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DZIAŁ URZĘDOWY.

Rozporządzenia Stolicy Apostolskiej.
Treść: „Acta Apostolicae Sedis“ Nr. 6.
Acta Pii PP. XI: Constitutiones Apostolicae. Litterae Apostolicae. 

Epistolae,
Acta SS. Congregationum: S. C. Consistorialis: I. Eistetten. De

finibus dioecesis. II. Ratisbonen: Dismembrationis. III. Aurien. Dismem- 
Drationis et agregationis. Provisio Ecclesiarum.

S C. de Propaganda Fide: PiromiidgaTiitiiir Sta kita et fa- 
vores Piae Uniom s Cleri pro m/isisionlibus.

S. C. Rituum: I. Neapolitana. De miraculis ven. Joannae A. Thou- 
ret. II. Neapolitana. Super dubio de tuto in eadern causa. III. Brixien.

De miraculis ven. Bartholomaeae Capitanio. IV. Damascen. De 
Martyrio ven. Emmanuelis Ruiz et sociorum.

Treść: Acta Apostolicae Sedis Nr. 7.
Acta Pii PP. XI: Sacrum Consistorium. Creatio et publicatio S. R. E. 

Cardinalium Aloissi Capotosti, Ep. tit. Thermensis, Adiutor. a Secretis 
sacri Consilii de disciplina Sacramentorum, Caroli Perosi, Supremae S. 
Officii Congr. Adsessoris et Bonaventurae Cerretti.

Provisio Ecclesiarum. Beatissimus Pater die 24 iunii 1926 seąuentes 
proposuit Ecclesias: Metropolitanae Ecclesiae Gnesnensi et Posnaniensi
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sedibus invicem perpetuo unitis, praefecit R. P. D. Augustum Hlond, hacte- 
nus Episcopum Katoyieensem.

Metropolitanae Ecclesiae Vilnensi, R. P. D. Romualdum Jałbrzy- 
kowski, hactenus Episcopum Lomzensem.

Cathedrali Ecclesiae Lomzensi, R. P. E. Stanislaum Łukomski, hac
tenus Episcopum titularem Siccensem.

Cathedrali Ecclesiae Katovicensi, R. D. Arcadium Lisiecki.
Epistoła Apostolica ad R. P. VI. Ledochowski, praepositum Gene

rałem Societatis Jesu, altero exeunte saeculo a decretis Aloisio Gonzagae 
sanctorum caelitum honoribus. Litterae Apostolicae Epistoła ad. Emum. 
P. D. Joannem tit. S. Pancratii S. R. E. Presb. Card. Bonzano, quem le- 
gatum mittit Chicagiam ad Congressum Eucharisticum.

S. C. de Religiosis: Approbationes. S. C. de Propaganda Fide: I. No- 
minationes: II. Approbationes. S. C. Rituum: I. Damascena. Decretum su
per tuto in causa Ven. Emanuelis Ruiz et Soc. II. Abyssinen. Decretum su
per martyrio v en Abba Ghebre. III. Dubia circa consecrationem SS. Cordi 
Jesu.

Acta Tribunalium: S. Poenitentaria Apostolica: Indulgentiae. S. Ro
mana Rota: Citationes edictales.

Acta O/ficiorum: Secretaria Status. Litterae Circulares ad omnes 
nuntios, internuntios et delegatos Apostolicae Sedis, et ad omnes Ordina- 
rios Italiae, de rei catholicae iniqua conditione in Mexico.

S. C. Consistorialis: Nonantulan. Decretum unionis. S. C. Rituum: 
I. Brixien. Decretum superdubiis de tuto in causa Ven. Bartholomaeae Ca- 
pitauio. II. Vivazi,en. seu Claromontana. Decretum super Martyrio Venn. 
Jacobi Salesii et Guillelmi Saltamochii. III. Dubia circa imaglnem vel sta
tuami SS-mi Cordis Jesu in altari SS-mi Sacramenti Gollocatum.

Treść: „Acta Apostolicae Sedis“ Nr. 8.
Acta Pii PP. XI. Motu Proprio novum conditur pontificium missio- 

nalium instituum ex unione Pont. Seminarii SS. App. Petri et Pauli 
de Urbe et Collegii pro Missionibus exteris Mediolanen. Litterae Aposto
licae. Epistolae.

Acta SS. Congregationum: Suprema S. C. S. Officii: Comunicato. 
S. C. Consistorialis: I Uberaben. Decretum translationis. II. Vacien. De fi- 
nibus dioecesis. III. Provisio Ecclesiarum. IV. Designatio.

SUPREMA SACRA CONGREGATIO S. OFFICII.
Ad omnes locorum ordinairios cum apostolica sede pacem et 

comunionem habentes: de crematione cadaverum.
INSTRUCTIO

Cadayerutn CTematiioinliis ,praxi iitotinulds din. regiloinibus, po- 
isthaibtiitis Jtcratis Sedis Apostoiilcae dla comitrairitini dediaraitiilo 
nibus atque ordinationibus, in dies, ut relatum est, invalescen- 
te, ne tam grayis abusus, nbdi dam obtinniit, ooinfilrmetur aldove
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extemdatuir, Suprema liaec Sacra' Comgregatio Sainctiii Oflicid 
mumerLs sui esse ducit Locorum per orbemi Ordinairiloirum hac 
super re attentionem denuo instantiusąue, probante SŚmo 
Domliino Nos-tro, exelitare.

Et primo1 quidem. quu;m non psuci etiam im ter eatbotieos, 
barharum humc morem, medum chriniamae sed et naturallis 
erga defumctorum corpora piietatis sensu;; comstatipue Ecdesiae, 
inde a primis eius initiis, disciplinae piane repugnantem, velut 
unumi e potioriibus hodiiemnli, uit aiuut, ciyilis progres sus isdilem- 
tiaeąue valetudinis tuendae meritis celebrare non dubitent; 
haec eadem Sacra Congiregaitio ohristliiamiij gregtUs Pastor es 
quam yehemetiisśime bortatur ul eomereditas istbi oves ornimi- 
modis edoceńdas cuireint hec reapse coinsidlito ai chiristliiamii nomi- 
mis hosttlbus cadavcrum cremiatioinem laudąri ac propagarii ul, 
animis a mortis consideratione speque corporum resurrectionis 
paulaiim aversl;'s, materiabsmo sternalur via:. Ouamiyis1 igilur 
c,adaverum er emalio, qui}!pp€ mon absofliute mata,, din extraordi- 
maris reirum adiuinctls, ex certa, gravique bolnlii publliici ratiome, 
permitli queat et revera permiillalur; commumiter tamen ac ve- 
lut ex reguła ordinaria eidem operam vel favorum praestare, 
itnpium et scamdailosumi ideopue grayiter riliiciluim e;sse memo 
non yiidet; mer!itoque piróilnde ;a Summis Ponłifiiciibus pluries, 
mioyiissime vero per rec einis ediltuim Godle cm puirils. cainonlcii (can. 
1203 § 1) reprobalam fuisse' aic reprobariii.

Ex quo> etiam patel quod, etsi duixta deeretum dieil 15 de- 
cembr-is 1886 (Collecl. P. F., n. 1665) Ecdesiae ritiuls et suf- 
fragia non linhibeantur „quotdies agałunl de iiis quorum corpora. 
non propria dipsorum sed aliena yoluntate cremalioni subiiicium- 
tur ‘; quum łamem id (ut litn dlpso decreto! e.ypresse adnotatuir) 
eatemus y.atere temeindum .sit, qualeinus per opportuinam decla- 
trailiioinem „crematioimemr mioin propria defumetii sed. aliena voilul- 
tate electam fuisse“ scandalum efficaciter removent queat, si- 
cubi specialiia rerum lemporumque adiuincta id isperare nom sil
niami, fumerum eedesiaisilioorum hoc quoque lin casu prohibitib- 
mem integralni maineire diuibifcaril mon potesl.

Va!lde autem longe a yeritate ab esse, ebiidemter, diicemdi 
sumti qui, ex speclosa raliiloine quiod ailiquem relijgiomis aictum 
defunctuis, dum viverel, exercere isiołiitus esset vel quod ultimo 
yitae miomeinlo pracami yolumtatcun forte retraetaire potuerit, ti- 
eituim censeml exscquias ecclesiliaisliciais' eidem, praesenle cada- 
vere, de morę persolyere, licet hoc postea, ex propria ipsius 
def umieli diispostifiome, isliit igmi trądem tum. Ouum einim de hac 
eonie eta ta iretractatone mlibill certo constare queat, inuillam ipsius 
defuincti diiisposiiltiome, sit igmi trademdum. Ouumi einimi de hac
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ooiniibotaitia retractatioue miłii! certo comisfare queait, muilifaim ilp- 
sius in floro ex termo* ratioinem łnabemif poisse padam eisit,

Vliix _ verO' moitafu diiginum yidetuir, omnibus hiiisice im; casdf- 
bus d(n quibus mom; licet ipro defumcto fiuinelbiriai ecolesflastiica cele- 
brare, ne licere quidem eius cineres sepultura ecclesiastica 
donaire1 ved quomodociuirrique im ooiemeterio be.nedicte esiseirva- 
re ; sed ad praeseriptum,1 cainpinis 1212 liln separata loco eisise re- 
ponendos. Quodsii forte cilyife lobii aueioriitas, Ecdesiae imfem- 
sa, vdi eon'traniurn exiigat, ne desirnt 'saceirdotesi ad quoisi spectai, 
qua pair est amimi foirtiltuddine, hudic apertae E cdesiae liuriiuim 
yiotaitnomii, obsiiistere, emiisisapue comgruai pirofesfafioine, alb oimini 
abstfneamt tiin'terveinit(ui Tum, data occasioinc, piraieistanfiam, uti- 
iitatem ac subliiimem eadesalasfliicae sepuituuire sigmifieaitioinem 
seu prvaitilmi seu publice praiediCare ,ne ceissenf, uf fideles, Ec - 
d e s iae  dintemfdomem appriime edootiii, a  ciremafiomdis: impdletiate de- 
ferreanitur.

Et quoinam, demięue, bace oimmiila ad optattuim finem, misi 
yalribuis uinlifi-s, haiud facile eirif deduicere; mens est Sacirae Com- 
gregatiomis ut dryersaruni regiomuim eeelesiusiioarum Sacro- 
irum Amfiiisitiites, sil quamdo reisiild exigat, pemes piroprium Meitiro- 
politam convenientes, insłmul exquiramit, diseutiiUmt, statuamt 
qudd ad rem magiiis opportumumi im Doimiibo ludiicayeriint; et de 
comsildiis hiac super re simul iinitiils deque eoiruim exeeutdome at- 
que eiffectu Samctam Se dem deiinde iinformemt.

Datum Romae ex Aedibus Sancti Officii die 19 iunii 1926*
R. Card. Merry Del Val.

SACRA COHGREGATIO CONCibll.

Litterae Circulares
ad omnes ordinarios, de sacerdotibus valetudinis vel rustu a- 
tionis animicnie causa extra suam dioecesim se conferentibus.

Rme Domine uti Frater. Sacrae huic Congregationi explo- 
ratum est, sacerdotes quosdam, aestivis potissimum et autumna- 
libus temporibus, cum yaletudinis causa rusticationern im mon- 
tibus aut iuxta marę suscipiant, vel ad anuas salubritate prae~ 
stantes proficiscantur, ut belneo vel ad aquas salubritate prae- 
peracto, reliquum diei tempus in yoluptuariis conversationibus 
traducere, theatra, saltatorios ludos, cinematograpna, quac vo- 
cant, et cetera huiusmodi spectaeula adire, quae sacerdotis di- 
gnitatem prorsus dedeeeant. Nonnullos etiam, talart veste depo- 
sita, profanum omnino yestitum induere, ut magis liberi ac soluti 
eyadant.

Hue accedit ut, ceteris etiam temporibus, sacerdotes non 
desint, qui huiusmodi libertati indulgendo, profanam sibi yestem
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induant quo urbes non notj inyisant, et indecoris et haud hone- 
stis spectaculis intersint.

Ut autem gravissimum hoc detrimentum, pro facultate, re- 
paretur, simulque praecaveatur ne huius modi sacerdotum nu- 
merus infeliciter increbrescat, ideoąue morbus contagione per- 
yugetur, haec Sacra Congregatio Consilli dum postulat ut Ordi
narii omnes in hanc rem mentem et animum diligentissime con- 
vertant, praescripta quae suquuntur servanda decrevit:

1. Sacerdotes qui e propria dioecesi, valetudinas causa, per 
aliquod tempus discedere cupiant, id Ordinario suo submisse 
petant, tempus pariter denuntiantes profectionis et reditus item- 
que loca, quo se conferre constituerunt.

2. Curent Ordinarii ut eas causas, quibus innixi sacerdotes 
facultatem discedendi e dioecesibus postulaverint, accurate re- 
putent ac decernant; postulantium mores vitaeque rationem 
pritrs diligenter perpendant et nonnisi caute eiusmodi facultatem 
largiantur.

3. Exigant insuper ut sui sacerdotes semper eligant ea di- 
versoria seu hospitia quae Dei administros non dedeceant.

4. Ordinarii praetera horum sacerdotum nomina quanto" 
cius Curiae illius dioecesis renuntient, quo- iidem se conferrent, 
itemque significent cum tempus eisdem concessum, tum diverso- 
rium seu domum, in qua hospitio excipientur.

5. Itidem sacerdotes, cum ad locum peryenerint, ubi com- 
morari cupiant, quam primum Curiae illius loci se sistant, vel, 
pro rerum adiunctis, Vicarium foraneum sin minus parochurn 
adeant, qui deinceps rem Ordinario suo referre debet.

6. a) Ordinarii autem locorum, quo sacerdotes yaletudinis 
causa se conferre solent, sacerdotibus inibi commorantibus se- 
dulo attenteque invigilent, vel per se vel per sacerdotes, quibus 
hoc peculiare munus demandaverint; et ad sacra facienda eos 
non admittant, nisi lis, quae supra diximus, praescriptis obtem- 
peraverint.

b) Ut autem hi sacerdotes facillius in officio contineantur, 
opportunas poenas constituant quibus afficientur si scandalum 
dederint, vel si quoquo modo aliquod egerint, quod sacerdotali 
munere indignum sit.

c) - Comminari etiam possunt suspensionem ipso facto in- 
currendam si publica theatra, cinematographa, ludos saltatories 
ceteraque huiusmodi profana spectacula adeant. vel si talarem 
vestem deponant.

d) Denique poenis, ad sacrorum canonum normam, hos 
ecclesiasticos reapse multent si huiusmodi praescriptis ceteris- 
que Ecclesiae legibus non obtemperayerint.
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e) Propriae istorum ecelesiastieorum Curiae rem diligenter 
referant, et, si opus fuerint, Sacrae etiam huic Congregationi.

