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WIADOMOŚCI 
DIECEZJALNE ŁÓDZKIE 
WYDAWNICT1NO KURII BISKUPIEJ ŁÓDZKIEJ 

Rok XVIII. luty 1938 r. Nr. 2. 

I. ROZPORZĄDZENIA STOLICY APOSTOLSKIEJ. 

,. 
[) e k r e t. 

Potępienie ksiąiki „Die naturliche Geistlehre" 
przez E. Bergmanna. 

Środa, dnia 17 listopada 1937 roku. 
Na pienarnym posiedzeniu Najwyższej Św. Kongregacji Świę

tego Oficjum Najprzewielebniejsi Księża Kardynałowie, stojący na 
straży spraw Wiary i Moralności, po wysłuchaniu zdania Księży 
Konsultorów, potępili i polecili wciągnąć do spisu książek zaka
zanych, książkę, zatytułowaną: 

Ernest Bergmann, Die naturliche Geistlehre. 
. I w następny piątek, dnia 19 tegoż miesiąca i roku, Jego 
Swiątobliwość Ojciec św. Papież Pius XI, na zwykłej audiencji, 
udzielonej Jego Ekscelencji Asesorowi św. Oficjum zatwierdził, 
potwierdził i polecił ogłosić zreferowane Mu postanowienie Ich 
Eminencyj. 

Dan w Rzymie, w pałacu Św. Oficjum, dnia 25 listopada 1937 r. 
(-) I. VENTURI, Notariusz św. Oficjum. 

li. 
D e k r e f. 

Potępienie łr:zech ksiąiek Piotra Marłinetti. 

Środa, dnia 1 grudnia 1937 r. 
Na plenarnym posiedzeniu l'-lajwyższej Kongregacji Św. Ofi

cjum Najprzewieiebniejsi Księża Kardynałowie, stojący na straży 
spraw Wiary i Moralności, po wysłuchaniu zdania Księży Konsul
torów, potępili i polecili wciągnąć do spisu książek zakazanych 
trzy książki, napisane przez Piotra Marlinetti, zatytułowane: 

Ragione e fede, Gesu Cristo e il Cristianesimo, li Vangelo 
con in troduzione e note. 



Str. 54 Wiadomości Diecezjalne Łódzkie Nr. 2 

, I w następny czwartek, dnia 2 tegoż miesiąca i roku Jego 
Swiątobliwość Papież Pius XI, na zwykłej audiencji udzielonej 
Jego Ekscelencji Asesorowi św. Oficjum zatwierdził, potwierdził i po
lecił ogłosić zreferowane Mu postanowienie Ich Eminencyj. 

Dan w Rzymie, w pałacu Św. Oficjum, dnia 3 grudnia 1937 r. 

(-) I. VENTURI, Notariusz św. Oficjum. 

li. ROZPORZĄDZENIA J. E. PASTERZA DIECEZJI. 

15. 
Kazania na Mszach św. południowych 

w niedziele i święta. 

Wobec licznego udziału wiernych na Mszach św. południo
wych po sumie odprawianych, proszę odczytywać perykopę ewan
geliczną dnia i wygłaszać 1 O minutowe nauki, zastosowane do 
potrzeb i poziomu obecnych na Mszy św. 

Łódż, dnia 22. I. 1938. 
(-) t WŁODZIMIERZ, Biskup. 

16. 
Protokóły Wizytacii Biskupich. 

Przewielebnych Księży Proboszczów proszę o nadesłanie 
odpisów protokółów wizytacji pasterskich, odbytych w ich parafiach. 

Łódź, dnia 4. li. 1938. 
(-) t WŁODZIMIERZ, Biskup. 

17. 
Spis Duchowieństwa. 

Dążąc stale do udoskonalenia )>Spisu Duchowieństwa«, wy
dawanego corocznie, by był on wiernym odzwierciedleniem stanu 
Diecezji, proszę Przewielebne Duchowieństwo o nadesłanie uwag, 
ewentualnie poprawek. Niestety, niektóre kwestionariusze w spra
wie »Spisu« nadeszły już po jego wydrukowaniu, więc uwzględ
nione być nie mogły. 

Łódź, dnia 4. li. 1938. 
"'(-) t WŁODZIMIERZ, Biskup. 
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18. 
Rekolekcie i Misie. 

Bardzo gorąco polecam Przewielebnemu Duchowieństwu 
urzadzenie Rekolekcji i Misji w czasie Wielkiego Postu. Ze szcze
gól~iejszą pieczołowitością Przewielebni Księża Prefekci przepro
wadzą rekolekcje dla młodzieży szkolnej i zapewnią jej dosta
teczną ilość spowiedników. Nie szczędżmy trudów i ofiar z na
szej strony w tej, tak ważnej sprawie. 

O relacje rzeczowe w tej dziedzinie Przewielebne Ducho
wieństwo proszę. 

Łódź, dni a 5. 11. 1938. 
(-) t WŁODZIMIERZ, Biskup. 

19. 
Okres Komunii św. Wielkanocnej. 

Na mocy przywileju otrzymanego od Stolicy Apostolskiej, 
okres Komunii św. Wielkanocnej rozpoczyna się od Niedzieli Za
pustnej i trwa aż do uroczystości Trój cy św. włącznie. Przewie
lebne Duchowieństwo proszę o zrobienie dobrego rozkładu tej 
pracy i w tym celu polecam, by dzieci szkolne przystąpiły po 
rekolekcjach do Komunii św. Wielkanocnej w początkach postu. 

Łódź, dnia 5. li. 1938. 
(-) t WŁODZIMIERZ, Biskup. 

20. 
W sprawie Wielkiego Postu. 

Obowiązuje Nasze zarządzenie z 1935 r. z dnia 22 lutego. 
umieszczone w Wiadomościach Diecezjalnych Łódzkich na str. 35-37. 

Łódź, dnia 5. li. 1937. 
(-) t WŁODZIMIERZ, Biskup. 

21. 
Inwentarze „fund i insłructi". 

Nie bez bólu przypominam tym Przewielebnym Księżom 
Proboszczom, którzy dotąd nie nadesłali mi »inwentarzy«, by ten 
obowiązek spełnili jaknajprędzej. 

Przypomnienie moje jest ostatnią odezwą w itej sprawie, 
a termin prekluzyjny wyznaczam na dzień 31 marca b.r. pod od
powiedzialnością kanonów Prawa Kanonicznego. 

Łódź, dnia 5. li. 1938. 
(-) t WŁODZIMIERZ, Biskup. 
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22. 
Synod Plenarny. 

Przewielebne Duchowieństwo proszę o dokładne zapozna
nie się z ustawami Synodu Plenarnego, ogłoszonymi w stycznio
wym numerze Wiadomości Diecezjalnych i rozesłanymi Przewie
lebnym Księżom Proboszczom. 

Na nqjbliższej Konferencji Dekanalnej proszę omówić różni
ce, jakie wprowadzi Synod od 15 czerwca b. r., kiedy zacznie 
obowiązywać. 

Łódź, dnia 7. li. 1938. 
(-) t WŁODZIMIERZ, Biskup. 

23. 
Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny 

w Budapeszcie. 

, Trzydziesty czwarty Kongres Eucharystyczny za zgodą Jego 
Swiątobliwości Piusa XI odbędzie się w maju b.r. w stolicy Wę
gier, w Budapeszcie. Dla uczczenia Boga w Najświętszym Sa
kramencie zgromadzą się wspólnie narody katolickie, by Mu hołd 
najwyższy złożyć i w miłości Jego się utwierdzić. 

Eucharystia to największy nasz skarb, o czym wiedzą kato
licy całego świata, więc na gody Chrystusa się gotują. 

Od 26 do 29 Maja trwać będą uroczystości pod hasłem: 
»Eucharystia związką miłości«, która ma się nienawiści i walce 
świata przeciwstawić. 

Kongres, jako publiczny akt wiary w Chrystusa Pana, w Je
go obecność w Najświętszym Sakramencie, ma być żywym pro 
testem setek milionów świata katolickiego przeciw zachłanności 
bezbożnej i prądom wywrotowym. 

Kongres ma być wspólną modlitwą o odnowienie w duchu 
Bożym świata i uroczystym stwierdzeniem naszych przekonań 
religijnych. 

Nasz Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej krząta się za 
zgodą Naszą nad przygotowaniem pielgrzymki w porozumieniu 
z Krajowym Komitetem w Poznaniu, a pewien jestem, że osiągnie 
zamierzone plany, bo w naszej Diecezji żywo bije cześć dla 
Chrystusa Utajonego w Sakramencie Ołtarza. - Jako Pasterz Die
cezji zachęcam Was, Ukochani Diecezjanie, do wzięcia udziału 
w Kongresie i sam radbym to uczynić. 

Łódź, dnia 7. li. 1938. 
(-) t WŁODZIMIERZ, Biskup. 
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24. 
W sprawie spowiedzi i rekolekcyi szkolnych. 

Z uwagi na wyjątkową rolę i znaczenie Sakramentu Poku
ty św. w duszpasterstwie szkolnym oraz w gorącym pragnieniu, 
aby młodzież szkolna największe zeń osiągnęła korzyści - za
rządzam, co następuje: 

1. Spowiedź szkolna winna się odbywać 3 razy w roku: 
a) na początku roku szkolnego, b) w czasie Wielkiego Postu, 
c) pod koniec roku szkolnego. 

2. Każdą spowiedź szkolną powinno poprzedzić krótkie 
przygotowanie w ciągu kilku lekcji religii poprzedzających spa 
wiedż św. 

3. Spowiedź w Wielkim Poście powinny poprzedzić re
kolekcje. 

4. Dobór tematów konferencyj rekolekcyjnych należy sta
rannie obmyśleć. 

5. W czasie św. ćwiczeń rekolekcyjnych należy uwzględniać 
zagadnienia aktualne z życia duchowego młodzieży oraz wady 
nagminne danego środowiska. 

6. Rekolekcje w poszczególnych szkołach powinni przepro
wadzić księża Prefekci jako najlepiej znający teren. 

7. Unikać należy praktyki masowych spowiedzi czyli łącze
nia szkół w jednym kościele w tym samym czasie. 

8. Na słuchanie spowiedzi św. należy zapraszać dostatecz
ną ilość kapłanów, by młodzieży długim wyczekiwaniem na spo
wiedź nie narażać na roztargnienie i znużenie, a jednocześnie 
mieć dość czasu na gruntowniejszą spowiedź młodocianych pe
nitentów. 

Łódż, dnia 12. li. 1938. 
(-) t WŁODZIMIERZ, Biskup. 

25. 
Zmiany w Diecezii. 

Ks. Franciszek Psonka, proboszcz parafii Najśw. Serca Jezu
sowego w Piotrkowie, mianowany został proboszczem parafii św. 
Franciszka z Assyżu w Łodzi. 
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Ili. ROZPORZĄDZENIA PRAWNO-PAŃSTWOWE. 

Rozporządzenie ministra Wyznań Religiinych 
i Oświecenia Publicznego 

z dnia 24 grudnia 1937 r. 

o kwaliłikaciach zawodowych nauczycieli raligii 
rzymsko-kafolickiei w szkołach powszechnych. 

Na podstawie arf. 1 ust. 3 i art. 13 rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o kwalifikacjach 
zawodowych nauczycieli szkół powszechnych (Dz. U. R. P. Nr 28, 
poz. 258) zarządzam co następuje: 

O kwalHikaciach zawodowych do nauczania religii 
rzymsko-katolickiei w publicznych i prywatnych 

szkołach powszechnych. 

