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Początek roke 1900

zatneczył
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wojującym
e Kościołek Ketelickim; między zalefnym
tego besbośnictsa światopoglądem moteriali
ktycznym a
filozofią odwieczną; między "dyktetum proletariato" a wymaganą
przes Kościół od państwo ostowomi:, jednostki, rodziny i samego Inf.
ciela; wreszcie między chomcni, komuwisłycznq a Okonomiq wławmoście»
wą, podstawcey temQ kotolickiej styki społecznej, Przeciwiejstwo to
dotyczy aprew, w których mi
cui Entyken mis gą adelns do
stąd przeciwiędstwo Watykanu i Krówię jest usałane s obu
etrom, press świadowe czynniki, to nictouralne. .
Hing to, istnieje fecscre mo dsiccin wislu ilusjemistów, z
których jedni z obawą,
s tesknet;, oczekują zaprzestanie tej
welri; biora cai se pyrzytczety opregnicnego "pokoju" z jednej stro»
wy miektóre czysto tertyczne i propagemówse poowsięcie Swonla; a dro»
giej strony chcą widzieć objaw "skliżenia" w kobdym przemilszeniu,
kożdyw odłośguiu rosprouy, ® keblyn cpéidnienin Wotykomu, VYniej świadowi kotolicy z obu stron kurtroy ulegają mierna tym ilusjom; mniej
Ticzni a, merkaided, którzy sodsiclof to suse ilucje, Mosqe
gólnie ne "escluoyjas snisey" ns Kremlu,
5 sbiegłym roku nie brakło ze strony Natykamu tego wszystkie»
go, co będąc w istosie wynikiem ostrodności, w może i powolności w
reaksjach, cholame se strony iluzjonistów seabed sa "solżżenie" do
kouenisna. Ryle to po Gzęści wynikiem szy$cenieę usegi Kurii ua jej
własną resrgenisację przy nowym pontyfikacie i na sagednionia som»
nątyswe Nościcła (moi. no Sobór Powszechny i ma Symod Rzymski), oras
pozostawienie niektórych zagoduień hiererchicm lokalnym,
Secsninicse Stemowisko Wwetykamu gie sostato zmienione, co
le podkreślały artykuły *F.6." w "Ongortetord Romeno"; Alucjoni¢ci
nie chcieli na mie swraceść uwagi. Ro strony Kremla można było sauważyć Gheilowe sel@onie prześledose/ kleru i porę dekloracji, stom»
pliwie podchoyconych przez ilumjonistów, którzy prawie nie dostresg=
11, że przysódcy Kresie równocześnie skłola!i soleune uysnania orto,
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towaniach, 5 stycznia 1960 r., pod Sietkrywanym patroma
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że
(!),

adguowtowamia obrony
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Stolice Apostolska mie mogła dale} zwlekać z polkroślenicm
rego nieznicnnego stanowiska wobec Kremiaj $rmym się stało, że
srtykuły "F.A." w "Owseryvatore" nie wygtorczejc. Poczętwk
nie obrony doły mowy Papieże, który w czasie godiloucji ngwobocznej
mÓwi% o niewoli narodów 1 o ideologiach siesmiennie spreseseych »
neuk, ketolio®,, a 6 styosnis sxobil wyradśną alamje do redis mos=
kiewskiego: "Jest rzeczą bolowńą stwierdsic, #0 po dwósh tysiącach
łat stodiów mad jeśniejąc, prawdą, w, jeszche jwisio, którsy unadaly Bote Narodzenie se bajkę", Te delikathe, jak wszystkie mowy
Jane XXIII wssignka,
saleduie
Pornaechan nato»
wiest uwagę ściągnęła na siebie mogę Kardynała Ottaviani, wypowie=
dsiena na nabożeństwie, odprawienym żę Wegry, 7 stycznia w Bazylice
Matki Boskiej, w cyklu
za Kościbż w krejech podległych
Hockuic. Jak zwyklo, gdy
ten Kordynai, ciemz<cy sie wiolk powag.,
stole oboonyck miepodlecłych dypiomotów krajów
ujarzmionych i kleru a tych samych krejów, byli pa tym nabofo'atwie
liczni dziennikarze. Gtonograwy mowy Kardynała - jednej z najbar=
Seis} wyresiatych, jakie kiedykolwiek wygłoszone z tak wysokiego
miejsca - ukasały się hazaj@Wtrz w calej prasie. Lowe tę zawiera skGenty tek wyraźne, że mikt z książy z krajów
nie mógłby jeśniej i dobitniej wyrez4óć to, co miemy o bolssswlomie.
"
Eardynat Ottaviani secaul of wmspowniaątia modlitw w świętyuiach
uciśnionych.
#Nikt więcej .nie prognię polcju, miś wy, którsy odczunacie
"wszystkie skutki wojny: pokój powuolijby wam powrócio do wa"szycb krajów.7.'Prawóziny pokój jest tylko jeden: to pokój
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"niewoi) oute nerody, s mixt sic mie russy #s cbromy uciśhic=

