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Spoganiały świat, któremu grozi załamanie i zniszczenie jego kul
tury, świat dzisiejszy, szukający dróg i środków ratunku, syt i głodny 
zarazem, syt przesyceniem — kultem samego siebie, lecz głodny i z utę
sknieniem łaknący odrodzenia, — świat dzisiejszy przypomina żywo ten 
świat, w którym jako Apostoł działał św. Paweł. I aby ten świat dzisiej
szy móc poruszyć w posadach, aby go odwieść od siebie i rzucić w roz
w arte Chrystusowe ramiona, na to potrzeba ducha apostolskiego na 
miarę i na wzór miłością płonącego ducha św. Pawła. Paweł i metody 
jego pracy apostolskiej po wsze czasy są wzorem i przykładem, szcze
gólniejszą jednak aktualność posiadają one zwłaszcza dla chwili obec
nej i dla obecnych stosunków. Dlatego podajemy tu krótki zarys po
staci, ducha i metod, jakiemi się w swych pracach posługiwał wielki 
Apostoł narodów.

Ktokolwiek czytuje listy św. Pawła, tego uderzyć musi przede- 
wszystkiem jego przebogata, głęboka, przenikliwa, a jednocześnie po
rywcza, niby wulkan wybuchowa natura i dusza. Sama już czysto lite
racka forma listów Pawłowych olśniewa zdumiewającą swą bujnością 
i różnorodnością. Raz widzimy krótkie, oderwane twierdzenia i apo
strofy, to znów długie, zda się końca niemające okresy. Raz jest to 
wykład niemal przeładowany antytezami, pełen myśli głębokich i idei, 
to znów — jak np. w I liście do Koryntjan, wspaniała, do głębi wzru
szająca a przystępna retoryka. Tu pędzą okresy niby tabun ognistych, 
młodym i bujnym rozpędem unoszonych rumaków, a potem wnet wi
dzimy, że te okresy, z bogactwa i gorącości ducha zrodzone, z prze
dziwną logiką w jedną, harmonijnie złożoną łączą się całość. Tu cały 
naukowy aparat Pisma św, i logika wnioskowania, które wnet dają po
znać dawnego rabbinistę i Gamaljelowego ucznia; tam znów tyle ujawnia 
się uczucia, że mowa staje się wyrazem najgwałtowniejszej, lecz na j
czystszej namiętności; dusza piszącego płonie niejako przedziwną swą 
bezpośredniością i siłą życiową. Z każdego jednak listu wyziera ku nam 
c a ł k o w i t y  człowiek i c a ł k o w i t a  dusza św. Pawła.
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Nawskroś przejm ujący jest sposób, w jaki św. Paweł w swych li
stach głosi Ewangelję. Apostoł bynajmniej się tern nie zadawalnia, aby 
wierni li tylko z katechezy Kościoła dowiadywali się szczegółów z ży
cia Chrystusowego i poznawali treść Ewangelji. Zasady i światło Ewan- 
gelji wiąże on z praktycznemi zagadnieniami życia; z zagadnieniami raz 
życia osobistego, to znów życia zbiorowego w rodzinie, społeczeństwie 
i Kościele. Za punkt wyjścia bierze fakty, sprawy i troski życia co
dziennego, aby je ukazać w świetle Ewangelji. Innym znów razem posłu
guje się tern światłem, aby niem oświetlić to, co najmniejsze, najniepo- 
zorniejsze i najbardziej odległe. Każdą kwestję i każdy problem ży
ciowy, z jakich mu kierowane przezeń gminy kościelne zdają  sprawę, 
przepromienia on światłem Ewangelji, które jego samego całkiem prze
nika i przepala.

Pod tym względem jest św. Paweł wzorem i przykładem  dla wsze
lakiego rodzaju działalności katolickiej. Apostoł musi być k o n k r e t n y  
i z r o z u m i a ł y .  Nie wolno mu tkwić w abstrakcjach; powinien on 
zawsze umieć znaleźć właściwy związek między tern, co przyrodzone, 
a tern, co nadprzyrodzone; powinien wykazać, jak w najdrobniejszej na
wet rzeczy natura i codzienność podniesione i opromienione być mogą 
przez czynnik nadprzyrodzony. Jeżeli tym wszystkim, którym mamy 
apostołować, nie potrafim y wyświetlić i ciągle i stale im wyjaśniać ści
słego związku, jaki zachodzi pomiędzy rozlicznemi zagadnieniami tak 
dziś powikłanego życia społecznego i politycznego, a zasadami Ewan
gelji, w tedy wszelka praca katolicka będzie daremna.

Umysły, pogrążające się w głębiach idei filozoficzno-teologicznych, 
chronią się zazwyczaj pod skrzydła ciszy i samotności. Skupienie we
wnętrzne staje się pancerzem, chroniącym je przed wszelkiego rodzaju 
pociskami, jakiemi świat i odmęt życia godzi w ich delikatną przędzę 
myślową. Wszystko, co wzywa do pracy i działalności zewnętrznej, 
przeszkadza ciągłości biegu myślowego, przerywa go i żar skupienia 
przygasa. Starożytny filozof i matematyk nawet w czasie oblężenia 
miasta tak wyłącznie zajęty jest swą pracą umysłową, że do m order
ców, wpadających do jego domu, zwraca się ze słowami: „Nolite łurbate 
circulos meos!“

U św. Paw ła natomiast spotykamy najwyższą abstrakcyjną spe
kulację, która w jego duszy z najruchliwszem, najczynniejszem życiem 
w najpełniejszej pozostaje zgodzie. Paw ła niemal zabija nieposkro
miona, niespożyta żądza czynu. On przygotowuje pracę dla pierwszych 
soborów, on buduje i zakłada nowe gminy kościelne, on głosi Ewangelję 
i kształci uczniów dla służby Chrystusowej; działalność swoją mnoży 
on tak dalece, iż cały świat ówczesny nosi na sobie ślady dróg apo-



stolskiej jego pracy- Dzieło św. Pawła sięga od Azji do Europy, od 
Rzymu do Efezu, od Palestyny aż po Hiszpanję. Brzemię i ogrom pracy 
tak go przytłacza, że sam przyznaje, jaki nadmiar wysiłku w nieustan
nej trosce o wszystkie kościoły go przygniata; troską tą  czuje się 
zdruzgotany; nazywa ją „Sollicitudo omnium ecclesiarum“. A  gdy go 
bezmiar trudu i pracy dniem i nocą wyczerpuje, musi jeszcze znalezc 
dość czasu, aby pracą tkacką na codzienne zarobić utrzymanie, nie 
chcąc od nikogo być zależnym.

Droga pracy św. Pawła usłana jest najdotkliwszem cierniem i na je 
żona kolcami. Jego przeżycia są tak tragiczne i tak wstrząsające, nie
bezpieczeństwa tak wielkie, że dość byłoby jednego kataklizmu, jakich 
w życiu jego jest legjon, aby obalić go i zmiażdżyć. Ileż tragedyj tkwi 
w samem choćby cyfrowem wyliczeniu nieszczęśliwych wypadków, jakie 
nam Paweł podaje. Gdyby to nie było wiarogodnym faktem historycz
nym, możnaby przypuszczać, że to jest opowiadanie z tysiąca jednej 
nocy.

Śmierć nie zadawalnia się tern, by Pawłowi nieustannie zaglądać 
w oczy, lecz jego bólem przez długie karmi się lata, niby zwierz d ra 
pieżny, który ostrze pazurów wbija w swą ofiarę, poczem niby ją uw al
nia, aby się ponownie na nią rzucić i śmierć straszliwą a nieuniknioną 
na długie zamienić konanie. Począwszy od Damaszku aż po mamertyń- 
skie więzienie, całą drogę Pawiowego życia kroczy przy nim krwawe 
widmo śmierci, bezustannie do duszy i ciała szturm przypuszczając.

Pierwszy etap jego nawrócenia, Damaszek, jest zarazem pierw- 
szem miejscem jego bólu, albowiem śmiertelna nienawiść Żydów ciążmy 
nad nim już od tej najpierwszej chwili: „...uczynili radę wspólnie Ży- 
dowie“ — pisze jego biograf, Łukasz, — ,iaby go zabili (Dz. Ap. 9, 23). 
Zaledwie Paweł uszedł zasadzki, chroniąc się do Jerozolimy, a już i tam 
są spiskowcy, aby nań czatować. I znów mówi Łukasz: ,,...a oni się 
starali jakoby go zabić" (Dz. Ap. 9, 29). W Antjochji rozjuszona tłusz
cza wypędza go z miasta; w Ikonjum chcą go kamienować.