§ 1. Kwalifikacje zawodowe do nauczania religii rzymsko
katolickiej w publicznych i prywatnych szkołach powszechnych 
ma duchowny rzymsko-katolicki, który posiada: 

a) świadectwo ukończenia studiów na wydziale teologii ka
tolickiej w uniwersytetach polskich lub uzyskane najpóź
niej w 1930 roku absolutorium wydziału teologicznego 
w Polsce; 

b) bądź świadectwo ukończenia studiów teologicznych w die
cezjalnych wyższych seminariach duchownych w Polsce; 

c) bądź świadectwo ukończenia studiów lub absolutorium 
uzyskane na wydziałach teologicznych uniwersytetów lub 
w zakładach teologicznych za granicą - przy zachowa
niu przepisów obowiązujących w sprawie nostryfikacji 
świadectw zagranicznych. 

§ 2. Kwalifikacje zawodowe do nauczania religii rzymsko
katolickiej w publicznych i prywatnych szkołach powszechnych 
ma osoba, która posiada: 

a) bądź kwalifikacje zawodowe, określone w art. 1 ust. 1 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 mar
ca 1928 r. o kwalifikacjach zawodowych (Dz. U. R. P. 
Nr 28, poz. 258). 

b) bądź gimnazjalne świadectwo dojrzałości lub przewidzia
ne w art. 52 ustawy z dnia 11 marca 1932 r. o usłroju 
szkolnictwo (Dz. U. R. P. Nr. 38, poz. 389) świadectwo 
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kwalifikujące do studiów w szkołach wyższych oraz w obu 
przypadkach świadectwo pomyślnego ukończenia prowa
dzonych przez władze duchowne kursów katechetycznych 
i złożenia z wynikiem pomyślnym egzaminu przed jedną 
z kurii diecezjalnych. 

§ 3. Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 
może w wyjątkowych przypadkach zezwalać na nauczanie religii 
rzymskokatolickiej w publicznych i prywatnych szkołach powszech
nych osobom, posiadającym misję kanoniczną, nie mającym kwa
lifikacji wymienionych w §§ 1 i 2, jednakże nie dłużej niż przez 
trzy lata. 

§ 4. Aby móc udzielać nauki religii rzymskokatolickiej po
winna posiadać zorówno osoba duchowna jak i osoba świecka, 
oprócz kwalifikacji zawodowych, jeszcze misję kanoniczną, udzie
loną przez właściwego biskupa. 

Obowiązek posiadania osobnej misji kanonicznej nie doty
czy duchowieństwa parafialnego. 

O kwalifikacjach z;awodowych do ustalenia naucz;ycieli 
religii nymskokatolickiej w publicznych szkołach 

powszechnych. 

§ 5. Kwalifikacje zawodowe do nauczania religii, określo
ne w § 1, są dla duchownych rzymskokatolickich nauczycieli re
ligii zarazem kwalifikacjami zawodowymi, wymaganymi do ustale
nia w państwowej służbie nauczycielskiej. 

§ 6. Kwalifikacje zawodowe do ustalenia w państwowej 
służbie nauczycielskiej posiada świecki nauczyciel religii rzymsko
katolickiej, który uzyskał świadectwo zdania egzaminu praktycz
nego na nauczyciela religii rzymskokatolickiej publicznych szkół 
powszechnych. Program tego egzaminu jak i skład komisji egza
minacyjnych usłali Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu
blicznego w porozumieniu z właściwą władzą duchowną. 

§ 7. Do praktycznego egzaminu na nauczyciela religii rzym
skokatolickiej publicznych szkół powszechnych może przystąpić 
obowiązany do jego złożenia nauczyciel religii rzymskokatolickiej 
publicznej szkoły powszechnej, który wykaże się co najmniej dwu
letnią nieprzerwaną pracą nauczycielską w wymiarze nie mniej
szym niż 14 godzin tygodniowo, odbytą w publicznej szkole po
wszechnej po uzyskaniu kwalifikacji zawodowych do nauczania 
religii rzymskokatolickiej w publicznych i prywatnych szkołach 
powszechnych. 

Za pracę nauczycielską, uprawniającą nauczyciela religii 
rzymskokatolickiej publicznej szkoły powszechnej do przystąpienia 
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do praktycznego egzaminu na nauczyciela religii rzymskokatolic
kiej publicznych szkół powszechnych, Minister Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego lub władza przez niego oznaczona mo
że uznać procę w szkole innej niż publiczna szkoła powszechna, 
przy zachowaniu jednak warunków procy, podanych w ust. 1 ni
niejszego paragrafu. 

§ 8. Praktyczny egzamin na nauczyciela religii rzymskoka
tolickiej publicznych szkół powszechnych winien być zorganizo
wany w miarę możności w tej szkole powszechnej, w której dany 
nauczyciel jest zatrudniony. 

Praktyczny egzamin na nauczyciela religii rzymskokatolickiej 
publicznych szkół powszechnych można zdawać dwa razy. W wy
jątkowych przypadkach Minister Wyznań Religijnych i Oświece
nia Publicznego może zezwolić poszczególnym nauczycielom na 
zdawanie tego egzaminu po raz trzeci. 

§ 9. Jeżeli nauczyciel religii rzymskokatolickiej publicznej 
szkoły powszechnej nie zda praktycznego egzaminu na nauczy
ciela religii rzymskokatolickiej publicznych szkół powszechnych 
przed upływem pięciu lat procy nauczycielskiej w publicznych 
szkołach powszechnych po uzyskaniu kwalifikacji zawodowych do 
nauczania religii rzymskokatolickiej w publicznych i prywatnych 
szkołach powszechnych, winien być z nim rozwiązany stosunek 
służbowy. 

Władza szkolna li instancji może w szczególnych przypad
kach odroczyć ostateczny termin praktycznego egzaminu na na
uczyciela religii rzymskokatolickiej publicznych szkół powszech
nych, jednak nie dłużej niż na rok. 

§ 1 O. Praktyczny egzamim na nauczyciela religii rzymsko
katolickiej publicznych szkół powszechnych traci ważność, o ile 
osoba, która zdała ten egzamin, nie pracuje przez 1 O lat z rzę
du w szkołach lub w administracji szkolnej. 

Przepis ten nie ma zastosowania do tych nauczycieli, któ
rym Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego przy
wróci prawa nauczycieli stałych na mocy przepisów o stosunkach 
służbowych nauczycieli. 

§ 11. Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publiczne
go może w wyjątkowych przypadkach zwalniać nauczycieli religii 
rzymskokatolickiej publicznych szkół powszechnych, posiadających 
kwalifikacje zawodowe do nauczania religii rzymskokatolickiej 
w publicznych i prywatnych szkołach powszechnych, od obowiąz
ku~złożenia praktycznego egzomin"u no nauczyciela religii rzym-
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skokatolickiej publicznych szkół powszechnych, o ile praca ich 
w szkole powszechnej zostanie uznana za wybitną przez władze 
szkolne - po wysłuchaniu opinii właściwej władzy duchownej. 

O kwalifikaciach dodatkowych. 

§ 12. Nauczyciel religii rzymskokatolickiej publicznej szko
ły powszechnej, posiadający kwalifikacje zawodowe do naucza
nia religii rzymskokatolickiej i do ustalenia w publicznych szko
łach powszechnych, oraz nauczyciel religii rzymskokatolickiej pry
watnej szkoły powszechnej, posiadający kwalifikacje do nauczania 
religii rzymskokatolickiej w publicznych i prywatnych szkołach 
powszechnych, może uzyskać kwalifikacje dodatkowe przez ukoń
czenie państwowego wyższego kursu nauczycielskiego lub zakła
du o poziomie, uznanym przez ministra Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego co najmniej za równorzędny, lub też 
przez zdanie równowartościowego egzaminu na podstawie prze
pisów określonych przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświece
nia Publicznego. 

Przepisy przejściowe. 

§ 13. Osoby posiadające kwalifikacje do nauczania religii 
rzymskokatolickiej w szkołach powszechnych, przepisane dla na
uczycieli religii rzymskokatolickiej publicznych szkół powszech
nych w myśl przepisów obowiązujących w którejkolwiek części 
Rzeczypospolitej do chwili wejścia w życie rozporządzenia niniej
szego, a które przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia 
były czynne w charakterze nauczycieli religii rzymskokatolickiej 
w szkołach powszechnych co najmniej przez 3 lata, posiadają 
tym samym kwalifikacje do nauczania religii w rozumieniu roz
porządzenia niniejszego. 

§ 14. Nauczyciele religii rzymskokatolickiej czynni w pu
blicznych lub prywatnych szkołach powszechnych w dniu wejścia 
w życie rozporządzenia niniejszego, a nie odpowiadający warun
kom § 13 winni uzyskać kwalifikacje zawodowe do nauczania 
religii rzymskokatolickiej w publicznych i prywatnych szkołach 
powszechnych przed dniem 30 czerwca 1940 r., w przeciwnym 
razie należy rozwiązać z nimi stosunek służbowy najdalej z dniem 
30 czerwca 1940 r. 

§ 15. Osobom, czynnym w dniu wejścia w życie rozpo
rządzenia niniejszego w charakterze nauczycieli religii rzymsko
katolickiej w szkołach powszechnych, a nie posiadającym kwali
fikacji, określonych w § 2 a) lub b), o ile wykażą się: 1) dobry
mi wynikami nauczania i 2) świadectwem pomyślnego zdania 
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egzaminu katechetycznego przed jedną z kurii biskupich, może 
Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego przyznać 
w terminie do dnia 30 czerwca 1940 r. kwalifikacje zawodowe 
do nauczania religii rzymskokatolickiej w publicznych i prywatnych 
szkołach powszechnych. 

§ 16. Kwalifikacje zawodowe do ustalenia w państwowe 
służbie nauczycielskiej posiadają ci nauczyciele religii rzymsko
katolickiej, czynni w publicznych szkołach powszechnych w dniu 
wejścia w życie rozporządzenia niniejszego, którzy do tego dnia: 

a) spełnili warunki wymienione w § 5, 

b) uzyskali na podstawie obowiązujących przepisów kwalifi
kacje zawodowe do ustalenia w państwowej służbie nau
czycielskiej, lub 

c) zostali przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego zwolnieni od obowiązku zdawania wszystkich 
przepisanych egzaminów i zaliczeni do kategorii nauczy
cieli wykwalifikowanych. 

§ 17. Przy ustalaniu terminu, od którego nauczyciel religii 
rzymskokatolickiej publicznej szkoły powszechnej ma prawo zgło
sić się do praktycznego egzaminu na nauczyciela religii rzym
skokatolickiej publicznych szkół powszechnych (§ 7), lub terminu, 
do którego nauczyciel obowiązany jest złożyć ten egzamin (§ 9), 
uwzględnia się przy zastosowaniu warunków, określonych rozpo
rządzeniem niniejszym, pracę nauczycielską, odbytą przed wej
ściem w życie rozporządzenia niniejszego. 

