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O KATOLICKĄ
POLSKĘ
Od Redakcji:

Sługa Boży
ks. kard. August Hlond
Ks. kard. August Hlond z nowożeńcami, Poznań, 12 października 1937 r.

Nie tylko XX wiek był wyjątkową
areną walki duchowej między katolicyzmem a bezbożnictwem. Tak
przenikliwie opisana przez ks. kard.
Augusta Hlonda wielka walka o
prawo Boga do sumień narodów
i każdego człowieka toczy się jeszcze mocniej w naszych czasach.
Zadaniem Kościoła jest wziąć
czynny udział w tych zmaganiach.
Prymas Polski wyraźnie wskazuje,
że katolicy nie mogą „siedzieć cicho”, paktować ze „światem”,
idąc na kompromisy z tymi, którzy
„zdrowej nauki nie cierpią”. Ale
błędna jest też droga zamykania
się w twierdzy, by jedynie odpierać
ataki. Dla Prymasa Hlonda nakaz
chwili to podjęcie powszechnej
ofensywy katolickiej, wielkich czynów apostolskich. Proroczo widział,
że nadchodzi czas „bohaterów,
wyznawców i męczenników”.

Ku obronie praw Polski do Boga (2)
II

On ma królować
(1 Kor 15,25)

List pasterski

ks. kard. Augusta
Hlonda
O zadaniach
”
katolicyzmu wobec
walki z Bogiem”,
Poznań,
Środa Popielcowa
1932

Moi Kochani! Jeżeli się w dalszym
ciągu rozmyślania wielkopostnego bliżej
przypatrzymy zadaniom katolicyzmu w
tej „godzinie pokuszenia, która przyszła
na wszystek świat” (Ap 3,10), to przede
wszystkim stwierdzimy ich duchowy
i religijny charakter.
Mylne jest zapatrywanie, jakoby zadaniem Kościoła było cofać dzisiejszą
chwilę do minionych form, do wczorajszych ustrojów, do rozmarzonego
romantyzmu, do baroku, do bujnego
średniowiecza. Nie jest bowiem rzeczą
Kościoła powstrzymywać pochód ludzkości. Nie o to dbać powinien, by epoki
świata były do siebie podobne pod
względem układu stosunków społecznych i państwowych, lecz o to, by każda
epoka żyła duchem Chrystusowym. Nie
poręcza Kościół ustrojów publicznych,
nie przywraca przeszłych form życiowych, nie tworzy nowych. Powołaniem
jego jest podawać wszystkim czasom
zasady przyrodzonego i objawionego
prawa Bożego, na którym wspierać się
powinna struktura społeczeństw.
Kościół jest budowniczym świata, ale
w znaczeniu Pawłowym bo wznosi w
nim „budowanie”, które „rośnie w Kościół święty w Panu” (Ef 2,21). Jest

stróżem narodów, ale w dziedzinie sumienia. Jest wodzem, ale wodzem duchowym, kształtującym stosunek między
postępem doczesnym a nadprzyrodzoną
kulturą duszy. Rządzi ludami, ale w
tym zakresie spraw, który Chrystus objął
posłannictwem swojego Królestwa.
Nie bierze więc Kościół udziału w
technicznej przebudowie społeczeństw,
w przeobrażeniach politycznych, w walkach o władzę. Nie wdaje się ani w
treść, ani w tok doczesnych waśni i nieporozumień, które różnią społeczeństwa
i narody. Jedyny spór, i to spór wielki,
odwieczny, jaki prowadzi, to spór o
Boga, Jego naukę i prawo, o wiarę, o
sumienie i o swobodę swego działania.
Inne walki ziemskie stara się łagodzić,
ale się w nie wciągać nie pozwala, wywierając jednak pośrednio zbawczy
wpływ nawet na niespokojne życie państwowe przez to, że wszystkim przypomina prawo Boże, obowiązujące również
w zakresie spraw publicznych.
Błędnie też pojmuje zadania katolicyzmu w chwili obecnej, kto sądzi, że
Kościół powinien dbać przede wszystkim o to, by się ostać, i że w tym celu
powinien się jak najmniej narażać,
ograniczać swą działalność do spraw
najistotniejszych, a zresztą jak najdalej
uciekać od złości dzisiejszych czasów.
Błądzą i ci, którzy mniemają, że Kościół
powinien dziś całą uwagę i siły kierować
ku obronie pozycji, które ma w ręku,
wylewając się w mniejszej mierze na