Dotąd są to jednak dopiero usiłowania, skrytobójczego zamordo
wania Pawła. Lecz już w Listrze go kamienują, a oprawcy wtedy do 
piero przeryw ają smutne swe dzieło, gdy są przekonani, iż ofiara ich już 
nie żyje. W Filipach go biczują, poczem w trącają go do lochu. W Efe
zie złotnicy podburzają lud przeciw Pawłowi, przeczuwając, że spo- 
wodu jego wystąpień uszczuplą się ich dochody z wyrobu posążków bo
gini Diany. Potem znów biją Pawła w Jerozolimie, rozpoczynając na 
nowo niedokończone żniwo śmierci; gdyż „ślubem się związali mówiąc, 
że nie mieli ani jeść ani pić, ażby zabili Paw ła (Dz. Ap. 23, 12). Teraz 
następują krwawe ślady, ciągnące się przez okres dwuletniego więzie-
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nia Pawła w Cezarei: podróż do Rzymu w okowach, rozbicie okrętu na 
morzu, aż wreszcie nastaje ostatni etap jego męczeńskiego żywota —  
mamertyńskie więzienie i śmierć pod mieczem katowskim. Straszliwa 
droga męczeńska!

Całe życie św. Pawła stoi zawsze na samej granicy życia i śmierci, 
tak iż istotnie mógł on o sobie powiedzieć „Quotidie morior“ — „na 
każdy dzień umieram" (I Kor. 15, 31). Śmierć stale z nim igra; a wśród 
tych strasznych igraszek śmierci Paweł wyciąga ku niej ręce, wołając: 
„...mnie... umrzeć zysk" („mihi enim... mori lucrum esł“) (Filip, 1, 21).

Lecz niechaj nam Paweł sam te smutne dzieje opowie, jak je sam 
zestawił: ,,... w  pracach rozlicznych, w ciemnicach obficiej, w  razach nad 
miarę, w śmierciach częstokroć. Od żydów wziąłem  po pięćkroć po 
czterdzieści plag bez jednej, trzykroć byłem bity rózgami, raz byłem  
ukamiemowany, trzykroć się z okrętem rozbiłem, przez dzień i przez noc 
byłem w głębinie morskiej, w  drogach częstokroć, w niebezpieczeństwach 
rzek, w niebezpieczeństwach rozbójników, w niebezpieczeństwach od ro
dziny, w niebezpieczeństwach od poganów, w niebezpieczeństwach  
w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach 
na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi; w pracy 
i w kłopocie, w niespaniu częstem, w głodzie i w  pragnieniu, w postach 
częstych, w zimnie i nagości" (II Kor. 11, 23— 27).

I pomyślmy, że Paweł żadnemu z niebezpieczeństw tych i udrę
czeń nie schodził z drogi; przeciwnie! sam ich szukał, przyczem sam 
z własnem gorącem i czującem sercem w ciągłej pozostawał walce. 
Osięga on te szczyty doskonałości na których przeciwności i cierpienia 
nie rodzą smutku i bólu, lecz —  przeciwnie, pociechę niosą i radość. 
W ewnętrzne wesele Pawła tak duszę jego przepełnia, że go innym 
jeszcze może udzielać: „Ale choć mię i zarzezą na ofiarę i posługiwanie 
wiary waszej, weselę się i pomagam wszystkim wam wesela. A  z tegoż 
i wy się w eselcie i pomagajcie mi wesela" (Filip. 2, 17 i 18),

Istotnie, kto się wczytuje w listy św, Pawła, ku temu płyną z tych 
kart niewyczerpane zdroje radości i wesela, niejednokrotnie kojarzące 
się z pewną przymieszką dobrodusznego humoru i dowcipu. Jest to 
zaiste najdoskonalszy wyraz i szczyt nieugiętości i męstwa. Są to cnoty, 
które nie znają ni lęku ni słabości; dusza, która gotowa jest cierpieć, 
pod wpływem ich się rozpala, znajdując w krzyżu szczęście i wesele.

Jako duch ofiarny, jako m yśliciel i działacz jest św. Paweł wspa
niałym wzorem dla każdego, kto bierze czynny udział w  apostolskiej 
pracy Akcji Katolickiej!



Szczególniejszą, znamienną cechą św. Pawła jest przebogate jego 
serce. Uderza nas w niem przedewszystkiem wielka czułość i w rażli
wość, którą — niby wagę precyzyjną, najdrobniejszy pyłek w ruch 
wprawia. Św. Paweł, subtelnie czujący, jest wrażliwy nietylko na to, 
co dotyczy wielkich spraw Kościoła i jego apostolstwa, odczuwa on 
również z niepojętą wrażliwością wszystko, co się do niego samego od
nosi. Bliskim czyni go to, że on, ten mąż wedle Serca Bożego, on, ten 
homo Dei, tak przecie w uczuciach swych całkowitym jest człowiekiem! 
Zauważmy tylko, jak pragnie zdobyć sobie kącik w sercu tych, którym 
głosi ewangelję; skarży się na tych, którzy na okazaną im dobroć serca 
odpowiadają obojętnością: „Lecz ściśnieni jesteście w wnętrznościach 
waszych" — żali się, pisząc do Koryntjan — „rozprzestrzeńcie się i wy" 
(II Kor. 6, 12— 13). Albo jak żądny on jest uznania i jak pragnie, aby 
jego pochwała stała się pokarmem duchowym tym, których jest apo
stołem: „Nie znowu sami siebie wam zalecamy, ale wam dajemy przy
czynę, abyście się chlubili z nas" (II Kor. 5, 12). Posłuchajmy dalej, 
jak on wprost łaknie ludzkiej osłody i ludzkiej pociechy: „Raduję się 
z przyjścia Stef any i Fortunata i Archaika, iż to czego nam z was nie- 
dostawało, nagrodzili, bo ochłodzili i ducha mego i waszego" (I Kor. 16, 
17— 18). A dalej, jak czułym i wrażliwym jest Paweł na wszelki smu
tek i cierpienie: o ukochanym swym Epafrodycie, który „chorował aż do 
śmierci", a wyzdrowiał, pisze: „...ale Bóg zmiłował się nad nim, a nie
tylko nad nim, ale też nade mną, iżbym nie miał smutku na smutek" 
(Fil. 2, 27).

Równie wrażliwe jest serce Pawłowe na wszelkie duchowe osamot
nienie, opuszczenie i niewdzięczność. W subtelnej skardze żali się 
w jednym ze swych listów: „Wiesz to, iż się odwrócili ode mnie wszy
scy, którzy są w Azji, z których jest Figellus i Hermogenes" (II Tym. 
1, 15). Jak  wdzięczny jest natomiast za każdy wylew serca, za każdą 
w niedoli okazaną czułość, Opuszczony przez wszystkich, pisze wzru
szony do ucznia swego: „Łukasz sam jest ze mną" (II Tym. 4, 11).

Twardy bywa zwykle na tej ziemi los ludzi czułego serca. W wiel
kiej swej wrażliwości na każde ukłucie, aż nazbyt często zw racają się 
oni ku samym sobie, dla spraw swych bliźnich zaś stają się nieczuli. 
Niewdzięczność ludzka napawa ich goryczą, obojętność ich mrozi, wy
rządzona im krzywda przytłacza ich, cierpienie i krzyż przybija. U św. 
Pawła jest przeciwnie: co inne serca rani, oburza i rozgorycza, to 
w sercu jego tern płomienniejszą rozpala miłość; co innych łamie, to 
jego podnosi; a gdy wydaje się całkowicie zwróconym ku sobie, wtedy 
właśnie — w zupełnem o sobie zapomnieniu — wyłącznie zajęty jest 
innymi. Nie żyje dla siebie, lecz całkowicie dla drugich. W e wszel-
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kich biedach, radościach i bólach, w szczęściu i nieszczęściu jest ze 
swymi współbraćmi i myśli o nich więcej niż o sobie, Ci, których Paweł 
miłuje, nie potrzebują długo i szeroko mówić mu o swych biedach o tro 
skach, Jak  czuły instrument muzyczny bez dotknięcia melodyjne wy
daje tony, gdy obok inny zadźwięczy instrument, tak też czyni serce 
św, Pawła (Newman). Co o sobie, oczywiście w poetyckim zapale, wy
rzekł był Mickiewicz, że cierpi i kocha za miljony, to Paweł mówi o so
bie całkiem konkretnie w znaczeniu dosłownem: ,,Któż choruje, a ja nie 
choruję? Któż się gorszy, a ja nie bywam upalony?" (II Kor, 11, 29), 
Jego zasada życiowa, którą także innym zaleca, brzmi: „Weselcie się 
z weselącymi, płaczcie z płaczącymi" (Rzym, 12, 15).

Często się zdarza, że fala łaski, pociągająca serca ludzkie do mi
łości mistycznej, na miłość ziemską czyni je niewrażliwem. Otóż obok 
zachwyceń św. Pawła, które go do trzeciego podnoszą nieba, obok tę 
sknoty za oglądaniem Pana, obok pragnienia niebieskiej chwały, staje 
niby rywalka ziemska miłość ku swoim na tej ziemi.