Dla nauczycieli religii rzymskokatolickiej, czynnych w pu
blicznych szkołach powszechnych w dniu wejścia w życie rozpo
rządzenia niniejszego i posiadających odbytą przed tym termi
nem co najmniej trzyletnią nieprzerwaną pracę nauczycielską po 
uzyskaniu kwalifikacji zawodowych do nauczania religii rzymsko
katolickiej w szkołach powszechnych, a obowiązanych w myśl 
przepisów rozporządzenia niniejszego do złożenia praktycznego 
egzaminu na nauczyciela religii rzymskokatolickiej publicznych 
szkół powszechnych - termin ostateczny zdania tego egzaminu 
przewidziany w § 9 odracza się do dnia 30 czerwca 1941 r. 

Przepisy końcowe. 

§ 18. Rozporządzenie niniejsze dotyczy nauczycieli religii 
rzymskokatolickiej: a) osób duchownych zarówno świeckich jak 
i zakonnych oraz b) osób świeckich. 

Przez nauczycieli religii rzym&kokatolickiej należy rozumieć 
w rozporządzeniu niniejszym także i nauczycielki. 
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§ 19. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 

pierwszym następnego miesiąca po jego ogłoszeniu. 

Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego: 
( - ) W. Św i ę to sł a ws k i. 

STAROSTWO GRODZKIE ŁÓDZKIE 
Nr. AC.10-4-38. 

Dzieci nieznanych rodziców. 

Do 

Łódź, dnia 11. I. 1938 r. 
Odpis 

Zarządu Miejskiego w Łodzi 
Wydział Opieki Społecznej 

w miejscu. 
Zdarzają się wypadki, że osoby, które przyjęły na wycho

wanie dziecko nieznanych rodziców, chcąc, by do aktu urodze
nia tegoż dziecka nie wniesiono wzmianki, że dziecko jest ro
dziców nieznanych, wprowadzają w błąd Urzędnika Stanu Cywil
nego, sporządzającego ten akt przez oświadczenie, że dziecko 
to zrodzone jest z ich legalnego małżeństwa. 

Starostwo Grodzkie uprasza Zarząd Miejski, aby każdora
zowo przy sposobności oddawania dziecka osobom, pragnącym 
wziąć je na wychowanie, pouczał strony, że przy sporządzaniu 
aktu urodzenia dziecka nieznanych rodziców, podawanie tego 
dziecka za własne stanowi występek, zagrożony przez art. 140. 1. 
art. 193 k. k. karą do 2 względnie 5-ciu lat aresztu bądź więzienia. 

Równocześnie Starostwo Grodzkie uprasza, aby Zarząd 
Miejski powiadamiał władzę duchowną na terenie której zamie
szkuje osoba, mająca w swojej pieczy dziecko nieznanych rodzi
ców, podając imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby, 
która przyjęła dziecko nieznanych rodziców na wychowanie, że 
sporządzenie aktu urodzenia tego dziecka nie może nastąpić 
inaczej, jak w trybie przewidzianym art. 4. ustęp 1. ustawy z dnia 
I. VII. 1926 r., co nie przeszkadza, by jeżeli zachodzą istotnie 
naglące okoliczności, sam obrządek religijny dopełniony był wcześ
niej »in articulo mortis«. -

Za Starostę Grodzkiego 
(-) L. Giełczyński, vicestarosta grodzki. 

Wyżej wymieniony odpis pisma Starostwa Grodzkiego Łódz
kiego. Kuria Diecezjalna Łódzka podaje do wiadomości Przewie
lebnego Duchowieństwa, prosząc o pilne przestrzeganie norm 
w piśmie tym zawartych. 

Wikariusz Generalny(-) t B-p K. TOMCZAK 
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IV. DZIAŁ NIEURZĘDOWY. 

Czynności biskupie 
Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Ordynariusza. 

1. W dniu 12 stycznia b.r. Jego Ekscelencja Najdostojniej
szy Pasterz był na egzaminie w Seminarium Duchownym. 

2. W dniu 13 stycznia b. r. był w Kotedrze Łódzkiej na 
Mszy św. wotywnej »Cibavit«. 

3. Tegoż dnia przyjął p. Janinę Wolską, Przełożoną Gene
ralną SS. Pocieszycielek Najśw. Serca Jezusowego. 

4. W dniu 14 stycznia b.r. był na egzaminie w Seminarium 
Duchownym. 

5. W dniu 15 stycznia przyjmował życzenia imieninowe od 
alumnów Seminarium i Duchowieństwa Diecezji. 

6. W dniu 16 stycznia b.r. był na mszy św. w katedrze, 
po czym przyjmował życzenia od przedstawicieli władz i organi
zacyj społecznych. 

7. W dniu 18 stycznia b.r. przyjmował życzenia od dele
gatów z Diecezji Sandomierskiej. 

8. W dniu 20 stycznia b.r. odbył w Seminarium Duchow
nym sesję pedagogiczną. 

9. W dniu 21 stycznia odbył posiedzenie z Kołem Łódzkim 
XX. Prefektów. 

1 O. W dniu 22 stycznia odbył posiedzenie z prelegentami 
Katolickiego Uniwersytetu Społecznego. 

11. W dniu 23 stycznia b.r. odprawił w katedrze Mszę św., 
jako w 75-ą rocznicę Powstania Styczniowego. 

12. W dniu 27 stycznia b.r. był na Mszy św. wotywnej »Ci
bavit« w Katedrze, po czym przyjmował od Kapituły i pracowni
ków Kurii życzenia w związku z trzechletnią rocznicą objęcia 
rządów Diecezji Łódzkiej. 

13. W dniu 29 stycznia b.r. poświęcił w gmachu Szkoły 
Włókienniczej Wystawę Radiową w Łodzi. 

14. Tegoż dnia był w Domu Katolickim na Opłatku Kato
lickich Stowarzyszeń Mężów i Kobiet. 

15. W dniu 30 stycznia b.r. w Katedrze łódzkiej udzielił 
święceń kapłańskich ks. Edwinowi Grochowskiemu. 

16. W dniu 31 stycznia b.r. był u Jego Ekscelencji Dowód
ca Korpusu Nr IV w Łodzi generał Władysław Langner z wizytą 
pożegnalną. .... 
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17. Tegoż dnia odbył posiedzenie z Zarządem Tow. »Kul
tura Katolicka«. 

18. W dniu 1 lutego b.r., jako w dzień Imienin Pana Pre
zydenta Rzeczypospolitej, odprawił w Katedrze Łódzkiej Mszę św. 

19. Tegoż dnia odbył konferencję z Wizytatorem Minister
stwa W. R. i O. P. 

20. Tegoż dnia odwiedził trzech niedomagających kapłanów. 

21. W dniu 2 b. m. poświęcił w Katedrze Łódzkiej gromni
ce po czym był obecny na Mszy św. 

22. W dniu 3 b.m. odprawił w kościele św. Jakóba w Piotr
kowie Mszę św. żałobną w związku z pogrzebem śp. Leonarda 
Cybulskiego, emerytowanego Prezesa Piotrkowskiego Sądu Okrę
gowego. 

23. 
dzającym 

24. 

W dniu 4 b.m. odbył sposiedzenie z Komitetem Zorzą
Domu Księży w Łodzi. 

W dniu 6 b.m. poświęcił Szkołę Pracy w Łodzi oraz 
wygłosił przemówienie. 

25. Tegoż dnia był w Rudzie Pabianickiej. 

26. W dniu 12 b.m. jako w 16 rocznicę Koronacji Ojca 
św. Piusa XI, odprawił w Katedrze Łódzkiej uroczystą Mszę św. 

Ks. Jan Warczak. 

Koła Szkolne Kruciały Eucharysłycznei 
iako ogniska wychowawcze młodzieży. 

Wychowanie człowieka jest zagadnieniem o dużych wartoś
ciach. Zamierzenia pracy wychowawczej zasięgiem swoim wybie
gają daleko naprzód. Przekraczają teraźniejszość bezpośrednią 
i zmierzają w przyszłość. Przygotowują jednostkę do «jutra» i do 
pracy jaką w nim ma wykonać. Jutro to ma znaczenie podwójne: 
społeczne zamknięte w doczesnej przyszłości człowieka i nad
przyrodzone niekończące się w czasie, a sięgające wieczności. 

Pódwójny ten zasięg odpowiada składnikom ludzkiej natury 
i osobowości człowieka. Człowiek, istota nadprzyrodzona i do
czesna ma przed sobą cel wieczny, który realizuje w doczesno
ści. Harmonijne rozwijanie władz człowieka w związku ze wspo
mnianymi dwoma przeznaczeniami jest zadaniem wychowania. 

Przeznaczenie doczesne człowieka to pożyteczne stanowis
ko jego w grupie zwanej społeczeństwem. Podobnie i cel nad-
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przyrodzony wychowania znajduje swój właściwy rozkwit w spo
łeczeństwie nadprzyrodzonym. Jest nim Królestwo Boże. 

Przygotowaniem jednostki zarówno do jednego jak i dru
giego zadania muszą zająć się czynniki, które z natury swojej 
mają prawo i obowiązek wychowania człowieka. Podstawowym 
czynnikiem skupiającym w sobie oba wspomniane zamierzenia 
jest rodzina. Wartość samej rodziny jest równocześnie doczesna 
i nadprzyrodzona, gdyż opiera się na zasadach Bożych i ludz
kich. Zasadniczo więc czynnik wychowawczy musi mieć w sobie 
wartości społeczne, bo dla celów społeczności doczesnej i spo
łeczności nadprzyrodzonej ma wychowywać jednostkę, bo ma 
w niej rozwijać czynniki natury czysto ludzkiej i wartości nadprzy
rodzone. »Wychowanie z natury swojej - mówi Papież Pius XI 
- jest dziełem społecznym, a nie jednostki. Istnieją trzy różne 
społeczności, przez Boga jednak harmonijnie ze sobą złączone, 
na których łonie rodzi się człowiek: dwie społeczności w porzą
dku naturalnym. Tymi są: rodzina i państwo; trzecia w porządku 
nadprzyrodzonym - Kościół«. (Encykl. O chrześcijańskim wycho
waniu młodzieży). 

Wychowanie jest dziełem społecznym rozwijając właściwoś
ci społeczne jednostki i przysposabiając ją do pożytecznego życia 
we wspomnianych trzech społecznościach. 

Społeczność zamyka w swoim zakresie «grupowość». Wy
chować dla grupy. Stąd też mówi się o wychowaniu grupowym, 
albo też zbiorowym. Zbiorowość opiera się na pewnym konkret
nym środowisku i zmierza do środowiska. Dążeniem jej wyraż
nym jest usiłowanie shormonizowania jednostki ze zbiorowością 
grupy społecznej środowiska. Pojęciu środowiska należy nadać 
cechy najszersze, najbardziej zbliżające je do granic pojęcia 
społeczności. 

Wychowanie grupowe zna również przesadę. Odezwała się 
ona w tak zwanym wychowaniu globalnym. W nim jednostka 
zatraca właściwe jej cechy osobiste, a nabiera znamion i rysów 
charakteru grupy. W znaczeniu tym wychowanie staje się tresurą. 
Istotnie przestaje ono być wychowaniem a przechodzi w hodo
wlę ludzi. System1 bolszewicki! 

W wychowaniu tokim!nie ma miejsca na wychowanie per
sonalistyczne, o które obecnie upo;Tlina się coraz więcej potrzeb 
społecznych. Wychowanie personalistyczne kładzie duży nacisk 
na rozwój dodatnich cech i wartości osobowości jednostki. Na
stawienie to ma w sobie bardzo dużo cech indywidualizmu i dba 
o jego rozwój w jednostce. Mimo to nie można identyfikować 
wychowania osobowościowego z wychowaniem indywidualistycz-
nym - jednostkowym. ... 
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Osobowość w wychowaniu ma znaleźć umiejętność zużytkowa
nia swych wartości dla dobra społecznego. Indywidualizm tymcza
sem łatwo zopomina o demokratycznych dążeniach i wpada w ego
izm - samolubstwo. 

