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Land :

Onderwerp :

Referenties:

Datum van

waarneming:

Bron:

TsjechoSlowakije, Polen. j \t tassen Poolse en TsjechoSlowaakse bisschop-

pen tijdens het Tweede Vaticaans Concilie.
r

Eerste helft december 1962.

Betrouwbaar.

Opmerkingen :

Mede verzonden aan: de Minister van Buitenlandse Zaken.

Aan Zijne Excellentie Professor Dr. J.E. de QUAY
Minister-President

Plein 1813 nr. 4
's-GRAVSNHAGE.
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KQNÏAEE TU3SSN POOLSE BÏÏ ÏSJBCHOSLOWAAKSE BISSCHOPPEN ÏU-

HSÏÏ ÏWBÏÏDE VATICAANS COUCILIÏ

Dr» -BCfïïZA en 3I£ïïïS'«IOü, exii-christen democraten,
die in Home wonen., .hebben voordurend kontakt met de Poolse
en ïs^eehoalowaakse bisschoppen en hun begeleiding. De s e
laatsten vooral hebben zich meteen na aankomst en is on d er
schroom met de exil-landgenoten, ook priesters en politici,
in -verbinding geateld, aodat kan worden aangenomen» dat aij
niet bijsorider bevreesd aijn voor de konsekwenties»

Onder de Tsjechische bisschoppen ia de bisschop
van Oliaüta {Olomouc}» i'Ô lASBK, die na 1948, toen nog als
eenvoudige priester* niet de eed van trouw aan het regime
aflegde, in een concentratie-kamp kwam en daarna als vracht-
chauffeur moest werken. TGMA3SK werd in het geheim van Home
uit tot bisschop verheven, maar nooit gelnst alleer dj hi;j
moest als eenvoudige kapelaan werken, ïïhans hebben de ü?s;jeeh-
isohe autoriteiten hem plotseling verlof gegeven zijn aa.bts—
kleding te dragen en naai* het Concilie te gaan, aoiader de
eed van trouw aan de regering te hebben afgelegd* Hij is
echter in gezelschap van een bisschop die wel trouw aan het
regime ia. Dr. BOïïZA en SIBHIiKTCZ hebben hem iaet Kardinaal
wysZINSKI in kontafct gebracht, naar het voorkomt d© eerste
officiële bespreking tussen een Poolse en een Iŝ öchisehe
biesohóp na 194d.

f
Ook bisschop ïöï<XAS&K is van mening,, dat de Tsjechi-

sche regering alleen tijdelijk, wegens de grote internatio-
nale belangstelling, een betere behandeling van de kerkelijke
autoriteiten toelaten, maar dat intern en na het Concilie
de teugels ven het regime, ook te hunner aanzien, weer zul-
len worden aangetrokken*

Berste helft december 1962.
GEHEIM