7. Hac in causa, etiam quoad Religiosos, Ordinarii invigi- 
lent, poenasque, si deliąuerint, ad sacrorum canonum normam 
decernant, eosąue Superioribus maioribus denuntient.

Interim quo per est obsequio fausta Tibi a Domino adpre- 
cans permaneo.

Romae, ex Secretaria S. C. Concilii, 1 iulii 1926.

Amplitudinis Tuae
Uti Frater

DONATUS Card. SBARRETTI, Praefectus. 
t  Iulius, Episcopus tit. Lampsacensis, Secretarius.

Ustawa ogólna oraz przywileje Zw iązku misyjnego 
Duchowieństwa.

Dekret Sw. Kongregacji Rozkrzewiania Wiary.

Ażeby pobożne stowarzyszenie kapłanów, które nósi na
zwę „Związek Misyjny Duchowieństwa44, tak usilnie zalecane 
przez ś. p. Papieża Benedykta XV il szczęśliwie panującego 
Piusa XI, we wszystkilch krajach było należycie ii według za
mierzeń zakładane, — Św. Kongregacja Rozkrzewiania W iary 
uznała za właściwe ogłosić publicznie przejrzane statuty ogól
ne, do których stosować się winni! clii, co pragną pójść za ży
czeniami Papierkiem! oraz zyskiwać dla siebie- wszy siki e przy
wileje duchowne, jakie są udzielone dla tegoż stowarzyszenia 
pobożnego.

O ile w1 jakimś kraju dlai szczególnych okoliczności oka
że się! (konieczność odstąpienia lw; ^niektórych pumktachif od 
Ogólnej ustawy albo też dodania! czegośkollwiek do niej, nale
ży uzyskać uprzednio aprobatę od tejże św. Kongregacji.

Oby Bóg Najwyższy sprawił, ażeby wszyscy kapłani 
chętnie i: jafcnajliczniiieji zapisali ii sliię do tego stowarzyszenia po
bożnego, dla rozbudzenia w sobie coraz większego zapału do
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Damo w Rzymfe, w Pałacu1 św. Kongregacji Rozkrzewia- 
miiia W iary, dnia 4 kwietnia, w  uroczystość Zmartwychwstania 
P. N. Jezusa Chrystusa, 1926 ir.

G. M. Kard. Vam Rossium, Prefekt.
(M. P.)

t  F. Marclietti Sełwaggiiami.
Arcyb. Seieucji, Sekretarz.

STATUTY OGÓLNE.
I. O istocie i celu Związku.

1. Pobożny Związek Misyjny Duchowieństwa jest sto
warzyszeniem1 kapłanów, ustanowionem dla wspierania misji 
Kościoła św. według wskazówek podanych niżej w punkcie 4.

Pobożny ten związek zatwierdzony został przez Stolicę 
Apostolską oraz obdarzony licznymi przywilejami i szczegól- 
nemiii łaskami.

2. Za swą patronkę uważa Najśw. Pannę Marję, Królo
we Apostołów i misji, pod Jej też szczególną opieką wypeł
nia cel wyznaczony.

3. Pobożny Związek wilniein być zakładany w poszcze
gólnych djecezjach według przepisów kam, 708.

4. Związek ten ma na celu obudzenie ducha gorliwości 
względem nawracania pogan wśród kapłanów, ażeby przez 
mich lud chrześcijański zapłonął również troską o misje katolic
kie i  tym sposobem cały Kościół przyczynił się do rozszerza
nia królestwa Chrystusowego po wszystkim! święcie.

Związek misyjny duchowieństwa nile jest bynajmniej, ja
kie mś iniowem dziełem misjom arskieirn, ust ano, wionem dla zbie
rania ofiar wśród w iernych; nie ma też na celu przywłaszcza
nia, sobie kierowniilctwa nad iinnemi dziełami misyjnemi, jakikol
wiek stara sę o przygotowanie umysłów pośród wiernych 
ażeby ci nieśli wedle możności pomoc dla wszelkich dzieł mi
syjnych.

5. Członkowie Zwilązkul starają się osiągnąć cel zamie
rzony następ u jącemlii śród kami:

a) goirącemiL modłami do Pdma iBoga o pomyślny rozwój 
misji świętych, oraz własną współpracę ma rzecz tychże misji;

b) przez poznawanie miiisjil oraz ich potrzeb 11 prac apo
stolskich, które są podejmowane przez Misjonarzy w różnych 
częściach świata, ich pomyślnego lub mniej radośnego irozwoi- 
ju, wreszcie tych wszystkich spraw,_ które odnoszą się 
w  pierwszymi rzędzlie' doi rozszerzania^ 'Królestwa Bożego 
wśród pogan.
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c) przez konferencję j, zgromadzenia członków, którzy 
się wzajemnie uświadamiają o potrzebach misyjnych i wtsipóilinlie 
zachęcają do ich zaspokojenia.

d) przez rozbudzanie w  rodzinach chrześcijańskich po
wołań -misyjnych już to d-okapłaństwai, już też do obowiąz
ków pomocnika czy pom-iemficy kapłanowi misjonarzy;

e) przez przypominanie wiernym, zarówno w kaza
niach i publicznych konferencjach, jak w prywatnych rozmo
wach i zachętach, wreszcie w  publicznych wydawnictwach łub 
przez 'inne odpowiednie środki, o wielkości dzieła- głoszenia 
ewangeljj wśród niewiernych, tudzież o różnych sposobach 
pomagania ii zaspakajania potrzeb misji katolickich;

f) przez ofijarowain-ie dobrowolne swej współpracy tynu 
którzy są postawieni na czele -dzieł misyjnych.

g) przez _ usilne- staranie, ażeby- -dla wszystkich były  
znane i wszędzie rozszerzane Dzieła .misyjne, przedewisizyst- 
kiem zaś te, które Stolica Apostolska uznaje za swoje, a które 
w szczególności zalecone zostały w piśmie Papiesklem, iroz- 
poczynającem się o-d sło-w1 „Rzymskich Papieży44, z dnia 3 ma
ja 1922 r. Do- nich należy przedewszystkiiem wielkie Dzieło 
R-ozkrzewiania W iary, oraz wspierające dzieła : Świętego- 
Dziecięctwa Jezusów ego, Świętego Piotra Apostoła, mając-e ma 
-celu wychowanie -duchowieństwa tubylczego ; ponadto skład
ka doroczna w uroczystość Epifanii na wykup niewolników 
czyli mai misje Afrykańskie; nie pomija się również zachęcania 
wiernych do specjalnych składek na oznaczom-e kraje lub misje 
albo*też ma poszczególne potrzeby, jakie nadarzyć się mogą 
w pracach misyjnych;

-h) przez popieranie tak zwanych uroczystości -misyj
nych, zebrań lub zjazdów ! iln-nych tego rodzaju objawów, któ- 
reby wpływały na większe zainteresowanie wiernych spra
wami: misyjnemi.

II. O członkach stowarzyszenia.
6. Do Związku Misyjnego Duchowieństwa mogą być 

zapisani wszyscy kapłani-, zarówno świeccy, jaik zakonni, 
oraz klerycy, którzy odbywają studja teologiczne.

7. Przyjęcia członków' dokonywa albo Rada djecezja-1- 
na, -albo Rada krajowa albo, gdzi-e ich niema, Św. Kongregacja 
Rozkrzewiania Wiary.

8. Pirzez sam-o- zapisanie przyjmuje s-ię -obowiązki człon
ków Związku, a jednocześnie nabywa się prawa -do zyskiwa
nia -odpustów, oraz -korzystania ze wszystkich łask ii przywile
jów, jakie są udzielone Związkowi pobożnemu, przez Stolicę 
Apostolską.
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Członkowie wszakże powinni wiedzieć, że nie wystar
cza isiaimo zapisanie się do Związku, lecz należy usilnie & wiernie 
wypełniać te obowiązki, których silę ipodjęło przy zapisie, o ile 
się pragnie rzeczywiście korzystać z łask, udzielonych przez 
Stolicę Apostolską Związkowi pobożnemu.

9. Członkamiii zwyczajmyimiii zowią się ci, którzy, oprócz 
innych obowiązków przepisanych przez Związek, uiszczają 
corocznie składki uchwalone przez [Radę krao'ow-rą.

10. Członkamiii dożywotnliimi są ci, którzy również^ poza 
wierneim wypełnianiem obowiązków, uiszczą znaczniejszą 
składkę, określoną przez Radę.

11. Członkami honorowymi isą najczcigodniejsi ks. Bi
skupi oraz Kardynałowie Ś. K. R., którzy przyłączą się do 
Związku pobożnego.

12. W szyscy kapłani, którzy czynnie przebywają inai mi
sjach, lub ci, co z; powodu stanu zdrowia, starości albo z po
słuszeństwa zmuszeni są je opuścić, korzystają ze wszystkich 
przywilejów i! łask udzielonych Związkowi,

13. Pobożny Związek Misyjny Duchowieństwią zależny 
jest w  zupełności od Św. Kongregacji Rozkrzewiania W iary.

(c. d. n.)

Rozporządzenia Kurji Metropolitalnej.
O D E Z W A

Do Wielebnego Duchowieństwa Archidiecezji 
Warszawskiej.

Nie tajne jesit Wielebnym Kapłanom ciężkie nad wyraz po
łożenie Kościoła kaitoliokigo w Meksyku, Duchowieństwo zo
stało przez rząd antychrześcijańsiki; pozbawione swobody, se
minaria duchowne i uniwersytet papieski zamknięte, kościo
ły ulegają konfiskacie rządowej, utrzymywanie_ prywatnych 
kaplic jest niedozwolone, wierni zaś przywiązani ido w iary 
prześladowanlii. Wrogowie Kościoła uciekają się nawet do fał
szów, kłamstw, by zohydzić w oczach ludu wiernego Kościół, 
Sakrament a Święte, Papieża.

Ojciec Święty Plus XI zwrócił się do rządu; w Meksyku, 
by zaprzestał wałki z religją i Kościołem. Atoli głos Najwyż
szego' Pasterza nie został dotąd wysłuchany

Obecnie Papież nakazał modły publiczne w całym świę
cie katolickim o> uproszenie u Boga ukrócenia prześladowania 
katolików w Meksyku i łaski przebaczam dla prześladowców.
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Zechce .przeto Wielebne Duchowieństwo (Uświadomić 
wiernych w' czasie kazania w niedzielę IX po Świątkach 
o tych prześladowaniach Kościoła w; Meksyku 1, zapowiedzieć, 
iż w dniu 1 sierpnia r. b., -t. j!. w' niedzielę X po Świątkach, 
w którą przypada uroczystość św. Piotra w okowach, będzie 
odprawione we wszystkich kościołach nabożeństwo błagal
ne w  czasie sumy z w ystawieniem Najświętszego Sakramentu 
.ii odśpiewaniem suphkacji.

Pożądań em jest również ofiarowanie w tej intencji od
pustów1 w dniu 2 sierpnia t. zw. Portiumculae.

, Poza tern pragnie; Ojciec Święty, by odprawiający w r. 
b. pielgrzymki jubileuszowe przy modlitwach swoich błagali 
Boga o nawrócenie prześladowców Kościoła w Meksyku i o po
kój oraz zgodę wśród ludów na całym świecie.

Wiikairjusz Generalny, Biskup Sufragan Warszawski
f  St. Gall.

Notariusz Ks. Al. Grabowski.

KURJAt METROPOLITALNA WARSZAWSKA.
‘ Do WW. Duchowieństwa Archidiecezji Warszawskiej.

W sprawie Zjazdu Katolickiego w Warszawie. W  roku 
bieżącym przypada 200-letnia rocznica kanonizacji św. Stani” 
sława Kostki. W całym świeciie katolickim rocznica ta będzie 
czczona szeregiem' uroczystości. W  Warszawie uroczystość 
ta łączy się ze Zjazdem Katoilickilm, który odbędzie się w1 W ar
szawie w dn. 28, 29 j 30 sierpnia r. b. pod hasłem ,,Odrodzenia 
katolickiej1 rodziny “.

Z polecenia Jegoi Eminencji Arcypasterza wszyscy ks. ks. 
Proboszczowie i rektorzy kościołów w Archidiecezji, zechcą 
przysłać ma ten Zjazd przedstawicieli; parafii, bractw  i  orga- 

, mizacjii kościelnych w liczbie jaikn a:j większej;. Zjazd ma się 
przyczynić do podniesień a poziomu katolickiego wychowania 
młodzieży i katolickiej akcji w Polsce, wszystkie więc .para
fie bezpośrednio winiłem udział wziąć powinny.

W  bilety przed terminem należy się zaopatrywać w Se
kretariacie Zjazdu; (Miodowa 17), taim też są udzielane infor
macje o szczegółach Zjazdu. Karta uczestnictwa kosztuje 3 zł.

Zmiany miejsca pobytu księży kapelanów wojskowych. 
Kur ja Metropolitalna otrzymała z Kurji Biskupiej odezwę tre 
ści następującej:

„Celem umożliwienia szybkiego powołania duchowi eń- 
stwai wojskowego rezerwy' do służby duszpasterskiej w woj
sku ma wypadek mobilizacji!, oraz ujęcia gO’ w ewidencję przez 
władze wojskowe, proszę Najprzewielebniejszą Kurję Metro-

/
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poiłitałną o ogłoszenie w swoimi organie urzędowym polecenia, 
by księża należący do rezerwy powiadamiali każdorazowo w 
wypadku zmiany miejsca stałego pobytu do' 48 godzin odnoś
ną Powiatową Komendę Uzupełnień oraz Kurię Biskupią W. P.

W z. Biskupa. Potowego W. P.
Ks. Dr. Jachimowski,

Dziekan W. P.

Księża Kapelanii/zi Archidiecezji zechcą powyższe przy
pomnienie umieć na względzie i doń się w przyszłości zasto
sować.