Dla tych względów należy się przewaga wychowaniu per
sonalistycznemu. Nie tłumi ono znaczenia jednostki, które właśnie 
czerpią swą wartość z użyteczności swojej dla społeczeństw. 
Jednostka ma wyrobić także wartości swej osobowości, które uczy
nią ją pożyteczną, a przez to i szczęśliwą w życiu ze spo
łecznościa. 

Pod;tawowy nacisk pracy wychowawczej polegać więc musi 
na wychowaniu jednostki, jej osobowości. W jednostce muszą 
harmonijnie rozwijać się wszystkie jego władze, bo w nich są 
czynniki życia wspomnianych trzech społeczeństw. 

Najbardziej harmonijny rozwój całej osobowości jednostki 
może się dokonać w rodzinie. 

W dwuch następnych społecznościach czynnik właściwy ce
lowi każdej z nich przeważa. Dla dobro zarówno jednostki jak 
i poszczególnych społeczności zachodzi konieczność ciągłości 
w harmonijnym wychowaniu trzech społeczności. Dlatego to w każ
dej poszczególnej społeczności zbiegają się w pracy wychowaw
czej czynniki dwuch pozostałych. A więc wychowanie rodzinne 
znamionuje się cechami religijnymi i społecznymi. Podobnie szkoła 
musi mieć charakter religijnego i rodzinnego wychowania. Tak 
samo i Kościół w pracy swej wychowawczej obok istotnego swe
go zadania nadprzyrodzonego zaszczepia wartości duchowe w 
dziedzinę życia codziennego i w wychowanie społeczne człowieka. 

Praca wychowawcza szkoły jest procą nad rozwojem całego 
człowieka. Dlatego nie może pominąć wartości nadprzyrodzonych 
osobowości człowieka, musi je rozwijać. 

Poza ogólnym charakterem religijnym jaki przewijać się po
winien przez całokształt pracy wychowawczo-naukowej w szkole, 
są momenty szczególnie przeznaczone na wychowanie religijne. 
Mam na myśli lekcje nauczania religii. Czynnikiem przeważają
cym w nich jest nauczanie. Obok lekcji jest organizacja pozwa
lająca na doskonalszy rozwój osobowości jednostki w kierunku 
religijnym. Jedyną organizacją religijną na terenie szkoły Pow
szechnej jest »Koło szkolne Krucjaty Eucharystycznej«. 

Jest to organizacja, a więc nie jednostka a czynnik społecz
ny złożony z grupy. Właśnie Koła Krucjaty Eucharystycznej swą 
pracę wychowawczą opierają na rozwoju osobowości jednostki 
we właściwym ujęciu. 

Okólnik Nr 6 7. Ministerstwa W. R. i O. P. z dnia 27 lipca 
1937 r. przynosi nam regulamin Kół Krucjaty Eucharystycznej. 
Regulamin opiera się na zasadniczych wartościach Krucjaty. 
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Zamierzenia pracy w Kole Krucjaty Eucharystycznej sięga
ją bardzo wysoko i opierają się na głębokich podstawach. 

Chrystus Pan oparł całą Swoją naukę o czyn własnego przy
kładu. Swoją misję odkupienia zamknął w najdoskonalszym czy
nie ludzkim w poświęceniu płynącym z miłości. 

Myśl ta staje się przewodnią dla Krucjaty Eucharystycznej. 
Chcąc ją właściwie zrealizować trzeba skierować od najwcześ
niejszej młodości wzrok duszy dziecięcej na Chrystusa Euchary
stycznego. W zrozumieniu tej myśli powtarza Krucjata Euchary
styczna bardzo często hasło Piusa X. »z po w rot em do Eu
c ha rys t i i «. 

Świat starszych odbywać musi tę drogę kosztem wielkich 
przełamywań duchowych. Pokolenia przyszłe mają uniknąć łru d
ności. Od najmłodszych lat mogą one wejść na drogę promien
nego miłością czynną życia dla Eucharystycznego Chrystusa. 

Bigoteryjna dewocja pozostanie zawsze bardzo przykrym 
widokiem dla ludzi znajdujących prawdziwą pobożność. Rozmo
dlona wargami, gardłem rozśpiewana, rozełkana piersią, pozo
staje bigoteryjna dewocja zastygłą w dziedzinie czynu. Jasnym 
jest, że Kościół ponosi z jej powodu liczne krzywdy, nauka Pa
na Jezusa bywa z jej powodu licznie atakowana. 

Rycerstwo Eucharystyczne Krucjaty zna czyn ofiarny. Podobnie 
jak Chrystus Pan zna wysiłek płynący z miłości Bożej. Wszystko 
to konkretyzuje w postępowaniu codziennym. Więc już w dziecku 
kształtują szkolne Koła Krucjaty Eucharystycznej katolików czynu, 
»Krucjata pragnie podać i ułatwić dzieciom sposób duchowego ura
biania swojego serca na tle eucharystycznym przy pomocy na
bożeństwa do Najświętszego Serca Jezusowego, a przez to przy
gotować i stworzyć młodociane zastępy do katolickich związków 
starszej młodzieży«. 

Praco w Krucjacie Eucharystycznej podchodzi do dziecka 
od strony tej władzy duchowej, która najwcześniej w nim się bu
dzi, od uczucia. Zanim rozum zacznie rezonerską swą pracę, 
a rozsądek swe kalkulacyjne przestrogi, uczucie staje się już im
pulsem kierowniczym życia dziecka. Uczucie decyduje często 
o dalszym wyrobieniu charakteru człowieka. Znanym jest powie
dzenie św. Augustyna: »Powiedz mi co kochasz, a powiem Ci 
kim jesteś«. Wartość człowieka zależy w dużej mierze od szla
chetności jego uczuć. No charakterze człowieka dorosłego, na 
jego życiu codziennym, widnieją ślady i znamiona tego co w dzie
ciństwie swoim kochał. Nawet u jednostek, które odbiegły swym 
póżniejszym życiem od duchowego nastawienia moralnego, swe
go dzieciństwa, wspomnienie tego; co w młodości swojej kochały, 
może być momentem zaczynającym powrót do dziecięcej czy 
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młodzieńczej gorliwości. Charakterystyczną jest rzeczą, że prawie 
w każdym człowieku tkwi tęsknota powrotu duchowego do mi
nionych lat. Wtedy było się lepszym! 

Na wspomnianych wartościach uczuciowych erganizuje Kru
cjata Eucharystyczna swą pracę. Bezpośrednim zamierzeniem 
pierwszych jak i dalszych wysiłków i dążeń wewnętrznych Rycer
stwa Jezusowego jest zbliżenie bezpośrednie dziecięcego serca 
z Sercem Boskiego Przyjaciela młodocianych dusz, aby wywarł 
na nich swe znamię. 

Wyrazem zbliżenia dziecka do Zbawiciela będzie czynna 
miłość: Niewinność dziecka pozwala mu łatwo odczuć i zrozu
mieć odpowiednio Serce Pana Jezusa. Dziecko pokocha Chrys
tusa i zapragnie Mu okazać czynnie swoją miłość. Chrystus Pan 
jest już dla małego człowieka wzorem i celem wewnętrznej 
pracy. 

W wychowaniu jest to moment bardzo ważny. Każdy czło
wiek kształtuje siebie na podstawie wzorów, które darzy miłością 
prawdziwą. Czyni to, naśladuje, choćby dla przypodobania się 
ukochanej istocie. Tej psychologicznej sile ulega szczególnie 
dziecięca dusza w której instynkt naśladownictwa jest dość silnie 
rozwinięty. Dziecko nabiera cech postępowania wpływów, którym 
u!ega. Słusznem jest zatem, aby zwrócono dziecięcą duszę jak 
najwcześniej do Zbawiciela i poddano ją Jego świętym wpływom. 

Oto podstawowa myśl wychowawcza Krucjaty Eucharystycz
nej. Poszczególne Koła Szkolne realizują ją środkami godnymi. fil 

Na pierwszy plan wysuwa się wysiłek rozbudzenia miłości 
do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pracę realizuje się drogą 
wewnętrzną bo przez Komunię świętą, przez wspólne adoracje, 
odwiedzania prywatne Najświętszego Sakramentu i przez uświę
canie pracy dnia aktami strzelistymi. 

Dzień rycerza Chrystusowego jest dniem współżycia z Pa
nem Jezusem. Dziecko we wszystkim ma pozostać pod Jego 
wpływami. Takie nastawienie broni człowieka przed duchowym 
rozdwojeniem. 

Rozdwojenie duchowe jest dość powszechną cechą współ
czesnego człowieka. Potrafi on adorować i korzyć się u stóp 
ołtarza z tą samą gorliwością z jaką później atakuje w życiu 
dnia bliźnich i nawet Kościół. Dualizm życiowy jest zjawiskiem 
dość częstym. Spowodował go brak konsekwencji w życiu kato-
1 ickim. Przerwę pomiędzy zasadą, a jej wyznawaniem w czynie 
pragnie wypełnić swą pracą wychowawczą Krucjata. Podaje ona 
sposoby prowadzenia życia z wiary. 

Chrystus Pan nie tylko współdziała z dzieckiem w kościele, 
ale idzie z nim do zajęć. Dziecko wiedząc o tym uczy się o Nim 
pamiętać i Mu służyć. 
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Stopniowo myśl o Chrystusie Panu staje się jedynym pod
łożem życia dziecka. Wszystkie jego czyny noszą na sobie śla
dy pobudek eucharystycznych. Na tle eucharystycznym kształtuje 
się człowiek jutra. Przed dzieckiem przechodzi co pewien czas 
obraz rozwijający wzór Chrystusa Pana, a zamykający się w mie
sięcznym haśle. Poszczególne z nich są tylko fragmentami hasła 
naczelnego - rocznego. Hasła stawiają sobie za cel wdrażanie 
w umysł dziecka świadomości prawdziwego życia we wszystkim 
z Chrystusem Panem. Zaznaczyliśmy, że prawdziwym wyrazem 
ustosunkowania się do Pana Jezusa może być czyn - czyn mi
łości. Czyn ten w postępowaniu dziecka będzie zadatkiem nowych 
charakterów chrześcijańskich. Pod jego naporem musi ustąpić 
katolicyzm bezczynny - bigoteryjny. 

Z natury swej każde dziecko pragnie swobody i radości. 
Atmosfera pracy w Szkolnych Kołach Krucjaty Eucharystycznej 
musi uwzględnić te wymagania dziecięctwa. Nastawienie pogod
ne i radosne w pracy jest dziś przedmiotem wysiłków prawie 
wszystkich organizacyj. Tam nawet gdzie chodzi o ofiarność pod
kreśla się konieczność radości. Nie zawsze jest ona naturalnym 
czynnikiem całości, nie zawsze stanowi z nią organiczną jedność. 
Wówczas jesteśmy świadkami sztucznego »robienia radosnego 
nastroju«. 