inne akcje i odkładając na lepszą chwilę
nowe przedsięwzięcia. Jedni chcieliby
głos Kościoła tłumikiem oportunizmu
przygłuszyć, aby oszczędzać tych, którzy
zdrowej nauki nie cierpią (2 Tym 4,3),
a drudzy pragnęliby go zamienić w
wielki obóz warowny, odgrodzony zasiekami od świata, a tym jedynie zajęty,
by napady odpierać i tak poprzez burzliwe czasy ocaleć.
Kościół nie jest cieplarnianą roślinką,
lecz drzewem, które Bóg „zasiał na roli
swojej” (Mt 13,31), by się rozrosło na
świat cały. „Na jego gałązkach mieszkają
ptaki niebieskie” (Mt 13,32), ale i wichry
szarpią jego konary. Katolicyzm był zamknięty na modlitwie w Wieczerniku
tylko do zesłania Ducha Świętego, a
potem wyszedł zeń na zawsze i stał się
wiekuistym apostolstwem, które dla pozyskania „ludu niewiernego i sprzeciwiającego się” (Rz 9,21) wychodzi z
Chrystusem „poza obóz, niosąc urąganie
Jego” (Hbr 13,13).
Za wiele jest w pewnych kołach katolickich nastawienia na obronę, a za
mało zrozumienia zdobywczych zadań
Kościoła. Skoro wywrót i bezbożnictwo
coraz śmielej uderzają w chrześcijaństwo,
musi być i obrona, i to obrona zwarta,
dostojna, mocna w dowodach, którymi
walczy, potężna pierwotnym duchem
ewangelicznym. Ale obrona to nie
wszystko. Nie wystarcza zasłaniać się
i ciosy odbijać. Kościół ma odnieść
i ustalić „zwycięstwo, które zwycięża
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świat” (2 J 5,4), a to zwycięstwo osiągnie
tylko walną ofensywą na całym froncie
katolickim.
Naczelnym nakazem dzisiejszej chwili
jest uruchomienie powszechnej ofensywy
katolickiej.
Jej charakter i cele?
Jest to ta sama wyprawa, na którą
Chrystus sposobił i wysyłał Apostołów.
Na tę wyprawę „odłączony” (Rz 1,1)
został Apostoł narodów, który mógł o
sobie powiedzieć, że „potykał się potykaniem dobrym” (2 Tm 4,7) i który Tymoteusza wzywał: „bojuj dobry bój wiary” (1 Tm 6,12). Dzieje tej wyprawy to
dzieje wzrostu Królestwa Bożego od
blasków Wieczernika. Zamknie je koniec
świata. W naszych czasach ma ona wyjść
na wielkie spotkanie przede wszystkim
z armią bezbożniczą i powstrzymać jej
postęp. Ma wyprowadzić tłumy z bezdusznego materializmu, ma życie narodów uzdrowić z laickiej hipnozy, ma
w martwe czasy tchnąć ducha Bożego.
Ma przywrócić Królestwo Chrystusowe
tam, gdzie je przemoc wyparła, utwierdzić tam, gdzie zagrożone. Ma na wszystkich szlakach apostolstwa ruszyć naprzód, odbudowywać, błędy naprawiać,
skutki słabości i ospalstwa leczyć, dawne
szkody wetować, a przede wszystkim
nie słabnąć w rycerskim duchu, „orężem
sprawiedliwości” (Rz 6,13) i „zbroją
światłości” (Rz 13,12) wywalczać przyszłym pokoleniom „wolność chwały synów Bożych” (Rz 8,21).
Budzi się w katolicyzmie zapał ofensywy, ale go jeszcze mało. Zesztywnieliśmy w twardej defensywie ostatniego
półtorawiecza. Przyzwyczailiśmy się do
nietwórczej służby w okopach, przyczyna
i duch nieco przygasł, osłabła inicjatywa,
ścieśniły się widnokręgi. Trzeba nam
przeszkolenia własnych sił. Trzeba pod
niejednym względem zmienić pogląd
na cele i na sposoby pracy, a przede
wszystkim duch stężeć powinien. W łonie
katolicyzmu przeprowadzić należy krucjatę życia wewnętrznego. Tu czeka nas
najważniejsza praca, którą przeprowadzić trzeba bez zwłoki i miękkości, ale
i bez drażliwości i niepokoju.
Wszak nic się w Kościele nie załamało.
To, co w nim jest Boskiego, jest niespożyte. Chrystus jest z Kościołem na wieki
i na wieki mieszka w nim Duch Święty.
Dlatego Kościół nie przestanie być „ﬁlarem i utwierdzeniem prawdy” (1 Tm
3,15) i wiecznie bić w nim będzie zdrój
zbawienia. A ułomny czynnik ludzki,
mimo swych wad, wykazuje za dni na-
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szych i w stanie kapłańskim i wśród
świeckich ludzi bojowników o wiarę tak
uduchowionych i o takim napięciu apostolskim, jakich w ubiegłych czasach w
tej liczbie nie spotykamy. Huﬁec ich
wzrasta z dnia na dzień. Stosuje się
zatem i do naszego pokolenia to, co
Zbawiciel mówił o pszenicy i o plewach
w gumnach Boskich, o powołanych i wybranych, o pannach mądrych i głupich,
o słudze, który talenty pomnażał, i o
słudze, który talent zakopał. Ale zarazem
stwierdzić trzeba, że pod tchnieniem
Ducha Świętego katolicyzm wkroczył
w okres wewnętrznego odrodzenia.
Z myśli Chrystusowej i z urządzeń
zbawienia ściera Kościół patynę, którą
tu i tam zaszły. Otwiera na oścież skarb
wiary. W całym działaniu Kościoła bije
tętno niezwykłej żywotności. Soki Boże