Uchwały parafialne a składki na budowę j remont kościo
łów. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz
nego zawiadamia, iż wpływają bardzo liczne podania od Du
chowieństwa o zatwierdzenie uchwał parafialnych w .spra
wcach zbierania przymusowych składek na budowę i remont 
kościołów oraz' budynków plebańskich.

Wobec Konkordatu i  związanego z mim cyrkulairza Ra
dy Ministrów, wyliczającego prawa rządów zaborczych, któ
re straciły moc obowiązującą aż do chwili wydania odpowied
niego^ zarządzenia o radach parafjailnych, Ministerstwo nie jest 
władne zatwierdzać podobne uchwały, zatwierdzenie bowiem 
takie byłoby z jednej strony naruszeniem Konkordatu, z drugiej 
zaś powrotem do dawnych, wrogich Kościołowi praw.

Wobec powyższego WW. Duchowieństwo doi czasu ure" 
gulo wan i a tej sprawy w ostatecznej formie, w drodze urnowy 
pomiędzy Rządem a Stolicą Apostolską, będzie się starało bu
dowę nowych d naprawę starych budynków dokonywać zgod
nie z kanonem 1186, par. 2 z dobro wolnych ofiar

Wikariusz Generalny, Biskup Sufragan Warszawski
f  St. Gall.

Notarjusz Ks. W. Celiński.

Warszawa, d;n. 3UVII. 1926 r.

KURJA BISKUPIA WOJSK POLSKICH
przy

Ministerstwie Spraw Wojskowych.
L, dz. 5578/26. i . . ■ I *

Do Prześwietnej Kurii Metropolitalnej w Warszawie.
Na prośbę1 M. S. Wojisk. przesyłam do wiadomoości Prze

świetnej Kurji Metropolitalnej odpis pisma M. S. Wojsk Dep.
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I. L. 23689/26 z prośbą powiadomienia o powyższem kur je 
diecezjalne tamtejszej prowincji kościelnej.

Biskup Polowy W. P!. f  S. Gall.

Warszawa, dn. 28/VI. 1926 r. 
Powiatowa Komenda Uzupełnień.

Ostrów Łomżyński.
L. dz: 7292/7678/26. II.

Alumni Seminarium Duchownego 
przydział do formacji.

Do

D. O. K. Nr. I. Oddział Ogólny Sztabu w Warszawie.
Proszę o wyjaśnienie jak należy postąpić z pobor. rocz

ników 191 ii 193, którzy korzystał!;! z odroczenia, służby woj
skowej do poboru rocznika 1904 jako alumni Seminarium 
Duchownego;jprzy poborze zaś r. 1904 o odroczenie sł. wojsk, 
nie ubiegali się i z powodu tego otrzymali przydział do for
macji jednak nie zgłosili .się do służby wojskowej, pomimo do
ręczenia lim kart powołania, łeez złożyli podania do władz ad
ministracyjnych I instancji — dołączając zaświadczenie Se- 
miiinarjum Duchownego, proszę o udzielenie im dalszego od
roczenia, względnie przeniesienia doi irez. w myśl art. 51 Ust. 
o  powsz. obow. sł. wojsk.

Komendant P. K. U. (—) Siłakowski 
ppułkownik.

Warszawa, dnia 12 lip ca 1926 
Dowództwo Okręgu Korp. Nr. 1.

SZTAB
Oddział Ogólny.

L. dz: 45313 Pob. I.
Alurnui Seminarjum Duchownego,

przydział do formacji.

Do

M. S. Wojsk. Dep. I. Piech, w m.
Przedkładam drugostronny' meldunek kmdta^ IP. iK. U. 

Ostrów Łomżyński L : 7292 (7678) II. z dnia 28.VI. 26 r. z proś
bą o wydanie decyzjiil.

Dowódca Okręgu Korp. Nr. I. w  z. (—) Kaczyński
gen. bryg.
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Ministerstwo Spraw Wojskowych.
Departament I. Piechoty.

L. dz: 23689 Poib.
Al unii] i Seminarium Duchownego,

przydział do formacji.

Do
Kuprji Biskupiej W. P.

Przesyłając odpis pliisma D. O. K. Nr. I. iL: 45313 Pob. I. 
w1 sprawie przydziału do formacji! alumnów Seminarium Du
chownego, proszę oi spowodowanie u odnośnych władz koś- 
cielnyeh, by w  przyszłość; alumni Sem. Duch. ściśle prze
strzegali terminów składania próśb do władz administracyj
nych o dalsze odroczenie służby wojskowej (art. 59 ustawy 
o powsz. sł. wojsk.

W przeciwnym bowiem razie alumni Sem. Duch. nie sto
sujący się do ogólnych przepisów określonych ustawą zosta
ną wcieleni do szeregów.

P. O. Szefa Departamentu I. Pljech. (—) Zamorski.
pułkownik szt. .gen.

Zmiany w składzie osobistym Duchowieństwa 
Archidiecezji.

Przeniesieni: Ks. Jan Wysocki, prób. par. Piecka Dą
browa, na proboszcza parafji Kiełpin. Ks. Stefan Żelazowski, 
prób. par. Osuchów, na prób. piar. Łąkoszym. Ks. Bronisław Pa 
gowski, wikarjiuisz parafji Góra Kalwaria, ma wik. par. Mszczo
nów. Ks. Stanisław Skrzeszewski, wikariusz parafji Dąbrów
ka z delegacją do Radzymina, :na wik. par. Sochaczew. Ks. Ka
zimierz Kwieciński, prób. par. Bolimów, na prób. par. Osu
chów. Ks. Bronisław Sielski, prób. par. Sierzchowy, :na prób. 
parafji;. Kozłów Biskupi. Ks. Walenty Zasada, wik. par. W iskit
ki, ma wik. parafji Radzymin. Ks. Antoni Konieczny, prób. par. 
Skolimów, na prób. par. Domaniewice. Ks. Jan Makowski, 
prób. par. Domamiewice, na prób. parafji Skolimów. Ks. Leon 
Dobrowolski, prób. par. Orłów, na prób. par. Bolimów.

Mianowani: Ks Henryk Wesołowski, wik. par. Mszczo
nów, prób. par. Giżyce. Ks. Franciszek Dziugiełł, wik. par. 
św. Andrzeja w Warszawie, p. o. administratora parafji Piecka 
Dąbrowa. Ks. dr. Eugeniusz Dąbrowski, wik. par. św. An
drzeja w Warszawie. Ks Franciszek Kołodziejski, prób. par. 
Kozłów Biskupi, wik. par. Wiskitki: z tytułem administratora.
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Ks. dr. Franciszek Barański, wik. par. Zbawiciela w W arsza
wie. Ks. Henryk Czapczyk, neoprezl)yter, wik. parafji Biała. 
Ks. Stanisław Niczyperowicz. wiik. par. Kamieńczyk Ks. Ste
fan Więckowski, wik. pair Sochaczew, prób. par. Kurdwanów. 
Ks. Władysław Rosłan, wik. par. Cygów. Ks. Władysław Ro- 
guski, prefekt, kapelanem zakłada dla chłopców przy ul. Że
laznej ;nir. 95. Ks. Wł. Szymański, wik. par. Serca Jezusowego 
w Warszawie, prób. par. Wawrzyszew.

Zwolnieni: Ks. Romuald Cichocki z obowiązków pro
boszcza parafji Kurzeszyń.

Rozporządzenia prawno-paiistwown.
W sprawie kwalifikacji zawodowych duchownych kato

lickich do nauczania religji w szkołach średnich ogólnokształ
cących i seminariach nauczycielskich państwowych i pry

watnych.
Pod do. 26 czerwca r. b. Nr. 11 1510;26 z do. 4 czerwca 

r. b. Ministerstwo W. R. i O. P. przysłało do Kurji co następuje:
Rozporządzeniem1 Ministra Wyznań Religijnych j Oświe

cenia Publicznego z dnia 10 grudnia 1925 r. (Dz. U. R. P. Nr. 
131, poz. 938 z dn. 31 grudnia 1925 r.) określone zostały, zgo
dnie z Konkordatem, kwalifikacje zawodowe do nauczania re- 
ligji katolickiej w szkołach średnich ogólnokształcących i se
minariach nauczycielskich państwowych i. prywatnych.

Równocześnie z dniem ogłoszenia tego rozporządzenia 
straciło moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego z 24 marca 1925 r. (Dz. 
U. R. P. Nr. 26 poz. 246).

Wobec tego Ministerstwo oznajmia, iż kapłanom katolic
kim nie będą wydawane osobne dyplomy na nauczycieli religji 
katolickiej w szkołach średnich lub seminariach nauczyciel
skich.

Przesłane przez Kuratorja do Ministerstwa dokumenty ks. 
prefektów celem wydania im dyplomów na nauczycieli re
ligji katolickiej w szkołach średnich lub seminariach, będą zwró
cone do Kuratorium. Do kompetencji właściwych Kuratorjów 
Okręgów Szkolnych należeć będzie odtąd stwierdzanie, czy 
duchowni nauczyciele religji katolickiej posiadają kwalifikacje 
zawodowe do nauczania religji w średnich szkołach ogólno -



Nr 7 -8 Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie 255

kształcących, seminariach nauczycielskich państwowych 
i prywatnych, określone w1 § 1 rozporządzenia z 10 grudnia 

1925 r.
Kuratoria wyznaczą księżom profektom szkól średnich 

ogólnokształcących i seminariów nauczycielskich posiadają
cym kwalifikacje określone rozporządzeniem z 10 grudnia 
1925 r. pobory od dnia 1 stycznia 1926 r. w myśl art. 31 ustawy 
z 9^X. 1923 (Dz. U. R. P. Nr. 116, poz. 929 t. j. takie, jakie 
otrzymują nauczyciele kwalifikowani, przyczem w aktach oso
bowych należy zaznaczyć, Iż dany ks. prefekt jest nauczycie
lem wyk w ailif iik o wan y m.

W  końcu Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego wyjaśnia, że rozporządzenie Ministra W. R. i O. P. 
z dnia 10 grudnia 1925 r. (Dz. U. R P. Cr. 151 poz. 938 z dnia 
31 grudnia 1825 r. oraz niniejszy okólnik, zgodnie z § 13 Kon
kordatu odnosi! się do księży katolickich wszystkich obrząd
ków : rzymskokatolickiego, greckokatolickiego, ormiańsko- 
kafoiiokiego.

- Kier. Min. (—) Mikułowski-Pomorski.

MINISTERSTWO
Wyznań Religijnych i Oświecenia 

Publicznego 
Nr. OR. 5929-26.

Sprawa nadsyłania pokwitowań 
z wypłat dotacji- emerytalnych.

Warszawa, d. 14 kwietnia 1926 r.

O K Ó L N I K

Do wszystkich Kurji Biskupich. Ministerstwo stwierdzi
ło, na podstawie otrzymanych pokwitowań list płatniczych na 
dotacje emarytalne, że normalne kwitowanie z odbioru należ
ności emerytalnych przez zainteresowanych na fetach płatni
czych stosowane jest zaledwie _w nielicznych wypadkach, na
tomiast przeważająca liczba księży emerytów kwituję odbiór 
emerytury zwykle na oddzielnych kartkach dołączonych do 
tychże list płatniczych.

Prócz tego stwierdzono, że za osoby wykazane w liście 
płatniczej kwitują dość często osoby inne, nie mające na to 
żadnego pełnomicnictwa.

Ministerstwo ipodaje do wiadomości, że w myśl obowią
zujących przepisów rachunkowo-kasowych w sprawie poru
szonej w niiniejszem okólniku należy zachowywać następujące 
postępowanie:

1. Własnoręczność podpisów księży emerytów na od~ 
dzielnych pokwitowaniach winna być każdorazowo stwierdzo
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na pieczęcią i podpisem urzędowej osoby Kanclerza Kurji, 
Dziekana, Proboszcza, bądź to przedstawiciela władzy admi
nistracyjnej I. instancji (Policja Państ., Wójt Gminy).

2. W  wypadkach zachodzącej konieczności kwitowania 
należności za odbiorcę przez osobę postronną (ślepota, paraliż, 
dłuższa choroba emeryta) — należy dołączyć do listy płatni
czej upoważnienie odbiorcy, podpis którego winien być 
stwierdzony w sposób jak zaznaczono w punkcie I.

3. Niewypłacona emerytura z powodu śmierci emery
towanego księdza, winna być bezzwłocznie wpłacona do naj
bliższej Kasy Skarbowej przy deklaracji płatniczej, w której 
należy zaznaczyć: „wpłacono na rachunek Ministerstwa W y
znań .Religijnych i Oświecenia Publicznego, tytułem wznowie
nia kredytu Dz. II... poz. jako niewypłacona z asygnacji z d.... 
Nr. zł. gr.... słowami:

Dane te znajdują się zawsze na liście płatniczej, otrzy
mane zaś pokwitowanie z Kasy Skarbowej winno być dołączo
ne do odnośnej listy płatniczej przyczem w rubryce „pokwi- 
•tawarnie“ należy zrobić właściwą adnotację.

Za /ministra (—) podpis nieczytelny.

D Z I A Ł  N I E U R Z Ę D O W Y .

0 Cm entarzach.
(C. d.).

Odmawia Kościół pogrzebu kościelnego:
1) nieochrzczonym, dla dzieci rodziców katolickich nieży

we urodzonych albo zmarłych przed otrzymaniem chrztu, wy
znacza się na cmentarzu osobne miejsce niepoświęcone; 
2) apostatom, heretykom, schyzmatykom, należącym noto
rycznie do masonów lub do innych sekt antykatolickich z te
go względu, że nie należą do grona Kościoła; 3) wyklętym 
imiennie lub interdyktowanym, gdyż zostali z Kościoła usunięci. 
4) rozmyślnym samobójcom, t. j. takim, którzy przy normal
nych fizycznych i umysłowych warunkach na skutek nieszczę
śliwych okoliczności, lub depresji sfery uczuciowej, pozbawiają 
się życia lub na skutek amerykańskiego pojedynku, jeżeli zaś 
jest chorobliwa podstawa, padaczka, histerja, hipochondrja, me
lancholia, wzmożona słabość umysłowa i nerwowa, dziwactwo
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charakteru, obrażenie systemu nerwowego, należy uważać za 
nierozmyślne; należy wierzyć co do takich chorób świadectwu 
poważnego lekarza, 5) zmarłym w pojedynku lub z ran w po
jedynku otrzymanych, 6) tym, którzy polecili zwłoki swe spalić. 
1) publicznym i znanym grzesznikom, jak lichwiarzom, rozbój
nikom, podpalaczom, niesprawiedliwie zatrzymującym dobra 
kościelne, umierającym w samym akcie grzechu śmiertelnego, 
lub trwającym w grzechu śmiertelnym do samej śmierci np. 
żyjącym w wiadomym konkubinacie, odrzucającym w ostatniej 
chwili przyjęcie sakramentów św. z nienawiści do Boga lub 
Kościoła; 8) tym, o których publicznie wiadomo, że na Wielka
noc nie przystępowali do spowiedzi i Komunji św., przez sze
reg lat, lecz jedynie na skutek dekretu właściwego Ordynar
iusza.

