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Czcigodni
Biskupi Diecezji Opolskiej.
Dotyczy: prawdy o Świętym Piusie X.
Na początku listu zgodnie z tradycją śląską - Niech będzie pochwalony Jezus
Chrystus.
Świadomi, że żyjemy po to aby dać świadectwo prawdzie , podnosimy problem
życiorysu
Św. Piusa X. Na podstawie dostępnych nam materiałów
opracowaliśmy życiorys tego Świętego , który zamieściliśmy w naszym piśmie
pod tytułem Wniosek – Propozycje dotyczące nazw ulic, placów i rond w
ramach działań na rzecz zmian związanych z eliminacją pozostałości
komunistycznych z dnia 28 grudnia 2016 , skierowanym do Prezydentów
Miast oraz Rad : Miast / Powiatów/ i Gmin . A oto fragment załącznika do tego
pisma
–
„Proponowani
patroni
ulic
i
placów
…”
:
„ 13 . Święty Pius X.
Jego ojciec Jan Krawiec był Ślązakiem
/ niektórzy historycy temu zaprzeczają /, który jako pacyfista nie chciał wojować.
W czasach napoleońskich 1812/1813 opuścił rodzinne Boguszyce koło Toszka i
udał się do Włoch. Ze względów praktycznych przekształcono mu tam , tłumacząc
bezpośrednio nazwisko Krawiec na Sarto. Święty Pius X nosił więc przed wyborem
na papieża imię Giuseppe / Józef / i nazwisko Sarto. W wieku 23 lat, za specjalną
dyspensą papieską – ponieważ brakowało mu ośmiu miesięcy do wieku
wymaganego przez prawo kanoniczne – otrzymał święcenia kapłańskie i
posługiwał jako ksiądz parafialny, aż do listopada 1875 r., kiedy to dzięki swoim
wybitnym zdolnościom pasterskim i administracyjnym został mianowany
kierownikiem duchowym seminarium i kanclerzem archidiecezji. Funkcje te
sprawował do otrzymania sakry biskupiej w 1884 r. Przez następnych dziewięć lat
był biskupem Mantui; później otrzymał biret kardynalski i został patriarchą
Wenecji. Zajmując coraz wyższe stanowiska w hierarchii kościelnej. Józef Sarto
zawsze pamiętał o najuboższych, rozdając jałmużnę i wielkodusznie pozostawiając
sobie niewiele, albo zgoła nic z rzeczy materialnych. Często mawiał: „Urodziłem
się ubogi, żyłem w ubóstwie, i pragnę umrzeć w ubóstwie”. W 1903 r. zmarł papież
Leon XIII i zwołano konklawe, aby wybrać jego następcę. 4 sierpnia wybór padł
na kardynała Sarto, który jako 255. papież obrał imię Pius (‘pobożny’) i motto:
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‘Odnowić wszystko w Chrystusie’. Aby zrealizować motto swego pontyfikatu,
papież Pius X zachęcał wiernych do wielkiej pobożności eucharystycznej oraz
częstego przyjmowania Komunii św.. Obniżył wiek, w którym dzieci miały po raz
pierwszy przystępować do tego Sakramentu, do 7 lat. wprowadził ułatwienia
związane z udzielaniem Eucharystii chorym.
Wydał konstytucję Commisium nobis, w której w sposób zdecydowany potępił i
zakazał pod karą ekskomuniki stosowania przy wyborach papieża ekskluzywy /
weto / państwowej.
Pius X zmarł 20 sierpnia 1914 r., w kilka miesięcy po wybuchu I wojny światowej,
pogrążony w wielkim smutku z powodu olbrzymich nieszczęść, jakie wkrótce miała
wycierpieć cała ludzkość. Wypowiedział wówczas słowa: „Z radością oddałbym
życie, aby oszczędzić moim biednym dzieciom tych straszliwych cierpień”.
W 1954 r. został kanonizowany przez Ojca Świętego Piusa XII. Zasługą Piusa X
w odniesieniu bezpośrednio do Polski było podniesienie do godności Bazyliki kościoła na Jasnej Górze / także katedry w Płocku / oraz ukoronowanie
znajdującego się tam obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.
Pius X
był pierwszym Słowianinem – Ślązakiem ,który został papieżem !
Źródła: www.piusx.org.pl. Wikipedia , Pius X „
Podawane przy życiorysach źródła informacji zawierają głównie pozycje
podstawowe.
