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O kwestii ydowskiej
KS. JÓZEF GLIWA SI
"Bd cie bez obra enia ydom i poganom i Ko cioowi Bo emu".
(1 Kor. 10, 32).

WSTP
Duch czasu stwarza róne potrzeby i obowi zki. Dzisiejsze stosunki zmuszaj nas do
mówienia o sprawach, które dot d, zw aszcza na ambonie, rzadko poruszano. Tote
uwaamy sobie za obowi zek, mówi i owieca wiernych take o kwestii ydowskiej, która
dzi tak jest g boko ywotna, i tak donios e otwiera przed myl cymi ludmi zagadnienia.
Historia narodu ydowskiego od chwili gdy przesta by narodem wybranym nie ma drugiej
podobnej sobie na wiecie.
Odk d wypowiedzieli niegdy te straszliwe, zemst podyktowane s owa: "krew Jego na nas i
na dzieci nasze" (Mt. 27, 25), podpisali na siebie wyrok, który ich wyszczególni wród
wszystkich ludów. Bez w asnej ojczyzny, bez wi tyni, bez kap astwa, bez ustroju
pastwowego, jak robactwo rozleli si ydzi po ca ym wiecie i rozproszyli si wszdzie.
Maj pieni dze, maj bogactwa, a mimo to yj w pogardzie; nie ubywa ich, ale te nie
przybywa; pomimo usilnych zabiegów nie dochodz do wikszego znaczenia i uwaani s
wszdzie za szkodliwy, rozk adowy pierwiastek.
Przeladowani w zachodnich krajach, t umnie ci gaj do Polski w XIV w., gdzie przez króla
Kazimierza W. przyjci i otoczeni opiek , wnet rozsiedlaj si i panosz , jak w adnym
innym kraju, czuj c si u nas nieomal jak we w asnym domu. Nigdzie ich tyle nie ma, co w
Polsce, a jednak nie zlali si z polskim spo eczestwem; stanowi zawsze pierwiastek obcy,
jakby osobn kast, wrogo dla spo eczestwa usposobion . W ostatnich zw aszcza czasach
zaczli nawet wobec spo eczestwa polskiego wystpowa tak, jak gdyby oni byli panami
naszej ziemi, a my przybyszami. Coraz czciej s ycha o ich wrogiej dzia alnoci na nasz
zgub. Sami dopuszczaj c si krzywdy, nas oskaraj o gwa ty przeciwko sobie. Za
przyk adem Rosji chcieliby dzisiaj zaszczepi i u nas nie ad i anarchi, pewno nie w innym
celu, jak eby tym swobodniej opanowa z amany i zdezorganizowany naród.
Nie ulega wic w tpliwoci, e kwestia ydowska, jeeli wszdzie i zawsze jest aktualna,
najaktualniejsza jest u nas. Dlatego w obecnym kazaniu chcia bym t kwesti cho po czci
owietli , a mianowicie odpowiedzie na pytanie: czym jest yd dla katolika Polaka,
ebymy si st d nauczyli, jak mamy si wobec ydów zachowa .
Zdaje mi si, e nie czekaj c na moje wyjanienie, sami odpowiadacie sobie po cichu: yd to
nieprzejednany nasz wróg, i dlatego nie zas uguje na adne wzgldy z naszej strony.
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Nie tak; to by bya odpowied jednostronna, podyktowana przez namitno. Katolik
przejty duchem Chrystusowym nie moe na tej odpowiedzi poprzesta. Strzec si yda i
broni si przeciw niemu, jak niej zobaczymy, nie tylko nam wolno, ale jest to i naszym
obowizkiem. Lecz przed tym obowizkiem idzie inny ogólniejszy i gbszy, który sam
jeden moe dopomóc do rozwizania sprawy ydowskiej we waciwy, bo chrzecijaski
sposób. A obowizek ten wypywa z prawdy, e yd, mimo wszystko, jest naszym blinim.
