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O KATOLICKĄ
POLSKĘ

Sługa Boży
ks. kard. August Hlond
Ks. kard. August Hlond na wystawie polskiej
sztuki kościelnej, Katowice, 1931 r.

Od Redakcji:
Misja, na którą czeka świat; duchowe przewodnictwo, które zmieni bieg dziejów. Oto prawdziwe
posłannictwo Polski. W tej perspektywie liczą się nie słupki sondaży, modne projekty i innowacje,
ale duch i wiara. Do takiego porywającego zadania zachęcał Polaków ks. kard. August Hlond,
wzywając do budowania życia narodowego i państwowego na prawie Bożym. Bo tylko Polska mocno
osadzona na fundamencie etyki
katolickiej może wpłynąć „na kierunek duchowy i losy Europy”.
Etyka katolicka to także jedyna
zapora dla destrukcyjnych ideologii
pustoszących państwa niegdyś
chrześcijańskie, a dziś pogrążone
w bezbożnym nihilizmie.

Rugujmy grzech z życia polskiego (4)
List pasterski

ks. kard. Augusta
Hlonda
O katolickie
”
zasady moralne”,
Poznań,
29 lutego 1936 r.

Traﬁają się ludzie dumni z tego, że
kierują się etyką dobrego tonu, etyką
dżentelmeńską, etyką honoru. Fasada
nadaje charakter gmachowi, ale tylko
w pewnej mierze stanowi o jego wartości.
Podobnie mają w stosunkach ludzkich
znaczenie układ i formy towarzyskie,
ale nie mogą zastąpić sumienia. Dżentelmeństwo i honor, pojęte jako surogat
cnoty czy też jako pewna uczciwość,
wypływająca z poczucia własnej godności, mogą ludzkiemu współżyciu oddać
przysługi, ale nie stanowią systemu
etycznego. Więc zawodzą nieraz straszliwie. Czyż nie spotykamy się z honorem
mało etycznym? Zabrania honor przywłaszczać sobie z cudzej kieszeni złotego,
ale pozwala zabrać żonę przyjaciela.
Za święte uważa honor zobowiązania,
zaciągnięte wobec przygodnej znajomości, ale nie uznaje tych samych zobowiązań wobec własnej żony, która
długie lata była mężowi wierną towarzyszką życia, poświęciła mu piękność i
młodość, dała mu zdrowe i czarujące
dzieci. Honor pozwala mężowi taką
żonę wydalić z domu, pozostawić w
opuszczeniu, upokorzeniu i biedzie, z
alimentami, które sobie zdołała wyprocesować. Honor pozwala na to, że
własne dzieci stają się sierotami, nie
mają należytego wychowania, tracą
możność nauk. Bywa, że przed człowiekiem z honorem trzeba domy zamykać, by uniknąć skandalów i tragedyj.
Przyznacie mi, kochani Diecezjanie, że
honor etyki nie zastąpi.
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Przez dziesiątki lat narzucała się
światu etyka materialistyczna, której
socjalizm nadał zabarwienie klasowe.
Zrodziła się z niewierzącego liberalizmu,
a kończy w bolszewizmie. Dla duszy nie
ma w tej etyce miejsca. Traktuje człowieka
jednostronnie, w typowym odcięciu od
Boga i wiecznych zasad. Do etyki katolickiej, do moralności objawionej odnosi
się bezwzględnie wrogo. Jest to etyka
swobody obyczajowej, klasowej nienawiści
i walki. Zawiodła jednak oczekiwania,
bo nowego etycznego człowieka nie
stworzyła. Wyrządziła wiele szkód w sumieniu i życiu narodów chrześcijańskich.
Od lat dwudziestu popycha ją brutalnie
do krańcowych wniosków bolszewizm.
Słusznie upatruje świat w bolszewizmie
ostateczne, a jakże katastrofalne wcielenie
etyki materialistycznej.
Z założeń materialistycznych wyrosła
również etyka rasowa, według której należy uznawać za dobre to, co przysparza
rasowej tęgości narodowi, jako biologicznej podstawy jego potęgi. Normą
moralną tej etyki jest ostatecznie „głos
krwi”. Biologiczne doskonalenie ciała,
zdrowe organy, prężne mięśnie, piękna
postać, bujna rozrodczość, postawa harda,
zdobywcza i wierzchnia – to wartości,
według których oceniać należy człowieka
i instytucje ludzkie. Co słabe, nieproduktywne, nie poręczające pełnowartościowego potomstwa, tego nie należy
popierać, raczej usuwać. Małżeństwa
bezdzietne powinno się rozwiązywać.
Obezpłodniać należy osobniki, których
