
kątem męki Chrystusowej może lepiej byłoby przenieść na mie
siąc kwiecień, na okres Męki Pańskiej (T empus Passionis), gdy 
w życiu liturgicznym Kościoła istotnie na plan pierwszy wysuwa 
się cierpiący i umierający Chrystus. Wolałbym, zgodnie z du
chem liturgii, by w pierwszym okresie Wielkiego Postu, a więc 
w marcu b.r. adorację poświęcić raczej zagadnieniu grzechu i po
kuty, na których tło Chrystus poszczący z I-ej niedzieli postu rzu-

*) ,,Wiadomości Diecezjalne Łódzkie" Nr. 12, grudzień 1937 r. str. 306. 
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ciłby właściwe liturgiczne naświetlenie. (Por. Dr L. Eisenhofer. 
Handbuch der Katholischen Liturgik, łom I, str. 499). 

Uwaga ta jednak nie odbiera znaczenia adoracji O. T urba
ka, gdyż w naszych stronach od pierwszych chwil Wielkiego Po
stu rozbrzmi ewa ją pieśni o męce Chrystusowej, odprawiane sq 
Gorzkie żale i nabożeństwa Drogi Krzyżowej, dlatego też wspom
niany wyżej dezyderat nie pomniejsza walorów książeczki, która 
nieocenione oddać może naszym kapłanom usługi i dlatego na 
poparcie zasługuje. 

Ks. Jan Żdżarski. 

Ks. Stanisław Sprusiński i Władysław Deptuła. 
Podręcznik organizacyiny Oddziału K.S.M. - Warsza

wa 1937. 
Ukazała się na półkach księgarskich książka bardzo na 

czasie, poruszająca zagadnienie Akcji Katolickiej w Oddziałach 
paraf. K.S.M. Jest to praktyczny podręcznik, omawiający pracę 
członków na terenie parafialnym. Jest to pewnego rodzaju vade 
mecum każdego Oddziału. - Składa się ona z 4-ch części. I-sza 
podaje wiadomości ogólne o Akcji Kał., 11-ga omawia pracę 
w Oddziale, 111-cia porusza sprawę b. ważną: kto i na jakim 
stanowisku, IV-ta zawiera wszystkie przepisy prawne: przepisy 
prawne organizacyjne, państwowe, rozporządzenia Rady Ministrów, 
ustawy o zbiórkach, o zgromadzeniach, odznaki organizacyjne, 
wzory protokółów i pism do władz etc. 

Książkę warto polecić alumnom seminarium, ks. ks. Asysten
tom i wszystkim Oddziałom paraf. Przestudiowanie »Podręcznika« 
przyczyni się z pewnosc1ą do usprawnienia pracy w Oddziałach 
i podniesie aktywność ich członków. Cena 3.60, oprawny w płót
no 5 złotych. 

Ks. S. W. 

Ks. Kazimierz Grądzki, Małżeństwo w świetle prawa 
życia - stronic 275, Warszawa 1936. 

Z przykrością stwierdzić należy, że wielu katolików polskich 
nie zna nauki Kościoła o małżeństwie. W tej dziedzinie panuje 
wielki myślowy chaos i tysiące nieporozumień. Niejednokrotnie 
spotyka się nawet praktykujących katolików, którzy wysuwają pod 
adresem Kościoła żądania, żeby Kościół wprowadził rozwody, 
zniósł wiele przeszkód itd. Katolicy tego typu, to prawdziwa klęs
ka katolicyzmu polskiego. W mózgach tych ludzi tyle nagroma
dziło się niekatolickich pojęć, błędów i pożądań, że wiele po
trzeba pracy, aby zaprowadzić jaki taki porządek w dziedzinie 
poglądów na instytucję małżeństwa. Za instytucją rozwodów wy-
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suwa się poszczególne wypadki t. zw. nieszczęśliwych małżeństw, 
a nie chce się widzieć ogromu błogosławionych skutków, płyną
cych z nierozerwalności małżeństwa. To też chcąc przyczynić 
się do spopularyzowania katolickich zasad, dotyczącvch małżeń
stwa, wydał ks. Kazimierz Grądzki książkę p.t. Małżeństwo w świe
tle prawa i życia. Jest to studium moralno-prawne, napisane 
w bardzo jasnej i zrozumiałej formie. Autor nie ma na celu po
lemiki, przeciwnie, chce z najdalej posuniętą obiektywnością przed
stawić obraz małżeństwo katolickiego oraz podać zasady, na ja
kich się opiera rodzino katolicka. Wiele narodów, przez wpro
wadzenie prawo rozwodowego, popadło w wielki rozstrój wewnętrz
ny. Niektóre narody zaczynają systematycznie wymierać. By
strzejsi obserwatorowie życia wskazują, że przyczyniły się do te
go rozwody. Warto przytoczyć tu słowa, wyjęte z powieści John'a 
Galsworthy, zacytowane przez autora. Uważam, pisze Gals
worthy, małżeństwo za świętość, a jeżeli broń Boże, okaże się 
i!1aczej, to dość jest nieszczęścia i bez formalności rozwodowych. 
Zyjemy przecież w chrześcijańskim kraju. Jesteśmy wszyscy z cia
ła i kości. Po co to całe błoto«? A potem przez usta adwoka
ta: »Rozwód jest zawsze sprawą nieczysta i dopóki prawo nie 
zmieni swego oblicza, dopóki będziemy zmuszeni publicznie prać 
swoje brudy, dopóty pozostanie niemożliwe dla każdego winne
go, czy niewinnego, a nawet dla nas prawników, zachowanie w 
tej sprawie czystych rąk«. W książce ks. Grądzkiego czytelnik 
znajdzie obok przepisów prawnych sporo praktycznych, życiowych 
uwag, dotyczących życia rodzinnego. Stąd książka ta nadaje się 
do rozpowszechnienia wśród inteligencji katolickiej. 

