ORĘDZIE BISKUPÓW POLSKICH
DO ICH NIEMIECKICH BRACI
W CHRYSTUSOWYM URZĘDZIE PASTERSKIM.
(Fragment)
Drodzy Bracia niemieccy, nie bierzcie nam za złe wyliczania tego, co wy
darzyło się w ostatnim odcinku czasu naszego tysiąclecia. Ma to być nie tyle
oskarżenie, co raczej własne usprawiedliwienie. Wiemy doskonale, jak wiel
ka część ludności niemieckiej znajdowała się pod nieludzką, narodowosocjalistyczną presją. Znane nam są okropne udręki wewnętrzne, na jakie swego
czasu byli wystawieni prawi i pełni odpowiedzialności niemieccy biskupi, wy
starczy bowiem wspomnieć kardynała Faulhabera, von Galena i Preysinga.
Wiemy o męczennikach „Białej Róży”, o bojownikach ruchu oporu z 20 lipca, wiemy, że wielu świeckich i kapłanów złożyło swoje życie w ofierze
(Lichtenberg, Metzger, Klausener i wielu innych). Tysiące Niemców, zarów
no chrześcijan jak i komunistów, dzieliło w obozach koncentracyjnych los
naszych polskich braci...
I mimo tego wszystkiego, mimo sytuacji obciążonej niemal beznadziejnie
przeszłością, właśnie w tej sytuacji, czcigodni Bracia, wołamy do Was: pró
bujmy zapomnieć. Żadnej polemiki, żadnej dalszej zimnej wojny, ale począ
tek dialogu, do jakiego dziś dąży wszędzie Sobór i Papież Paweł VI. Jeśli po
obu stronach znajdzie się dobra wola - a w to nie trzeba chyba wątpić - to
p&ważny dialog musi się udać i z czasem wydać dobre owoce, mimo wszyst
ko, mimo „gorącego żelaza”.
Właśnie w czasie Soboru wydaje nam się nakazem chwili, abyśmy zaczęli
dialog na pasterskiej platformie biskupiej, i to bez ociągania się, abyśmy się
nawzajem lepiej poznali - nasze wzajemne obyczaje ludowe, kult religijny
i styl życia, tkwiące korzeniami w przeszłości i tą przeszłością kulturalną uwa
runkowane.
Staraliśmy się przygotować wraz z całym polskim Ludem Bożym na uro
czystość Tysiąclecia przez tak zwaną Wielką Nowennę, pod wysokim patro
natem Najświętszej Maryi Panny. Przez dziewięć lat (1957-1965) używaliśmy,
w myśl słów per Mariam ad Jesum, kazalnicy w całej Polsce, a także całego
duszpasterstwa, dla zajmowania się ważnymi, współczesnymi problemami
duszpasterskimi i zadaniami społecznymi, jak na przykład społeczne niebez
pieczeństwa, odbudowa sumienia narodowego, małżeństwo i życie rodzinne,
katechizacja itp.
Cały wierzący Naród brał też duchowy i bardzo żywy udział w Soborze
przez modlitwy, ofiary i dzieła pokutne. W czasie obrad soborowych odpra
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wiono we wszystkich parafiach błagalne nabożeństwa. Święty obraz Matki
Boskiej, jak i konfesjonały i stoły, przy których komunikowano w Często
chowie, były przez całe tygodnie oblężone przez delegacje parafialne z całej
Polski, które przez osobistą ofiarę i modlitwę chciały pomóc Soborowi.
Wreszcie w tym roku, ostatnim Wielkiej Nowenny, oddaliśmy się wszyscy
pod opiekę Matki Bożej: biskupi, kapłani, osoby zakonne, jak i wszystkie
stany naszego wierzącego Narodu. Przed ogromnymi niebezpieczeństwami
tak moralnej, jak też i socjalnej natury, które zagrażają duszy naszego Naro
du oraz jego biologicznej egzystencji, może nas uratować tylko pomoc i łaska
naszego Zbawiciela, którą chcemy uprosić za pośrednictwem Jego Matki,
Najświętszej Maryi Panny. Pełni dziecięcej ufności rzucamy się w Jej ramio
na. Tylko tak możemy być wewnętrznie wolni, jako oddani na służbę, a jed
nocześnie jako wolne dzieci - a nawet jako „niewolnicy Boga” - jak to nazy
wa św. Paweł.
Prosimy Was, katoliccy Pasterze Narodu niemieckiego, abyście na własny
sposób obchodzili z nami nasze chrześcijańskie Millenium: czy to przez
modlitwy, czy przez ustanowienie w tym celu odpowiedniego dnia. Za każdy
taki gest będziemy Wam wdzięczni. I prosimy Was też, abyście przekazali na
sze pozdrowienia i wyrazy wdzięczności niemieckim Braciom Ewangelikom,
którzy wraz z Wami i z nami trudzą się nad znalezieniem rozwiązania naszych
trudności.
W tym jak najbardziej chrześcijańskim, ale i bardzo ludzkim duchu, wy
ciągamy do Was, siedzących tu na ławach kończącego się Soboru, nasze ręce
oraz udzielamy wybaczenia i prosimy o nie. A jeśli Wy, niemieccy biskupi i
Ojcowie Soboru, po bratersku wyciągnięte ręce ujmiecie, to wtedy dopiero
będziemy mogli ze spokojnym sumieniem obchodzić nasze Millenium w spo
sób jak najbardziej chrześcijański.
Zapraszamy Was na te uroczystości jak najserdeczniej do Polski. Niech
tym kieruje miłosierny Zbawiciel i Maryja Panna, Królowa Polski, Regina
Mundi i Mater Ecclesiae.
i
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