To wic bdzie naszym punktem wyjcia w kazaniu niniejszym. I dlatego pomówimy
w czci 1-ej, e jako blini, yd w pewnej mierze zasuguje na nasz mio;
w czci 2-ej, e od yda moemy i powinnimy niejednego si nauczy;
w czci 3-ej, e przed ydem musimy si mie na bacznoci.
Oto i krótka tre obecnej nauki.

CZ PIERWSZA
yd moim blinim, bo jest nim kady czowiek, choby to by mój wróg najzawzitszy.
Wyjani to sam Pan Jezus w przypowieci o miosiernym Samarytaninie (k. 10, 25-37).
Przystpi pewien prawnik do Pana Jezusa i spyta: "Mistrzu, co mam czyni, by posi
ycie wieczne?" Zbawiciel odpowiedzia innym pytaniem: "Co napisano w zakonie? jak
czytasz?" A on odpowiadajc rzek: "Bdziesz miowa Pana Boga twego z caego serca
twego i z caej duszy twojej i ze wszystkich si twoich i ze wszystkiej myli twojej, a
bliniego jak siebie samego". "Dobrze odpowiedzia", odpar Pan Jezus, "czy to, a y
bdziesz". Prawnik jednak uwaajc t odpowied za niewystarczajc, pyta dalej: "A któ
jest moim blinim?" Na to zagadnienie odpowiada Pan Jezus nastpujc przypowieci:
"Pewien czowiek szed z Jerozolimy do Jerycha, i wpad midzy zbójców, którzy nawet z
odzienia odarli go i poraniwszy zbiegli, pozostawiajc go na pó umarym. T sam drog
szed przypadkiem pewien kapan; popatrzy na lecego i min. Podobnie postpi i
przechodzcy lewita. Ale Samarytanin, idcy t sam drog, ujrzawszy go zlitowa si.
Przystpi tedy, obwiza rany jego, nala w nie oliwy i wina, posadzi go na swoje juczne
bydl, zawióz do gospody i pielgnowa. Nastpnego za dnia wyj dwa denary, da je
wacicielowi gospody i rzek: Miej o nim staranie, a jeli co nad to wydasz, ja zwróc ci,
gdy wraca bd. Który z tych trzech, zdaniem twoim okaza si blinim wzgldem
czowieka, co wpad midzy zbójców? Ten, który miosierdzie mu okaza, odrzek prawnik.
A Jezus mu na to: Ide – i ty czy podobnie".
Z tego wida, e Pan Jezus kaza nam i wroga uwaa za bliniego – i wrogowi nawet
spieszy z pomoc w potrzebie.
A wic prawo Boe i prawo Chrystusowe da, ebymy i ydów nie wykluczali z ogólnej
mioci chrzecijaskiej. Nie wolno wic yczy im nic zego, jak samym sobie nie yczymy;
nie wolno ich krzywdzi, bo wszelka krzywda jest grzechem; nie wolno mci si
samowolnie, bo zemsta jest zbrodni.
Owszem wedug nauki Chrystusa powinnimy im yczy dobrze, tak, jak sobie yczymy,
zwaszcza yczy istotnych dóbr duchowych, to jest wiata prawdziwej wiary i zbawienia
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wiecznego.
Cho by nam le czynili, Pan Jezus kae ich kocha . "Mi ujcie nieprzyjació waszych,
czycie dobrze tym, którzy was nienawidz , i módlcie si za tych, którzy was przeladuj i
potwarzaj ... Jeli bowiem mi ujecie tych, którzy was mi uj , jak  nagrod mie bdziecie?
Czy nie czyni tego take celnicy? A gdy pozdrawiacie tylko braci swoich, có wielkiego
czynicie? Czy i poganie tego nie czyni ?" (Mt. 5, 44. 46. 47).
Ile to sam Pan Jezus czyni dla ydów, cho wiedzia , co Go od nich czeka. Jeszcze z
krzya bierze ich w obron i modli si za nich: "Ojcze, odpu im, bo nie wiedz co czyni "
( k. 23, 34).