Łódż, dnia 3 marca, 1938 r. 
Ks. Czesław Och nicki. 

Ks. Walerian Adamski: Kultura i iei dziedziny. 
Poznań 1938. S. A. »Ostoja«. str. 83. Cena 1.50 zł. 

Odczuwa się dotkliwy brak książki, która by ustalała poję
cia i terminy na tematy kultury. 

Taką pracą, wprowadzającą czytelnika w olbrzymi i zawiły 
kompleks zagadnień kultury, jest książka Ks. Dr Waleriana Adam
skiego, p.t. »Kultura i jej dziedziny«. 

Rozważania swoje - to jest treść rozdziału pierwszego -
opiera autor na pojęciu rzeczywistości. Podaje wpierw definicję 
rzeczywistości. Następnie klasyfikuje rzeczywistość i jej zjawiska. 
Rzeczywistość - to prekultura i kultura. Pomiędzy poszczególny
mi kategoriami rzeczywistości przeprowadza autor ścisłe linie 
rozgraniczające_ 
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Treścią rozdziału drugiego jest omówienie »kultury i 1e1 
dziedzin«. Kulturą nazywa autor wszelką »świadomą działalność 
ludzką i jej wytwory«. Nie ma zjawiska kulturowego bez czło
wieka, bez jego działalności. Przyłem materiałem działalności 
ludzkiej jest bądź to rzeczywistość prekulturowa, bądź też wy
tworzona już rzeczywistość kulturowa. W kulturze spotykamy zaw
sze dwa składniki: jednym jest pewna rzeczywistość prekulturowa, 
drugim jest moment ludzki, a więc świadoma działalność czło
wieka lub też jej wyniki. 

W dalszym ciągu rozważa autor zagadnienie klasyfikacji 
kultury i jej zjawisk. Rozróżnia i rozgranicza następujące dzie
dziny kultury: społeczną, ekonomiczną, techniczną, religijną, es
tetyczną, symboliczną i naukową. Poza tym wyjaśnia znaczenie 
najróżniejszych terminów i pojęć, związanych z problemami kul
tury i z jej podziałami, a używanych nie tylko w literaturze na
ukowej i popularyzacyjno-naukowej, ale także w mowie potocznej. 

Rozdział trzeci i ostatni wreszcie traktuje o jednej z dzie
dzin kultury, a mianowicie o »nauce i jej działach«. Autor podaje 
lu definicję nauki w ogóle, omawia metody naukowe oraz prze
prowadza klasyfikację nauk. Następnie zajmuje się autor kilkoma 
naukami o kulturze, a mianowicie socjologią, ekonomią i religio
logią. W części o religiologii autor rozważa pojęcie religii i świa
topoglądu, klasyfikuje religie i światopoglądy na podstawie ich 
absolutów, w końcu podaje definicję i podział religiologii. 

Podana jest najważniejsza literatura. - Książkę zaopatrzo
no w »wykaz rzeczy«, który pozwala na szybkie wyszukanie ter
minów i pojęć dotyczących kultury i jej zagadnień, wyjaśnionych 
w tekście. 

Mimo głębokiego i naukowego charakteru, książka jest na
pisana w sposób prosty i przystępny dla każdego, którego inte
resują sprawy kultury, życia i współżycia ludzkiego. 