Mogłoby się zdawać, jakgdyby w duszy Pawłowej istniała pewna 
sprzeczność, jakgdyby nawet toczyła się walka pomiędzy ekstatyczną 
miłością ku Chrystusowi, która go porywa do nieba, a nieprzepartym  
miłosnym pędem ku tym wszystkim, których miłuje na ziemi. W ydaje 
się, że św. Pawłowi do pełni szczęścia czegoś potrzeba, że tych, których 
kocha, mieć musi koło siebie. A kiedy nieco dłuższy czas od nich jest 
oddalony, gdy przyjaciół swych nie widzi, jest niepocieszony: ,,Nie mia
łem uspokojenia duchowi memu, przeto żem nie znalazł Tytusa, brata 
mego... (II Kor, 2, 13). On, którego wzrok całkowicie zatopiony jest 
we wspaniałości Bożej, zdaje się jeszcze jakieś mieć zastrzeżenie, 
jeszcze jakoweś stawiać warunki, jakgdyby dopiero wtenczas w pełni 
brać mógł udział w sławieniu Pana, gdy chwałę Jego pomnoży tą 
chwałą, jaką on sam od swych uczniów zdobędzie na ziemi: „Albowiem 
któraż jest nadzieja nasza, albo wesele, albo korona przechwalania? 
Izali nie wy przed Panem naszym Jezusem  Chrystusem... Albowiem wy 
jesteście chwałą naszą i weselem" (I Tes. 2, 19—20). A innym razem 
pisze: „Jestem  ściśniony ze dwojga: pragnienie mając rozwiązanym być 
i być z Chrystusem bardzo daleko lep iej; ale zostać w ciele po
trzebna dla was. A o tern ufność mając, wiem, iż zostanę i przetrwam 
wszystkim wam, ku waszemu pomnożeniu i weselu wiary, aby obfito
wało przechwalanie wasze w Chrystusie Jezusie we mnie, przez moje 
przybycie znowu do was (Fil. 1, 23—26). Zaprawdę, nie można się 
chyba dalej posunąć w żarliwej miłości ku swoim.

Może tu  kto zarzuci: św. Paweł miłował tak bardzo swych przy
jaciół; lecz najwyższym probierzem miłości, jest umiłowanie nieprzyja-



ciół. Otóż św. Paweł i w tem się wyróżnił. Mamy na to przykład 
w jego stosunku do Żydów, którzy byli mu najbardziej zdeklarowanymi 
wrogami, Z wrodzonym sobie fanatyzmem, z wyraźną nienawiścią prze
śladują oni Pawła zawsze i gdziekolwiek się obróci; nie mogą mu daro
wać, że on, jeden z nich, że on — niegdyś ich chluba, że on, który ich 
samych w prześladowaniu chrześcijan w okrucieństwie prześcigał, teraz 
od nich odstąpił, Chrystusowym stając się wyznawcą. Niema broni, nie
ma środka, którymby się przeciw znienawidzonemu nie posłużyli, aby 
go zgładzić ze świata, a choćby tylko działalność jego unieszkodliwić 
i sparaliżować, aby go skrępować lub skompromitować. W ytropią go 
wszędzie; gdziekolwiek on działa tam są i oni; rzucają nań oszczerstwa, 
podstępnie starają  się zwabić go w zasadzkę, by go uśmiercić; albo go 
biczują, w trącają do lochu, to znów przed starostą rzymskim oskarżają 
fałszywie; niekiedy chytrze przedzierzgują się w ,,przyjaciół", p rzy j
mując nawet chrześcijaństwo, lecz w tym tylko celu i zamiarze, aby 
dzieło Pawiowe zniszczyć, rozsadzić i przeciw niemu spiski knować. 
Obrzydzają i zatruw ają mu każdą chwilę, goryczą spokój jego zapra
wiają, hamują wszelki poryw, każdą pracę czynią mu ciernistą. Cza
sem unosi się Paweł oburzeniem przeciw takiej nikczemności: „Krew w a
sza na głowę waszą!" — woła (Dz. Ap. 18, 6). Jednak to oburzenie 
Paw ła nie przeradza się w nienawiść, nie doprowadza go do tego, by 
miał odtrącić swych nieprzyjaciół. Prześladowanie z ich strony rozpala 
w tem wielkiem sercu tylko tem głębszą i żarliwszą miłość ku tym, któ
rzy go nienawidzą, a których nazywa braćmi swoimi według ciała.

Jak  bardzo św. Paweł nieprzyjaciół swych miłuje! Gdy pieniąc 
się ze złości, nastają  na jego życie, gdy go wyrzutkiem społeczeństwa 
zowią, on — sądząc ich, ogłasza wyrok sprawiedliwy, pełen przedziwnej 
pobłażliwości. Uważa ich za winnych, bo ich za takich uważać musi; 
lecz do wyroku sędziego dołącza się miłość, która uniewinnia, tłumaczy 
i na czarnem tle jeszcze świetlane usiłuje znaleźć punkty. Paweł się 
żali, iż naród jego „nie doszedł zakonu sprawiedliwości. Dlaczego? iż 
nie z wiary, ale jako z uczynków, albowiem się obrazili o kamień obra
żenia" (Rzym 9, 32); lecz mówi także, iż mimo tej winy „Izrael naślado
wał zakonu sprawiedliwości", podczas gdy „poganie nie naśladowali 
sprawiedliwości" (Rzym 9, 31, 30), Paweł obwinia swoich, że „sprawie
dliwości Bożej nie znając, a chcąc swoją postawić, sprawiedliwości Bożej 
nie są poddani", lecz jednocześnie oświadcza: „Albowiem świadectwo im 
daję, iż m ają żarliwość Bożą, ale nie według umiejętności" (Rzym 10, 
2, 3). Żydzi popełnili straszną zbrodnię. Paweł wcale nie usiłuje w jaki
kolwiek sposób zbrodnię tę tłumaczyć; lecz pełen miłości wzrok jego nie 
potrafi i tu zatrzymać się jedynie na krwawych wizjach owej ze wszyst-
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kich zbrodni najstraszliwszej. Nie mogąc z czarnej duszy swego na
rodu ani jednego świetlanego wydobyć promienia, zwraca się w tej 
chwili do odwiecznych postanowień Bożych i rozważa, jak Bóg losami 
umiłowanego swego i wybranego ludu kierował i lud ten zawsze wyróż
niał. On, który w tym narodzie swoim tylko niewdzięczność znajdował, 
zło i zatwardziałość, miasto się uskarżać, wznosi się aż do uwielbienia 
Bożych postanowień w kierowaniu losami Izraela; podnosi on i sławi 
swój naród, jego wielkość, jego tradycje, jego bogactwa duchowe. Oto 
przykład: „Którzy są Izraelczykami, których jest przysposobienie sy
nowskie, i chwała, i testament, i zakonu danie, i służba i obietnice; któ
rych ojcowie i z których jest Chrystus według ciała..." (Rzym. 9, 4—5). 
Paweł widzi i rozumie przepaść, jaka leży między wielką m isją Izraela, 
a jego sprzeniewierzeniem się myśli Bożej i Bożym zamiarom i myśl
0 tern napełnia go niewysłowionym bólem. Ten apostoł radości, ten 
siewca szczęścia, we własnem sercu stale nosi kłujący cierń bólu i nie
ustającego żalu; żalu z powodu wiarołomstwa Żydów i ich zaślepienia.

W jednem miejscu, dając upust żalowi serdecznemu nad powodem
1 źródłem swego bólu, pisze Paweł: „Praw dę mówię w Chrystusie, nie 
kłamię: gdyż mi świadectwo daje sumienie moje w Duchu Świętym; że 
mam wielki smutek i ustawicznie boleje serce moje" (Rzym. 9, 1—2). 
Jak  niewyczerpanie wielką, jak wszechstronną musi być miłość, która 
zdolna jest na taką zdobyć się żałość! Jaka  wzniosła miłość Ojczyzny 
i narodu: w chwili, gdy nią gardzą i z błotem ją mięszają, ona najw yż
szych dosięga szczytów, w nieskończone wznosząc się przestworza.

Miłość nie pozwala też Pawłowi zwątpić w możność ratunku dla 
ziomków, którzy się stali odstępcami. Z jędrną mocą, z niepojętą śmia
łością odpowiada na pytania, które sam sobie zadaje: „Azali się tak 
obrazili, aby upadli? Nie daj tego Boże, Ale ich przestępstwo zba
wieniem jest poganom, aby im zazdrościli. A  jeśli ich przestępstwo jest 
bogactwem świata, a umniejszenie ich bogactwem poganów, jakoż da
leko więcej ich napełnienie?" (Rzym. 11, 11— 12). Paweł nie traci na
dziei, iż Żydzi przejrzą; sam siebie pociesza i woła: „Izali odrzucił Bóg 
lud swój? Boże uchowaj. Albowiem i jam jest Izraelczyk z nasienia 
Abrahamowego" (Rzym. 11, 1).

Cóżby Paweł dał za to, aby braci swych według ciała móc oświe
cić i do odwrotu ich nakłonić! Nieustannie śle on o ich nawrócenie mo
dły do Nieba: „Bracia, chęć serca mego i modlitwa do Boga dzieje się za 
nich ku zbawieniu" (Rzym. 10, 1), a modlitwy i serca serdecznego wo
łania jeszcze mu jest mało; wszystko on za ich nawrócenie gotów zło
żyć w ofierze!