Za dni naszych
katolicyzm z okopów,
w których go uwięziła
wolnomularska
i laicka przemoc wieku
ubiegłego, podbijać
będzie spoganiałą
duszę Europy
docierają i do tych konarów wielkiego
drzewa ewangelicznego, które czas jakiś
sterczały, jakby atroﬁą dotknięte. Znać
walkę ze stagnacją, z rutyną, z półświadomością religijną, z wszystkim
tym, co było powodem przygłuszenia,
zastoju i nieczynu. Także „między siedmiu świecznikami złotymi” (Ap 2,1)
strzepuje się kurz czasu i ściera się pył
z ołtarzy i z ambon. Kościół nie chce
być muzeum wycofanych z użytku świętości, lecz Kościołem ducha i mocy
Zielonych Świątek. Z tego ducha i z
tej mocy zrodzi się właściwa zwycięska
ofensywa katolicka na zewnątrz.
Najdrożsi! Tak występuje przed duchem naszym w ogólnych kształtach ta
wielka rozprawa, która będzie stanowiła
treść duchową wieku dwudziestego, ta
powszechna walka o Boga w sumieniu
ludów, która się rozgrywać zaczyna
między katolicyzmem a bezbożnictwem.
Wkroczyliśmy we wstępny okres tego
dziejowego spotkania między „Kościo-

łem Boga żywego” (1 Tm 3,15) a „bożnicą szatańską” (Ap 3,9), któremu w
dziejach ogromem i doniosłością dorównywują chyba tylko zwycięskie zmagania się chrześcijaństwa z duchem pogańskiego Rzymu. Tak jak wtedy chrześcijaństwo katakumb zdobyło duszę
zgangrenowaciałego cesarstwa i wchłonęło w siebie ludy barbarzyńskie, które
to cesarstwo rozbijały, tak za dni naszych
katolicyzm z okopów, w których go
uwięziła wolnomularska i laicka przemoc
wieku ubiegłego, podbijać będzie spoganiałą duszę Europy, a w końcu duchem Chrystusowym ujarzmi i na modlitwę przed ołtarze Pańskie powiedzie
te ruchy, które obecnie walą w rozkołataną budowę społeczeństwa.
Jaka przygrywka dziejowa towarzyszyć
będzie tej walce duchów? Czy nie będą
się chwiały w betonowych posadach
nowoczesne kapitole? Czy w gruzach
nie legnie niejedno forum ludzkiej
dumy? Czy nie rozpadną się świątynie
i panteony społecznych bożków? Jaki
ucisk przechodzić będzie Kościół? Czy
nie skąpie swej szaty w męczeńskiej
krwi apostołów świeckich i kapłanów?
W porę powierzyła Opatrzność rządy
Kościoła Papieżowi, który od lat dziesięciu mobilizuje katolicyzm i wydobywa
we wszystkich dziedzinach życia kościelnego nowe energie i wartości. Chrystus daje Kościołowi mocarne dusze
i wielkich wodzów mu sposobi. Duch
Święty rozpala w łonie katolicyzmu żar
apostolski i budzi ducha mocy. Obok
„sentire cum Ecclesia” [myślenia z Kościołem – wyj. red.] rozbrzmiewa po
świecie wezwanie: „agere cum Ecclesia”
[działania z Kościołem – wyj. red.].
Zapał czynu katolickiego unosi dusze
ku twardym trudom apostolskim i oﬁarnemu nastawianiu piersi w obronie
prawdy. Niknie słabość i wszystko to,
co płytkie, jałowe, nietwórcze. To pora
bohaterów, wyznawców, męczenników.
Chrystus „rozwija szeroko swój niepokalany a zwycięski sztandar. Klękajcie ludy w modlitewnym hołdzie!
Radosną cześć oddajcie królów Królowi” (Hymn z Liturgii Godzin na
uroczystość Chrystusa Króla) i za Nim
podążajcie „jako lud mocny, zgotowany
ku bitwie” (Jl 2,5).
Bo „On ma królować” (1 Kor 15,25).
Tytuł pochodzi od redakcji.

Za tydzień, 5 kwietnia,
kolejna część listu pasterskiego.

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
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