Za przyk adem Pana Jezusa Koció w. modli si i za ydów we Wielki Pi tek i wiernych
wzywa do tej modlitwy: "Módlmy si i za wiaro omnych ydów, eby Bóg i Pan nasz zdj
zas on z ich serca, aby i oni uznali Jezusa Chrystusa Pana naszego. – Wszechmog cy
wieczny Boe, który nawet ydowskiego wiaro omstwa nie wykluczasz od Twego
mi osierdzia, wys uchaj prób naszych, które zanosimy za zalepienie tego ludu, aby
uznawszy wiat o Twej prawdy, któr jest Chrystus, ze swych ciemnoci wyrwani byli".
Ta mi o nie powinna poprzestawa na s owach, ale posuwa si i do czynów. Czy dobry
katolik zamknie d o, gdy zobaczy yda w potrzebie? Czy cofnie si obojtnie gdy ujrzy
yda w nieszczciu? Czy zamknie serce, gdy go yd poprosi o pomoc? Nie; taki katolik
by by niegodny nazywa si uczniem Chrystusowym.
Ale oni nas nienawidz , powiada niejeden. – Có st d? Czy Pana Jezusa nie mieli w
nienawici? Nienawidz bo s ciemni, zalepieni; pro Boga, by przejrzeli i posiedli te
skarby, którymi nas Bóg uszczliwi . Czy katolik, który nosi w sobie wiat o prawdy
Chrystusowej, mia by moe za nienawi p aci nienawici ? S uchajcie g osu wszystkich
polskich biskupów; to g os Kocio a katolickiego, to g os samego Chrystusa. "Ostrzegamy
was osobno przed gwa tami, pope nianymi na ydach. Wiemy i znamy wasze przeciw nim
zarzuty i nie odmawiamy im s usznoci. Ale nigdy nie wolno pope nia zbrodni, i na w asn
rk wymierza sprawiedliwo lub zemst. Odzywamy si wic do wszystkich, abycie nie
kalali r k waszych dzie em haniebnych pogromów, które potpiamy tak z ogólnoludzkiego
stanowiska, jak te i w myl Boego prawa".
Ile w tym prawie powszechnej mi oci bliniego jest piknoci, ile nadziemskiego uroku!
Chrzecijanin, umiej cy wesprze kad bied, umiej cy wspania omylnie przebacza
krzywd, pragn cy dla wszystkich dobra, dziel cy si w potrzebie z kimkolwiek, bez rónicy
stanu, wyznania, narodowoci i przekona, to cz owiek wyszy ponad zapatrywania czysto
ludzkie, to cz owiek Boy, naladuj cy swego Stwórc, "który kae wschodzi s ocu
swemu nad dobrymi i z ymi, i spuszcza deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych" (Mt.
5, 45). Ile ju wspania ych dzie wyda a ta mi o ! Wszystko, co prawdziwie wielkie i pikne
w Kociele, wyros o na gruncie tej mi oci Boga i bliniego. Starajmy si wic o t mi o
take i wzgldem yda bo i yda Pan Bóg spod jej prawa nie wyj .
Jeeli za mówisz, e nic nie ma w ydzie, co by na t mi o zas ugiwa o, powiem ci, e
prócz tego i ma dusz na obraz Boy stworzon , prócz tego e i za niego umar Pan Jezus –
ma jednak niema e, w aciwe sobie przymioty.
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CZ DRUGA
Bo zastanówmy si tylko, czy nie ma w ydach pewnych rysów, godnych naladowania;
pewnych zalet, które w nich uszanowa naley.