Praca duchowo-religijna nie zna sztuczności. Religia posia
da dostateczną ilość pobudek i czynników radości. One właśnie 
rozwiązują tajemnicę połączenia krwawego poświęcenia posunię
tego aż do męczeństwa z przedziwną pogodą i radością ducha. 
Prawdziwe chrześcijaństwo nie zna zgorzknienia. W pierwszych 
wiekach sączyła się z ran krew, a z piersi płynęły hymny po
chwalne. Jeżeli więc w tragicznych momentach nie opuszczała 
radość serc wyznawców Chrystusowych - to tym łatwiej wy
płynie ona w normalnym trybie życia. Radość, jako rezultat czy
stości serca, jest jedyną atmosferą pracy w Szkolnych Kołach 
Krucjaty Eucharystycznej. 

Duch ten musi tętnić na zebraniach Kół, by mógł przewijać 
się przez codzienne zajęcia dziecka. Ono zrozumie bardzo prę
dko, ża prawdziwą radość można odczuwać wtedy tylko, kiedy 
ma się Chrystusa Pana w duszy. Zrozumie również, że źródłem 
radości jest sumiennie spełniony obowiązek dla Chrystusa Pana. 

Sumienność obowiązku obejmie wszystkie zajęcia ucznia 
należącego do Koła Eucharystycznego w szkole. Dobre wyrobie
nie powyższego nastawienia zapobiegnie chorobliwemu formaliz
mowi religijnemu. 

Dziecko należące do K.S.K.E. musi się czymś wyróżniać 
od pozostałych. Nie wystarczą oznaki zewnętrzne nie mogą za
dowolić nas systematyczne spełniania religijnych praktyk. Trzeba 
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zwrócić uwagę na coś bardziej istotnego - na życie złożone 
z postępowania ucznia, na umiejętne stosowanie »w życiu co
dziennym zasad religii katolickiej oraz kształtowanie charakteru 
młodzieży«. Trzeba pamiętać, że zarówno praktyki religijne jak 
i praca organizacyjna są środkami powyższego celu, a nie ce
lem same w sobie. 

Kierownictwo K.S.K.E. musi pamiętać o tym, by dziecko 
zdawało sobie jasno sprawę z zadań Krucjaty. Smutnym objawem 
jest przekonanie ucznia, że spełnianie praktyk określonych pro
gramem organizacji całkowicie wystarcza by być prawdziwym 
rycerzem. Wynikiem podobnej pomyłki jest bezskuteczność czę
stych spowiedzi i Komunii św. organizacji. Dzieci z nich nie ko
rzystają, bo nie nauczyły się umiejętności korzystania. Stąd ten 
rażący rozdźwięk pomiędzy częstym przyjmowaniem Sakramen
tów św. i aktywnością dziecka w pracy organizacyjnej, a nega
tywnymi przejawami codziennego życia ucznia. Często nie wi
dać zupełnie wpływu łask Bożych zbieranych w ćwiczeniach re
ligijnych na postępowanie i pracę. 

Dziecka winić nie można. Odpowiedzialność spada na kie
rownictwo. »Członkiem Koła Szkolnego Krucjaty Eucharystycznej 
może być każdy przyjęty przez opiekuna uczeń lub uczennica 
szkoły powszechnej, religii rzymsko-katolickiej, odznaczający się 
sumiennym spełnianiem obowiązków w domu i w szkole«. 

Więc już do przyjęcia na członka organizacji koniecznym 
jest pewne wyróżnienie się kandydata w obowiązkowości. W ra
mach organizacyjnej pracy zaleta ta rozwija się na tle nadprzy
rodzonych pobudek. Terenem jej wysiłków i przejawów jest dom 
i szkoła czyli codzienny tryb życia ucznia. Tam ma uczeń wy
kazywać umiejętność stosowania zasad religii katolickiej. 

W wyniku tych założeń program pracy organizacyjnej po
winien szeroko uwzględnić dwa wspomniane tereny. 

Nasuwa się więc konieczność zapoznania się kierownictwa 
ze środowiskiem dziecka. Następnie musi być ono uwzględnione 
przy układaniu zarówno pogadanek zebraniowych jak i dziecię
cych referacików. Dziecku należy wskazać wzór postępowania na 
tle konkretnych warunków. Przykład wyjęty z opisów bohaterów 
»Radości życia« nie zawsze harmonizuje ze środowiskiem aktu
alnym ucznia. Trzeba więc szukać fragmentów życiowych splecio
nych okolicznościami z dziecięcych warunków danego środowiska. 
Po ich zebraniu nasuwa się konieczność naświetlenia ich przy
kładem i wskazaniami Chrystusowymi. Podobnej metody wymaga 
wyrobienie umiejętnego stosowania zasad religijnych w życiu szkol
nym. Słowem, hasłem programów pracy w Kołach Krucjaty Eucha
rystycznej powinno być: Więcej codziennego życia! 
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Tylko w takim nastawieniu znajdą się odpowiednie warunki 
dla rozwoju prawdziwego osobowości ucznia. Tylko wtedy wycho
wanie przez organizację osiągnie swój istotny cel. Dziecko bę
dzie sobą - nie dla siebie tylko, ale dążąc do własnego dobra 
spełni również właściwą służbę społeczną. 

Ks. Tadeusz Graliński. 

Ofiarne życie Kapłańskie*). 

„A wyciągnąwszy łodzie na ziemię, wszystko 
opuściwszy, poszli za nim" Łuk. V. 11. 

Spełniły się sny proroków, wzdychania ojców nszych i tę
skne wyczekiwania całej ludzkości, która modląc się słowami 
psalmisty »da imperium tuum puero tuo« (ps. 85. w 15), błagała 
»aby okazała się Łaska Boga Zbawiciela naszego wszystkim lu
dziom« (Tyt. li. 11) »iżbyśmy wybawieni z ręki nieprzyjaciół na
szych bez bojaźni mu służyli«. (Łuk. I. 7 4). W liturgii Kościoła 
rozbrzmiewa radośnie: »Christus natus est nobis, venite adore
mus« (invitat.), za głosem tym »Pójdżmy aż do Betlejem, a oglą
dajmy to słowo, które się stało, które nam Pan pokazał« (Łuk. li. 
15) ;>abyśmy byli przed oczyma jego świętymi i niepokalanymi 
przez miłość« (Efez. I. 4). 

Adoracja dzisiejsza wydaje się jakby droższą i radośniejszą 
sercu naszemu, od wszystkich innych całego roku, albowiem opro
mieniona jest ona czarem i blaskami betlejemskiej nocy, a na 
tronie eucharystycznym bije maleńkie serduszko boskiego Dzie
ciątka, któremu składamy dziś hołdy swoje. To maleńkie serdusz
ko boskiego Dzieciątka, opuszczone przez wszystkich, wśród naj
większej nędzy przyszłe na świat, otulone tylko miłością matczy
nych ramion Dziewicy - matki i opieką przybranego ojca, niech 
stanie się mistrzem ofiarnego życia kapłańskiego, któremu roz
ważanie to poświęcamy. 

* * 

Gdy sięgniemy do Pisma św., po określenie tej łaski która 
jest nam dana przez włożenie rąk biskupich, z duszy naszej po
płynie hymn dziękczynny: »Wielbij duszo moja Pana, albowiem 
uczynił mi wielkie rzeczy, który możny jest i święte imię jego«. 
(Łuk. I. 46 i 49). Przez wybranie boże staliśmy się: »Dispensa
tores mysteriorum Dei« (I. Kor. IV. 9.), »Spectaculum facti su
rnus mundo et angelis et hominibus (I Kor. IV, 9.), »Sacerdotes Dei« 
(Dan. Ili. 84), »vos electionis« (Dzieje Ap. IX, 15), »Lux mundi«, (Mat. 

*) Konferencja wygłoszona w dniu Z stycznia b. r. na adoracji kaplań
s~iej. 
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V, 14), »Homo Dei« (I. Tym. VI, 11), »Sacerdotium sanctum«, (I. Piotr. 
li, 5), »Sal terrae«, (Mat. V, 13), »Genus electum, regale sacer
dotium, gens sancta«, (I Piotr li, 9), »Minister Christi« (Kol. I, 7). 
Z dobroci to kapłańskiego Serca Jezusowego, obleczeni zosta
liśmy w tę nadziemską godność, »któremu też zawdzięczamy przy
stęp przez wiarę do tej łaski w której stoimy i w której chlubi
my się nadzieją chwały synów bożych«. (Rzym. V, 2). Dlatego 
też z dziękczynieniem powtarzajmy: »Dziękuję temu, który mi 
dał moc, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, że mnie za wier
nego poczytał i na takim urzędzie postanowił« (1. Tym. I, 13). 
»Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, który nas ubłogosławił wszelkim błogosławieństwem 
duchownym ze swych skarbów niebieskich w Chrystusie« (Efez. I, 3). 

Ta wielka godność udzielona nam bez żadnej zasługi przez 
Chrystusa Pana »przez którego wzięliśmy łaskę i apostolstwo«, 
(Rzym. I, 5), wkłada na barki nasze szczególnie wielkie zadania 
i obowiązki, tak w stosunku do wiernych naszych, abyśmy ich 
bezpiecznymi drogami prowadzili ku wiekuistemu celowi, jak i w 
stosunku do nas samych, aby »człowiek boży stał się doskonałym, 
ku wszelkiej dobrej sprawie wyćwiczonym« (li Tym. 111, 17). Pozo
stanie to prawdą niezwalczoną, że apostolstwo nasze, aby było 
owocne i płodne, musi być związane z ofiarą własnego życia i to 
w stopniu najwyższym. Bez ofiary nie ma apostolstwa. Historia 
Kościoła każdej epoki potwierdza tę tezę, że wtedy tylko roz
płomieniało się wielkimi i w wieki sięgającymi czynami jego ży
cie i działalność, gdy wśrod sług ołtarza kwitła wielkoduszna 
ofiara. Przykład tej ofiary bije pełnymi blaskami z kapłar,skiego 
serca naszego Mistrza i Pana, który dał nam przykład, abyśmy 
go naśladowali. Opadłyby nam ręce, gdybyśmy wpatrzeni w ogrom 
~aszej pracy duszpasterskiej za mało w nią włożyli ofiary i łaski. 
Zródłem ofiary naszej niech stanie się boskie serce narodzonego 
Dzieciątka i te krzepiące słowa apostoła: »ufam w moc łaski, 
która jest mi dana, abym był kapłanem Jezusa Chrystusa« (Rzym. 
XV, 16). »Ty tedy synu, krzep się w łasce« (li Tym. li, 1-2), czego 
no u czasz w tym trwaj« (I Tym. IV, 16), »aby nasz przeciwnik był 
zawstydzony, nie mogąc nic złego o nas powiedzieć« (Tyt. li, 8), 
»bo żaden bojownik boży nie wikła się sprawami światowymi« 
(li Tym. 11, 4). Tak ugruntowani w ofierze i apostolstwie powta
rzać będziemy z mocą i przekonaniem: »Dla wszystkich stałem 
się wszystkim, abym wszystkich ratował« (I. Kor. IX, 22). 