Wszystkim powyżej wyliczonym Kościół odmawia po
grzebu, o ile przed śmiercią nie okazali wobec ludzi oznak żalu 
i pokuty. Proboszcz pod tym względem nie może kierować się 
swojem widzimisiem, lecz winien ściśle stosować się do pra
wa; w razie zaś wątpliwości, proboszcz, nie interesanci, wi
nien zasięgnąć rady Ordynarjusza,o ile to możebne. sumiennie 
przedstawiając wszelkie okoliczności pro i contra, dodając i 
swoją opinję co do możliwych w danym wypadku następstw, 
jak np. wywołania zgorszenia lub nie. Gdyby nie można było 
skomunikować się z Ordynariuszem, poradzi się dziekana, 
a gdyby i to było niemożliwe zawsze ma stać po stronie nie- 
boszczyka, chyba że domaganoby się od proboszcza pogrzebu 
chrześcijańskiego dla zbezczeszczenia i pohańbienia Kościoła 
i wiary świętej; wówczas bowiem choćby użyto największych 
gróźb, proboszczowi ustąpić nie wolno.

Na cmentarzu mają być chowane ciała wiernych zmar
łych, na cmentarzu również chować należy członki amputowane. 
Officium na d. 3 sierpnia 1897 r. orzekło: „Członki amputowa
ne katolików, o ile możności należy pochować na miejscu po- 
święconem, a więc na cmentarzu; jeżeliby nie dało się wy
wieźć na cmentarz, należy upatrzeć jakieś miejsce w ogrodzie 
takowe poświęcić i na tern miejscu członki amputowane cho
wać; palić członków amputowanych nie wolno, gdyby lekarze 
to polecali czynić, siostry pracujące w szpitalach, sanitarjusz- 
ki, służba szpitalna winni udawać że to czynią, symulować 
spalenie, po cichu zaś chować do> ziemi według powyższych 
wskazówek.

§ 2. Zarząd cmentarzami.
Cmentarze podobnie jak kościół należą do majątku koś

cielnego, a majątkiem kościelnym w diecezji z prawa koś
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cielnego zarządza biskup według przepisów prawa, chyba że 
dany majątek kościelny posiada przywilej egzempcji.

Proboszczowie i rektorzy kościołów zarządzają kościo
łami i majątkami kościelnymi poszczególnymi, sobie przy no
minacji na stanowisko powierzonymi; przysięgą zwykle się 
zobowiązują do sumiennego administrowania majątku objęte
go inwentarzem, za całkowitość którego odpowiadają. Od 
XIII w. poczęto przybierać i osoby świeckie zdolne i uczciwe 
do pomocy w administrowaniu majątkui kościelnego (Sob. 
Yienneński 1310 r. wniesiony do Ciem. 2 Quia Contingit), 
jako też w prowadzeniu fabryki kościoła (Gfr. Pezzami, Co- 
dex S. R. Eccł. Can. 794). U nas w. Polsce prawo to, wkrótce 
po ogłoszeniu, zostało wprowadzone, albowiem mamy naj
dawniejszą wzmiankę o osobach świeckich w administrowa
niu majątku kościelnego w Statutach Krakowskich z r. 1320. 
Statuty arcyb. M. Trąby z r. 1420 nakazują ustanowić takich 
prowizorów przy każdym kościele. Prowizorów tych nazy
wanych u nas od wyrazu łacińskiego „Viir!cus“ \vytrykasa
mi. według przepisów Synodalnych (Synod arc. Mikołaja 
1 )zierzgowskiego w Łęczycy z r. 1556 w zbiorze arc. W ęży
ka) wybierał corocznie podczas Oktawy Bożego iNarodzenia 
rządca Kościoła z patronem j parafianami a przynajmniej ze 
starszymi z pomiędzy parafjan; wybierano dwóch lub trzech 
ludzi świeckich, roztropnych, dobrej sławy i wiary, uczci
wych, posiadaczy własności i między obywatelstwem powa
żanych. Głos rządcy Kościoła przy wyborach przeważał; sam 
jednak pleban nie mógł wyznaczyć prowizorów, ani: też ma
gistrat lub gmina lecz łącznie; gdy się nie mogli zgodzić bur
mistrz rozstrzygał; gdzie- zaniedbano wybrać, dziekan usta
nawiał. Bywało trzech, przynajmniej jeden ze szlachty a dwaj 
z mieszczan lub włościan posesjonatów. Wybrani składali 
przysięgę, że będą sumiennie administrowali, (Patrz Eucykl. 
Kość. Ks.Nowodw. t. 11 sir. 239 art. Kościół — prawo pro
wincjonalne).

Obowiązkiem ich było wraz z proboszczem zaradzać 
potrzebom Kościoła, a więc mieć starania o dostarczenie 
światła, o bieliznę kościelną, — czuwać nad całością zabudo
wań, strzedz własności kościelnej, — budowa i reparacja 
większa należała do kolatora, a do nich należało utrzymanie 
własności kościelnej w porządku; do nich należało zabiegać 
o potrzebne fundusze, czerpał; takowe już to z pokładnego, 
jużto z pogrzebów, jużto z innych prowentów kościelnych, 
jużto wreszcie z jałmużny czy też ofiar. Prowadzono' rachun
ki w dwóch książkach, jedna by tai u rządcy Kościoła a druga 
u prowizorów; sprawozdanie corocznie wobec starszych para
fian przedstawiali.
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Ostatni raz wzmiankę o wytrykusach mamy w Statu
tach chełmińskich z r. 1745; Była to instytucja kościelna. Zbie
giem czasu wskutek klęsk narodowych Kościoły i zabudowa
nia kościelne w wielu miastach poszły w ruinę, kolatorowie 
podupadli, pomnożyła się liczba posesjonatów, zmieniły się 
warunki polityczne i prawne, przeto rząd ówczesny w Kon
gresówce obowiązek utrzymywania w całości] kościołów, za
budowań, cmentarzy lub'wznoszenia nowych włożył na ogół 
parafian; przyznał Kościołowi własność funduszów i 'zabudo
wań, ale majątek kościelny poddał pod opiekę i nadzór Ko
misji Wyzn. Religijnych 1 Oświecenia Publ. (ant. 29 Postano
wienia Król. z d. 6;18 marca 1817) i dał władze tejże Komisji 
pociągania do reparacji lub stawiania nowych tych, którzy są 
4o tego obowiązani (art. 30), a bezpośredni nadzór nad za
budowaniami j nad funduszami oddał dozorom kościelnym je
dnocześnie drugim ukazem z tejże daty i roku do życia po
wołanym.

Na dozory włożono obowiązek i prawo przyznawania 
konieczności naprawy kościelnych zabudowań, obliczenia i 
rozłożenia potrzebnych wydatków na naprawę istniejących 
lub na wzniesienie nowych zabudowań; spisywania inwenia,- 
rza majątku kościelnego po śmierci proboszcza j przy wpro
wadzeniu n owonaznaczouego proboszcza,. Instytucja ta zale
żała wprost od władzy świeckiej, a ubocznie od władzy du
chownej; władza duchowna nie mogła wystąpić wprost do 
dozoru w razie zaniedbywania się dozorów lub popełniania 
niedokładności, lecz do pośrednictwa władz administracyj
nych państwowych (lustr, o budowie, resturacji kościołów 
z d. 5d7 marca 1863 r. § 48, 49, 50). Dozory była to  instytucja 
państwowa.

Dozory parafialne składały isiię z członków wyznaczo
nych przez prawo: kolatora i dziekana i z trzech członków 
z wyboru z pomiędzy właścicieli nieruchomości w parafii na 
lat sześć. Wiele z przepisów było słusznych i dziś ■mających 
rację zastosowania, ale wydawane rozmaite wyjaśnienia i in
strukcje coraz więcej krępowały Kościół i odsuwały przed
stawiciela Kościoła od zarządu majątkiem' kościelnym. Ukaz 
z 1823/4 roku z dozorów parafialnych usunął proboszcza, wła
ściwego i jedynego zarządcę majątku kościelnego według 
prawa kanonicznego, na jego miejsce wprowadził wprawdzie 
dziekana, ależ było rzeczą uciążliwą i prawie niemożliwą, 
aby dziekan uczestniczył we wszystkich posiedzeniach 
wszystkich w dekanacie pa raf j i i zajmował się sprawami 
wszystkich kościołów. Rząd wynosił i popierał dozory, dozo
rom powierzał zarząd majątku kościelnego, tak np. nie pro
boszcz, nie dziekan nawet ale dozór zawierał i podpisywał
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wszelkie Urnowy z majstrami, § 136 Przepisów o grzebaniu 
z 1846 r. wyraźnie przyznaje dozorom kościelnym całkowity 
zarząd cmentarzem, jednocześnie jednak pozostawia przy pro
boszczu pobieranie pok ładnego i wydawanie pozwolenia na 
pochowanie zmarłych. Protegowali i em dozorów rząd rosyjski 
rozzuchwalał dozory tak, że te uważały się za samodzielne 
instytucje wyższe ponad proboszcza, doszło w wielu miej
scach do tego, że dozory parafialne zamiast z założenia swego 
stać się radą i pomocą proboszczowi w zarządzie materialnego 
majątku kościelnego .stawały się ciężarem i przeszkodą. (Zob. 
X. Dębiński, Dozory parafialne wyd. 2-gie, Wiad. Arch. 1921 
sir. 9—14 art. o majątku kościelnym i dozorach).

Konkordat zawarty w 1925 r. między St. Apostolską i 
Rzeczypospolitą Polską przywrócił Kościołowi Rz.-katolic
ki emu jego naturalne prawo posiadania i bezpośrednio! zarzą
dzania swojeni,; sprawami i swoim majątkiem, do którego na
leżą cmentarze, zapewnił Kościołowi rz.-kat. wykonywanie 
jego władzy duchownej i jego jurysdykcji kościelnej. Konkor
dat, jak wyżej powiedzieliśmy, przyznał Kościołowi prawo 
posiadania i rządzenia cmentarzami i zapewnił nienaruszal
ność takowych (art. 17 i 6). Prezes ministrów okólnikiem z do. 
26 sierpnia 1925 r. uchylił przepisy prawne sprzeczne z kon
kordatem— (Patrz Wiadom. Arch. paźdz. (n. 10) 1925 r.), mię
dzy tymi uchylono -całą ustawę obcych wyznań, w której za
wierały się przepisy dotyczące dozorów parafialnych. Obec
nie dozory parafialne, jako instytucja państwowa, w całej swej 
rozciągłości nie istnieją. (Nadmienić jednak trzeba, że Okólni
kiem p. Prezesa Ministrów nie są objęte wszystkie przepisy 
administracyjne władz rosyjskich, dotyczące zarządu mająt
kiem kościelnych. Szczegóły podane w Wiad. Arch. 1925 r. 
m. październik nr. 10).

Prawo kanoniczne, które obecnie jest normą działania 
w sprawach dotyczących Kościoła, majątku kościelnego, 
cmentarza, instytucji! kościelnych, — wkłada na przełożonych 
kościołow obowiązek administrowania majątkiem kościelnym.

Prawo kanoniczne zezwala powołać dwie lub więcej 
osób bądź duchownych, bądź świeckich na tai trzy do udziału 
w administrowaniu majątkiem kościelnym; (kan. 1182: nasi., 
kan. 1521 i nasi.), powołuje je Ordynariusz lub jego delegat 
(kan. 1183), sposób powołania tych osób zależy od określenia 
Ordynariusza; powołane osoby wraz z proboszczem i pod 
jego przewodnictwem stanowią radę parafialną;—a więc słu
żą radą, decyduje zaś władza duchowna, od której wT zupeł
ności zależą.

Kodeks prawa kanonicznego określa zakres działalności 
rad parafialnych, zleca im administrowanie samego tylko ma
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ją*tku materialnego, wyklucza zaś z pod ich kompetencji spra
wy czysto duchowne i sprawy dotyczące wewnętrznego urzą
dzenia Kościoła; te sprawy przekazuje wyłącznie przełożo
nym kościołów-—-proboszczom, rektorom, misjonarzom. Spra
wy, zależne w zupełności od proboszcza są następujące: 1) 
fundusz kościelny z ofiar i kwest („tacka“) potrzebny ma bie
żące wydatki, związane z utrzymaniem Kościoła i(kan. 1182 
§ 2 i § 3); 2) porządek nabożeństw; 3) czas i sposób dzwonie
nia; 4) sposób odbywania kwest, ogłoszeń, ozdoby Kościoła; 
5) rozlokowanie w Kościele ołtarzy, kratki, ambony, organu, 
siedzeń, ławek, skarbonek, śpiewaków i tego wszystkiego, co 
się łączy z kultem religijnym; 6) forma naczyń świętych i 
świeckich służących do kultu liuib ozdoby świątyni i zakrystii; 
7) prowadzenie ksiąg parafialnych, dokumentów, archiwum 
parafialne (kara. 1184); 8) zakrystian, śpiewacy, organista, mi
nistranci, dzwonnik, grabarze i inna służba kościelna; pro
boszcz w imieniu Ordynariusza przyjmuje ich, uwalnia i nimi 
dysponuje według zasad przyjętych lub przepisanych w diece
zji1 (kam. 1185).

(C. d. n.). Ks. dr. F. Puchalski.

W  spraw ie nauki religji w  szk o ła c h  
w iejskich.