Porównajmy np. nasze niedziele i wita z sobotami i witami ydowskimi. Rónica bijca
w oczy, zwaszcza w naszych miastach i miasteczkach, w których gromadnie ydzi yj. W
soboty i ydowskie wita miasto jakby wymaro; sklepy pozamykane, nie kupuje si, nie
sprzedaje, jaka uroczysta cisza zalega ulice; nie przecigaj cikie naadowane wozy, nie
wida ludzi przy cikiej pracy; prawdziwie nastrój witeczny. A przeciwnie w niedziele i
wita katolickie po miastach najwikszy gwar i haas. Wszystkie sklepy pootwierane, jeli
nie przez cay dzie, to do poudnia, a w nich oywiony handel; na rynkach i targowicach
peno wiejskich fur z produktami rolnymi, przywiezionymi na sprzeda; szynki przepenione,
a po poudniu prawie w kadym z nich muzyka – jednym sowem ogólny jarmark. I tu jest
najwaniejszy klucz do rozwizania, dlaczego ydom na ogó materialnie lepiej si powodzi,
ni katolikom. Wszak Pan Bóg wyranie obieca ydom swe bogosawiestwo za naleyte i
wierne wicenie dni witych. "Bogosawi ci bdzie Pan Bóg twój we wszech urodzajach
twoich i we wszelkiej sprawie rk twoich i bdziesz w radoci" (Deut. 16, 15).
Czemu katolicy nie chc zrozumie, e co si Bogu naley, to Bogu odda trzeba? Czemu u
nas w dni wite zamiast wikszej chway, zwykle bywa wicej obrazy Boej? Kto widzia
yda podróujcego w sobot? Kto widzia rzemielnika ydowskiego, pracujcego w dzie
wity? Któ nie by wiadkiem, jak yd w wagonie z rana, nie zwaajc na adne wzgldy
ludzkie, nawija przykazania Boe na czoo i rce, ubierajc si w bia szat, eby odmówi
swe poranne modlitwy? A katolik wstydzi si nieraz nawet znak krzya w. uczyni! Katolik
czsto i pracuje w niedziel i co gorsza, pijastwem lub inn grzeszn zabaw Boga obraa.
Jake ma nam Pan Bóg bogosawi, jeli my o Boga nie dbamy? Czy nie mog nam ydzi
suy za wzór pod tym wzgldem? Uczmy si od nich pobonoci i wiernoci w
zachowaniu trzeciego przykazania Boego.
Lecz po wtóre przypatrzcie si ydowi, jak on zapobiegliwy, jak pracowity, jak pilny, jak
umie chodzi koo swego interesu; nie zraa si chwilowym niepowodzeniem, zadowala si,
zwaszcza z pocztku, maym zyskiem, jak cierpliwie czeka, nie mówic, jak czsto my
Polacy: jako to bdzie, ale korzysta z kadej sposobnoci, by sw spraw popycha na coraz
lepsze tory. A w tej pracy pomaga mu caa rodzina, ona i dzieci; wszystkich oywia jedna i
ta sama myl: zrobi majtek. W tym celu yd umie si przezwyciy, zapanowa nad sob,
zniesie nieraz upokorzenie. Co zraa zwykle do kupców chrzecijaskich? To, e im brak
czsto grzecznoci i usunoci. yd pokae swój towar, pozwoli ogldn, wybra, nie
gniewa si, cho klient odejdzie, nic nie kupiwszy. W chrzecijaskich sklepach bywa
przeciwnie; dlatego to wielu pomija sklepy chrzecijaskie, a woli kupi u yda. Na niewiele
przydadz si nawoywania: Katolicy, kupujcie u katolików! – coraz mniej znajduj wiary
zapewnienia, e towar w sklepach katolickich, cho zwykle znacznie droszy, jest za to
pewny i lepszy, ni u ydów, którzy sprowadzaj zwykle wybiórki i braki; wiadomo
bowiem, e ydzi i katolicy sprowadzaj towar zwykle z tych samych róde. Ale gdzie jest
przyczyna wikszej tanioci u ydów, ni u katolików? W tym, e katolik chciaby si w
krótkim czasie wzbogaci, a yd umie cierpliwie poczeka; w tym, e yd potrafi poprzesta
na maym, i kadego grosza oszczdza, a chrzecijanin prowadzi ycie nad stan; w tym, e
yd nie wstydzi si pracowa wraz z ca rodzin, a katolik musi mie zaraz, niepotrzebn
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moe, s ub. Powiedzmy to sobie szczerze, e ydowska oszczdno odbija bardzo od
naszej rozrzutnoci.