Aktualnie znana nam jest książka pod tytułem „ 1001 rzeczy, które warto
wiedzieć o chrześcijaństwie” autorzy J. MacGregor i M. Prys , Wydawnictwo
m, Kraków 2009 . Posiada ona formułę Nihil Obstat, udzieloną przez
Wizytatora Polskiej Prowincji Księży Misjonarzy – Ks. dr Arkadiusza Zakręta.
W rozdziale 16. Kościół w Polsce na stronie 149 napisano :
„ 498. Jan Paweł
II był pierwszym Polakiem, który został papieżem. Jednak pojawiły się pół
baśniowe opowieści , i to nie koniecznie snute przez Polaków, że polskie korzenie
miał także papież św. Pius X . Jego ojciec miał podobno nosić nazwisko Krawiec i
przyjechać z Wielkopolski do Włoch na początku XIX w. Tam zmienił nazwisko
na Sarto . Drugim dzieckiem z jego małżeństwa miał być właśnie Giuseppe
Mielchorie Sarto – św. Pius X, Papież szczególnie ciepło nastawiony do Polaków
„.
Nie wchodząc w dywagacje narodowościowe stwierdzamy, że zachodzi różnica
w przedstawianych życiorysach . Z tego powodu zaistniała konieczność i
celowość miarodajnego przestawienia pochodzenia ojca św. Piusa X, w aspekcie
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określenia miejsca jego urodzenia i terenu gdzie żył przed wyjazdem do Włoch
.
Wobec faktu , że przedstawiliśmy uczciwie ojca św.
Piusa X, jako Górnoślązaka wywodzącego się z terenu obecnej Diecezji
Opolskiej, uważamy że ostateczna weryfikacja i rozstrzygnięcie sprawy może
być udziałem Biskupów Diecezji Opolskiej. Usilnie i gorąco prosimy o zajęcie
stanowiska i poinformowanie nas gdzie tkwi prawda. Nadmieniamy , że nasze
obszerne opracowanie
zawierające 20 pozycje , głównie życiorysów
uzasadniających propozycje nadania nazw ulic, placów , rond - zasłużonym
osobom tam wymienionym. Głęboko przekonani o słuszności naszych
propozycji związanych z akcją dekomunizacji nazw ulic… przesłaliśmy je do
mnóstwa adresatów , w tym władz regionalnych i mediów.
Wśród
kandydatów na patronów ulic …. znajduje się pięć osób duchownych, a
mianowicie : ks. Adolf Pojda, Pius X, Brat Rudolf – Cysters, ks. Henryk
Jośko, Cyryl i Metody. Z życiorysami można zapoznać się na stronie
www.nwsd.pl - Archiwum, Artykuł nr 125 Nazwy ulic. Tradycyjnie władze i
media objęły nasze starania zmową milczenia, generalnie uznając je jako
niebyłe. Znany nam wyjątek to nazwanie ulicy - ks. Henryka Jośko
w
Rybniku.
Nasze Stowarzyszenia : Sprawiedliwość i Prawda / SiP/ oraz Nasz Wspólny
Śląski Dom
/ NWSD/ są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym,
gdzie można zapoznać się z ich celami statutowymi. Brak jakiegokolwiek
wsparcia zewnętrznego zarówno finansowego jak i rzeczowego jest gwarantem
naszej niezależności. Umożliwia nam to stawianie problemów takimi jakimi są w duchu sprawiedliwości i prawdy.
Działamy głównie z
myślą o mieszkańcach Górnego Śląska , co jednoznacznie wynika z treści
naszych opracowań zawartych na stronie internetowej www.nwsd.pl, którą
gorąco polecamy. Niektóre nasze przedsięwzięcia są znane tamtejszym
Biskupów , poprzez korespondencję internetową. Prosimy o wsparcie nas
formułą Nihil Obstat odnoszącą się do życiorysów osób będących duchownymi
zamieszczonych w opracowaniu.
.
Bóg zapłać i z Bogiem.
Stowarzyszenie NWSD
Wiceprezes
Sekretarz
/- /Paweł. Helis /-/ Rudolf Kołodziejczyk

Stowarzyszenie SiP
Prezes
Sekretarz
/-/ Alojzy. Motyka /-/ Artur Oleksiński

Polecamy odwiedzenie naszej strony www.nwsd.pl
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