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. Ketolicy a socjalizm -
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Zjazd w Bergamo pod przewodnictwem Kardynsła Siri z udziałón
bigkupa Montini i licznych soojologów włoskich jest gednym z
lejszych wydsrzeń chwili. Paęież nadesłał nańswoje błogosławieństwo" za
>
pośrednictwem
Sekretariatu Stanu: W liście. %qdpisanym przez Mgr.Del
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Acque zaWerte są zesednicze elementy nauki Kościoła v dziedzinie ekoO nomd i,

0 -

Pods thwoug

Hesadg," Bodkreblougpradu

”› - nościw dziedzinie ekonomii, jak każde,

'góle'ydziełalno'śoi

od zesad morslności. Dziełanie ekonomiczne należy do dziedziny
moral
- nej tak, jek każde inne działanie i nauka Kościoła o ekonomii schodzi
w skład rozdziału o morelności. Jest to odparcie dwóch współczesnych
błędów: błędu tych, którzy na potrzebę wskazań moralnych w ekonomii odpowiadają sloganem "Business is business " -uwalnisjąc się od krępują
.
Gej interes moralności; jak i tych, którzy sądzę, że można"budowępańs- twa socjalistycznego" pgîodzîò z katolicyzmem.
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Równocześnie

' jeszcze za leona

podkreślone jest zasada Kościoła, jawnie Wjówied'ziaix'm' ;
II, o niemoralności ekonomiczneępvpflo'

amp, który

zmierza do
/ uspolecznienia!/ wszystkiok środków produkcji t.j. kapitału. Niemoralność tego programu ekonomicznego została
wielokrotnie podkreślona przez,?alłśeży; „Pius XII dawał jej wyraz ostat-

nio m.i. w przemowie o gnaczeniù
idłatyuy prywatnej, którę sreferowaliśmy w No 22 "Serwisu
z dnia 18 kwietnia b
Jest
podkreślenie błędu progresistów chcącyc godzié
. to wyraźne
e
tolicyzm z "socjalistyeznyn budowmictuem" w przekonaniu, że odrzucaj ka
bezbożnictwo i materializm katolicy mogą się zgodzić z resztą progra:
komunistycznego t.j. z ustrojem ekonomicznym, przy którym Ąródkig-prąq
dukcji są odjane pod wyłączną kontrolę państwa.
¢
Zjazd w Bergamo potwierdził jeszcze raz katolicki program społeczny
polegający na interwencjoniśmie t.j. na istnieniu prywatnej własności
Grodków produkcji, a za tym prywatnej inicjatywy, pod kontrolą państwa
_ zabezpieczającego interes społeczny W używaniu tych środków.
Zjazd jest obiawem ?bnpwionyoh ostrzeżeń Kościoła przeciwko programowi socjalistycznemu. Jeżeli doszukiwać się powodów, dla których właśnie teraz Stolica Apostolska zdecydowała sie na odnowienie tych ostrzeżeń, to można wyliczyć ich kilka, Postawmy na pierwszym miejscu rozpow=
szechniony błąd o tym, że Kościół, ostro protestując przeciwko niekatolickim kierunkom w początkowej ich fazie, po tym zawsze sie s nimi godzi: tak miało być rzekomo z rewolucją francuską, tak byłoby obecnie z
rewolucją komunistyczną. Ghoć dzieje ariańizmu, islamu, protestantyzmu-tej tezie przeczą, była ona ostatnio stawiana właśnie przez progresis- tów: mimo potępienia socjalizmu w XIX wieku, dzić Kościół gotów jes
rzekome z nim się godzić. Zjazd w Bergamo podkreśla, że Kościół nad
stoi na stanowisku niemoralności zarad ekonomicznych socjalizmu.
s
Drugim powodem odnowienia antysoejalistycznego stanowiska Ko
jest aktualna próba rozszerzenia międzynarodowej akcji socjealist
fate
działalność Comin'a, przybyłego # Francji, by godzić włoskich socjal:
tów demokratgcznyoh’z tymi, ktérsy są pod jawną władzą Moskwy, dałaby :
wyniku powiększenie moskiewskich wpływów, Wskazywała ne wyreśnie rosnące niebezpieczeństwo dla katolików we Włoszech, na które Watykan jest
zZawszo ze zrozumiałych względów bardzo czuł?
i

Wreszcie cisza panująca ma odcinku katolicko-socjalistycznym, a Wywołana napięciem walki na froncie komunistycznym, została ostatnio zacona przez samych socjalistów, wykazujących antyklerykalne i "jako%Ìﬂskig" tendencje. Wywołało to Eatrzebę kontrakcji ma froncie nie zaDomuianym, lecz chwilowo przycieł)ym. Dopiero gdy będą wydane akta kongresu w Bergamo będzie można bardziej szczegółowo rozważyć jego kierunek i wagę.
i
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z
Także wydane z okazji tej beatyﬁkaeii publikacje o Inocentym
XI
f

podkreślają doniosłość decyzji polskiej dla uratowania
Wiednia
chrześcijaństwa. Radio watykańskie nadawało przebieg uroczystości
w
językach:
angielskim, francuskim, włoskim, hiszpańskim
polskim.
›
Polska reprezentowana była przez pielgrzymkę Polaków we
Włoszech,
którzy
w ilości około 250 osób z ks.Arcybiskupem J.Gawling na
ozele
Émilekiài się w Bazylice, oraz przez Ambasadora R.P.
przy
Stolicy
Aposols
a
§
gui-gaia przysłała specjalną delegację rządu prowadzoną
przez ministTa o6w:
s
Na ambasadach polskiej i antrieokieg powiewały w tgm
dniu flagi pańs

twowe; Sekretariat Stanu został o tym oficjalnie powiadomiony,

Proces poznański w prasie
vetykefokie)
Zarówno "Osservatore Romano" jak cala prasa włoska - z wyjąt
kiem
oczywiście komunistycznej - śledzi z UWagQ proces poznań
ski.
"Osservatore Romano" daje od szeregu
dokła
sprawozdania z
procesu, w których podkreśla specjalnie zeznania oskarżonyc
h orsz przemówienia obrony. _
To semo można powiedzieć o wielkich dziennikach włoskich. Ze sprawozdań przebija z Jedna? strony nuta uznania dla dotyc
hczasowej
ności sądu / "Giornale d'Italiaz drugiej zdumienie nad odweś bezstron
ą oskari podziw dla śmiałych i nieliczęgyoh się z presją totalitarn
ego

państwa wystąpień obrońców. / "Tempo",
"Corriere della Sera "/,
Przeważa pogląd, źe proces powstańców poznańskich zamienia
si? w
wielk

i proces przeciw reżymowi komunistycznemu, który ogładza i
mia Polskę.