Z wielką pociechą patrzy się na to, że wre i kipi praca 
w kierunku nauczania religji w szkołach. Powstają coraz lep
sze podręczniki i prace metodyczne, księża prefekci, zrze
szeni między sobą, odbywają wspólne konferencje głównie, 
przypuszczam w tym celu, aby omawiać najlepsze metody 
nauczania. Praca wre j kipi, ale niestety, tylko dla pewnego 
odłamu dziatwy, za to olbrzymia większość dzieci innej ka
tegorii jest bardzo upośledzona. Mając stale na myśli szkoły 
powszechne, dziatwą'uprzywilejowaną nazywam dzieci miej
skie, zaś tą upośledzoną — to dzieci wiejskie.

Trzeba jasno i wyraźnie zaznaczyć objaw, że zachodzi 
olbrzymia różnica między rozwojem^ umysłowym, a raczej 
między zdolnością przyswajania sobie podawanych wiado*- 
mości przez dzieci wychowane od szeregu pokoleń w mia
stach i na wsi. iNa tę różnicę masło kito zwraca # uwagę, 
a jeszcze mniej takich, co ją należycie doceniają a Uczą się 
z nią, a jednak ona w całej swej wielkości wraz ze swerni 
skutkam; niezaprzeczenie jest i trwać będzie jeszcze długo'.
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Dla wiejskiej więc dziatwy powinny być czynione wszelkie 
możliwe udogodnienia i na nią powinna być zwrócona bacz
niejsza uwaga, a dzieje się akura.t naodwrót.

1- O). Ogólnie nauczanie pirawd wiary dziatwy wiejskiej 
pozostaje w ręku nauczyciela świeckiego. Nie rozwodząc się 
długo .nad tem tematem, krótko zaznaczę, że my wiejscy pro
boszczowie dobrze wiemy, jak te osoby w olbrzymiej więk
szości są niepowołane do tego zadania. Missiio canonica sama 
przez się jeszcze nie daje nauczycielowi Oce) ani przekonań 
religijnych, anj wiary, ani gorliwości o dobro dusz dziecię
cych. Nauczanie religji więc w  szkołach wiejskich pozostaje 
w rękach nauczycielstwa świeckiego1, bo inaczej niestety, 
być nie może. Właściwym nauczycielem jest proboszcz, ale 
ten proboszcz pomimo najlepszych swych chęci, pomimo' naj
gorętszych orędzi pasterskich, absolutnie nie może systema
tycznie i stale uczyć w szkole nawet miejscowej. Przy roz
licznych obowiązkach pasterskich, koncentrujących się prze
ważnie w godzinach przedpołudniowych, w których i szkoła 
głównie jest czynna, należyte obsłużenie dziatwy szkolnej 
jest prawie wykluczone. Nie każdy to chce zrozumieć, ale nie 
zrozumie tylko ten, kto proboszczem na wsi nigdy nie był. 
Możliwem to jest na jakiejś maleńkiej parafijce i to tylko 
w szkole miejscowej, i to tylko dzięki wielkiemu zaparciu się 
a nawet, powiem, uporowi w tymi kierunku ze strony pro
boszcza. Przypuśćmy nawet (ale tylko przypuśćmy, bo to 
w  rzeczywistości niemożliwe), że we wszystkich miejsco
wych szkołach proboszczowie sami uczą, to i tak uwzględ
niona będzie szkoła jedna, jedna na kilka czy kilkanaście 
w) parafji, a ireszta — ma opiece nuczycielstwa. Co się zaś 
tyczy owego zalecanego nam odwiedzania co pewien czas 
szkół dalszych-, to owo nawiedzanie, chcąc określić dokładnie, 
musielibyśmy nazwać tylko „zawracaniem głowyC 1 oto 
pierwszy dowód upośledzenia dziatwy wiejskiej, bo w tym 
czasie szkoły po miastach mają zawodowych prefektów lub 
wykwalifikowanych (e) katechetów (tki).

2- 0 . Drugim dowodem upośledzenia to brak odpowied
niego podręcznika. iJest dużo i powstaje coraz więcej pod
ręczników do. nauki reilliigjil, ale proszę mi wskazać choć je
den, któryby rzeczywiście był napisany specjalnie dla dzia
tw y wiejskiej, to znaczy, któryby W całej rozciągłości 
uwzględniał słabą, od dziatwy miejskiej słabszą umysłowość 
dzieci wiejskich. Prawda, są mniej lub więcej dobre pogadan
ki religijne, ale mówię o podręczniku, nie o książce z poga
dankami, o podręczniku, któryby dawał krótki, ale dostatecz
ny i w przystępnej formie podany całokształt nauki religji*



Nr. 7—8 Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie. 263

Interesuję się tą sprawą mocno a dotąd takiego podręcznika 
me znalazłem. Owszem, są, ale tylko zatytułowane, że dla 
dzieci wiejskich; w rzeczywistości ani: układem, ani metodą, 
ani zwłaszcza stylem nie odpowiadają potrzebom dzieci wiej
skich. _A te same podręczniki mogą być mniej lub więcej odpo
wiednie dla dzieci miejskich. To więc drugi dowód upośle
dzenia dziatwy wiejskiej:.

Chcąc bodaj w części naprawić tę krzywdę, trzeba stwo
rzyć odpowiedni podręcznik religji specjalnie dla dzieci wiej
skich, obejmujący1 krótki, ale dostateczny i w formie popular
nej podany całokształt nauki religji. To sprawa konieczna, 
i uważam ją za tak pilną, że nazywani ją sprawą! palącą.

Przedewszystkiem, trzeba jasno postawić zasadę, że 
dziecko Wiejskie, aby się czegoś nauczyć mogło, nie może 
obejść się bez podręcznika. Dziecko wiejskie z konieczności 
musi operować więcej pamięcią, jak wyobraźnią, bo jej nie 
ma wcale, albo bardzo mało (mam na myśli ogół dzieci, a nie 
poszczególne jednostki), a o rozumowaniu —- niema co mó
wić. Trzeba więc wybrać rzeczy najpotrzebniejsze, napisać 
mu je w podręczniku w sposób najbardziej dla niego dostęp
ny i nauczyć go tego na pamięć..Na razie może dziecko i tego 
nie zrozumie, na to już rady niema, ale umieć będzie, a później 
może to zrozumie lepiej np. przy słuchaniitu nauk i kazań w ko
ściele. Może nawet kiedyś w dorosłym wiekui weźmie ten pod
ręcznik do ręki, przeczyta to, co się kiedyś uczyło i nauczyło 
na pamięć i bardzo- możliwe, że wtedy zrozumie, ale do tego 
ten podręcznik musi być wydrukowany. Zwracam tak wielką 
uwagę na pamięciowe wyuczenie się, bo wiem z praktyki, że 
najlepszy, choćby najdoskonalszy wykład przepada na mar
ne, jeśli, się dzieci nie nauczą czegoś na pamięć. Proszę nie 
myśleć, że nawołuję do zaniechania tłumaczenia tematu, po- 
godanek, przykładów, wyjaśnień i  t. d. ale tyleż, a może 
więcej wagi u dzieci wiejskich kładę na część lekcji zwanej 
utrwaleniem w pamięci przez pytania i odpowiedzi. Często 
katecheta przekonany jest, że ślicznie! mówi, ma mocne prze
konanie, że dzieci: wszystko dokładnie zrozumiały, ale to tyl
ko złudzenie młodego katechety, bo niechno spróbuje zapy
tać o coś z tego1, co tak pięknie wykładał, przekona się z bó
lem, że dzieci: nie umieją nic, a najczęściej i nic rozumieją ni-c. 
Dzieci wiejskie myślą powoli, nie są zdolne_ podążyć myślą 
za wykładem, trzeba im mówić mało, ale kilka razy to po
wtórzyć. Gdyby można było ten sam wykład powtarzać przez 
kilka lekcji z rzędu, miożeiby można doczekać się skutku po
myślnego i bez podręcznika, ale na to czasu niema ii skutek 
byłby tylko na krótki czas. Pamięciowe wyuczenie się wia
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domo-ści koniecznych ij, częste ich powtarzanie stanowić bę
dzie dla dziecka wiejslkiego1 to, czerni jest szkielet dla ciała 
ludzkiego- Dużo ciała przez chorobę można stracić, ale można 
go- z powrotem nabyć, bo ma na czerni; się osadziić, skoro jest 
szkielet, to też i dziecko- wiejskie może -dużo- zapomnieć ze 
spraw wiary, ale gdy ma podstawowy szkielet pamięciowo 
zdobytych, prawie^ machinalnie wybiegających mu z ust 
twierdzeń ij określeń, łatwiej data ocaisi-oine przypomni sobie 
i1 zrozumie prawdy wiary. Muszą więc na razie wyuczyć się 
na pamięć, choćby chwilowo-, jeśli nie można inaczej, bez na
leżytego zrozumienia, a właściwe zrozumienie musi być od
łożone na -czas dalszy. Słowem, systematyczny,' krótki, jasny 
podręcznik! Brak podręcznika, zdawałoby się, mo-żnaiby za
stąpić uczeń jem pamięciowych rzeczy przez, -chóralne powta
rzanie, jak to isię dzieje z dziećmi najmniejsz-emi, uieumieją- 
■cemi jeszcze czytać, ale tymi systemem mało można się po
sługiwać, b-o niema na to -czasu i nie osiągał się celu. Taki 
-chór zwykle prowadzi kilkoro najzdolniejszych, a reszta mic 
nie korzysta. Musi _ więc dziecko nauczyć isię samo w) domu, 
ale do -tego- musi mieć podręcznik. A wreszcie znajomość rze
czy pamięciowych jest przecie miarą wrażenia, ile dzieci 
umieją. Jak wizytator lub biskup wizytujący przekonywa się 
co) dzie-cji umieją? Zadaje pytania, i na podstawie otrzyma
nych odpowiedzi wyrokuje. Na nic nie przyda się tłoinacze- 
nię, że dzieci na pytania odpowiadać nie umieją, ale rozu
mieją wszystko dobrze.

Dowodzenia moje, jeśli: je czytać -będą fachowi przygoto
wani umiwersytetamji do .swego- zawiodu prefekci-, mogą wy
wołać krytykę. Zaznaczam, że ciągle tu mówię O'dzieciach 
wiejskich, które znam dobrze i tego, -co piszę, nauczyłem się 
z tej wielkiej księgi, co- się nazywa, „życie wśród ludu na 
wsi“.

Podręcznik, o którym mó-wię, poniekąd ratowałby sytu
ację w1 tych -szkołach, gdzie uczy nauczyciel i(ka) świecki (a). 
Ile to- czasem trzeba pracy, aby należycie przygotować się do 
lekcji wl szkole. -Pomimo lat praktyki trzeba zajrzeć do paru 
lub kilku książek, przemyśleć materiał ii t. d., któż z nauczy
cieli; świeckich zechce zadawać sobie tyle trudu. Gdyby zaś 
był dobry podręcznik, to wystarczyłaby tylko- sumienność ze 
strony nauczyciela w przerobieniu materjału. Dziś ta sumien
ność, jeżeli się zdarzy, często lidzie na marne, jeżeli -dzieci 
uczą się z podręcznika dla siebie nie przystosowanego. Taki 
podręcznik, zalecany przez odpowiednie władze i powszech
nie w życie wprowadzony ujednostajniłby naukę. Dzisiaj 
dzieci, choćby pilnie uczone i uczące się, ale z różnych pod
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ręczników, o tej samej prawdzie różne mają pojęcia i różne 
swe wiadomości wyrażają. Wreszcie obecny program każe 
w  tym samym noku uczyć fl! historii, i  katechizmu, i liturgiki 
i  pieśni, czyli dziecko musiałoby jednocześnie posiadać parę 
lub kilka podręczników, co jest drogie 1 niepraktyczne tak 
dla dziecka, jak i dla nauczyciela. Więc potrzebny podręcznik. 
Takie już są, ale nie dla: dzieci wiejskich.

Żeby stworzyć taki podręcznik, trzeba zachować dwa 
najważniejsze warunki::

1) trzeba poddać rewizji: obowiązujący dziś w szkołach 
powszechnych program nauki religji. Zatwierdzony on jest 
na zjeździe Biskupów i wydany przez ministerstwo, ale jest 
nieodpowiedni', bo za obszerny i! za poważny.

Nie wiem, jak sobie z nim radzą księża prefekci w mia
stach. Go do mnie, będąc zmuszonymi liczyć się z małą inte
ligencją dzieci wiejskich — nigdy nic jestem w możności po
dążyć za programem. Druga słaba strona — to jego zbytnia 
powaga, czyli zbyt wczesne podawanie dzieciom wiadomości, 
których pojąć nie mogą. Często, wymagając od dzieci zrozu
mienia pewnego -tematu,_ zwracam się pamięcią do odpowied
nich własnych lat dziecięcych a. zapytuję siebie, czy ja będąc 
w wi'eku moich słuchaczów, zrozumiałem to, czego od nich 
dziś wymagam. Najczęściej muszę sobie odpowiedzieć, że nie, 
a byłem dzieckiem, wychowanem w środowisku inteligen- 
tnem i kulturalnem, cóż więc mówić o dzieciach wiejskich. 
Powiem1 więcej, wiele bardzo prawd '(pomijając tajemnice 
wiary) zrozumiałem dopiero, ucząc się -teologii- w seminar- 
jum, a program wymaga tego od małych dzieci. Ogólnie 
grzeszymy brakiem umiejętności przystosowania się do po
ziomu umysłowego naszych słuchaczy, i zapominamy, że to, 
co nam się wydaje wiadomością prostą, jasną i elementar
ną — dla naszych uczniów bardzo- często jest czemś niemo- 
żlliwem do objęcia ich słabym- rozumem, a grzech ten jest 
jeszcze cięższym u autorów podręczników, bo piszą rzeczy 
zbyt mądre i trudne, -lub w sposób za mądry 1. nieprzystępny 
dla małych dzieci, używając często wyrażeń, których dziec
ko, zwłaszcza wiejskie, nie rozumie.

Kilkanaście lat _ uczę dzieci, czy to przygotowując do 
pierwszej spowiedzi, czy też -(w ostatnich latach) systema
tycznie w szkole wiejskiej. Mam z tej pracy każdoroczne no
tatki, lub pamiętam jak uczyłem. I oto z każdym rokiem mu
szę obcinać materjał, -oraz uproszczać, popularyzować nau
czanie. Dawniej trzymałem islię raczej: podręczników, -dziś 
własna praktyka -nauczyła mnie tego, że często nie śmiałbym
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wymagać od uczniów tego, co dawniej, ani też wykładać 
w taki mądry sposób, jak to czyniłem kiedyś.