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dzieci mogłyby pogorszyć rasę. Celibat
kleru katolickiego znieść należy jako
ujmę dla narodowego przyrostu. Zdrowi
ludzie powinni mieć dzieci w małżeństwie
i poza nim. Należy stworzyć ramy ustawowe, które by rozwojowym siłom narodu, nawet poza instytucją małżeńską,
przyznały prawne i skuteczne możności.
Jest to etyka hodowli rasowej, przystosowana do człowieka z pominięciem
duszy, religii i życia nadprzyrodzonego.
Może rasę poprawić. Nie wychowa człowieka. Obalając przyrodzoną i objawioną
moralność obyczajową i podrywając znaczenie małżeństwa i rodziny, w końcu
doprowadzi do upadku moralnego. Tkwią
w tej etyce kapitalne i groźne błędy.
Przesiąka do nas. Ma zwolenników na
niektórych odcinkach życia i nauki polskiej. Usilnie przed nią przestrzegam.
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Aby nie przedłużać orędzia, pomijam inne systemy etyczne, którym hołdują mniejsze grupy wskutek
przyjęcia pewnych ideologii zrzeszeniowych lub pod egidą sekt. Są one na
ogół w tym zgodne, że odrzucają chrześcijaństwo i etyczne prawo objawione.
Pomijam też ów defetyzm, który przyczynowo nie wiąże się z modnym kiedyś
pesymizmem moralnym, ale ma wspólne
z nim cechy, bo podcina w polskiej
duszy entuzjazm życiowy, łamie ideały
etyczne, każe bez oporu poddawać się
prądowi życia, nie broniąc się przed złem,
nie siląc się na stanowczy akt moralny.
To nie etyka, lecz skazańcza kapitulacja
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przed wysiłkiem życiowym. Przechodzę
zaraz do etyki, która w obecnej chwili
jest najgroźniejsza dla świata, do etyki
bolszewickiej.
Etyka bolszewicka to etyka materialistyczna, doprowadzona do ostatnich
konsekwencyj i oddana na służbę światowej rewolucji bolszewizmu. Etyka czystej doczesności, pojętej wyłącznie jako
raj bolszewicki. Nie ma tam Boga, religii,
duszy, narodu, społeczeństwa, rodziny,
człowieka ani praw człowieczych – jest
tylko bolszewizm. Korzyść ustroju bolszewickiego to jedyna świętość i jedyne
prawo. W odniesieniu do bolszewizmu i
jego pomyślności wszystko się ocenia,
podejmuje, tworzy, burzy. Człowiek tam
musi przestać być człowiekiem, inaczej
by się w bolszewizmie nie pomieścił.
Toteż żadna inna teoria nie wyswobodziła
tak bezwstydnie zwierzęcia w człowieku,
jak bolszewizm. Żadna nie złamała tak
gruntownie godności człowieczej, żadna
nie zabiła tak barbarzyńsko człowieczeństwa w człowieku. Żadna nie wynaturzyła tak natury ludzkiej. Tylko etyka
bolszewicka mogła wydać bezbożnictwo.
Tylko etyka bolszewicka mogła uznać
za czyn niedozwolony bronienie się kobiety przed gwałtem. Tylko w bolszewickich stosunkach mogło dojść do tego,
że, jak donoszą sprawozdawcy, w Sowietach 69% ludności choruje na choroby,
którymi sama przyroda karze rozpasanie
obyczajów. To już nie etyka, lecz okrutne,
nieludzkie ciemięstwo.
Jedynie etyka katolicka ma elementy,
które mogą skutecznie przeciwstawić się
etyce bolszewickiej. Między tymi dwiema
etykami istnieje przeciwieństwo absolutne. Każda inna etyka, zwłaszcza te,
które Boga z moralności usuwają, i te,
które dążą do ugłaskania zwierzęcia w
człowieku, nie wytrzymują naporu etyki
bolszewickiej, która Boga z życia wyrugowała totalnie, a w człowieku tylko
niewolnika i zwierzę toleruje. Etyki, wahające się między katolicyzmem a bolszewizmem, zawiodą i ulegną w wielkiej
rozprawie o ducha świata. W walce ideowej z rewolucją bolszewicką tylko katolicyzm jest niepokonany. Poza katolicyzmem może bolszewizm na gruzach
każdej etyki wygłosić się jej mniej lub
więcej logicznym spadkobiercą. To wyraziła z brutalną szczerością znana bolszewiczka, która już w roku 1922 z Meksyku pisała: „Nieobyczajność robi w
szkołach pocieszające postępy. Wiele
piętnastoletnich dziewcząt jest w ciąży.
Cieszmy się z tego, bo tą drogą pozyskamy
wiele nowych komunistek”.