Rozpatrzmy teraz w jakim kierunku winna iść ofiara nasze
go życia i co winna obejmować. Rozwińmy ją w trzech następu
jących punktach: 1) ofiara serca, 2) ofiara mienia, 3) ofiara 
pracy. 
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I. Ofiara serca. 
Przez święcenia kapłańskie staliśmy się nietylko uczestni

kami boskiego posłannictwa Kościoła, ale zawarliśmy zarazem 
zaślubiny z wielką rodziną kapłańską, z braćmi współuczestnika
mi w opowiadaniu Ewangelii, wyrzekając się zarazem dobrowol
nie światowego i rodzinnego życia. Kościół chce i nakazuje, 
abyśmy od świeckiego życia odłączeni, związali się bohaterskim 
obcowaniem w naszej duchowej rodzinie. Te święte węzły wza
jemnej miłości, nietylko zrodzą szczęście w duszach naszych ale 
słaną się podstawą do bratniej pomocy okazywanej sobie nawza
jem w posługiwaniu bożym - młodszych, którym tak wiele opie
ki i serca potrzeba, uchronią od błędów i słabości a dla wszy
stkich staną się związką miłości i pokoju. Zwłaszcza dla nas 
kapłanów wtajemniczonych w naukę o mistycznym Ciele Chrystu
sa ta wzajemna miłość połączona z ofiarą serca słanie się pod
stawą do większej doskonałości. 

We wszystkich listach św. Pawła, jako drogocenne perły 
rozrzucone są zachęty do wzajemnej miłości. Są one jakby osno
wą, na której ten święty apostoł kreślił gminom chrześcijańskim 
wzór doskonałego życia: »A o miłości braterskiej nie mamy po
trzeby pisać do was, bo sami od Boga jesteście nauczeni, abyś
cie jedni drugich miłowali, - a prosimy was bracia, abyście w tej 
miłości coraz więcej wzrastali« (I. Tess. IV, 9-1 O). »Niechaj 
trwa w was miłość braterska« (Żyd. XIII, 1). »Wszystko cokolwiek 
czynicie, niech się dzieje z miłości« (I. Kor. XVI, 14). »Miłość wa
sza niech będzie bez obłudy, brzydźcie się złem, a kochajcie się 
w dobrem. Miłujcie się nawzajem miłością braterską, w poważa
niu wzajemnym jedni drugich uprzedzajcie, w gorliwości nie sty
gnijcie, duchem gorejcie, służcie Panu« (Rzym. XII, 9-11 ). Po
cieszajcie siebie nawzajem, bądźcie jednomyślni, pokój chowajcie« 
(li Kor. XIII, 11). «Przygarniajcie jedni drugich, jak i Chrystus 
przygarnął Was ku chwale bożej«. (Rzym. XV, 7). ~»Przypatrujcie 
się jedni drugim, dla _pobudzenia siebie nawzajem do miłości 
i dobrych uczynków« (Zyd. X, 24). Celem tej miłości braterskiej 
to troska o wzajemną pomoc i podtrzymywanie siebie w służbie 
bożej i cnocie. Zwłaszcza młodszych naszych braci, otoczmy swym 
ojcowskim ramieniem, albowiem oni w walce i w zmaganiu się 
z przynętami tego świata często pozostając, potrzebują przyjaz
nej pomocy, dobrego serca, życzliwej rady i braterskiej dłoni. 
Dlatego »przygarniajcie słabych« (I. Tess. V, 14), »jeden drugie
go brzemiona noście«, (Gal. VI, 2), a »jeśliby też kto, przez nie
baczność, dopuścił się jakiego upadku, wy, którzy duchowni je
steście, sprostujcie takiego w duchu łagodności« (Gal. VI, 1 ). 
»wyprostujcie przeto opadłe ręce i omdlałe kolana, czyńcie ścież
ki proste nogami waszymi, aby kto chromieje nie zbłąkał się, 
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lecz wrócił do zdrowia«. (Żyd. XII, 12-13). Znośmy ofiarnie ułom
ności naszych braci, jak oni i nasze znosić muszą: »my przeto 
którzyś my mocniejsi znośmy ułomności słabych« (Rzym. XV, 1 ), 
albowiem »miłość cierpliwa jest, dobra jest, nieszuka swego, nie złoś
ci się, nie pamięta na urazy, na wszystko jest wyrozumiała, wszyst
ko znosi - miłość nigdy nie ustaje« (I Kor. XIII, 4-8). I dlate
go gdy brat nasz zwróci się do nas jak św. Paweł do Filemona 
»pokrzep me serce w Panu« (Filem. 20), bądźmy mu ojcem i bra
tem. I tak życie nasze kapłańskie zajaśnieje blaskami przykaza
nia Pańskiego: »Mandatum novum do vobis ut diligatis invicem« 
(Jan. XIII, 34). 

li. Ofiara mienia. 
Drugim polem na którym zajaśnieć muszą wielkie cnoty nas 

ofiarników bożych, to ofiara mienia. Nasz stosunek do dóbr 
ziemskich jest zgoła odmienny niż ludzi świeckich. Podczas, gdy 
u nich gromadzenie zasobów uczciwą drogą i przechowywanie 
ich jest rzeczą godziwą, nam duchownym na mocy nauki Kościo
ła, czynić tego nie wolno, wyjąwszy pewne, bardzo skromne za
bezpieczenie na przyszłość. Mowa tu «de superfluis«. Super
flua - dobra zbywające - są to zasoby pozostałe po zaspoko
jeniu potrzeb kopłana (pożywienie, odzież i wydatki na cele kul
turalne: książki, czasopisma). Od pozostałej sumy można pewną 
bardzo skromną cząstkę przechować sobie na przyszłość, pozo
stałej na końcu części zachować nie wolno, gdyż ona już nie 
jest naszą własnością. Cząstka ta winna być natychmiast 
obracana na dobre cele, gdyż hic eł nunc upośledzeni oczeku
ją na jej otrzymanie a potrzeby ich są zawsze bardzo wielkie, 
gdyż jest ich duża liczba. 

Nietylko kapłanów, ale i świeckich obowiązuje nauka Koś
cioła o dobrach zbywających. U świeckich pojęcie dóbr zby
wających jest bardzo szerokie, gdyż mają oni na wycho
waniu dzieci, muszą je kształcić, dać zabezpieczenie, wiano 
i ubezpieczyć się od licznych wypadków, które się w każ
dej rodzinie zdarzają. Inną natomiast regułę należy stosować 
do duchownych. Możliwości wydatków u duchownego są bar
dziej ograniczone niż u świeckiego i dlatego można łatwo 
obliczyć »superfluum«, które winno być wielkoduszne, hojne i ofiar
ne. Kardynał Bellarmin w swoim dziele p.t. »Disputationes de 
controversiis christianae fidei« wyjaśnia i ogranicza pojęcie dóbr 
zbywających u osób duchownych. Mówi, że duchownemu nie wol
no gromadzić zasobów dla zabezpieczenia się od wypadków, 
które się ewentualnie zdarzyć mogą, ale wolno zabezpieczać 
się tylko od wypadków, które się probabililer zdarzą, ł. zn. musi 
być pewność quasi certa i konkluduje »superfluas opes sine pec-
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cało retineri non posse«, uzasadnia zaś to jak następuje: »cum 
ipsi ab onere uxorum, łiliarum liberi sint et exemplo temperan
tiae moderationis et omnium virtutum aliis praelucere debeant« 
(Ili Contr. de bonis operibus in particulari pag. 1172). 

Karność kościelna pzrechowała tę naukę do dziś w niezmie
nionej treści. Kodeks Prawa Kanonicznego w 1473 kanonie, o któ
rym też przypominają uchwały Synonu Plenarnego mówi: »zby
wające zaś dochody obowiązany jest przekazywać (kapłan) ubo
gim lub pobożnym dziełom. Pan Jezus w nauczaniu swym objaś
niał ten obowiązek i nakazywał go pełnić: »wszakże co zbywa 
dajcie jałmużnę« (Łuk. XI, 4). »Nie skarbcie sobie skarbów zie
mi« (Mat. VI, 19). »Dlatego powiadam wam nie troszczcie się 
o duszę waszą, cobyście jedli, ani o ciało wasze, czym byście 
się odziewali. (Mat. VI, 25) »a o odzienie czemu się troszczy
cie« (Mat. VI, 28). »Nie troszczcie się tedy o jutro, albowiem 
dzień jutrzejszy, sam o siebie troskać się będzie« (Mat. VI, 34). 
»Kto ma dwie suknie niech da niemającemu, a kto ma pokarm 
niech także uczyni« (Łuk. Ili, 11). »Pókiście uczynili jednemu 
z tych braci moich najniższych mnieście uczynili« (Mat. XXV, 40). 
»Nie miejcie złota ani srebra, ani pieniędzy w trzosach waszych« 
(Mat. X, 9). »Nie bieżcież nic w drodze« Łuk. IX, 3). 

Od dóbr zbywających należy odróżnić jałmużnę. Tak jak 
do pierwszych nie mamy prawa i jak mówi Bellarmin, kto je za
trzymuje »ut aliena retinet«, pozostałe dobra są dla nas necessaria 
i z tych dopiero należy czynić jałmużnę. Wielkość jej będzie 
zależała od wielkości serca dającego i od stopnia w jakim da
jący zrozumiał i ukochał naukę Chrystusową i tu dopiero zaczy
na się ofiara z naszego mienia, gdyż tam była sprawiedliwość 
a tu zaczyna się miłosierdzie, a ofiara ma za podstawę miłosier
dzie. Pan Jezus nakazuje nam czynić jałmużnę: »Błogosławieni 
miłosierni albowiem oni miłosierdzia dostąpią« (Mat. V, 7). Gdy 
Zacheusz powiedział do Pana Jezusa: »Ecce dimidium bonorum 
meorum do pauperibus«, usłyszał: »Hodie salus huic domui facto 
est« (Łuk. XIX, 8-9). Pismo św. usiane jest zdaniami, które 
chwalą pożytek jałmużny i nakazują ją. »Czyń jałmużnę z ma
jętności twoich, a nie odwracaj oblicza twego od żadnego 
ubogiego; bo tak się stanie, że i od ciebie nie odwróci się obli
cze Pańskie. Jako będziesz mógł, tak bądź miłosierny. Bę
dzieszli miał wiele, hojnie dawaj; jeśli mało będziesz miał i ma
ło chętnie udzielać usiłuj. Tak bowiem skarbisz sobie zapła
tę dobrą na dzień potrzeby; bo jałmużno od wszelkiego grze
chu i od śmierci wybawia, a nie dopuści, duszy iść do ciemnoś
ci« (Tob. IV, 7-12). »Bóg patrzy no tego, który miłosierdzie czy
ni, pomięto o nim na przyszłość« (Ekl. Ili, 34). »Synu nie odejmuj 
jałmużny ubogiemu i nie zwlekaj z datkiem uciśnionemu, nie odwro-
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caj oblicza twe.go od potrzebującego« (Ekl. IV, 1-4). »Albowiem 
sąd bez miłosierdzia temu, który miłosierdzia nie czynił« (Jak. li, 13). 

