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O KATOLICKĄ
POLSKĘ
Od Redakcji:
Troską Prymasa Augusta Hlonda
była obrona biologicznego trwania
Narodu Polskiego i kultury narodowej
w jej pełnym, katolickim wymiarze.
W kontekście gigantycznych strat za-

danych przez obu okupantów – niemieckiego i sowieckiego, i powojennej
eksterminacji – również w obszarze
duchowym, to zadanie stało się najważniejszym wyzwaniem dla Kościoła.
Kardynał Hlond nie miał złudzeń ani
co do świata zachodniego, ani co do

Sługa Boży
ks. kard. August Hlond
wschodniego imperium spod znaku
sierpa i młota: nikt nie chciał istnienia
niepodległej, wolnej Polski i rozbicia
jałtańskiego układu. Stąd powtarzający
się w wystąpieniach polskich Prymasów
apel: „Krwią polską nie wolno szafować w bezcelowych rozgrywkach”.

Obowiązki katolickich rodziców (2)
List pasterski Episkopatu Polski
O chrześcijańskim
”
wychowaniu młodzieży”,

Wrocław, 23 września 1948 roku
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Kazała nam Opatrzność żyć w czasach wielkiego na świecie zamętu i
niepokoju. Ludzkość zmęczona straszliwą
wojną nie może się doczekać spodziewanego ładu. Niejedno serce trwoży się
i popada w odrętwienie. Cisną się na
usta słowa psalmisty: Czyż Bóg zapomni
zmiłować się albo w gniewie swoim
wstrzyma miłosierdzie swoje? (Ps 6,10).
Pragniemy przestrzec Was, kochani
Bracia i Siostry, przed nastrojami smutku,
przed myślami rozpaczliwymi, przed
nierozważnymi czynami. Przymusową
pokutą łamie sprawiedliwy Bóg grzeszne
upory ludów. To, co na globie czeka na
rozstrzygnięcie, jako potworna gra przeciwnych sił, skończy się triumfem tego,
co dobre, zdrowe, święte. Naród polski
w swej czerstwej masie wyczuwa trafnie
głębsze znaczenie współczesnej chwili.
I dlatego nie upada na duchu, nie gubi
się w skargach, lamentach. Jest bowiem
narodem najspokojniejszym na konty-
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nencie. Pracuje i tworzy zapamiętale, z
wiarą i poświęceniem. W nowy porządek
chce wnieść swój trud i swą duszę. Nie
lęka się o przyszłe losy kraju. Przyświeca
mu wizja szczęścia Polski, bo natchnęła
go zapowiedź Ucznia miłości: Wszystko,
co narodziło się z Boga, zwycięża świat,
a zwycięstwem, które odnosimy nad
światem, jest wiara nasza. Któż jest,
który zwycięża świat, jeśli nie ten, co
wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?
(1J 5,4-5).
Wzywamy wszystkich do twórczego
czynu. Wszyscy pełńmy sumiennie obowiązki swego zawodu. Niech rolnicy rzetelnie obsieją pola. Niech w hutach, kopalniach, warsztatach, biurach i sklepach
wre szlachetna praca, która jest powołaniem człowieka. Niech z miesiąca na
miesiąc rośnie odbudowa życia polskiego,
stolicy, miast, zagród, kościołów.
Zachowujmy ufność i spokój ducha.
Miejmy poczucie osobistej narodowej i
katolickiej godności. Niech nikt nie da
się sprowokować do nierozsądnych kroków przez ciemne elementy, które chciałyby osłabić żywotność narodu. Życie
polskie powinno nam być drogie i święte.
Nie wolno go niepotrzebnie narażać.
Krwią polską nie wolno szafować w bezcelowych rozgrywkach. Naród musi pozostać silny, żywotny, zdolny do urzeczywistnienia tego, co jutro ma stanowić
jego wielkość.
Aby ta chmurna chwila ziemskiego
globu stała się dla Polski świtem szczęścia,
idźmy w przyszłość z Bogiem. Uznajmy
wieczne i miłościwe Królestwo Chrystusowe nie tylko w teorii, ale i w praktyce
życia. Poddajmy się świętemu prawu

Zbawiciela. Żyjmy na co dzień według
przykazań Bożych. Adwentową spowiedzią obmyjmy się z grzechu i winy. Pamiętajmy, że krwawymi przewrotami
Bóg karze plemię ludzkie za bezbożność
i rozpustę. Wypleńmy z życia polskiego
walkę z Bogiem i powojenną zarazę rozwiązłych obyczajów.
Pod berłem słodkiego Króla wieków,
pod opieką Wszechwładnej Wspomożycielki wiernych, w świętości życia, w
porywie modlitwy i czynu patrzmy ufnie
w przyszłość, gdzie nam Opatrzność gotuje szczytny udział w dziele zbratania i
odrodzenia świata. Zapowiada nam to
Ojciec Święty Pius XII, pisząc w liście
do Episkopatu Polskiego z czerwca 1947
roku: „Chcemy pokornie o to błagać,
by ukochana przez Nas Polska, zgodnym
postanowieniem i zgodnym wysiłkiem
synów raz jeszcze wskrzeszona i odbudowana, dźwignęła się z ruin i by z dawnych swoich pamiętnych a chwalebnych
dziejów, wyrosłych pod wpływem i z natchnienia wiary katolickiej a ugruntowanych na fundamencie zasad chrześcijańskich czerpała błogą zapowiedź, iż
gmach swego bytu odnowi w wolności i
szczęściu, jako przybytek prawdziwego
ładu i rzeczywistej pomyślności”.
Nosząc w duszy te nadzieje i zapowiedzi, zasyłamy Wam od grobu św.
Jadwigi i błogosławionego Czesława serdeczne, pasterskie przeżegnanie w imię
Ojca, Syna i Ducha świętego. Amen.

Za tydZień,
31 maja:

Prymas Hlond do kapłanów

Myśl po polsku.
Myśl po katolicku.
Niezwykle aktualne dziś nauczanie
wielkiego pasterza Kościoła.
Aż 555 tekstów. O wolności Ojczyzny,
obronie prawd katolickich.
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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