13

Im więcej Żydzi Pawła prześladują, tern częściej w swych podró
żach apostolskich ich nawiedza, choć dobrze wie, czego się od nich może 
spodziewać i choć powołanie jego jako apostoła pogan dostatecznie by 
go wytłumaczyło, gdyby się więcej nawracaniem Żydów nie zajmował. 
Miłość do swoich jest u niego tak wielka, iż mimo wszystko stale pod
czas podróży swych misyjnych i w swoich pracach apostolskich czuje 
się do nich pociągnięty.

Zdaje on sobie jasno sprawę, że nie wszystkich zdoła do siebie po
ciągnąć. Jednak  chętnie jest gotów przyjąć na siebie wszelkie możliwe 
trudy, niebezpieczeństwa i przeciwności, jeżeliby tern okupić mógł na
wrócenie choćby kilku dusz.

Największą ofiarę, jaką człowiek może ponieść dla bliźniego, jest 
ofiara z własnego życia. Życie własne oddać w ofierze dla swoich — 
do tego Paweł zawsze jest gotowy. Lecz miłość Pawłowa do jeszcze 
wyższej i większej ofiary jest zdolna: Paweł jest gotów własne nawet 
zbawienie oddać za swoich: „Albowiem ja sam żądałem odrzuconym 
być od Chrystusa za braci moich, którzy są krewni moi wedle ciała“ 
(Rzym. 9, 3). Czyż są granice dla miłości, która za bliźnich gotowa jest 
ofiarować nietylko życie, lecz własne zbawienie? Taka miłość praw dzi
wie granic nie ma ni miary.

Jakże przedziwnym wzorem, w niespożytej swej miłości p rzy ja
ciół i nieprzyjaciół, jest św. Paweł dla wszelkiego rodzaju apostolskiej 
pracy!

Szczególne duchowe własności św. Pawła i jego przym ioty cha
rak te ru  nadały całej jego działalności apostolskiej specjalne znamię. 
Duch kierujący jego pracami posiada wyraźne, odrębne piętno i cechy. 
W  działalności jego apostolsko-misyjnej uwydatniają się zwłaszcza dwie 
właściwości. Jedną jest umiejętność łączenia gorliwości o sprawy wiel
kie z czułą troskliw ością o te najdrobniejsze, drugą zaś jednoczenie 
twardej nieustępliwości w sprawach zasadniczych z szerokością poglą
dów, względnie z daleko posuniętą pobłażliwością w rzeczach p rak 
tycznych.

Niby orlemi skrzydłami obejmuje Paw eł wszystkie zadania po
wstającego dopiero i rozkwitającego Kościoła. Cokolwiek wielkiej jest 
wagi i znaczenia, co na przetrw anie wieków obliczone, to wszystko wy
pełnia duszę i pochłania siły św. Pawła. W raz z innymi apostołami 
spieszy on na pierwszy Sobór do Jerozolimy. W espół z nimi ma tam 
rozstrzygać zasadniczą sprawę, obrzezania; tam też ustalić ma linje 
wytyczne dla ukształtow ania hierarchji kościelnej. Z pełnem oddaniem 
poświęca się on wielkiemu, twórczemu zadaniu rozszerzenia Królestwa 
Chrystusowego na ziemi. Obok św. Piotra, będącego Głową Kościoła,
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wszędzie przy tej pracy widać rękę, serce i duszę św. Pawła. Zadanie 
to tak  było pochłaniające, że ten, k tóry  mu się oddawał, m iał pełne 
prawo powiedzieć o sobie, że mu dla spraw drobniejszych czasu nie 
starczy. Z czystem sumieniem mógłby był Paweł zastosować do siebie 
owo klasyczne powiedzenie, które u Rzymian przeszło w przysłowie: 
„De minimis non curat praetor* — preto r nie może gubić się w dro
biazgach, mając wielkie zadania do spełnienia.

Tymczasem listy św. Pawła ukazują nam duszę, którą by na j
mniejsze sprawy tak  zajmują i poruszają, jakgdyby właśnie one w y
łącznie ją pochłaniały. Ileż to takich drobiazgów interesuje Apostoła 
Narodów! Tu chodzi o wyłączenie członka z chrześcijańskiej gminy, 
tu o zbiórkę na kościoły w Jerozolimie, tam  o dopuszczalny w kościele 
strój kobiecy. Tysiące tego rodzaju lokalnych zagadnień porusza i po
w tarza Paw eł w swych listach, z ich powodu podejmuje często dalekie 
nawet podróże i odwiedza swe Kościoły, aby się stać pośrednikiem, 
nauczycielem i sędzią. Nic nie ujm ując znaczenia i powagi św. Piotra, 
możnaby twierdzić, że w św. Pawle raz żyje duch wielkiego Papieża, 
to znów duch wiejskiego proboszcza. Św. Paweł pełen jest żaru gorli
wości, k tó ra  się w najmniejsze zagłębia sprawy, jakgdyby jego miłość 
pasterska żadnej między wielkiemi a małemi rzeczami nie znała róż
nicy. Dla tej miłości nic nie jest zbyt małe, nikłe czy błahe.

Jak iż niezmiernie piękny i wspaniały przykład daje nam tu świę- 
ty Apostoł, k tó ry  w swej trosce o rzeczy największe, nigdy najmniej
szych z oczu nie traci, a — odwrotnie — w troskliwości swej dla spraw 
małych i nieważnych zawsze i wszędzie wielkie, ogólne sprawy ma 
na oku. Z postępowania św. Pawła wypływa podniosła nauka dla 
wszelkiej pracy w Akcji Katolickiej, Zapytajmy samych siebie, co spra
wia, że tyle długo i szeroko zapowiadanych i górnemi hasłami rozpo
czętych program ów Akcji Katolickiej nie rodzi stałych owoców, że roz
poczęte dziś dzieła, w których największe pokładano nadzieje, które 
zapowiadały się być trw ałe i piękno w życie społeczne wnoszące, na
zajutrz już blady, zamierzchły w niepamięci?

Dzieje się tak zapewne dlatego, że tych, którzy pracę jakąś po
dejmują, już układanie programów, często przesadnych i z pompą za
powiadanych, całkowicie wyczerpuje; że nie chcą zniżyć się do drob
nych, praktycznych zagadnień, w których spełnieniu jedynie leży roz
wiązanie wielkiego programu. W ielu jest tych, którzy wielkiemi, gór
nemi programami i hasłami w łasną wyobraźnię podniecają i upajają; 
mniej zaś takich, którzy z dnia na dzień ofiarnie umiłowanej sprawie 
się oddaje. Entuzjazm i zapał zrodziły niejeden program, zapoczątko
wały niejeden czyn; lecz zatlał mały tylko ogień, k tóry  wnet zgasnął;
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brak bowiem było temu dziełu matki-opiekunki; brak mu tego serca, któ- 
reby z uporem miłości potrafiło zwracać się ku owym pogardzonym, 
lekceważonym drobiazgom, składających się na realną, trw ałą i wielką 
całość. Oby św. Paweł stał się nam pod tym względem przykładem  
i wzorem!

U św. Paw ła spotykamy nieulegającą żadnym wpływom nieugię- 
tość w sprawach ważnych skojarzoną z ustępliwością i umiejętnością 
dostosowania się zawsze i wszędzie tam, gdzie chodzi o dusze, k tóreby 
chciał pozyskać. Paweł znajduje się nieustannie w odmęcie najprzeróż
niejszych, zewsząd nacierających nań prądów, podstępnych próśb i żą
dań, wrogich napaści i pogróżek, a jednak nigdy nie idzie na najm niej
szy nawet kompromis, nigdy nawet o cal z wytkniętej drogi nie schodzi. 
W liście do Galatów wyznaje Paweł, na jakie trudności wystawiony był 
naprzykład ze strony Żydów, którzy tylko pozornie przyjęli byli chrze
ścijaństwo i z tą  maską na obliczu łudzili wiernych, aby ich zmusić do 
ustępstw na rzecz żydostwa. Przychodzili oni, wciskali się do Kościoła, 
aby, jak mówił Paweł, ,,poddać nas pod jarzmo niewoli". Lecz jak 
zawsze, tak  i w tym wyjątkowo trudnym przypadku stał Paweł mocno 
i niewzruszenie: ,,którym ani na godzinę poddanością nie ustąpiliśmy, 
ale praw da Ewangelji trw ała w was" (Gal. 2, 5).