Pan Jezus uzależnia przystąpienie do ściślejszej służby bo
żej od wyrzeczenia się dóbr światowych: »Jeśli chcesz być do
skonałym, idź sprzedaj co masz i daj ubogim a będziesz miał 
skarb w niebie, a przyjdź i pójdź za mną« (Mat. XIX. 21 ). W li
stach swych św. Paweł kładzie także wielki nacisk na udzielanie 
jałmużny. »Na potrzeby świętych udzielajcie,( (Rzym. XII, 13). 
»Dobroczynności też i składania się na biednych nie zapominaj
cie, bo takimi ofiarami, zasługujemy się Bogu« (Zyd. XIII, 16), 
albowiem jałmużna »wonnością jest wdzięczną i przyjemną i mi
łą Bogu ofiarą« (Filip. IV, 18). W liście do Koryntian, św. Paweł 
zachęcając ich do jałmużny, chwali jałmużnę macedończyków, 
którą ci złożyli dla świętych w Jerozolimie: »ostatnia ich nędza 
okazała się bogatą w pełności prostoty, gdyż wedle sił - owszem 
nad siły chętnymi byli i usilnymi namowami błagali nas o łaskę 
i udział w posłudze czynionej na rzecz świętych« (11 Kor. VIII, 
2-4). Jak rozrzewniający jest ten obraz miłosierdzia gminy ma
cedońskiej, od której św. Paweł pewnie nie chciał brać jałmużny 
na rzecz cierpiących chrześcijan w Jerozolimie, gdyż była to 
»ostatnia nędza«. _Ale oni go błagali, aby im pozwolił złożyć grosz 
ofiarny na braci. Sw. Paweł wyjaśnia dlaczego tak nieufnie ma
my się ustosunkować do dóbr ziemskich: »Bośmy nic na ten 
świat nie przynieśli i nic też z niego wynresc nie możemy. Ale 
skoro mamy żywność i czym się przyodziać na tym poprzesta
wajmy. Bo którzy chcą być bogatymi wpadają w pokusy i sidła 
diabelskie i w wiele pożądliwości niepotrzebnych i szkodliwych, 
które pogrążają ludzi w zatracenie i zgubę« (I. Tym. VI, 7-10). 
I my o to samo modlimy się w swoich modlitwach kapłańskich: 
»Divitias et paupertatem ne dedevis mihi Domine sed tantum victui 
meo tribue necessaria« (Przyp. XXX, 8). Chrystus Pan w kazaniu 
na górze powiedział: »Dawajcie a będzie wam dane, miarę do
brą i natłoczoną i potrzęsioną i opływającą dadzą na łono wa
sze. Bo tą miarą którą mierzycie, będzie wam odmierzone« (Łuk. 
VI, 38). Dla zachęty przytoczmy jeszcze przykład naszych świą
tobliwych rodaków, których może niedługo łaska Kościoła wynie
sie na ołtarze pańskie. Sługa boży Rafał Chyliński z. Łagiewnik 
cnotą miłosierdzia wysłużył sobie Joronę świętych. Swiątobliwa 
Wanda Malczewska z Parzna spędziła życie na posłudze ubo
gim. Na obrazkach obok niej widnieje koszyk z żywnością 
i lekarstwami. Nasz rodak Józef Kalinowski, karmelita bosy, czło
nek powstańczego rządu narodowego na Litwie, za walkę z ca
ratem zesłany został na Sybir. Jego męczeński żywot sybiraka 
opromieniony jest aureolą miłosierdzia, jakie w heroiczny sposób 
okazywał towarzyszom swego wygnania. A nad wszystkimi świę-
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tymi wznosi się jak orzeł, potężny duch w dziejach ludzkości, 
św. Franciszek z Assyżu, który wszystkim pokoleniom wskazał 
wartość dóbr tego świata. Oto przykłady abyśmy za ich pomo
cą sprostowali to, czego nam niedostaje i złożonym przez Boga 
w ręce nasze mieniem, zdobywali sobie miłosierdzie Jego. Ofia
rę naszą niech pomnaża świadomość, że cały legion wydziedzi
czonych z najkonieczniejszych środków do życia, nędzarzy ocze
kuje na nasz ofiarny grosz i niech ta sama świadomość sformu
łuje stosowne »de honesta sustentatione« pojęcie. »I dlatego pó
ki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim« (Gal. VI, 1 O). »żeby 
ofiara mojej posługi przyjemna była świętym«, (Rzym. XV, 31 ), 
>>a chwała, cześć i pokój każdemu czyniącemu dobrze« (Rzym. li. 1 O). 

Ili. Ofiara pracy. 
Posługiwanie kapłańskie nie ma ni kresu ni odpoczynku 

w pracy. Zadania nasze wielkie i święte, odpowiedzialność za 
nie olbrzymia. Dlatego Pismo św. zachęca nas gorąco do wy
trwałej i ofiarnej pracy: »cokolwiek czynić może ręka twoja czyń 
ustawicznie« (Ekl. IX, 16). »Nie miej w nienawiści robót pra
cowitych« (Ekl. VII, 1 O). Pismo św. przestrzega także w mocnych 
słowach przed próżnym marnowaniem czasu i gani próżnujących 
i wzywa ich do pracy. »A nakazujemy wam bracia w imię Pana 
naszego Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, ży
jącego w próżniactwie - słyszeliśmy bowiem, iż niektórzy mię
dzy wami w próżniactwie żyją, nic nie robiąc, a sprawami cu
dzymi się bawiąc. Takowym rozkazujemy i upominamy ich przez 
Pana Jezusa Chrystusa, aby w cichości pracując, własny chleb 
pożywali, a wy bracia, czyńcie dobrze i nie ustawajcie« (11 T es. 
Ili, 6, 11, 12, 13). Niech brzmi nam ustawicznie w duszy ten 
okrzyk Jezusowy: »Oto wam powiadam, podnieśr:ie oczy wasze 
a przypatrzcie się krainom, żeć białe już są ku żniwu« (Jan. IV, 
35). A praca nasza ma być tym gorętsza i ofiarniejsza, gdyż 
powstali ci »którzy przez nieprawość gnębią poznaną prawdę bo
żą« (Rzym. I, 18), im więcej tych gnębicieli, tym ofiarniejsze mu
si być nasze służenie Panu. Przez gnębiciela tego należy prze
de wszystkim rozumieć bezbożny komunizm wskazywany raz po 
raz przez Stolicę Apostolską jako najgroźniejszy wróg obiawio
nej religii i społeczności ludzkiej. Dla ilustracji weźmy tylko je
den odcinek jego działalności - prasę. W roku 1936 Komintern 
czyli międzynarodówka komunistyczna, wydał 4 miliony bezboż
nych książek w 43 językach. W roku 1937 tenże Komintern tylko 
w ciągu półrocza wydał 4 miliony antyreligijnych książek, w tym 
jeden milion dla młodzieży hiszpańskiej. 

Rok 1938 ma być okresem reszcze zacieklejszej walki wo
jującego ateizmu, tak w samej bolszewii jak i poza jej granicami. 
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Zwrócono większą uwagę na propagandę bezbożniczą przez radio. 
Kwotę uzyskaną ze sprzedaży zrabowanych kosztowności kościo
łom i klasztorom, wynoszącą około 55 milionów rubli w złocie 
oddano Kominternowi na akcję bezbożniczą. 

W bieżącym roku nasilenie prześladowania religijnego w So
wietach jest większe. Podatki od nielicznych już świątyń podnie
siono o 120 proc. W tym roku i Polska ma być pod wzmocnio
nym obstrzałem propagandy bezbożniczej i komunistycznej. 
W tym celu przeznaczone są wielkie sumy pieniężne. Akcja la 
powierzona została centrali komunistycznej w Paryżu. Siedem 
drukarń pracuje nad zalewem Polski drukami, książkami, gazeta
mi i bibułą komunistyczną. Czasami ciśnie się do głowy i ser
ca obawa, że ofenzywa bezbożnicza zastała nas na wielu pun
ktach nieprzygotowanych. Tylko potężna ofiara naszej pracy zdo
ła położyć nieprzebity mur tym zbrodniczym zamysłom, a że idee 
filosowieckie przesiąknęły już na nasz teren, o tym może zaświad
czyć zaciekła już prawie propaganda formująca u nas »front lu
dowy«, który już pogrążył Hiszpanię w odmęty walk bratobójczych 
i potoki krwi, a Francję postawił nad przepaścią. Odbyty w ubie
głym roku zjazd »Wici« w Warszawie, który większością odrzucił 
etykę katolicką w swej działalności społecznej i wychowawczej, 
jest groźnym symptomem przenikania do wsi polskiej oparów 
dzikiego wschodu. W tym stanie rzeczy wielką otuchą napawa nas 
Synod Plenarny Episkopatu Polski, który w życie narodu przez 
uchwały swoje wnosi potężny zryw do pracy nad Chrystusową 
przyszłością polskiego życia. W odpowiedzi na zakusy Kominter
nu Synod kładzie w uchwałach swoich (76- 79), wielki nacisk na 
rozwój prasy katolickiej, wypowiada zdecydowaną walkę ko
munizmowi i wzywa wszystkich by wszelkimi sposobami zwalcza
li zarówno jego przebiegłą propagandę jak i zgubne hasła bu
rzenia religii, szerzenia nienawiści, niszczenia wszelkiego ładu 
społecznego. (Uchw. 57 § 4). Synod Plenarny wnosi do życia 
narodu przez uchwały swoje gorejącą pochodnię światła, ale 
i zdecydowany rozkaz dla podjęcia ofiarnej pracy w myśl Apo
stoła Narodów: »To zaś tym pilniej czynić macie że wiecie, że 
czas nadchodzi i że pora nam już powstać, ze snu« (Rzym. XIII, 
11). I chociaż »ślepota padła na część Izraela« (Rzym. XI, 25), 
to jednak patrząc na odrodzeniowy ruch wzbudzony przez Akcję 
Katolicką z radością powtarzać możemy, że »noc ustępuje a dzień 
się przybliża« (Rzym. XIII, 12). 

Dla pokrzepienia i podniesienia serc naszych wspomnijmy 
jeszcze o modlitwie przed Sercem Jezusowym o braciach naszych 
w kapłaństwie cierpiących w Niemczech, o męczennikach w Hi
szpanii i bohaterach za wiarę na Wyspach Sołowieckich pracu
jących jako robotnicy portowi i drwale a pod osłoną nocy i groź-
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bą śmierci kreślących znak krzyża nad współtowarzyszami swo
jej niedoli. Uczyńmy życie swe w ofierze, podobne ich życiu. 

Wspomnijmy też niegodność naszą i ułomności swoje i proś
my Serce Jezusowe, aby tak utwierdziło serca nasze »ażeby były 
bez nagany w świętości przed Bogiem i Ojcem naszym« (I. T es. 
11, 13), abyśmy powstali mocą łaski do świętego życia. »Przystąp
my tedy z ufnością do stolicy łsiski, abyśmy otrzymali miłosierdzie 
i łaskę znależli w potrzebie« (Zyd. IV, 16). A na ostatek, jako 
korona tego rozważania ślubujmy Sercu Jezusowemu ofiarę ze 
swego serca, mienia i pracy, powtarzając z ufnością i oddaniem 
słowa św. Ignacego, męczennika prowadzonego do Rzymu na po
żarcie dzikim zwierzętom: »Jam jest pszenicą bożą, niechaj się 
w zębach lwów zmielę, abym był czystym chlebem Chrystusowym« 
Amen. (List św. Ignacego do Rzymian 4, 1 ). 

Krajowy Kongres 
Związku Misyjnego Duchowieńsiwa 

odbyty w Po.znaniu dn. 12 i 13 stycznia 1938 r. 