August
Kardynał
Hlond
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To jest jasne. Dla bolszewizmu pracuje
etyka swobody obyczajowej. Dla bolszewizmu pracuje koedukacja deprawująca. Świecka etyka socjalistów, wolnomyślicieli i masonerii pracuje pośrednio
dla bolszewizmu. Dla bolszewizmu pracują postępowe kodyﬁkacje prawa małżeńskiego. Do bolszewizmu prowadzi
mimowolnie etyka rasowa. A czy nie
dla bolszewizmu pracuje, kto na zebraniu,
roztrząsającym zagadnienia moralne,
odzywa się entuzjastycznie: „To w Sowietach tak pięknie i oryginalnie rozwiązano!”.
Moi najdrożsi Diecezjanie! Między
katolicyzmem a bolszewizmem, między
etyką katolicką a bolszewicką utwierdzona jest wielka otchłań (Łk 16,26).
Nie próbujmy bolszewizmu chrzcić!
Brońmy raczej duszy polskiej przed jego
mackami. Nastawmy się duchowo na
obronę Chrystusowego prawa moralnego! Brońmy chrześcijaństwa jako
wiary i jako etyki! Z walk duchowych
wieku dwudziestego wyróść powinien
nowy człowiek, z człowieczeństwem nieskaleczonym, z człowieczeństwem uporządkowanym, człowiek pełny, wolny,
z inicjatywą, z obowiązkami i prawami
złączony ze swym Stwórcą i ze stworzonym światem, złączony ze swym Odkupicielem i jego prawem, złączony z Duchem Świętym i jego łaską. A więc nie
mechaniczny, elektryczny, bezduszny
robot w zamienionym na fabrykę świecie
techniki, lecz prawdziwy władca świata,
pan siebie samego, a sługa Boży.
Jeśli mnie prześladowali, i was prześladować będą (J 15,20). Będą w dalszym
ciągu zwalczali także etykę katolicką.
Będą ją ośmieszać. Będą ją podważać.
Będą cnocie katolickiej psuć opinię, że
nieszczera, sztuczna, osłonięta nieprawdą
i obłudą. Będą nam zarzucać, że nie rozumiemy czasów, nie idziemy z postępem.
Satyry, nowele, powieści będą w dalszym
ciągu przedstawiać etykę naszą w parodii.
Będą się zachwycać swymi często nieoryginalnymi wynalazkami etycznymi,
plagiatami moralnymi. Będą swe atawizmy katolickie odkrywać w sobie niby
rewelacje nowego ducha!
Ale nas to ani z tropu nie zbije, ani
nie onieśmieli. Będziemy bronili etyki
katolickiej na każdym froncie. Będziemy
ją urzeczywistniali w świecie. Będziemy
nią rozświetlali nowe zagadnienia życiowe.
A przede wszystkim będziemy nią kształtowali własne życie. Nasz przykład moralny będzie etyki katolickiej najskuteczniejszą obroną i najbardziej przekonywującą propagandą.