Św. Paw eł jest wogóle wrogiem wszelkiego kompromisu, gdy cho
dzi o zasady; nie znosi on połowiczności i tak  gorliwie ją zwalcza, że 
nawet św. P iotra gani i upomina, k tóry w sprawie coprawda tylko for
malnej, a jednak ze względu czysto ludzkiego za daleko się w ustępli
wości swej posuwa. Paw eł pisze: ,,A gdy przyszedł Cefas do Antiochji, 
sprzeciwiłem się mu w twarz, iż był godzien naganienia. Albowiem 
przedtem  niż poszli niektórzy od Jakóba, z poganami jadał: a gdy przy
szli chronił się i odłączał, bojąc się tych, którzy byli z obrzezania... Ale 
gdym zobaczył, iż nie prosto szli według praw dy Ewangelji, rzekłem  
Cefasowi przed wszystkimi: Jeśli ty, będąc Żydem, po pogańsku żyjesz, 
a nie po żydowsku, czemuż poganów przymuszasz żyć po żydowsku?" 
(Gal. 2, 11, 12, 14).

A któżby dał wiarę, że ten mąż taki tw ardy codopiero i nieugięty, 
k tóry  tam, gdzie o moralny chodzi kompromis, ani sobie ani innym 
w niczem nie folguje, że ten sam jako wosk staje się miękki, gdy 
chodzi o ten  cel wielki, aby dla Chrystusa pozyskać dusze. Tenże sam 
Paweł, którego właśnie słyszeliśmy wołającego, iż ani na chwilę ze sta
nowiska swego nie ustąpi, głosi teraz w liście do Koryntjan (1. Kor. 9, 
19—23) praktyczne zasady swego apostolstwa, którym  przez całe życie 
pozostał wierny.



I ten strażnik granicy, dzielącej Chrystusa od Antychrysta, istot
nie wszystkim stał się wszystkiem. Wnika on w nastrój, w usposo
bienie, w upodobanie i w uczucia tych, do których przem awia; zdaje 
się on tysięczne przybierać formy i postacie, aby do każdego móc 
przemówić jego własną mową, językiem duszy jego i otoczenia.

Jak  przedziwnie umie św. Paw eł wczuwać się w nastroje tych, na 
których chce oddziałać, jak umie wżyć się w ich uczucia i te uczucia 
odgaduje! Gdy naprzykład żydowskie masy wrogo nań nastają, za
czepiając go, odzywa się do nich nie po grecku, lecz po aramejsku, 
i w jednej chwili tłum  ucisza. Gdy mu na tern zależy, aby tego lub 
owego faryzeusza z Sanhedrynu pozyskać, w tedy powołuje się na to, 
że i on był faryzeuszem, jak jeden z nich. Gdy kiedyś w Sanhedrynie 
i faryzeusze i saduceusze chcą nań natrzeć, rzuca między nich zręcznem 
powiedzeniem kwestję sporną i żywo poruszającą ich umysły: kwestję 
zmartwychwstania, w które faryzeusze wierzyli, a któremu saduceusze 
zaprzeczali. Między dwa wrogie obozy padają  nagle z ust św. Pawła 
słowa: „o nadzieję i o powstanie umarłych mię sądzą",.. Słowa te po
działały jak iskra, przyłożona do lontu. Cel, do którego Paweł zdążał, 
w mgnieniu oka był osiągnięty, bo oto odrazu obie part je zaczęły się 
między sobą kłócić, nietylko zostawiając św. Pawła w spokoju, lecz na
wet pochlebne w yrażając mu uznanie: „Nic złego nie znajdujem y w tym 
człowieku; a jeśliż z nim mówił duch albo Anioł?" (Dz, Ap. 23, 9).

Gdy zaś Paw eł mówi do pogan, wówczas i styl i zwroty, ba! na
w et porównania, dostosowuje do sposobu myślenia swych pogańskich 
słuchaczy. Przesuw ają się w tedy w listach Pawiowych przed naszemi 
oczyma porównania to z dawnych igrzysk i wyścigów, to znów ze zwy
cięstw i nagród zwycięzców. Starożytne, tak  bardzo przez Żydów znie
nawidzone igrzyska, w plata ów dawny faryzeusz w swe nauki, aby 
wyobraźnię pogan, przepełnioną wszystkiem, co rodzime, doprowadzić 
do wyżyn praw dy Chrystusowej. Bez chwili namysłu uzurpuje też sto
sowane u Rzymian zwykle do cezarów miano: Soter-Zbawiciel, r— aby 
pogaństwu jego własne, magiczne wyrwać słowo, stosując je w odnie
sieniu do Chrystusa. Gdy pewnego razu przem awia w ateńskim  A reo- 
pagu przyobleka swój wykład w togę filozofji stoickiej; ośmiela się 
naw et w skazać na ołtarz pogański, nieznanemu wzniesiony bogu, mówi
0 nim, aby przy tej sposobności naprowadzić na pojęcie prawdziwego 
Boga, Po trzykroć przeryw a swe mowy, by je przeplatać cytatam i z po
gańskich pisarzy: raz, gdy mówi do Ateńczyków, drugi raz w liście do 
nowo-nawróconych Koryntjan i wreszcie w poufnym liście do Tytusa.
1 któż może zaprzeczyć, że Paw eł wszystkim stał się wszystkiem, 
aby tylko dusze i serca zyskać dla Chrystusa!



Tak też wszelka praca apostolska, cała Akcja Katolicka podwójne 
mieć musi oblicze: twarde, nieugięte, gdy chodzi o zasady, zaś pełne do
brotliwości, gdy idzie o to, aby z umysłów usunąć przeszkody, któreby 
drogę do Chrystusa mogły zagradzać. Gdy chodzi o zasady, wtedy nie
chaj w uszach apostolskiego ucznia zabrzmi twarda i jędrna mowa św. 
Pawła i jego rozkaz: ,,Nie ściągnijcie jarzma z niewiernymi. Albowiem 
co za uczestnictwo sprawiedliwości z nieprawością? Albo co za towa
rzystwo światłości z ciemnościami? Albo co za zgoda Chrystusowi z Be- 
iialem? (Kor. 6, 14, 15). Tylko twarda nieugiętość w zasadach uchro
nić może przed pomyłkami i rozczarowaniem, na jakie dusza bywa na
rażona przez niebezpieczne przymierza i złe kompromisy. Z długolet
nich spostrzeżeń pragnę tu stwierdzić jedno: wszelkie kompromisy na 
rzecz jakiejbądź modnej teorji, mieć będą dla wyznawców Chrystuso
wych zawsze smutny epilog. Chrześcijaństwo bowiem zamiast zyskać 
przy tern brataniu się z fałszem, dostaje się w niewolę i służbę złego kie
runku i samo zostaje sfałszowane.

A jednak przy całym nacisku, jaki położyć trzeba na bez
warunkowe przestrzeganie zasad, należy także powiedzieć każdemu 
działającemu apostołowi Akcji Katolickiej: Wnikaj w wszechstronność 
duszy św. Pawła! Naśladuj tę duszę! Za wzorem Pawłowym stań się 
wszystkim wszystkiem, aby wszystkich dla Chrystusa pozyskać! Dla 
wielkich i wzniosłych celów apostolstwa obznajmij się na wzór św. Pa
wła z kierunkiem umysłowym, panującym dziś w państwie, społeczeń
stwie i w duszach, z pojęciem i zamiłowaniem tych, wśród których urząd 
apostolski sprawujesz, abyś im do serca mógł przemówić. Szukaj wszę
dzie nie tego, co dzieli i rozłącza, lecz tego, co jednoczy i spaja; pomnij 
zawsze na to hasło Apostoła Narodów, które u św. Augustyna tak pięk
ny znalazło wyraz w słowach: In necessariis unitas, in dubiis libertas, in 
omnibus caritas — gdzie potrzeba — jedność, w rzeczach wątpliwych — 
wolność, we wszystkiem jednak — miłość.

Niestety! Tak dziś skołatane społeczeństwo stoi przeważnie na 
stanowisku zasadom Pawłowym diametralnie przeciwnem. Tam, gdzie 
ustępliwym być nie wolno, gdy zasadnicze dogmaty chrześcijańskie od
nośnie do rodziny, społeczeństwa lub państwa są zagrożone, tam — nie
stety — jest u nas wielu takich, którzy nie potrafią oprzeć się pokusie 
niedopuszczalnych kompromisów, — i to często zaledwie dla bardzo 
wątpliwej i przejściowej korzyści. Lecz w temże samem społeczeń
stwie, w którem owe różne kierunki i prądy tak łatwo przesuwają i za
cierają linje graniczne pomiędzy Chrystusem a Antychrystem, jest na- 
odwrót niezmiernie trudno szczere osiągnąć porozumienie. Ci, którzy 
w imię wspólnych ideałów do wspólnej powołani są pracy, dążą często
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z całym wysiłkiem do tego, co raczej mogłoby dzielić. O tę stromą, 
ostrą skałę rozbija się nieraz wszelki wysiłek Akcji Katolickiej; i niema 
widoków na poprawę, gdyż tysiączne, sztucznie wywołane wrogie nasta
wienia, które napróźno niektórzy usiłu ją uzasadnić rozbieżnością zdań 
w yradzają obozy i partje, zwalczające się z nam iętną zaciekłością 
w iście fanatycznem zaślepieniu, a nawet nienawiści.