Wracając do myśli rewizji programu trzeba zredukować, 
obniżyć, oraz skrócić materjał programu dzisiejszego. Wtedy 
dzieci wiejskie spectatis spectandis zdołają go przetrawić, 
a dzieci miejskie też nic nie istracą, bo wiadomości im) star
czy,- a w razie wcześniejszego przejścia kursu, resztę czasu 
można wypełnić powtarzaniem lekcji trudniejszych,

2°) Drugi warunek stworzenie dobrego podręcznika dla 
dzieci wiejskich, jeszcze ważniejszy, aniżeli pierwszy — to 
dobry wybór autorów. To dzieło mile jednego człowieka, musi 
to być praca zbiorowa, ale wśród tego Collegium bezwarun
kowo rnuisi być choć jeden doświadczony proboszcz wiejski, 
i  nie! dość tego, że tętni ktoś był; albo jest proboszczem na wisi, 
ale wymagam od niego stanowczo, żeby osobiście, systema
tycznie, i z mocnem zainteresowaniem się tą sprawą nauczał 
nie dorywczo, lecz stale choć parę lat w dzisiejszej wiejskiej 
szkole powszechnej. To condiiitio sine qua non. Inny do tego 
niech siię nie bierze, bo nie stworzy podręcznika rzeczywście 
dla dzieci wiejskich.

Oprócz nieodzownego udziału Wyżej określonego probo
szcza wiejskiego koniecznym jest udział paru lub kilku doś
wiadczonych, zawodowych prefektów, pedagogów szkół 
powszechnych miejskich. Zaznaczam, że takiemu zespołowi 
ludzi powołanych chętnie służyć mogę radami, pomocą 
i wskazówkami, nabytemii! własną swoją praktyką.

(Biskupi nasi słusznie w swych orędziach zalecają nam 
gorliwe spełnianie obowiązku nauczania dzieci, a ja do Nich 
podnoszę głos: Sprawcie, Najdostojniejsi Pasterze to, żeby 
dzieci wiejskie miały dobry, jasny, całkowity i dla dzieci 
wiejskich odpowiednio napisany podręcznik religji. Sprawcie 
to wielkie dzieło, rozwiążciile tę palącą sprawię.

Głuchów, 10. 7. 26.
Ks. WcNiemyski.
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W  spraw ie b u d o w y dom u dla X X .  
E m e r y tó w .

Projekt nowego domu dla XX. Emerytów w Warszawie.

Odezwa Zarządu Tow. oszczędności 
i pomocy dla Duchowieństwa! Rz. Katol. 
Archid i'ec ezji Wa r s z a w s ki e j.

Do
P. T. Duchowieństwa Archidiecezji Warszawskiej.
Siedem lat temu, dzięki łaskawości! Jego Eminencji Naj

dostojniejszego Arcypasterza, powstał dom dla XX. Emerytów 
w dawnych zabudowaniach parafialnych przy starym kościele 
M. B. Loretańskiej na Pradze.

Dając te zabudowania, Jego Eminencji nie przestawał 
zachęcać nas, żebyśmy myśleli o budowie specjalnego domu, 
któryby odpowiadał wszystkim wymaganiom, steranych wie
kiem kapłanów.

Życzenie Jego Eminencji Najdostojniejszego Arcypaste- 
rza } pragnienie całych rzesz kapłanów staje się czynem.

Oto Zarząd Tow. Oszcz. i Pomocy dla Duchowieństwa 
ufny w pomoc Bożą i życzliwe, a skuteczne poparcie całego 
P. T. Duchowieństwa Archidiecezji przystąpił w dniu 14 sier
pnia do kopania fundamentów pod nowy gmach dla XX. Eme
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rytów, 'który stanie na ter en e ogrodu, przy dzisiejszym starym 
domu XX. Emerytów na Pradze.

Dom- ten według planów, sporządzonych przez p. Dyr. 
K- Jakimowicza będzie dwupiętrowy, frontem zwrócony do 
ul. Ratuszowej. Będzie posiadał dwanaście mieszkań dla księ
ży emerytów, a każde mieszkanie składać się będzie z dwóch 
pokojl, z przedpokoju i wygódki:; oprócz tego osobna będzie 
kaplica, salsa rekreacyjna, jadalnia, meszkanie rektora, sióstr 
i  dla służby. r

J D O /i  K S / ą Ź ^ r  E /J £ Q Z * T d v r  M r-W A JZ S Z A W Z r.
i ? z v r  r  .

Plan domu Księży Emerytów.

Zarząd gotówki nie posiada i tytko liczy na ofiarność
P. T. Duchowieństwa; w miarę napływania ofiar będą postę- 
powyły roboty.

Zwracamy się tedy, spełniając nasz obowiązek, z uprzej
ma prośbą do P. T. Księży o łaskawe poparcie naszych poczy
nań -i jaknajhojiiicjsze składanie pieniędzy na budowę naiszego 
Domu emerytów.

Ghodzlii to rzecz doniosłą dla przyszłych pokoleń 
kapłańskich. Podejmujemy rzecz, zdawaćby się mogło nad 
siły, ale my musimy sobie zapewnić dach nad głową w naszej
starości; musimy być spokoju i ot naszą szairą godzinę, choć 
byśmy nawet nie potrzebowali korzystać z gościnności: tego 
domu.

Będ zjemy się starać, żeby nowy Dom XX. Emerytów 
był godny naszej stolicy, a chlubą Archidiecezji.
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Bis dat qui cito dat!
W imię Bożę i pod opieką! .Matki Bożej rozpoczynamy-

X. Z. Choromański.
prezes

X. M. Kossakowski
Sekretarz

W arszawa 15 sierpnia 1926 ir.

P. S. Ofiary przyjmują: Ks. Dr. Z. Choromański — uk 
Miodowa 17, Kurja; Ks. Rektor A. Haze — Dom XX. Emery
tów, uk Ratuszową P rag a ; Ks: 'Skarbnik E. Czajkowski — ul.
Że'lazina)4, Szpital Dzieciątka Jezus.

P ie r w s z y  Ogólnopolski Z ja z d  katolicki 
w  W a rs za w ie .

Polacy - Katolicy!
W  ponurym momencie zachwiania’ się podstaw życia 

społecznego', Polska Katolicka, zapatrzona w nieśmiertelne 
Wzory Kordeckich, wychodzi J podejmuje wielkie wołanie 
o ratownictwo' dla. ducha, czlowcka i ziemi!

Polska Katolicka mai przed sobą tylko jedną drogę: idei 
Chrystusowej, będącej kamieniem węgielnymi nietyiko- odro
dzenia moralnego, ale źródłem siły 1 spoistości milionowej: ro
dziny katolickiej. Polska musi; być Chrystusowa, musi być 
Boża i  Katolicka! Żądaniom tym, wypływającym z tysiąc
letniej przynależności: do kultury katolickiej, da wyraz P ierw 
szy ogólnopolski Zjazd Katolicki, jaki odbędzie isię 28,# 29 i  30 
sierpnia r. b. w Warszawę. Zjazd ten musi się stać widomym 
łącznikiem polskości z katolicyzmem, mnisi dać potężny wyraz 
woli społeczności katolickiej, musi zgromadzić Polskę od 
Wschodu do Zachodu!

Komtet główny, łącząc uroczystość Zjazdu z 200-1 e to i ą 
rocznicą kanonizacji św. Stanisława Kostki, wychodzi w tych 
trzydniowych uroczystościach w stolicy Rzeczypospolitej 
z hasłem: ,.przez Ducha Bożego — do szczęśliwości człowie
ka W odrodzonej Ojczyźnie.

Komitet Główny Zjazdu Katolickiego w Warszawie.
Komitety Diecezjalne Rzeczypospolitej Polskiej.
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K R O N I K A

Czynności Jego Eminencji Arcypasterza. Dnia 22Nl o g.
P. p. J. Em. z okazji trzynastej rocznicy siwej konsekracji 
przyjmował życzenia od duchowieństwa i wiernych.

Dnia 16̂  VI o g. 31/* J. Em. złożył rewizytę p.. Laroche, 
amb a s ador o w i francusk i emu.
29/Vl o g. 11 J. Em. odprawił w Katedrze św. Jana uroczystą 
siuimę.

4/VII o g 8 J. Em. odprawi! z racji zjazdu Sodalicjj 'Ma
riańskiej w kościieile $Ś. W izytek Mszę ś'w. i wygłosi! tam 
przemówiene. Tegoż dnia o g. 12?I* J. .Em. był na, akademii 
w’ Ratuszu z racji 150 letniej, rocznicy niepodległości Stanów 
Zjednoczonych.

6/VII po poł. J. Em. wyjechał na wypoczynek waka
cyjny.

2/VII o* g. 1 p. p. J. Em. powrócił do Warszawy z wypo
czynku wakacyjnego.

4/VIII o g. 11 J. Eminencji złożył osobiście wizytę p. Suj
kowski, minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego, 
któremu dnia następnego J. Em. Arcy pasterz złożył rewizytę!*

9/YIII J. Em. odwiedził w towarzystwie J. Em. ks: B-pa 
Galla wychowańców seminarium duchownego warszawskie
go, przebywających na wywczasach letnich w Skolimowie.

10/VIII o g. 31/-' złożył Jego Eminencji Arcy pasterzowi 
wizytę prawosławny metropoiliita z Korfu Plontiloimonos. J. Em. 
Arcypasterz rozmawiał z gościem o konieczności zjednocze
nia kościołów.

Wizyta kanoniczna. W dniu 2 sierpnia r. b. Eksc. Bi
skup Gaili, Sufragan warszawski, dokonał wizytacji pasterskiej 
w parafii Jabłonna*. J. Eksc. towarzyszyli księża prałaclii: Kło
potowski i Posfcrobko.

J. Eksc. Ks. Biskup w dalszym _ ciągu dokona szere
gu wizytacji pasterskich, które odbędą się w następującym po
rządku: dnia 21 sierpnia_— Dęby Wielkie, 22 — Glinianka, 
29 — Józefów, 4 września — Łomna i Leoncin, 5 — Kazuń, 
6 — powrót do W arszawy.

Wyjazd J. E. Ks. Nuncjusza. Dnia 11 lipca po poł. wyje
chał z W arszawy do Rzymu J. Er Nuncjusz Apostolski Lauri.

Tablica pamiątkowa. Parafianie kościoła św. Aleksandra, 
z proboszczem ks. infułatem iBrzeziewiczern na czele, ufundo
wali tablicę pamiątkową na domu parafialnym przy ul. Ksią
żęcej 21, w którym mieszkał obecny Ojciec święty, Pius XI, 
jako pierwszy nuncjusz papieski w Polsce odrodzonej.

Tablicę, wykutą według projektu Piusa Welońskiego 
z czerwonego granitu i  ujętą w stylową ramę bronzową, wień
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czy 'tjara z kluczami Piotrowem:}, i herb Papieża, również 
z brozu odlany.

Zjazd misyjny. Dnia 25 i 26 czerwca r.b. odbył silę w W ar
szawie w  ,,TheologicumĘ‘ przy ul. Trauguta, zjazd misyjny dy
rektorów związków misyjnych, oraz delegatów, konkregacji, 
katoil. polskich, celem zapoznania, się z wynikami dotychczaso
wej pracy apostolskiej, oraz opracowania planu dalszej akcji. 
Na zjazd przybyli przedstawiciele 12 zakonów misyjnych 
i zwiążk. misyjnych 20 djecezyj polskich. Obradom przewod
niczył J. E. ks. biskup ptocklii, Nowowiejski] Zjazd zorganizo
wał ks. Dr. Zygmunt Kozubski, prof. Uniwersytetu.

Referat o znaczeniu misji w życiu Kościoła i państwa 
wygłosił J E. Biskup Okoniewski z Pelplina.

Następnie przedstawcięle zgromadzeń zakonnych odczy
tali sprawozdania z pracy misyjnej wśród pogan. Referowali: 
0 0 .  Jezbici, Misjonarze, Oblaci (Kanada), Pallotyni (Afryka), 
Bernardyni (Chliiny). Pierwsze miejsce pod względem liczeb
ności zajmują Jezuici, którzy rozpoczęli działalność misyjną 
w roku 1540 w Chinach i Afryce. Posiadają 3500 misjonarzy; 
co siódmy Jezuita udaje się na misje. W  r. 1925 posiadali 44 
okręgi, 10 kolonii dla trędowatych 41 szpitali, 8 uniwersyte
tów, 47 gimnazjów, 368 niższych szkół, półtora mil jon a w y
chowanków, w tern 800 seminarzystów tubylców. Najliczniej 
reprezentowani byli w Mozambiku, OO. Misjonarze rozwijają 
iswą działalność od roku 1612 w Azji, Afryce i Ameryce.

■Szczególnie wiele zdziałało „Tow. Dziecięctwa", które 
uratowało 26 miliomów dzieci, zwłaszcza w Chinach, gdzie 
olbrzymi ich procent ginie wskutek nędzy j braku opieki. Mi
sjonarze posiadają 12 tys, szkół i 12 samodzielnych misyj.

W dniu 26 b. m. o godz. 4. O. W. Plątkiewicz T. J, rektor 
domu misyjnego, wygłosił referat: „Misja polska w Alberty
nie". Wieczorem o: godz. 8 odbyła się uroczysta Akademja mi
syjna którą zaszczycił swą obecnością J. Em. Ks. Kardynał 
Rakowski, J. E. Ks. Arcybiskup Ropp, J. E. Biskup Nowowiej
ski, prezes gener. Zw. misyjnego kleru. Sala była wypełniona 
po brzegi publicznością, oo najwymowniej świadczyło o zain
teresowaniu się ideą misyjną szerokiej publiczności. Akademję 
zagaił J. E. Biskup płocki, Nowowiejski, poczerni chór Lutni, 
szkoła orgamiistów i  chór sodalicji akademiczek wykonali sze
reg utworów religijnych.