Kończę wspomnieniem natchnionego
obrońcy etyki katolickiej i jej genialnego
szermierza w życiu polskim, ks. Piotra
Skargi. W roku bieżącym obchodzimy
czterechsetną rocznicę jego urodzin.
Rozmodlony, święty, a jakże realny
stróż prawa Bożego w Rzeczypospolitej!
Nieśmiertelny, wnikliwy mentor króla i
jego dworu. Złotosłowy kaznodzieja sejmowy, mówiący prawdę Bożą w oczy,
bez osłony i bez ogródki. Zakonnik –
wieszcz, kapłan – prorok, patriota – pokutnik. Po wiekach nie przebrzmiały
jego wstrząsające przestrogi. Już nie z
grobu, nie z ambony, lecz jakby od
ołtarza grzmią dzisiaj jego wołania o
ducha Bożego w dziejach polskich, jego
zaklęcia o naprawę obyczajów.
Pokutujmyż! Ten krzyk Skargi z odległego złotego wieku nabiera w odrodzonej Polsce nowej mocy. Znowu wybija
historyczna dla kultury świata godzina
Rzeczypospolitej. Jako czynnik moralny
ma znowu Polska wpłynąć przemagająco
na kierunek duchowy i losy Europy. A
tymczasem duch nasz więziony niby w
oblężonej reducie. Silni musimy być
mocą wewnętrzną, bo dzieje mamy wykuwać wielkie i zbawcze, a zewsząd
godzi w nas rozkład, a w serca lęk się
wkrada, czy to wszystko nie złudzenie
tragiczne. Bo czyż scementowaliśmy naród na etyce wiecznej? Czy podwaliny
państwowości osiadły na wieki na Bożym
prawie?
Pokutujmyż! Strzepmy z dusz resztki
pyłu niewoli! Rugujmy grzech z życia
polskiego!
Pokutujmyż! Spowiedzią wielkanocną
z win obmyci, wkroczmy całą duszą na
drogę przykazań Bożych! Przezwyciężajmy słabość, wypierajmy nieobyczajność, wystrzegajmy się etyk szkielecich i
bezbożniczej skazy!
Pokutujmyż! Duchem Chrystusowym
uskrzydleni, wrośnięci życiem łaski w
Boga, stajmy do dziejowej rozprawy duchowej z napastniczym bolszewizmem!
Wzbrońmy mu przystępu do ducha polskiego!
Pokutujmyż!
A przeczystą Królową naszą prośmy
o mocarne dusze, o wodzów natchnionych, o pokolenie orle, o bohaterstwo
czynu, o świętość i zbawienie.
Tytuł pochodzi od redakcji.

Za tydZień:

List pasterski „O zadaniach katolicyzmu
wobec walki z Bogiem”

Myśl po polsku.
Myśl po katolicku.
Niezwykle aktualne dziś nauczanie
wielkiego pasterza Kościoła.
Aż 555 tekstów. O wolności Ojczyzny,
obronie prawd katolickich.
oprawa twarda, s. 928, cena: 98 zł
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Modlitwa
o beatyfikację
Sługi Bożego
ks. kard. Augusta
Hlonda
Boże, nasz Ojcze, dziękuję Ci za to,
że dałeś naszej Ojczyźnie
Kardynała Augusta Hlonda,
Biskupa i Prymasa Polski,
wielkiego i żarliwego czciciela
Niepokalanej Dziewicy, Matki
Twojego Syna i naszej Matki,
oraz że uczyniłeś go troskliwym
ojcem i opiekunem Polonii
Zagranicznej. Racz wzbudzić
i w moim sercu gorącą miłość
ku Tobie i synowską cześć
ku Maryi Wspomożycielce
Wiernych, a dla wsławienia
Twojego Imienia racz mi udzielić
za wstawiennictwem Kardynała
Augusta łaski ...........................,
o którą pokornie proszę.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo,
Chwała Ojcu.
Za pozwoleniem
Kurii Metropolitalnej w Warszawie
z dnia 20.10.1980 r., Nr 7820/K/80
Wszelkie informacje o otrzymanych
łaskach, które zostały wyproszone za
wstawiennictwem Sługi Bożego
ks. kard. Augusta Hlonda, prosimy
przysyłać na adres:
Ośrodek Postulatorski
Towarzystwa Chrystusowego,
ul. Panny Marii 4, 60-968 Poznań;
lub pocztą elektroniczną:
postulator@chrystusowcy.pl.

Msze św. w intencji
beatyfikacji
ks. kard. Augusta Hlonda,
Prymasa Polski
każdego 22. dnia miesiąca:
archikatedra warszawska
pw. św. Jana Chrzciciela,
godz. 19.00
bazylika gnieźnieńska
pw. Wniebowzięcia NMP,
godz. 18.00.