Jedno jeszcze u ydów podziwienia i naladowania godne, to jest ich solidarno. W tym jest
ich si a najwiksza. Gdy yd rozpoczyna swój zawód, czy interes, czy przedsibiorstwo,
liczy na pewno na poparcie swoich wspó wyznawców i doznaje tego poparcia. Poucz go,
wska mu drogi, ostrzeg go przed grocymi niebezpieczestwami, dopomog materialnie;
jeli sprawa tego wymaga, to j okryj tajemnic, zw aszcza przed chrzecijanami, s owem,
u atwi mu, ile si da, wszystko. A jeli chodzi o korzy ich wspóln, to wtedy u nich nie
ma partii i stronnictw i niezgody w zapatrywaniach, ale wnet jedn myl przejmuj si
wszyscy i wszyscy jak jeden m zgodnie d do celu.
Czy u katolików, zw aszcza u nas Polaków, jest co podobnego? Jakemy si powinni
wstydzi wobec ydów za nasz niezgod, za rozbieno w najwaniejszych nawet
rzeczach, za brak porozumienia w sprawach najywotniejszych! Czy u nas moe liczy kady
na wszystkich i wszyscy na kadego? miej si z nas obcy, mówic, e gdzie dwóch
Polaków, tam s przynajmniej trzy stronnictwa. Czy nie sprawdza si to obecnie, w chwili
tak wanej, w której chodzi o budow wskrzeszonej do ycia ojczyzny, w której ca y naród,
bez wzgldu na osobiste przekonania, bez wzgldu na rónice stanu i wykszta cenia
powinien stan do pracy?
A zatem wielu poytecznych rzeczy moemy si nauczy od tych, których uwaamy za
pasoytów i wrogów. Czy nam Pan Bóg nie poczyta za win, jeli to zaniedbamy? Czy nam
nie powie, e umielimy tylko wygadywa na ydów, a nie umielimy wyzyska ich
przyk adu dla poprawienia naszych wad narodowych?

CZ TRZECIA
Nie da si jednak zaprzeczy, e ydzi, mimo swych przymiotów, a w wielkiej mierze dziki
tym przymiotom, s dla spo eczestwa, którym yj, pierwiastkiem w najwyszym stopniu
szkodliwym i zgubnym. Zatrzymawszy okruchy swojej dawnej religii, wykolawionej w
cigu wieków przez róne nalecia oci i zabobony, wytworzyli pomidzy sob jak dziwn,
tajemnicz kast, czy sekt, majc swoje odrbne zasady, swoj odrbn moralno, swoje
osobne prawa.
Za cel swych zabiegów i swego ycia uwaaj zdobycie bogactw, za pomoc których
chcieliby opanowa wiat, by w ten sposób zrzuci ze siebie pitno ponienia.
W deniu do tych celów nie przebieraj w rodkach; dobry jest dla nich kady sposób
dojcia do celu. Midzy sob zgodni i solidarni, wszystkich innych, a zw aszcza katolików,
uwaaj za wrogów, których im ich moralno pozwala wyzyskiwa i niszczy. Wrodzony
spryt pozwala im wyzyska na sw korzy wszystkie s abe strony przeciwnika. Korzystaj
wic z ciemnoty ch opa i z buty pana i z niezadowolenia robotnika, z naiwnoci prostaczka i
z dumy bogacza, ze swawoli m odzieca i nieudolnoci starca. Ich moralno pozwala im
oszukiwa i zwodzi i krzywdzi, a nawet robi sobie ród o dochodów z najgorszych i
najwstrtniejszych grzechów. Kto rozpija ch opa i robotnika? Kto po miastach, u atwia i
popiera rozpust? Kto jest przyczyn ruin majtkowych, a czsto i rodzinnych? W
najczstszych wypadkach ydzi!