Konsekracja K-łą w Bednarach z. Łowickiej. Na różnych 
polach leczy się dotkliwie rany, które kraj nasz poniósł w do
bie obecnej. We wsi, Bednary (ziemi Łowickiej) odbyła się 
podniosła uroczystość konsekracji tamtejszego kościoła znisz
czonego przez wojnę. Na tę uirczystość przybył J. E. ks. Bi
skup Dr. Stanisław Gall serdecznie powitany na stacji kolej,o
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wej Bednary przez zawiadowcę i dzieci oraz straż ochotniczą. 
Od stacji Bednary poprzez dojrzewające żniwne łany ruszył 
okazały orszak bandeirji konnej złożony z młodzieży wiejskiej 
i ;g:rupy straży ogniowej, którzy poprzedzali i, otaczali pojazd 
biskupi. Wieś przybrała odświętnie swe siedziby, drogę ustroi
ła szeregiem proporców i chiuist barwnych powiewających na 
wysokich żerdziach. Zdała uderzyły dzwony parafialne i o r
szak zatrzymał się przed bramą tonącą w zieleni z napi.sem: 
„Witaj dostojny pasterzu". Rozpoczął się ingres Biskupi wrę
czenie kluczy kościelnych, rzeczowe sprawozdanie ks. pro
boszcza Czesława Gotliiba, w którem scharakteryzował stan 
moralny parafii, jak również skreślił dzieje gruntownego zaopa
trzenia świątyni w całkowite umeblowanie. Wiele tu było 
zniszczenia kiedy potrzeba było na nowo konsekrować Koś
ciół. Ozdoba i  ochędostwoi świątyni Pańskiej to  widoczny 
znak kultury z daru reJigji poczęty. J. E. Dostojny Pasterz 
w przemówieniu s wojem wskazywał parafianom Bednarskim 
ile pracy trzeba włożyć w duszę własną, aby ją wychować ku 
zbawieniu. Modły żałobne za zmarłych parafian przepisane 
rytuałem zakończyły ingres Biskupi. Poczerni J. E. dokonał 
szczegółowej lustracji kościoła i aparatów kościelnych, znaj
dując wszystko we wzorowym porządku, udzielał Sakramentu 
Bierzmowania licznie przygotowanym parafianom, wreszcie 
procesjomalme poprowadził orszak kapłanów niosących reli
kwie świętych męczeników do kaplicy, specjalnie na ten cel 
przygotowanej na cmentarzu kościelnym. Tam miały one prze
bywać aż do chwili wmurowania ich w1 wielkim ołtarzu kon
sekrowanego Domu Bożego. Długo kapłani odprawiali modły 
błagalne przy relikwiach' Świętych ł długo w noc, aż do- św i
tania. trwała, modlitwa wiernych przy tych świętych szcząt
kach. Od wczesnego' rana rozpoczęły się Msze Św. a potem 
głębokie w swej treści i  piękne obrzędy kościoła katolickiego 
uświęcające mury zbudowane ręką ludzką. Na tę uro
czystość przybyli) z W arszawy n okolic dostojni goś
cie: minister pełnomocny Austrjii p. Post, ' podinspektor 
armjiii generał Tadeusz Jastrzębsiklii, Janusz książę Ra
dziwiłł z Nieborowa, starosta Sochaczewski Dr. Ollpińsfci, Dr. 
Czerwiński W ładysław :i wielu innych. Oczekiwany Wojewo
da W arszawski z powodu rozpoczęcia urlopu listownie uspra
wiedliwił swą nieobecność przesyłając gorące życzenia miej
scowemu Ks. Proboszczowi. Starostwo Łowickie nie było re 
prezentow ali na tak miłej uroczystości kościoła katolickiego 
w ziemi Łowickiej. Podczas1 sumy odprawionej przez Konse- 
k rat ora J. E. Ks.. Galla podniosłe kazanie wygłosił ks. Profesor 
Sem. Duchown._ Mieczysław Węglewicz. W  tym czasie na 
cmentarzu kościelnem serdecznie i  gorąco głosił słowo Boże
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Ks. Dr. Aleksander Eajęcki, Kanclerz Archidiecezji YVar- 
szawskiiej. Modły, muzyka i śpiew chóralny uświetniły ofiarę 
Mszy Św. P o skończonem nabożeństwie J. E. niezmordowany 
w pracy udziela Sakramentu iBierzimowania. Po odbytych uro
czystościach kościelnych Ks. Proboszcz, podejmował obiadem 
J. E. Księdza Biskupa licznie zebrane duchowieństwo oraz do
stojnych 'gości. — Całość wewnętrzna kościoła przedstawia 
się imponująco, piękny wielki ołtarz w stylu renesansowym, 
wykonany przez p. Józefa Grunwalda, organy o subtelnym 
tonie wykonane przez firmę Św. Cecylii oraz witraże w stylu 
Polskim ornamentacyjmym i figuralne dają przeświadczenie'
0 wysoce subtelnym tonie smaku Ks. Proboszcza. Ks. Czesła
wowi Gotlibowi, który był spiritus movens w dokonaniu tego 
zbożnego dzieła serdeczni parafianie złożyli staropolski Bóg 
zapłać. P. Sarjusz Wolski uwiecznił na kliszy podniosłą uro
czystość w Bednaraich. Chwała Boża' i pożytek duchowy na
szej Ojczyzny — to1 wielkie idee dla których warto pracować
1 żyć.

Rekolekcje dla kapłanów. Rekolekcje dla kapłanów od
bywać się będą w domu rekolekcyjnymi OO. Jezuitów we 
Lwowie. Wrzesień:' 13 — 17; 20 — 24; Październik: 4 — 8; 
18 — 22. Listopad: 8 — 12; 22 — 26. Grudzień: 13 — 17. Na
leży zgłosić się zawczasu.

Wyższy Naukowy Kurs Spółdzielczy przy Wydziale 
Rolniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W  celu naukowego, 
systematycznego _ kształcenia pracowników znaczniejszych 
stowarzyszeń, związków i imstytucyj spółdzielczych, oraz w 
celu poparcia naukowego stiidjum ruchu spółdzielczego utwo
rzono w roku 1924 na podstawie odrębnego Statutu Stały 
Roczny W yższy Kurs Spółdzielczy w obrębe Wydziału Rol
nicze go Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Do zapisu w charakterze słuchaczy zwyczajnych jest 
wymaganem: Posiadanie świadectwa dojrzałościi szkoły śred
niej ogólno - kształcącej, lub zawodowej.

Słuchaczami nadzwyczajnymi mogą być ci, co ukończyli 
conajmniej 6 klas gimnazjalnych lub licealnych, albo posiadają 
maturę seminar jaln ą.

Podanie z wiairogodnymi odpisami świadectw i  życiory
su należy przesyłać do dnia: 15 września b. r. do Dyrekcji 
Kursu (Aleja Mickiewicza 17). •— W pisy osobiste nastąpią w 
czasie od 20 do 30 września.

Nowy prowincjał OO. Kapucynów w Warszawie. O. Ho
norat Adamczyk został mianowany prowincjałem zakonu OO.
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Kapucynów w Warszawie. Zakon ten posiada w Polsce dwie 
prowincje Warszawską i Krakowską.

Zmiany w Zakonie Tow. Jezusowego. Polska prowlncj 
zakonną 0 0 . Jezuitów w dniu 15 sierpnia r. b. podzielono na 
dwie odrębne i samoistne prowincje. Z południowej części pro
wincji, obejmującej teren krakowskiej i lwowskiej metropolji, 
utworzono prowincję Małopolską, której prowincjałem z sie
dzibą w Krakowie (Mały Rynek 8) mianowany jest O. Włady
sław Jankiewicz. Z północnej części prowincji, obejmującej te
ren metropolji gnieźnieńsko - poznańskiej, warszawskiej i wi
leńskiej, została utworzona prowincja Wielkopolsko - Mazo
wiecka, której prowincjałem' z siedzibę w Warszawie (ul. 
Świętojańska 12), mianowany jest O. Józef Sawicki. Teologja 
młodzieży zakonnej 0 0 . Jezuitów w Lublinie, filozof ja i pisar
stwo w Krakowie, pozostały nadal wspólne dla obydwóch pro
wincji. Misje, należące do zakonnej prowincji 0 0 . Jezuitów, 
przydzielone są w ten sposób, że misja rumuńska i w Rodezji 
północnej należeć będą do prowincji Małopolskiej; misja 
wschodnia zaś do prowincji Wielkopolsko - Mazowieckiej.

Nazwy nowych prowincji są historyczne, w dawnej bo
wiem Polsce Towarzystwo Jezusowe posiadało cztery pro
wincje zakonne: małopolską, wielkopolską, mazowiecką i li
tewską.

50-lecie kapłaństwa księdza Infułata L. Łyszkowskiego.
W dniu 9-ytn lipca b. r. w kaplicy klasztoru SS. Felicja

nek w Warszawie odbyła się rzadka uroczystość: sekuindycje 
kapłańskie kis>. Infułata* Leopolda Łyszkowskiegoi, Wikariusza 
Generalnego Naszej Archidiecezji;; Prałata Archidiakona Kapi 
tuty Metropolitalnej.

W’ uroczystości1 wzięły udział wszystkie mieszkanki 
klasztoru oraz przybyłe z różnych stron duchowieństwo, zna
jomi i Siostry Miłosierdzia,

Dostojny Jubilat, przeprowadzony uroczyście ze swego 
mieszkania do kaplicy, odprawił Mszę Św. w asyście kapłanów, 
poczerń przemówił do zebranych i udzielił błogosławieństwa.

Zarówno w wigilię, jak i w dzień jubileuszu napływali do 
W awra liczni goście z życzeniami, wśród nich J .E.  ks. Nun
cjusz Lauiri z prałatami Chiarlo i  Goili, J. E. ks. Biskup Gaili z 
kapitułą, który też1 odczytał życzenia dla księdza Jubilata od 
Ojca Św. i od J. Em. Arcypasterza Kardynałai. Kapłani' z Ku- 
rjl złożyli Czcigodnemu K§. Jubiilatawi pamiątkowy album, za
wierający w sobie telegram Papieża, list Jego Eminencji i licz
ne podpisy przyjaciół.
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Redakcja „W iadomości, korzystając z okazji, śle Czci
godnemu Księdzu .1 uhilatowi najgorętsze życzenia 'zdrowych 
i długich lat oraz zapewnienia szczerego oddania. Ad multos 
Atnnos.

Telegram od Ofjea Św. dla Jubilata.
Najwyższy Pasterz gorąco winszuje ks. Leopoldowi Łysz- 

kowskiemu, Warszawskiej Archidiecezji Wikariuszowi Gene
ralnemu, obchodzącemu jubileusz kapłaństwa, a błagając dlań 
o dobro niebios, z serca mu błogosławi.

Kardynał GasparrŁ

Pismo J. Em. Kardynała Kakowskiego.
J. Em, Kardynał Kakowsfci wystosował do ks. Infułata 

Łysakowskiego!, obchodzącego złote gody kapłańskie, nastę
pujące pismo.

Czcigodny Księże Jubilacie!
Pół wieku upływa w dniu dzisiejszym, jak, idąc za gło

sem prawdziwego powołania, złożyłeś u stóp Boskiego' Mi
strza twoje śluby: służenia wiernie Jego sprawie, szerzenia 
wśród ludzi}; światła Ewangedji św. i 'Chrystusowej'nauki.

W ierny przysiędze, jak mężny żołnierz szedłeś przez ży
cie zwycięsko naprzód, znacząc swój pochód czynami miło
ści, sprawiedliwości i poświęcenia dla idei. Czy jako kapłan 
wogóle, czy jako Członek Kurji Arcybiskupiej przez lat pra*- 
w>ie pięćdziesiąt, gdzieś przechodził wszystke aż do najwyż
szych szczeble urzędów kościelnych, wszędzie chodziłeś z 
zaparciem siebie około dobra Kościoła 1 Naszej Ojczyzny.

Prawy uczeń Boskiego Nauczyciela, nie dbając o ziem
ską chwałę 1 sławę znikomą, postępowałeś zawsze w imię mi
łości Stwórcy, rządząc się w obcowaniu z bliźnimi prawdą, 
wyrozumiałością i wiernością. _ '

To też jasna Twa a błoga działalność w Archidiecezji 
Naszej i szczytne Twe zasługi, zniewalają Nas, 'byśmy Ci_, 
Czcigodni Jubilacie gorąco za dotychczasową Twą pracę po 
dziękowali, byśmy, korzystając z okazji złotego _ jubileuszu 
Twojego kapłaństwa, dali wyraz uczuciom, jakiemu jest prze
pełnione Nasze serce. . .

Spełniłeś wielkie zadanie! Z pociechą możesz spojrzeć 
w, przeszłość i na, wzór św. Pawia powiedzieć o sobie, ,.Ja 
ze wszystkiego sumienia dobrego zachowałem się przed Bo
giem aż do dnia Tego” (Dz. Ap. XXIII, I) i  dlatego za dobre po
tykanie przez życie odda Ci: Pan wieniec sprawie di w ości. 
(II Tym. IV, 7, 8).
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Oby Bóg: Wszechmocniy obdarzył Cię dobrem zdrowiem 
w najdłuższe lata.

Hołd Twej pracy i zasłudze cześć!
_ A w zakład darów z Niebios i na znak miłości Naszej z 

pełni serca udzielamy Ci pasterskiego błogosławieństwa.
Dam w Warszawie dnia 9 bpem 1926 roku.

(—) t  Aleksander Kardynał KakowskĆ

Ś. p. Ks. Cezary Wyszyński.
Dnia 31-go marca r. b. zmarł w Stanach Zjednoczonych 

na istainowisku kapelana Sierocińca św. Józefa |w Jackson 
w Mliich. ks. Cezary Wyszyński zacny kapłan :i polak — 
patriota, gorliwy pracownik na łonie polskiej kolonji. w Ame
ryce.

Urodził się on d. 29-go stycznia '1858 iroku w Hołowmicy 
niedaleko miasta Korzec mi Wołyniu, w

Po ukończeniu studjów gimnazjalnych w Żytomierzu w 17 
rokiut życia z odznaczeniem, wstępuje na uniwersytet w  Kijo
wie na wydział prawny. Po ukończeniu prawa, czując powo
łanie do stanu kapłańskiego, wstępuje do Semimarjum W ar
szawskiego.

Wyświęcony na kapłana 26-go czerwca 1881-go roku 
kolejno pełnili obowiązki wikariusza mai Pradze w Warszawie, 
w Tomaszowie, Rawski cm i w Łodzi.

W  roku 1884 pracuje w Kuirji Metropolitalnej’ w W arsza 
wie, poczeim zostaje prefektem gimnazjum na Pradze di kape
lanem iSS. Wizytek na Krakowskiem Przedmieściu.