"nych;

dopóki

będzio możliwe przez

"gierskiego, w
"studentów,

tray

stałych a drobnych gru. ach,

chłopów,

"wolność

dopóki

"o takich zbrodniech - nic an mowy
"staniu na zbrodnie

"whem

już

"lona,

i

Abla powtarzają

jakimi

słowem,

Nic

dość!

tworzy

się

tylko

"antychrystaom,

"chów.

Zemordc»

objąwszy władzę - nie po-

pustynię,

Przeciwnie,

gię

rady,

Uraceju

deportuje,

czasy

na wyścigł

udekśnięcie dłoni

Dziś

wszyscy,
zrobił

"bie,

naset Gi,

keśdy

człowiek z

"aince niorinnych i
"były

obchody,

"Swoich:

ty?

sla

triwafy,

bymny!

- i

"rinlisménw..,

wyjechał

całowick z

w

imię

i

innych

stróżem

zased

i

śmierci,

"stwo? Takiś to ma być

ten

i

".. .Lordynet
"zeny -

*uotysnymy

skrześcija'cko

"Alu jest

wręz

dowiedzio,

drog,

wię,

#o cała

ile jest

%e nie ma

pda Się nie wiedzieć

ani

nie

o

sydzony,

się

sportęwymi,
Sym,

w katorgach,
a

down,

Ala szko?y,

chrześcijan
Węcier
nie

należało protestu,

ludzkość

Gełe przejęta wypądkawi

"im nie daje odjechać na duo dnk

abi

porwie,
Nic

z

ska-

jak
żo

tego!

aktorskimi,

co wszyscy wiedzę:
»

ucisku,

który

lub

za gromicę...

dla

stadi¢e,

jest tylke jeden sposób istnionia ozłowicka:

"ci

uważać

Prymas

płacz piehamowsmy.

ludai w więsieniech,

"niewołniczy,

na-

hańby,

de poguatci

Jakże mogą

4ch pastorznoi,..Kordynał

sdawałoby

żośnoj,

tej

jeżcji nio odozuwnję zmm zadonych chrzes-

okrsyk potoplenic,

"ma wolności

dę

t,

910 wybuchają.

by

"kryminasinyui,

o Bo-

którego postępom nie

Stepinąc,..Arcybiskup Pragi,

"Parma prasa,

kto przez
myśl

i myśli,

leos

"ryk ocoanu;

Histo-

innych impe~

kajdansmi

"oijaństęu?..,. Dresuon przejmuje na myśl,
fw Iańcuchach,

to

okrucic'«

człowiek nowy,

"niebo wycnymmsi plsnetsrwywi

ty=

braci

cywilizację.