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Ile wi c szkód materialnych, a co smutniejsze, moralnych, ponosi spo eczestwo, które
zmuszone jest cierpie yda w swym onie! Przejd si po miecie, przypatrz si wystawom
sklepowym; ile zobaczysz niemoralnych kart, obrazów, wystawionych na publiczny widok;
ile spotkasz ydowskich szynków, ile domów zepsucia, karciarni, w których przepadaj
maj tki! Przegl dnij ydowskie ksi garnie, znajdziesz tam najwstr tniejsze ksi ki, broszury,
ilustracje, czasopisma! Czytaj gazety, wydawane lub popierane przez ydów, wyczytasz tam
nauki podkopuj ce chrzecijastwo, napotkasz najpotworniejsze zasady, najgorsze
og oszenia, najobrzydliwsze k amstwa, paszkwile, rzucane na ludzi najuczciwszych a przede
wszystkim na Koció i ksi y.
Tyle side , obliczonych na s abo ludzk !
Gdziekolwiek sprawa nieczysta, tam najcz ciej kryje si za ni yd. Szeregi socjalistów
zasilaj ydzi, twórcami bolszewizmu znowu ydzi, poplecznikami anarchii take ydzi,
cz onkami tajnych sekt te ydzi.
A wi c ydzi, to ywio ogromnie niebezpieczny, szkodliwy, to zakamieniali wrogowie
Chrystusa, Jego nauki, Jego prawa i Jego Kocio a!
W zachodnich pastwach poznali si dawno na szkodliwej robocie ydów i przeciwstawiono
ich robocie silniejszy opór, przynajmniej ekonomiczny. Dlatego straciwszy tam grunt pod
nogami, postanowili ydzi opanowa s ab , naiwn Rosj i Polsk . Rosj obalili przy
pomocy Niemców i anarchii; teraz pragn zniszczy Polsk , wspomagaj c jej wrogów,
wysy aj c bolszewickich agitatorów dla szczepienia na naszych ziemiach buntów i mordów i
szerzenia wywrotowych hase .
Jaki z tego wszystkiego dla nas wniosek? Oto e broni si trzeba przeciw ydom. Ale jak?
Czy przez pogromy, przez niszczenie ich maj tków, przez masowe morderstwa? Nigdy w
wiecie. Takie pogromy s rzecz szkaradn , s zbrodni i w oczach Boga i w oczach ludzi
dobrze myl cych i maj cych jakie takie poczucie moralnoci. Zreszt pogromy to woda na
ich m yn; oni je wyzyskuj w celu zohydzenia nas w opinii wiata, jako narodu dzikiego,
niegodnego zalicza si w poczet narodów cywilizowanych. Dlatego to usi owali ydzi owe
rozruchy antyydowskie, które tu i ówdzie mia y miejsce, podnie w zagranicznej prasie do
olbrzymich rozmiarów; a nawet zmylaj pogromy, by udowodni , e im si w Polsce
niebywa e krzywdy dziej .
Ju sama ta opinia nam szkodzi; a cóby dopiero by o, gdybymy si musieli ze wstydem
przyzna do pogromów! Nie! pogromy pot pia zdrowy rozs dek, pot pia sumienie, pot pia
Bóg.
Moemy i powinnimy si broni przeciw ydom, ale w godziwy sposób.
Zarzucamy ydom i s usznie, e wyzyskuj , e skupiaj wszystko, zw aszcza
najpotrzebniejsze artyku y ywnoci, a potem podnosz ceny do niemoliwych rozmiarów.