Spośród wszystkich Apostołów Chrystusowych był św. Paweł 
zaiste najbardziej rzutki i niestrudzony. Niesłychany zapał misyjny 
łączył on z religijną żarliwością i wysokiem wykształceniem naukowem. 
Umysł jego wznowił się do najpotężniejszej spekulacji, a przytem  obej
mował jednocześnie z miłością wszystko, co najbliższe i najmniejsze. 
Ten jego zapał misyjny, żadnym przeszkodom ni rozczarowaniom nie 
dawał się ostudzić, czyniąc go zdolnym do najcięższych poświęceń. 
Z nieugiętością swą w kwestjach zasadniczych łączył Paweł pewną 
dozę ustępliwości wszędzie tam, gdzie umiejętność wczuwania się 
w duchowe nastro je otoczenia dawała możność usuwania przeszkód, 
stawianych chrześcijaństwu. Nasuwa się pytanie: skąd czerpie Paweł 
podnietę i siły do tak ofiarnego apostolstwa? — Odpowiedź daje nam 
on sam; czerpie je z miłości: ,,Gdybym mówił językami ludzkiemi
i anielskiemi, a miłościbym nie miał, stałem się jako miedź brząkają.ca 
albo cymbał brzmiący. I chociażbym miał proroctwo i wiedziałbym 
wszystkie tajemnice i wszelką naukę i miałbym wszystką wiarę, tak  iż
bym góry przenosił, a miłościbym nie miał: nic nie jestem. I choćbym 
wszystkie majętności moje rozdał na żywność ubogich i choćbym wydał 
ciało moje, tak  iżbym gorzał, a miłościbym nie miał: nic mi nie po
może" (I Kor. 13, 1—3). Cała dusza i cała działalność św. Paw ła prze
pojone są miłością dla Chrystusa.

Miłość Chrystusowa karmi, oczyszcza i jednoczy wielkie ducho
we siły Pawłowe: tę gwałtowność natury namiętnej i tę najgłębszą roz
wagę, ten płomienny zapał religijny i tę moralną dojrzałość, tę ukrytą 
pracę myślową i wybuchowy pęd do czynu, tę nieugiętą siłę woli i nie
słychanie subtelną intuicję, to serce tak niezmiernie czułe na wszelkie 
wrażenia osobiste i to jego najbardziej bezinteresowne oddanie siebie. 
Lecz miłość do Chrystusa nie zmienia Pawłowej natury; pozostaje on 
tern, czem był, ze swym swoistym sposobem myślenia, ze swą wolą i ze 
swem bogactwem uczuć ziemskich i dlatego właśnie jest on dla naszego 
serca tak ludzkim, w pełnem znaczeniu tego słowa, powiedzmy nawet — 
tak  ziemskim!

Miłość wycisnęła jednak na tych darach wrodzonych swe wyraźne 
znamię i tyle na jego naturę wywarła wpływu, ile tego było potrzeba, 
aby ją podnieść, uszlachetnić i uświęcić, zharmonizować i uduchowić,
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aby ją przemienić w cenną czarę balsamu miłości. Miłość nie przyniosła 
ujmy tak głębokiemu i bystremu z natury umysłowi Pawła, oderwała go 
jednak od suchych, jednostronnych, pełnych wyrachowania dociekań tal- 
mudystycznych, w jakich się wychowywał i wzrastał, zwracając go na
tomiast ku wielkim ogólnym zagadnieniom życiowym. Miłość do Chry
stusa wyciska wszędzie na myślach Pawłowych swe piętno i swe znamio
na; pod jej wpływem i pod jej żarem myśli jego niby mistycznem świa
tłem  i ogniem palą się i płoną. Miłość czyni wolę Pawłową twardą, ja 
koby hartowana w ogniu stal, a innym razem płynną i zdatną do wlania 
w każdą formę, zwłaszcza gdy chodzi o pozyskanie dusz dla Umiłowa
nego. Miłość oczyszcza serce Pawła z nienawiści, przekształca je 
i przenika całkowicie; miłość jest tego serca ozdobą i tylko ona to spra
wia, iż najróżniejsze przeciwieństwa tej duszy w zgodną zlewają się 
harmonję.

Cokolwiek siły duszy rozprasza, co powoduje rozterki i niepokój, 
co siły te wprowadza w rozdźwięk, to wszystko pokonuje i zwalcza św. 
Paweł przez miłość, która całą jego duszę i wszystkie siły w wiernem 
i ścisłem zespoleniu z Sercem Umiłowanego jednoczy. Stąd wszystkie 
siły duszy w jednolitym wylewają się kierunku. „Któż tedy nas od łą
czy od miłości Chrystusowej?“ — zapytuje św. Paweł; — „utrapienie? 
czyli ucisk? czyli głód? czyli nagość? czyli niebezpieczeństwo? czyli 
prześladowanie? czyli miecz?... Ale w tern wszystkiem przezwyciężamy 
dla tego, który nas umiłował" (Rzym 8, 35—37). „Albowiem miłość 
Chrystusowa przyciska nas“ (II Kor. 5, 14). Miłość to nie dozwala 
Apostołowi spocząć ni w dzień, ni w nocy, miłość pędzi go bezustannie 
aż na krańce świata, miłość to sprawia, iż nie lęka się on niczego, ani 
śmiertelnych niebezpieczeństw, ani więzienia, ani najsroższych katuszy. 
W śród największych przeciwności napełnia miłość serce Pawłowe taką 
pociechą, iż woła on: „...pełen jestem pociechy, nader obfituję weselem 
w każdem utrapieniu*1 (II Kor. 7, 4).

Miłość też sprawia, iż nawet krzyż i cierpienia przem ieniają się 
w oczach Apostoła w misję miłości dla Chrystusa, uważa wznowienie 
ich za równie doniosłą rzecz, jak głoszenie Ewangelji, „który teraz r a 
duję się w utrapieniach za was i wypełniam to, czego nie dostawa u tra 
pieniom Chrystusowym, w ciele mojem za ciało Jego, które jest Kościół** 
(Kol. 1, 24).

Miłość wreszcie czyni z Pawła nietylko sługę Chrystusa, lecz także 
sługę wszystkich. Czy tylko sługą? — to dla niego za mało; staje się 
niewolnikiem miłości. Sam o sobie mówi: „Albowiem będąc wolnym od 
wszystkich, uczyniłem się niewolnikiem wszystkich, abym ich więcej po
zyskał" (I Kor. 9, 19). „Albowiem świadkiem mi jest Bóg, któremu
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służę w duchu moim w Ewangelji Syna Jego, że bez przestanku o was 
pamiętam" (Rzym. 1, 9).

Miłość jest ową tajemniczą sprężyną heroicznej miłości św. Pa
wła dla nieprzyjaciół; jest ona także źródłem owej niepojętej troskli
wości nietylko o sprawy największe, lecz także o te najmniejsze i właś
nie te najniklejsze, gdy one tylko stoją w jakimkolwiek związku 
z duszami.

Kto kocha, ten pragnie imię umiłowanej osoby widzieć wyrytem 
wszędzie, choćby w drzewie lub kamieniu. Tak też i św. Paweł, pała
jąc miłością ku Chrystusowi, żywi gorące pragnienie wyrycia Jego imie
nia na tym najmniej wdzięcznym materjale, jakim jest serce człowieka. 
I nietylko imię, lecz także i ducha i Serce Chrystusowe pragnie on 
w dusze i serca ludzkie zaszczepić; i dokazuje tego. Lecz dusz tych nie 
pożąda on dla siebie, i nie swoje panowanie chce w nich założyć; usuwa 
się on całkowicie, aby w tych duszach tylko dla Chrystusa uczynić miej
sce. Paweł nie może opanować uczucia żalu, bólu, cierpienia i serdecz
nego lęku, a nawet łez, gdy widzi dusze, którym grozi niebezpieczeń
stwo. Z drugiej zaś strony przemożną odczuwa radość i szczęście i od
żywa na nowo, gdy widzi, iż bracia jego mocno w wierze stoją utwier
dzeni, i woła: „Boć teraz żyjemy, jeśli wy stoicie w Panu" (I Tesal. 3, 8).

Jakkolwiek Paweł pozostał sobą i swem własnem żył życiem, to 
przecież miłość przeistaczała go w Chrystusa. Przestaje on żyć sobie; 
nie żyje już Paweł, lecz żyje w nim Chrystus. Tę wielką tajemnicę 
swego życia wewnętrznego, ten najświeższy i najszlachetniejszy kwiat 
swej doskonałości, to najwyższe dzieło miłości Chrystusowej we włas
nej duszy, ujmuje św, Paweł zwięźle: „A żyję już nie ja, ale żyje we 
mnie Chrystus" (Gal. 2, 20).