Ks. Prof. Józef Kaczmarczyk, Wykład Modlitwy 
Pańskiej, stronic 109, Wydawnictwo Ap. Modlitwy, Kraków, Księ
ża Jezuici. 

Duszą prawdziwej religijności jest modlitwa. Im lepiej i głę
biej odczuty jest stosunek człowieka do Boga, tym wznioślejsza 
i żarliwsza jest modlitwa. Niestety u wielu ludów modlitwa prze
stała być żywym wyrazem wzlotów duszy ludzkiej ku Bogu. W wie
lu wypadkach zasadzała się na bezmyślnym wymawianiu pewnych 
słów i vyykonywaniu mechanicznych ruchów. W podobną rutynę 
wpadli Zydzi w okresie przyjścia na świat Chrystusa Pana. Chcąc 
wskazać ludziom jak modlić się należy, podał Zbawiciel uczniom 
swoim wzór prawdziwej i doskonałej modlitwy, rozpoczynającej 
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się od słów »Ojcze Nasz«, podanej dokładnie przez św. Mateu
sza. Modlitwa ta jest najdoskonalszą i najprzedniejszą, albowiem 
zawiera wszystko, o co powinniśmy prosić Boga. To też słusznie 
pisarze kościelni nazywają ją »skróconą Ewangelią«. .Modlitwa 
Pańska jest jednym z najbogatszych miejsc Pisma Swiętego. 
Czy jednak rozumiemy sens słów tej najpiękniejszej modlitwy 
świata? Czy mamy głębszy jej wykład? W naszej polskiej lite
raturze religijnej właśnie brok było poważniejszego wykładu Mo
dlitwy Pańskiej. Tę lukę znakomicie wypełnia książka ks. prof. 
Józefa Kaczmarczyka p.t. »Wykład Modlitwy Pańskiej«. . 

Autor korzystał z najlepszych komentarzy Pisma Swiętego, 
przy tym szeroko uwzględnił pisma Ojców Kościoła i Pisarzy Koś
cielnych, wyjaśniających Modlitwę Pańską. Wykład jasny, grunto
wny i wszechstronny. To też z całego serca życzyć należy, aby 
książeczka ta dotarła do jak najszerszych warstw społeczeństwa 
naszego i przyczyniła się do pogłębienia w duszach znajomości 
tych wielkich prawd, jakie w Modlitwie Pańskiej się zawierają. 

Łódż, dn. 8 li. 38 r. 
K s. C z e s ł a w O c h n i c k i. 

K. J.: Pius XI, wódz i sternik świata, Poznań 1938, 
S.A. »Ostoja« Cena 1,50 zł. 

W czasach, kiedy tyle mówi się o wodzach i przodowni
ctwie, daje nam autor życiorys Ojca św., ujęty pod kątem widze
nia: naszym wodzem jest Chrystus, a Pius XI jako zastępca Chry
stusa na ziemi jest obecnie widzialnym wodzem i sternikiem świa
ta. Samo życie Piusa XI jest ujęte krótko, główną uwagę poś
więcono działalności i wskazaniom papieskim, podanym w licz
nych encyklikach. Szczęśliwie także autor wykazuje przy każdej 
sposobności ścisłą łączność jaka zachodzi między Kościołem 
a Chrystusem, dzięki czemu uwydatnia boski charakter Kościoła. 
Broszurka ta o 100 stronicach, podzielona na nieduże rozdziały, 
napisana zrozumiale i serdecznie, będzie pożądaną pomocą przy 
urządzaniu Dnia Papieskiego w lutym. Mówcom poda dużo ma
teriału nieraz mało znanego. Książeczka ta nadaje się jednak 
także bardzo do masowego rozszerzania. Pomoże do oddania 
hołdu Ojcu św., a także do pogłębienia tak ważnych dziś zaga
dnień jak papiestwo i boskość Kościoła. 

Mar i a Dy n owska: Skarbiec Polski, Wyjątki z litera
tury do użytku scenicznego, Poznań 1938, S.A. »Ostoja« Cena 4 zł. 