Jak m drze i trafnie zwracaj Biskupi uwag polskiemu spo eczestwu w swym zbiorowym
licie: "Pami tajcie, e w asn organizacj ekonomiczn potraficie najlepiej uchroni si
przeciwko wyzyskowi i lichwiarskiemu podnoszeniu cen". Czy my musimy koniecznie przy
kupnie i sprzeday pos ugiwa si porednictwem ydów? Czy Polak niezdolny zrobi tego
samego, co robi yd? Ile ju pod tym wzgl dem zrobiono w Poznaskiem i w Prusach
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zachodnich! Tam Polacy maj swoje banki, swoj organizacj. Nikt tam nie idzie kupowa u
obcych, sprzedawa obcym. Tote tam spo eczestwo polskie jest zasobne, ma pieni dze i
pomimo ucisku by o ekonomicznie niezalene. Czemu by nie mog o by tak samo w innych
prowincjach polskich?
Znaj c wrogie usposobienie ydów wzgldem nas, powinnimy trzyma si od nich jak
najdalej. Koció od pocz tku zabrania katolikom bliszego obcowania z ydami, wiedz c,
jakie st d wynikaj niebezpieczestwa dla wiary i moralnoci. Nie róbmy im krzywdy, ale
te nie szukajmy u nich pomocy. Kto ci zmusza, eby ydowi sprzedawa , eby u yda
kupowa ? Kiedy ydzi najwicej zarabiaj ? W niedziele i wita katolickie. A czemu wy
katolicy nie szanujecie swoich wi t tak, jak ydzi szanuj swoje? Czemu sprzedajecie i
kupujecie w wito? Czemu odwiedzacie szynki i lokale ydowskie? Czemu nasz ch op tak
czsto radzie ydowskiej dowierza?
Nie udmy si, pozb dmy si raz tej myli, e ydów potrafimy przerobi na Polaków. yd
zawsze zostanie ydem.
Nie wierz ydowi; on zawsze szuka sposobnoci, by ci oszuka i wyzyska . Koció nazywa
ich "wiaro omnymi". Cho by nie wiedzie co obiecywa i przyrzeka , nie wierz mu, bo yd
wiary nie dochowa.
Dziwimy si, e tyle maj tków ziemskich, tyle realnoci po miastach przechodzi w rce
ydowskie, e ydzi nasz ziemi zaczynaj uwaa za swoj i e nam gro , i wkrótce
wszystko do nich bdzie nalea o, e my nawet po klucze do naszych kocio ów do nich
bdziemy chodzili. A przecie od nas Polaków zaley, by by o inaczej. Gwa tami nic nie
wskóramy; ale odsumy si od nich; handel i przemys wemy w swoje rce – to nam wolno
bez naraenia sumienia – a ydzi widz c, e nie maj u nas co robi , sami nas opuszcz i
bd szukali gocinnoci gdzie indziej. Pozwólmy im, niech id dok d zechc ; a owa ich
nie bdziemy; do nam szkód nawyrz dzali przez tyle wieków, do bolesnych ran zadali.
Op akany widok naszych zaydzonych miast, widok tylu maj tków w rkach ydowskich,
widok ba amuconego i wyzyskiwanego przez ydów ludu, widok psutej systematycznie
m odziey, rozpaczliwe jest po oenie grabionych, mordowanych przez ydowski
bolszewizm polskich rodzin. Nieche wic wroga postawa ydów wobec naszego
spo eczestwa, bdzie dla nas pobudk do obywania si bez ydów, niech nas przekona, e
od nich niczego dobrego spodziewa si nie moemy.
Kochajmy ich jako blinich, uczmy si od nich tego, czego uczy si mona, ale obchodmy
si bez nich.
Ks. Józef Gliwa SI
Szkice kaza i przemówie na chwil obecn. Wydawnictwo zbiorowe. Zeszyt pierwszy. Kraków 1919,
ss. 72-83. (Pisowni i s ownictwo nieznacznie uwspó czeniono).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pozwolenie W adzy Duchownej:
L. 12.973.
Pozwalamy drukowa !
http://www.ultramontes.pl/o_kwestii_zydowskiej.htm

Page 7 sur 8

Józef Gliwa SI – O kwestii ydowskiej

12/12/07 16:56

Z Ksico-Biskupiego Ordynaryatu.
W Krakowie, dnia 10. grudnia 1918.
L. S.
† Adam
Stefan.
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