Ręka w rękę z miłością idzie u św. Pawła jego pokora. Jego spo
sób bycia wykazuje przytem pozorne sprzeczności. Raz bez wahania 
mówi o swych zaletach, o swych doskonałościach i pracach, przyczem 
sam się wychwala, to znów uniża się w proch, wyznając niemoc swą 
i nędzę. Świadom darów swych i przymiotów serca, nie waha się Paweł 
pozwolić im rozbłysnąć i posuwa się nawet tak daleko, iż innych za
chęca, aby go w tern naśladowali. „Bądźcie naśladowcami moimi", — 
pisze do Koryntjan, — „jakom i ja Chrystusów" (I Kor. 4, 16). Lecz 
tu naraz spotykamy się z czemś wręcz przeciwnem: oto wizerunek zalet 
Pawiowych nagle się zaciemnia, a inny obraz przed naszemi oczyma się 
odsłania, ukazując nam całą nicość i nędzę człowieka, który wyciąga 
ręce ku wszystkiemu, co dobre, lecz tylko to, co złe, czynić jest zdolen: 
„...bo nie czynię dobrego, które chcę — mówi Paweł — ale złe, którego 
nie chcę to czynię" (Rzym. 7, 19). Czuje on i wie, iż niejednem po-



chlubić się może: ,,Ale się też i chlubimy w Bogu przez Pana naszego 
Jezusa Chrystusa11 (Rzym. 5, 11). Lecz zaraz potem woła: „Jeśli się 
potrzeba przechwalać tego, co krewkości mojej jest przechwalać się 
będę“ (II Kor, 11, 30). Zdaje on sobie sprawę ze swej wielkości i za
licza siebie do największych apostołów: „Albowiem w niczem nie byłem 
podlejszy, niźli oni, którzy są bardzo wielcy apostołowie'* (II Kor. 12, 
11); wynosi się nawet ponad nich: „Alern więcej pracował niż oni wszy
scy" (I Kor. 15, 10). A wynosząc się tak dumnie, jednocześnie w proch 
się poniża, wyznając, iż nie jest godny miana apostoła: „Bom ja jest n a j
mniejszy między apostołami" (I Kor. 15, 9).

Jak  można sprowadzić do zgranej harmonji tego rodzaju sprzecz
ności: najwyższe wynoszenie siebie i najgłębsze poniżanie, doskonałość 
i nędzę, wysławianie swych zdolności i chełpienie się swą słabością? 
Św. Paweł sam przychodzi nam z pomocą w rozwiązaniu tych trudności. 
Widzi on w sobie dwóch zupełnie różnych ludzi. Jednym się chlubi, 
jednego chwali, drugim się nie chlubi, lecz raczej go się wstydzi i po
niża. W jednym widzi zarządcę i szafarza darów i łask Bożych; tym 
się chlubi, albowiem chwała spływa wyłącznie na dawcę tych darów. 
I drugim również się chlubi, — lecz tylko z niemocy jego i niedoskona
łości.

Rozwiązanie tego pozornie trudnego zagadnienia jest proste. 
Święty Paweł, który się sam na dwóch ludzi dzieli, zapisuje wszystko, 
co w sobie widzi dobrego, na konto łaski Bożej; to zaś wszystko, co 
w nim jest nędzą i małostkowością, zapisuje na konto nędzy własnej. 
I właśnie ten podział pozwala mu jednocześnie wywyższać się i po
niżać, chwalić się i ganić, mówić o swej niemocy, jak również o wielkich 
swych czynach.

Czy św. Paweł się wywyższa, czy się poniża, zawsze wysławia J e 
zusa Chrystusa. Kiedy się poniża w słabościach swych, w nędzach 
i niedoli, wtedy z poniżenia tego się raduje, boć tern większa jest moc 
Chrystusowa, która mimo tak słabego narzędzia, tak  wielkich rzeczy 
dokonać potrafi. Gdy się natomiast wynosi, wtedy każde podkreślenie 
własnych darów przyrodzonych czy nadprzyrodzonych staje się w ustach 
i w sercu jego aktem dziękczynienia, chwały i miłości ku czci sprawcy 
i pra-źródła wszystkich tych przymiotów. I tak rozwiązaniem głębo
kiej tajemnicy Pawłowej pokory jest znów miłość Chrystusowa. W szyst
kie jego doskonałości, jak i niedoskonałości, wszystkie jego wielkie czy
ny, jak i słabości w jedno zlewają się w tej miłości.

Paweł jest szczególnym przykładem  dla całej Akcji Katolickiej; 
od niego można się nauczyć, że w tej akcji działalność praktyczna po
winna iść ręka w rękę z naukowem pogłębianiem chrześcijaństwa; że
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wielkie zamiary tylko wtedy dadzą się urzeczywistnić, gdy z ukrytych 
wyrosną korzeni, to zn. z ofiar i wyrzeczenia się siebie, z troskliwości 
o rzeczy małe, z których przecież składają się wielkie. Działalność św. 
Pawła daje lin je wytyczne dla wszelkich możliwych programów: raz 
zakreśla granice, oddzielające chrześcijaństwo od jego przeciwieństwa, 
to znów uczy, gdzie należy uwzględniać i przystosować się. Z jednej 
strony uczy Paweł, że Ewangelji nie można tłumaczyć według w łas
nego widzimisię, a tern samem osłabiać jej żywej potęgi duchowej przez 
kompromis z zepsutym światem; z drugiej zaś strony uczy, że przy na
uczaniu zasad Ewangelji należy wczuć się i wmyśłeć w upodobania, na
stroje i p rądy  czasu, zwracając się do dusz we własnej ich mowie, w ję
zyku nowoczesnym. Św. Paweł głosi apostolstwo idei, apostolstwo czy
nu, silnej woli, duchowej wszechstronności, skupienia i opanowania 
w sprawach codziennych.

Paweł naucza: korzeniem i ojczyzną wszelkiej pracy apostolskiej 
jest umiłowanie Chrystusa i łaska Chrystusowa. A dalej uczy: Akcja 
Katolicka i katolicka praca nigdy, przenigdy się nie uda na gruncie 
pychy i przeceniania siebie; doskonałość osięga się tylko wówczas, gdy 
ją się ugruntowuje na wyrzeczeniu się i pokorze. Potrzeba wyjść z sie
bie, aby móc oddać się wszystkim. Tylko ten pracownik dokonać zdoła 
dla Kościoła i państw a dzieła żywotnego i trwałego, który posiadł wielką 
sztukę chrześcijańską obumierania sobie. W czasach, gdy wszędzie, na 
całym ziemskim globie zwraca się ludzkość spowrotem do pogańskiego 
kultu cezarów, tylko najzupełniejsze wyrzeczenie się siebie uchronić 
może przed kultem własnego „ ja“, tylko ono wyciska znamię praw dzi
wego apostoła Królestwa Bożego na ziemi.
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Z  P I Ś M I E N N I C T W A

Żurowska Felicja. E w a n g e l j a  w ! 
p r a c y  s p o ł e c z n e j ,  8°, str. ;
V III+ 219 . Poznań 1936. „Ostoja",

Je s t to metodyczny podręcznik pracy 
społecznej na tem at ewangelji, ujęty 
w pogadanki. O ryginalna książka ze 
względu na formę i ujęcie zagadnienia, 
przenaczona jest dla kierowników kółek 
wychowawczych w oddziałach K atolic
kich Stowarzyszeń M łodzieży żeńskiej 
i męskiej, a celem jej jest przygotowa
nie młodzieży na przodowników A kcji 
K atolickiej. Dlatego też godna polecenia 
jest ta  książka,

Jose de Laburu. C h r i s t u s  u n d  
G e s e l l s c h a f t  v o n  h e u t e ,  8°, 
str, 83. W ien 1935. Seelsorger-Verlag, 
Stephansplatz 1, RM 1.60 Sch, 2.80,

Zasadnicze ujęcie i przedstaw ienie 
stosunku Chrystusa do zagadnień socjal
nych, jak: bogactwa, braterstw a społecz
nego, życia dzisiejszych kupców, p rzed
siębiorców; konferencje wygłoszone w ka
tedrze m adryckiej.

Ks. E. Wołkowski.  C a r i t a s  w p a 
r a  f j i. 8°, str. 48. Poznań 1936, K sięgar
nia K atolicka (ul. Jezu icka 5). Cena 
zł. 1.20.

Dogmat rozum iany i przeżyw any oraz 
czynne m iłosierdzie, to najw ażniejsze ze
w nętrzne objawy żywotności Kościoła. 
B roszurka ks. W. mówi o potrzebie, ko
nieczności, o sposobie zorganizowania 
C aritas na terenie parafji, i w yrosła jako 
nakaz chwili, oparta  jest na szerokiem 
doświadczeniu osobistej pracy charyta
tywnej autora, stąd  jej ważność, poży
teczność i praktyczność.

Ks. dr. Leon Świderski, R e k o 1 e k- 
c j e i m i s j e. Zarys metody, 8°, str, 58. 
[S tud ja  homiletyczne i duszpasterskie 
Nr. 4], Kielce 1935, W yd. „Przegląd Ho
m iletyczny", Zł, 0.60.

Dużo praktycznych uwag o urządza
niu rekolekcyj i misyj w parafji. Strona 
liturgiczna nabożeństwa w czasie misyj 
odpraw ianych naogół odpowiada h ierar
chicznemu porządkow i, ale tu  i tam  są 
jeszcze niedociągnięcia.