już przesiw temu,

okleskuj; przemoc,

siemię

zro-

jakież

sorcąch ludzi

"ply piliony obyest@li

sa chrześcijan,

z mia-

wymordował

A wówczas,

Hitler nie był

wobec nięuchromnej

nie Feoguj,

by

udmie-

poczuciem ho-

kto

ne mieśmierteluość,,..Jekóa# to domoiiśmy

"miero byé ko'os? Pokyył

do nich,

co mógł

narody,

Nikt mie protestuje

zdusić,

Kepieś

wobac komoś,

fósiką reprosję pragnie sgasié w
%

się

nowym

do wymiany miłych

sakżędał miasta

"rie powtórzyła sie po mie,

ręki

to

kężdy

sorcem,

terroryzował

zabójcą

podawania

którzy go wówczas krytykowali,
#e było

doskomole,

już nie tylko fapick,

masowe

biognie

i

Pamer-

juk rsoś w Budnpesz=

ludzie

Gdy Hitler przyjechaż do Ezymu,

"nora,

o przy-

kto popołnia rze-

do neszych dni...

jak rześ w Katyniu,

Nie brzyóz,

"być pierwszym do

"gie

na myśl

W połnym 8% wieku trzeba opłokiusó

"ele.

"sta,

że kochali

drży

lecz

tym,

środkami - i wziąwszy w ręce

mordują:

*deportacje, raesie,

"gu,

0 pokoju,

i o współistnieniu z

brats, whemian buduje miasła..,

*wicai,

tego,

świat nie

śmierć

niczyjego gprzeciwu ("indieturbato wassacrętorc")...

"Deieje Keine
"ual

powstania wę-

skazywać na

robotników winnych tylko

preez czołgi;

"zie bez

lata od

z wychuolaniem ułedców,..Nioktórzy

oni

nie
din

spostb

inteloktuali<-

id; no ałużtę prześlodowców...Gzyś może chrześcijanin prag=
gojuszu g pomoczikami,

"maja

droge terrorowi

se słucemi

tych,

1 redymom Antychrysta

którzy przygoto-

w krajach dotąd

+*7

PX

"solnyon?t...Csy mokne wyciągać

rake do tyoh, którzy tak czy-

jest us krzyżu: czyś można układać
"mi,

którzy

go krzyżują?"

d

de

dra

ty

się

z

ty-

nect

Move Kardynate Ottaviani myuotain tym głośniejsso
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1956 do 1958 r, położenie Kościoła u Polsce
wydawało się polepszać; zdawało się, że otwieraj. się możliwości
owocnego rozwoju. Tymczasem, po uchwyceniu z powrotem równowagi
przez reżym, walka graeciw religii została podjęta na nowo i rozwija się przy użyciu innej taktyki. Już nie skcja z pozycji
1a,
.skuuanm procesy i więzienie księży, ale akcja bardziej subt
prowadzom milezkięm, przewrotne i chytra operująca dekretami,
Jest to przemoc ulegalizowene, która wykazuje, jak trafne było prza
widywanie d.p. Kardynała Sepiehy, gdy słowny "modus vivendi" z
1950 r. określił jako "modus moriendi",
Autor

koś czy°”bd

Polski Instytut Historyczny w Rzymie
Ukazał się nowy zeszył rocenike, wydawanego przez Polski Ins«
tytut Hmtorvuzny w Rzymie pod tytużem "Antemurale" (1,1959, zeszyt V). Na 152 stronach średniego formatu znajdujemy artkuły 9;
Józefa Warszawskiego T.J., o autobiografiach Jezuitów (z XV w.)
(po łacinie); dra
Pasztor, o relacjach mi
parzy z Siedmice
grodu (z XVII w.,po włosku); dra Jana Misia,0 chr skim %yvocm du.
Stanisława Kostki (z XVII, po łacinie), prof. J. Folkierskiego o
Zygmuncie Kresióskim (po *ranoasku) # reconzjech i dyskusjach Ks.

prof.deysztowicz omawia jedn, z prac Matyldy Uklirz, wracajźe do
identyfikacji współczesnej miniatury Chrobrego, W sprawozdaniach
znajdujemy skróty referatów 0. Warszawskiego, O..Lacko, O.L.
caki O.F.4., prof, Folkierskiogo.