Jakże często słychać życzenie, by bogaty repertuar sce
niczny naszej literatury wprowadzić do pracy oświatowej. Niech 
ogół naszego narodu pozna swoich autorów dramatycznych, niech 
perły ich twórczości wejdą w miejsce lichych nieraz sztuczek. 
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Tym dwóm zadaniom stara się odpowiedzieć książka Dynowskiej. 
Przemawiają z niej autorzy od Kochanowskiego do Asnyka, Ka
sprowicza i Staffa. Ze znawstwem wybrane deklamacje solowe, 
chórowe, krótsze sceny z komedyj i dramatów, - a w odpowie
dnich miejscach życiorysy autorów i krótka charakterystyka ich 
twórczości - oto co będzie doskonałym materiałem, by stowa
rzyszenia oświatowe mogły na zebraniach i wieczornicach sze
rzyć znajomość także polskiej literatury dramatycznej. Aby ko
rzystanie z książki jak najwięcej ułatwić, podaje autorka tylko 
takie fragmenty, które mogą wykonać zespoły złożone bądź z sa
mych mężczyzn, bądź też z samych kobiet. Wiele z łych utwo
rów będzie można umieścić w programach akademij i przedsta
wień. Piękna szata zewnętrzna książki robi miłe wrażenie. 

L. Tu r k o ws ki: Forsa stopniała, Humoreska w 3 ak
tach ze śpiewami układu Ks. A. Chlondowskiego (z towarzysze
niem fortepianu), Poznań 1938, S.A. »Ostoja«. Cena 2.20 zł. 

Jest to wodewil, a można nawet powiedzieć operetka, 
pierwsza tego rodzaju w języku polskim, bo napisana wyłącznie 
na role męskie. Wesoły, farsowy temat, lekkie ujęcie, łatwe ale 
bardzo wartościowe wstępy i wstawki muzyczne - wszystko to 
sprawia, że sztuczka ta niewątpliwie zdobędzie publiczność i bę
dzie »kasową«. Naturalnie, że będzie ją można wykonać tylko 
w środowiskach, będących na pewnym poziomie kultury scenicz
nej, a więc w miejscowościach przemysłowych i miasteczkach, 
gdzie będzie można korzystać z fortepianu, chociaż i bez for
tepianu rzecz można wystawić. 

Ks. Bp. St a n is ław Ad am ski: Zadania Akcji Kato
lickiej Młodzieży, Poznań 1938, S. A. »Ostoja«. Cena 0.60 zł. 

Aby polecić tę najnowszą pracę J.E. Ks. Biskupa śląskiego, 
wystarczy podać jej treść. Najpierw zapoznajemy się z główny
mi typami ruchów młodzieży (Rosja, Niemcy, Italia), po czym do
kładnie omówiono ruch młodzieży w Polsce (komunizm, organi
zacje państwowe, hitlerowskie, neutralne, Akcja Katolicka). Na
stępnie przechodzi Dostojny Autor do omówienia zadań wycho
wawczych Katolickich Stowarzyszeń Młodzieży. W tym rozdziale 
znajdujemy następujące podtytuły: religia a wychowanie państwo
we, młodzież a program wychowania, młodzież a starsi, mło
dzież katolicka w Kościele. Ostatni rozdział omawia »żródła ży
cia i łaski«, z których katolicki ruch młodzieży powinien czerpać. 
Te nadzwyczaj aktualne zagadnienia zostały ujęte w sposób wła
ścivvy Dostojnemu Autorowi, popularnie a jednak głęboko, krótko 
a jednak wyczerpująco. To też w broszurze znajdą pożądany po-
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dręcznik nie tylko osoby, zajmujące się samym zagadnieniem Ak
cji Katolickiej Młodzieży, ale także kółka dyskusyjne młodzieży 

referenci. 

Nowe wydawnictwo Instytutu Różańcowego. 

Instytut Różańcowy w Toruniu, w celu zwalczania bezboż
nego komunizmu rozpoczął wydawanie popularnych broszur an
tykomunistycznych serii uCzerwone sztandary". 

Już jest w sprzedaży nr. 1 broszura p. t. ,,Wolność -
równość - braterstwo!" (20 lat rządów sowieckich w Rosji). 
Cena za egzemplarz 15 gr. - Przy większych zamówieniach: 
rabaty od 1 O - 30 proc. 

Ciekawe i interesujące ujęcie treści; ład n a, w pewnym sto
pniu symboliczna, forma zewnętrzna, oraz niska cena - prze
mawiają zatem, że wydawnictwo to zdolne jest zaspokoić naj
wybredniejsze wymagania, odnośnie tego rodzaju wydawnictw 
popularnych. 

Stąd też należy przypuszczać, że szeroko w Polsce przyj
mie się wymienione wydawnictwo, owocnie spełniając swoją mi
sję uświadamiającą, wśród rzesz włościańskich i robotniczych. 

Wydawnictwo to wychodzi periodycznie, narazie co kwartał. 
Można więc zamawiać w stałym abonamencie. Następny numer 
wyjdzie w końcu marca pod tytułem: ,,Państwo robotników 
i chłopów". 
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