D i e  E n z y k l i k e n  d e s  hl ,  V a- 
t e r s  P i u s  XI,  „C a s t  i c o n n u b i i "  
u n d  „ D i v i n i  i l l i u s  m a g i s t r i "  
i i b e r  E h e  u n d  E r z i e h u n g .  8°,

str, 77, Innsbruck 1936, Tyrolia-V erlag, 
Sch. 0.70; Mk. 0.40.

R u n d s c h r  e i b e n  P a p s t  P i u s  
XI,  i i b e r  d a s  k a t h o l i s c h e  P r i e 
s t  e r t u m, 8°, 32 Seiten.

Bardzo gustownie w ydane w popraw - 
nem niemieckiem tłum aczeniu encykliki 
papieskie.

Ks. Henryk Weryński.  „ N i e d z i e l 
n a  S i e j b a". S tron 416, Cena zł, 6.50. 
Nakł, SS, Służebnic Najśw. Serca J e 
zusowego — p. Kielce — Karczówka,

„Niedzielna Siejba", pióra znanego 
i cenionego publicysty, ma spełnić rolę 
pomocniczą w niedzielnem rozw ażaniu 
praw d Bożych. Dzieło jest przeznaczone 
dla wszystkich uświadomionych ka to li
ków, I chociaż — w pierwszym rzę
dzie — korzystać zeń będą niew ątpliw ie 
księża, to jednak wyrażamy nadzieję, że 
Sodalicje M arjańskie i inne stow arzysze
nia katolickie z pożytkiem rozpowszech
nią je wśród swoich członków, by im za
pewnić „strawę niedzielną" i pobudzić 
w „dniu Pańskim" do zbawiennej re 
fleksji,

B i b l j o t e k a  s c e n i c z n a  K. D. K. 
Ruchliwa Księgarnia i D rukarnia K ato
licka w Katowicach rozpoczęła wydawać 
potrzebne i pożyteczne sztuczki teatralne. 
Czytamy w „Uwadze" wydrukowanej na 
początku każdej książeczki: „Sztuczkę
niniejszą wystawić można tylko jeden raz 
za uprzedniem zgłoszeniem u wydawcy... 
i to przy zakupie 5 egzemplarzy. Każde 
następne wystawienie sztuczki winno być 
również zgłoszone i podlega dodatkowej 
opłacie w wysokości 5 zł..." Dotąd w y
szły następujące sztuczki: Nr. 1. By zba
wiać dusze; Nr. 2. Przypowieść o głupich 
i mądrych pannach; Nr. 3, Gdzie miłość 
tam i Bóg; Nr, 4. Ju trzejszy  ranek; Nr, 5. 
Siewca; Nr, 6. Przed żniwem.

Boistel. R o t a r y  K l u b  a  m a s o -  
n e r j a, str. 46. Nakł, Księg, i Druk. 
Katol. Katowice,

Bardzo w ielkie usługi oddał wydawca 
drukując powyższe dziełko. Ze względów 
narodowych jak i religijnych, „ujawnienie 
obcych agentur w Polsce ukryw ających 
starannie swe władze i swe czynności" 
jest pożądane, Z broszurki wynika jasno, 
że R otary-Klub są ekspozyturą maso- 
nerji. A utor przeprow adza dowód na to,
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że katolik  nie może należeć do R otary- 
Klubów. Treść obfita i in teresująca daje 
dużo m aterjału . W ydanie zew nętrzne jest 
gustowne.

Józe f Słem ler. O d d a j m y  s z k o ł ę  
C h r y s t u s o w i ,  str. 26. Płock,

Znany autor podaje w krótkim  szkicu 
racje, d la których szkoła w Polsce winna 
być wyznaniowa, przepojona duchem 
Chrystusowym i na jego zasadach oparta.

S. M arja A ugustyna Norbertanka. 
N o w e n n a  d o  b ł o g o s ł a w i o n e j  
B r o n i s ł a w y ,  N o r b e r t a n k i ,  K ra
ków 1936, str, 64.

Je s t to już czw arty nak ład  nowenny. 
Oby książeczka przyczyniła się do przy 
spieszenia rychłej kanonizacji B łogosła
wionej przez nowe łaski i cuda, up ro 
szone przez Je j święte wstawiennictwo.

Dr. Karl Rudolf. P r e d i g t  u n d  
P r e d i g e r  i n  d e r  Z e i t .  Bericht 
iiber d. fiinfte W iener Seelsorger-Tagung 
1936, N akł. Seelsorger-Verlag, W ien I. 
str, 224.

Je s t to  pam iętnik kursu hom iletycz
nego, k tóry  się odbył w W iedniu od 
7— 10 stycznia 1936. R eferaty są bardzo 
dobre i prak tyczn ie  ujęte. Dla kazno
dziejów  tw orzy książka bardzo dobry 
m aterja ł pomocniczy. Gorąco ją  pole
camy.

Prof. Clemens H olzm eister. K i r c h e 
im  K a m p f. A cht V ortrage iiber den 
S tandort des katholischen Christentums 
im geistigen Ringen der Zeit, N akł. Seel
sorger-V erlag, W ien, str. 224.

K siążka porusza bardzo aktualne dzi
siaj problem y i ośw ietla je w duchu 
katolickim . Na całość sk ład a ją  się n a 
stępujące rozpraw y: Dr. M, Pfliegler,
Die religiose Entscheidung — die For- 
derung der Zeit; Dr. J , Liener, Nordisch, 
A siatisch, Christlich; P. Dr, W. Schmidt 
S, V. D., Blut, Rasse, Volk; Dr. A. Bóhm, 
Kollektiv, Maschine, Mensch; Dr. L, 
Haensel, T rahischer und christlicher He- 
roismus; P. G, Bichlm air S. J., Der 
Christ und der Jude; Prof. O. Mauer, 
Der Kir che Kreuz und H errlichkeit; 
Dr. R, Henz, M ysterium — nicht My- 
thos!

R. P. Pinard de la Boullaye, J e s u s  
R e d e m p t e u r ,  Nakł. Spes, Paris,

str, 298. — La montee des ames. Nakł. 
Spes, Paris, str. 124.

Obie książki zaw ierają konferencje, 
k tó re  uczony Jezu ita  w ygłaszał w k a 
tedrze N otre Dame podczas Postu 
i W ielkiego Tygodnia 1936 r. Odkupienie 
ludzkości przez Zbawiciela jest tem atem 
jednej i drugiej książki. Pierwsza mówi 
ogólnie o odkupieniu i O dkupicielu, druga 
zaś odnosi się specjalnie do każdej d u 
szy odkupionej przez Zbawiciela, A utor 
wyciąga praktyczne wnioski d la każdego 
z nas w ypływ ające z tego odkupienia. 
Treść głęboka, forma piękna, zewnętrzne 
wykonanie książek wytworne,

Ks. dr. M ichał Sopoćko. M i ł o s i e r 
d z i e  B o ż e ,  str. 20. W ilno 1936.

Je s t to rozważanie, studjum  teoło- 
g iczno-praktyczne na tem at m iłosierdzia 
Bożego, k tó re  niew ątpliw ie przyczyni się 
do lepszego poznania tej w ielkiej, a może 
nieco mało znanej i rozważanej idei.

Karol Kalin, W  n a m i o t a c h  M a h -  
d i e g o, tłum . Em il Schayer, str. 128. 
W yd. XX. Salezjanów, W arszawa.

Bardzo miłe opowiadanie z Sudanu, 
Dla młodzieży bardzo dobra lektura.

Ks. dr. J . S zkudelski. D u s z p a s t e r 
s t w o  w e d ł u g  Ks ,  P i o t r a  S k a r -  
g i, str, 212, W łocław ek 1936.

P raca dzieli się na dwie części, z k tó 
rych pierwsza, nosząca ty tu ł: „Tło histo
ryczne i osobiste podstaw y działalności Ks. 
P io tra  Skargi”, obejm uje rys historyczny 
stosunków religijno-społecznych w P o l
sce w w. XVI, i scharakteryzow anie du 
chowej sylwetki Ks. P io tra  Skargi, k tó 
ra  w yrosła i ukształtow ała się na glebie 
ówczesnych stosunków w Polsce, Druga 
część stanowi istotne rozw iązanie zak reś
lonej tezy. Ta część przedstaw ia pogląd 
Skargi na osobę duszpasterza, Zagadnie- 
nienie pracy duszpasterskiej, według po
glądu Skargi, rozw iązuje się w następ
nych trzech rozdziałach. Rozdział drugi 
tej części obejm uje „Duszpasterstwo zwy
czajne”, ujaw niające istotne swe założe
nie w znajom ości parafjan  i współżyciu 
z nimi. Rozdział trzeci dotyka spraw  p u 
blicznych, z którem i duszpasterz pow i
nien być związany. O statni rozdział (IV.) 
tej części poświęcony jest omówieniu 
duszpasterstw a socjalnego i z niem zw ią
zanej pracy.
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