W  1892-m roku! odbywa pierwszą podróż po Europie. Re 
zultatem tejże była wymuszona przez rząd rosyjski rezygna
cja z urzędu prefekta i nominacja na wikariusza przy kościele 
Sw. Krzyża w Warszawie.

W 1896-m roku odbywa drugą podróż ale do Stanów 
Zjednoczonych. Po powrocie do krajnyzostaje przeznaczonym 
ma proboszcza do Tomaszowa Rawskiego.

Po1 śmierci rodziców w r. 1899-m wyjeżdża z W arsza
wy ipo raz trz e c i, ale tymi irazem na zawsze. Udaje się do B ra
zylii, gdzie w stanie Parana pracuje w Lucernie, a potem w  sta
nie Santa Latanina — w Rio- Yenmello, zwalczając niezależniic- 
t w o, wkradające silę między polaków. . . . .

Takich samozwańców w szacie kapłańskiej jak Piilsza 
i inni zwalczał skutecznie ś. p. ks. Wyszyński, otwierając oczy 
parafianom swoim na te wrogie kościołowi i Polsce bałamuć- 
twa ze strony płatnych ajentów; t. zw. narodowego kościoła.

W  r. 1905-m wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych. To 
pracuje najpierw w Buffalo, następnie w Chicago, a w końcu
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\v Detroit, nosząc się przez pewien czas z planami założenia 
I owarzystwa iKoloinizacyjtno - Transportowego polskiepro.

Od roku 1908-go do roku 1921-£ 0  z małą przerwą) pełni 
obowiązki p roi es ora w Seminairjium Dolskiem w Oirehard - 
Lakę Mich. Jako profesor Pisma Św. i Homiletyki, a przyfem 
ojciec duchowny ś. p. Ks. Wyszyński położył wielkie'zasłu
gi. Bardzo wiele zawdzięczają mu byli jego wychowankowie. 
Szczegóły takie z jego życia, jak całonocne (literalnie) ado
racje Najśw. Sakramentu budowały młodzież. Z pod jego pióra 
wyszedł „Podręcznik iiturgji katolickiej44, jak również „Filo- 
tea“ (Św. Franciszka Sal) \ inne dzieła.

Ś. p. Wyszyński pracował gorliwie mad zakładaniem 
szkół polskich w Ameryce. W porozumieniiu z Romanem 
Dmowskim i Ignacym Padarewskim od r. 1900 służył polskiej 
sprawie na amerykańskim gruncie iście po apostolsku.

W  roku 1921-rn przyjął urząd kapelana SS. Felicjanek 
w Jackson 1 na tern stanowisku po krótkiej chorobie życia 
dokonał d. 31-go marca b. r.

Pogrzeb według życzenia miał skromny. Nabożeństwo 
żałobne odprawił J. E. Ks. Biskup J. Plagens. Pochowany jest 
na cmentarzu w Detroit.

Cześć pamięci kapłana, co szczytnemu iswemu powołaniu 
dał tak szlachetny wyiraz w pracy ofiarnej pięknego swego 
żywota w kraju i na obczyźnie.

Niech spoczywa w pokoju.,

Z Kraju
Kurs homiletyczny. Każdy kapłan wie doskonale, jak niesłychanie 

ważnym pomostem między duszpasterzem a wiernymi jest ambona — 
miejsce, z którego co niedziela i święto bez przerwy, niezależnie od oko
liczności miejsca i czasu, idzie słowo Boże między lud, aby mu się przy
pomnieć lub głębiej wrazić w jego duszę. Wie on również, jak ogromna 
ciąży na nim odpowiedzialność za należyte tą placówką zawiadywanie. 
A jednak nierzadko dają się słyszeć glosy, wytykające niedomagania dzi
siejszego kaznodziejstwa, — znak, że niejedno w tej dziedzinie jest jesz
cze do zrobienia.

Wprawdzie z biegiem czasu każdy kaznodzieja wyrabia sobie — 
z pomocą wiadomości wyniesionych z seminarjum — metodę subjektywnie 
najdoskonalsza, metodę swoistą ale niemniej przecież prawdą jest, że 
i najlepszej takiej metodzie zawsze przyda się konfrontacja z nowszemi 
kierunkami i poglądami teorji wymowy, że każdy kapłan z niewątpliwą 
korzyścią przeprowadzi rewizję swych zapatrywań osobistych w tym 
przedmiocie, zaznajomi się z najnowszą, a uwagi godną literaturą homi
letyczną, zdobędzie sobie gruntowną orjentację w potrzebach doby 
obecnej i w środkach zaradzenia im, wreszcie znajdzie sposobność do
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wymiany zdań w gronie szczególnie wymową kościelną zajmujących się 
konfratrów.

Powodując się takiemi pobudkami, zamierza „Unitas“ Związek ka
płanów archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej, urządzić kurs homile
tyczny Wykłady oraz ćwiczenia praktyczne z dyskusją w Poznaniu, 
w dniach od 15 doi 19 listopada b. r., dostępny dla wszystkich księży 
całej Polski. Kurs ten odbędzie się na warunkach korzystnych (opłata 
wyniesie 20—30 zł.); jednakże bliższe szczegóły (jak szczegółowy pro
gram zniżkowe bilety kolejowe a także zapewnienie mieszkań i t. d.) 
będzie można ustalić definitywnie i zakomunikować interesowanym do
piero po 15 sierpnia, t. zn. po upływie terminu zgłoszeń, które uprasza 
się nadsyłać jak najrychlej pod adresem: Związek kapłanów „Unitas“, 
Sekretarjat Jeneralny, — Poznań, Aleje Marcinkowskiego 22, II p.

Kursy dla wychowawczyń i wychowawców zakładów zamkniętych. 
W czerwcowym numerze naszego pisma z r. b. podaliśmy program kursu 
dla wychowawczyń i wychowawców zakładów zamkniętych, mającego 
się odbyć w Poznaniu, obecnie podajemy warunki przyjęcia na ten kurs.

1) Kurs rozpoczyna się dnia 21-go września 192ó r., punktualnie 
o godzinie 4-ej po południu na sali wykładowej Szkoły Społecznej w Po
znaniu, ul. Podgórna 12b, Ilptr. Kurs trwać będzie do 15-go października 
włącznie.

2) Przed rozpoczęciem kursu uczestnik nadeśle curriculum vitae, 
w którem uwzględnić należy wykształcenie oraz praktykę w wychowy
waniu młodzieży w zakładach zamkniętych.

3) Uczestnicy kursu powinni mieć pewne minimalne wykształcenie 
naukowe, jak liceum lub seminarjum nauczycielskie, ochroniarskie i t. d. 
W wyjątkowych wypadkach może je zastąpić dłuższa praktyka wycho
wawcza w zakładach zamkniętych,

4) Wpisowe wynosi dla wychowawczyń i wychowawców zakła
dów, współpracujących z Związkiem towarzystw Dobroczynności „Cari- 
tas“ 25,— zł., dla wszystkich innych kursistów 50,— zł. Wpisowe wpłaca 
się przed rozpoczęciem kursu; wpłaconego wpisowego nie zwraca się. 
W razie niemożności opłaty należy się zwrócić do Związku z wnioskiem 
o obniżenie wpisowego. Kursiści starają się sami o mieszkanie i utrz\ - 
manie, przyczem jednak 2 rw^zek służy pośrednictwem.

5) Zgłoszenia należy przesyłać pod adresem: Związek towarzystw 
Dobroczynności „Caritas14, Poznań, Aleje Marcinkowskiego 22, najpóźniej 
do dnia 10-go września r. b.

Ze Świata,
Kongres Eucharystyczny w Chicago. Wielka to była manifestacja 

wiary narodu Amerykańskiego. Rząd Stanów Zjednoczonych przez usta 
swych najwyższych ryzędników dał wyraz uczuć i rozumienia dla tego 
wybuchu wiary.
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Przyznać trzeba amerykanom, że nielada dołożyli starań, aby ob
chód na zewnątrz wypadł jaknajuroczyściej. Urządzono specjalnych 30 
linji telegraficznych dla informowania prasy. Żeby zaś te miljonowe rze
sze, mogły korzystać z referatów oraz przemówień zaproszonych mów
ców, założono aparat pomnażający o miljon razy siłę głosu mówcy, refe
raty roznosiło 45 aparatów. Wszystko to jednak są tylko detale.

O północy dnia 20 czerwca kardynał Charost rozpoczął w kościele 
N. Panny pierwszą mszę św. Następnie od g. 5 rano w 367 kościołach 
djecezji Chicagowskiej rozpoczęto odprawiać mszę św., które odprawiano 
jedna po drugiej aż do południa, było tych mszy więcej niż 6 tys., asy
stowało świętym ofiarom zgórą miljon katolików a miljon Komunii św. 
było ofirowane według intencji Ojca św. O godzinie 11 w katedrze N. 
Panny odbyła się ceremonja otwarcia Kongresu.

Dwunastu kardynałów, trzech delegatów apostolskich, 47 arcybis
kupów, 257 biskupów, 3 prefektów apostolskich, 27 opatów, 5 jenerałów 
zakonnych, 500 prałatów oraz wielka liczba duchowieństwa innych sto
pni. A nadto 400 dziennikarzy oraz fotografów uświetniło tę chwilę.

Na samym początku zostało odczytane brew,e Ojca św. nominu
jące kardynała Bonzano przedstawicielem papieskim na 28 wszechświa
towym kongresie. Po odczytniu brewe, arcybiskup Chicago kardynał 
Mundelejn zwrócił się z mową powitalną do kardynała legata, poczem 
prezes stałego Komitetu Zjazdów Eucharystycznych, bp. Heylen odprawił 
pontyfikalną mszę św., do której mu asystowało 10 kapłanów z miasta 
oraz 21 alumnów seminarium, śpiewy wykonały chóry seminarjów N. 
Panny (de Lac i OuinglejT, oraz orkiestra symfoniczna Chicagoska z 50 
członków.

O godz. 3 po południu kongresiści obradowali w oddzielnych sek
cjach, wieczorem zaś o godz. 8 we wszystkich kościołach djecezji od
była się św. adoracyjna godzina. W każdym z kościołów jeden z bisku
pów przy tej okazji wygłosił kazanie. Pierwsza sesja jeneralna odbyła 
się w poniedziałek o godz. 10 rano w Stadjon w parku Grant.

Następnego dnia, t. j. we wtorek o godz. 10 zrana zebrali się kon
gresiści na uroczystą pontyfikalną mszę, którą celebrował nuncjusz z Ko- 
lumbji, arcybiskup Giobbe, śpiewy liturgiczne wykonał chór z 6 tys. za
konnic i 12 tys. pań chicagowskich. Po południu znowu obradowano 
w sekcjach, których było co najmniej — 21: angielska, włoska, francuska, 
czeska, litewska, niemiecka słowacka, polska, belgijska, syryjska, sło
weńska, meksykańska, kroacka, rusińska, hiszpańska, węgierska, grecka, 
portugalska (południowej Ameryki), wschodnia, czarna i kapłańska. We 
wtorek odbyła się znowu wielka manifestacja zorganizowana przez sto
warzyszenie Najśw. Imienia Jezusa. Takie wieczory mogą być tylko 
urządzone w Ameryce. Kaskady światła elektrycznego istne morze blasku 
oblewało wszystkich.

Ostatnia sesja w Stadjon odbyła się w środę o godz. 10. Dzień 
pierwszy Zjazdu mógł być nazwany dniem dzieci amerykańskich, drugi 
dzień niewiast, trzeci mężczyzn, ten zaś ostatni był dniem studentów
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amerykańskich. Podczas uroczystej mszy śpiewał chór składujący się 
z 30 tys. młodzieży szkół wyższych.

Zakończenie kongresu odbyło się w czwartek w semin. N. Panny 
nad jeziorem 50 kilometrów od Chicago.

(Mieś. Past. Pf. n. 7).

Bibljografja.
Jasna Góra. Ministerstwo Spraw Zagrainijczinych wydal o 

własnym kosztem dla celów propagandowych teke „Jasna 
Góra“, w wykonaniu artysty - malarza Jana Gumowskiego, 
zawierającą fragmenty najbardziej czczonej historycznej świą
tyni polskiej słynącej cudami, jak również reprodukcję samego 
cudownego obrazu Matki Boskiej. Teka ta jest bardzo pięknie 
wydana. Wydawnictwo to godne jest poparcia i rozpowszecłr 
nienia.

Wielkie wyrazić należy uznanie dla naszego Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych, iż w celach propagandowych używa 
tego rodzaju środków. Jednocześnie jaknajusihfiej poprzeć 
należy te wzniosłe i piękne zamierzenia propagandowe przez 
kupowanie tego wydawnictwa dla użytku plebanji, szkół i róż
nych instytucji. Cena tej teki wynosi 60 zł. Nabyć ją można 
pojedynczo i hurtownie w Wydziale prasowym Ministerstwa 
S(praw Zagranicznych.

Dr. Robert Unhardt. S. Feurige Wolke. Kanzel vortrage.
auf die Sonn - und Festtage des Kirchenjahres. Zweiter Band: 
Pfingskreis 8-o (VI i 128 str.). F rdburg im Bir. Herder, 1926. 
Brosz. 2.20 m. oprawiona w płótno- 3 60 ni.

W  wymięnioinem dzidę autor podaje na niedzidę i śwtię- . 
ta roku kościelnego krótkie kwadransowe nauki. W naukach 
tych nie podaje on wyraźnie tematów i dyspozycji, chce tylko 
wywołać w słuchaczu pewien „nastrój4* i uświadomić prawdy, 
które tkwią w jego „podświadomości44. Słowem chce, jak nam 
mówi w przedmowie do pierwszego tomu „głosić wiarę no
wym sposobem44. Nowy ten jednak sposób zgłoszenia wiary 
sprawia, że często w naukach tych główna myśl nie bywa na
leżycie przedstawiona- Mimo to w przemówieniach do inteli
gencji możnaby korzystać z wymienionego dzieła.

Ks. Dr. Z. Baranowski: „Sliużba Boża44. Podręcznik na 
klasę IV gimnazjalną. Opracowany według programu Minister
stwa W. R. i O. P. Nakład Księgarni św. Wojciecha. Poznań, 
1926. Cena zł. 2.50-
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