Środa, 12 stycznia. Zbliża się godz. 9 rano. Do Ka
plicy Sodalicyjnej zdążają liczne grupy księży: widać kapłanów 
steranych długą już pracą, widać i tych, co w pełni są jeszcze 
sił, a gdzieniegdzie znów twarze młode, ruchy nieśmiałe zdra
dzają kleryków. Przybył już Ks. Kardynał Prymas Polski. Rozpo
czyna się cicha Msza św. Z chóru płynie łagodny śpiew alum
nów Seminarium Poznańskiego, wargi kapłańskie szepczą święte 
pacierze, a przy ołtarzu majestatyczna postać Ks. Prymasa z po
dniesionymi błagalnie rękoma. Po Mszy św. krótkie, serdeczne 
przemówienie Ks. Prymasa. Po nabożeństwie uczestnicy Kongresu 
udają się na salę obrad przy kościele św. Marcina. Wchodzi na 
mównicę J. E. Ks. Arcybiskup Dr. J. N o w o wiejski, Pre
zes Krajowego Z. M. D. »Nareszcie - woła - prezes jest wśród 
swoich członków«, wita wszystkich obecnych, podaje motywy 
zwołania Kongresu, powołuje Prezydium, którego Przewodniczą
cym zostaje J. E. Ks. Biskup L. Wetmański. Następnie zostają 
odczytane pisma telegraficzne z Rzymu. Przewodniczący zapo
znaje uczestników z programem obrad, których ideą przewodnią 
było zapoznanie się z nową Ustawą Z.M.D. Całość obrad zosta
ła podzielona na trzy sesje: pierwsza omawiała teren pracy mi
syjnej, druga - istotę Związku oraz obowiązki i przywileje człon
ków, trzecia w połączeniu z Konferencją Księży Dyrektorów Die
cezjalnych - konkretne zadania pracy związkowej. 
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Sesja I, Teren i problemy pracy misyjnej. 
Teren pracy Z.M.D. według nowej Ustawy z 1937 roku jest 

podwójny: ziemie pogańskie i ziemie schizmatyckie. Stąd też 
dwa odpowiednie referaty. 

1. Referat I: »Poganie w wiek u XX-tym«. 
I< s. Rektor Dr. I< a z. Ko w a Isk i z Po z n a n i a. 

W pierwszej części referatu oczy słuchaczów spojrzały 
w duszę współczesnego poganina z jego poziomem intelektual
nym i moralnym, z jego tęsknotą za podniesieniem kultury ro
dzimej; w drugiej zaś myśl ich przebiegła przez wszystkie pola 
misyjne ujmując jakby z lotu ptaka syntetyczne rysy misjonarskiej 
pracy, a więc w Indiach - gigantyczny wysiłek intelektualny nad 
sharmonizowaniem Wedanty z filozofią tomistyczną, w Japonii 
- problem szintoizmu jako naturalnego podkładu pod adoracyjne 
pierwiastki religii katolickiej, wśród Mahometan - osłabienie fa
natycznego dynamizmu, w Afryce - wielki powiew Ducha św. 
nad czarną rasą. 

\N dyskusji misjonarze z Dalekiego Wschodu podawali swoje 
uwagi o pracy misjonarskiej w Chinach i Japonii. Wielką dla 
katolickich misyj przeszkodą jest protestantyzm. Misjonarz pro
testancki otrzymuje pensję w zależności od ilości »nawróco
nych« dusz. On sam nadto i nawrócony otrzymują po 3 dolary. 
Podkreślono również metodyczny błąd białych misjonarzy, którzy 
chcą panować nad klerem tubylczym. Odzywały się też głosy 
pesymistyczne, zwłaszcza co do losu misji w Chinach. Na to 
odpowiedział Referent, że nie można patrzeć na misje sposobem 
kronikarskim, bo one obliczone są na wieki całe. 

2. Referat li: »My a s praw a u n i j n a«. 
Ks. Prał. Dr. Stan. Mystkowski z Warszawy. 

Referat to był sprawozdawczy, informacyjny, obliczony na 
głębsze zapoznanie z omawianą kwestią szerszego ogółu; nie
mniej jednak ujęty syntetycznie i z właściwym Prelegentowi znaw
stwem przyniósł wiele korzyści słuchaczom. Wyłożone najpierw 
zostały motywy skłaniające duchowieństwo polskie do zajęcia 
się sprawą unijną jak: 1. perspektywa bliskiej pracy nad nawróce
niem Rosji; 2. historyczne tradycje kleru polskiego, o którym mi
mo to krążą zagranicą fałszywe opinie, że jako bierny i żywiący 
odwieczne animozje do Rosjan nie jest zdolny do zajęcia się 
sprawą unijną; 3. wola Ojca św.; 4. tęsknota duszy prawosławnej 
za głębszym życiem religijnym. Następnie omówił Referent kwe
stię obrządku wschodniego i związaną z nią polemikę, podał 
zasadnicze wytyczne i praktyczne wskazówki, jakie Stolica Apost. 
zaleciła stosować w pracy unijnej. W konkluzji wysunął Prelegent 
projekt utworzenia autonomicznych zrzeszeń przy Z.M.D. 
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Z nastrojów na sali odczuć było można, że uczestnicy 
Kongresu tą sprawą żywo się interesowali i pragnęli szeroko się 
w niej wypowiedzieć. Brak jednak czasu nie pozwolił na pełny 
rozwój dyskusji. Uwydatniono w niej wielką troskę o przygotowa
nie misjonarzy dla niezadługiej pracy na polach Rosji. J. E. Ks. 
Biskup Niemira podzielił się praktycznymi spostrzeżeniami co do 
akcji unijnej na terenie diecezji Pińskiej. Prelegent na zakoń
czenie podkreślił mocno, że wstydem jest dla nas, by obcy za
konnicy uczyli się języków słowiańskich i przybywali do Polski 
na pracę unijną, potępiając w ten sposób naszą bierność. 

Sesia li. Związek Misyiny Duchowieństwa. 

1. Pierwszy referat nł.: »Czym jest i po co jest Z w i ą
z e k Misyjny Duch o wie ń st w a« omawiał istotę Z.M.D. Ks. 
Dr. A n t. Li e d t k e z Pe I p I i n a przedstawił historię Związku, 
jego cele i zadania, podkreślił zwłaszcza potrzebę uświadomienia 
misyjnego wśród duchowieństwa, a szczególnie wśród młodzieży 
seminaryjnej, która nieraz ze szkół średnich wynosi nastawienie 
antymisjologiczne. 

2. Następnyreferał Ks. Prałata Dr. Józ. Pawłowskie
go z Kie I C p.t.: »z ad a n i a Członków z. M. D«. został uję
ły w formę literackiej perspektywy obejmującej w swym rzu,cie 
różnorodny szereg członków Związku poczynając od Ojca Sw. 
a kończąc na tych, co już odeszli na zawsze z posterunku mi
syjnego. Wzorem dla członka Z.M.D. ma być św. Paweł, ta mi
sjonarska stacja nadawczo. Szczególną rolę odgrywa wśród 
członków Z.M.D. młoda jego falanga - klerycy. 

Po tych dwóch referatach rozwinęła się łącznie długa i oży
wiona dyskusja. Podano projekt, by urządzać rekolekcje misyjne 
dla kapłanów lub przynajmniej w czasie rekolekcji poświęcić 
jedną konferencję tej sprawie. Zwrócono uwagę na akcję znacz
kową, zachęcano do przerzucenia akcji misyjnej na dekanaty 
przez uwzględnianie łemałów misyjnych w obradach dekanalnych. 
J. E. Ks. Biskup Wetmański zwrócił uwagę na budzenie i pielę
gnowanie powołań misyjnych. 

3. W trzecim referacie: »Nasze przywileje duchowne« 
O. Dr J. Mańkowski z Obry W kp. ześrodkował swe roz
ważania około dekretu św. Penitencjarii z dnia 1 kwietnia 1933 r. 
- ograniczającego przywileje Z.M.D. i innych organizacyj po
bożnych. Referent podał motywy tego dekretu: pewne ubieganie 
się o te przywileje i konkurencję na tym tle między różnymi 
dziełami pobożnymi oraz zbytnią łatwość w ich uzyskaniu. Dekret 
powyższy nie zmienia przeszłości, stąd ci członkowie Z.M.D., 
którzy się doń zapisali przed 1. 1v: 1933 r., korzystają z pełni 
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dawnych przywilejów. Utracone p_rzywileje można uzyskać przez 
bezpośrednie zwrócenie się do Sw. Penitencjarii z dołączeniem 
odpowiedniego pisma ordynariusza. Zaniedbanie uiszczenia rocznej 
składki nie pozbawia możności korzystania z przywilejów duchow
nych. Na pytanie, czy samo wpłacanie sk{adek wystarcza do ko
rzystania z przywilejów, Ks. Dyrektor L. Swiderski odpowiedział, 
że wymagane minimum polega na wpłacaniu składki połączonym 
z pewną życzliwością dla Związku; gdyby zaś ktoś nie chciał 
wcale współpracować ze Związkiem, a tylko tą opłatą kupić so
bie niejako te przywileje, wtedy była by ło pewnego rodzaju 
symonia. 

Sesja Ili. Współpraca z Dziełami Misyjnymi. 
Cz w arte k, 1 3 styczni a. 1. Obrady ostatniej sesji 

odbytej w godzinach porannych - rozpoczęły się prelekcją Ks. 
Prał at a Fe I. de V i li e z W ars z a wy nt.: »N as z a wsp ół
p r a ca z Pa p i es k i m i Dzieł a m i Misyjnym i«. W związku 
z omawianiem Dzieła Rozkrzewiania Wiary zachęcał Prelegent 
do usilnej modlitwy za misje, do wykorzystania wszelkich środków 
propagandy misyjnej, jak kazania, przemówienia radiowe, aka
demie i.t.p. Podkreślił mocno potrzebę wyższego wykształcenia 
misjologicznego wśród kapłanów. Aby ten cel osiągnąć, powinno 
się zakładać po seminariach i uniwersytetach katedry misjowiedzy, 
a z każdej diecezji wysyłać w pewnych odstępach lat jednego 
z młodych kapłanów na wyższe studia misiologiczne do Rzymu. 
Papieskie Dzieło św. Dziecięctwa P. Jezusa może być wykorzy
stane przez Księży Prefektów; może ono stać się ważnym środ
kiem religijnego wychowania dziatwy szkolnej. Dzieło znów św. 
Piotra Klawera przypomina o konieczności zajęcia się sprawą 
powołań misyjnych. Kapłani powinni śledzić gorliwie kiełkujące 
zarodki powołania, mówić często o doniosłości, uroku powołania 
kapłańskiego i misjonarskiego. 

W wymianie myśli po referacie Ks. Forecki, redaktor »Prze
wodnika Katolickiego«, zwrócił się z prośbą do misjonarzy pra
cujących na terenach pogańskich czy schizmatyckich o przysyłanie 
ciekawych artykułów misyjnych do powyższego czasopisma. Zwró
cono następnie uwagę na Koła Misjologiczne Uniwersyteckie, do 
których należałoby młodzież gimnazjalną odpowiednio przygoto
wać np. w Sodalicjach. 

, 2. Na zakończenie Kongresu Ks. Dyrektor Le o n ar d 
Swiderski w referacie: »Ostatnich pięć lat naszej pra
cy« podał sprawozdanie z działalności Związku. Ogólna liczba 
członków wynosi 9645, w czym 7277 kapłanów, 1897 kleryków, 
471 zakonników. Prelegent zwrócił szczególną uwagę na ostatnio 
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wydany przez Związek Atlas Misji Katolickich. Jako programowe 
wytyczne na nowy okres pracy Rada Krajowa Z.M.D. przyjęła: 
1. punkt ciężkości propagandy związkowej przesunąć na deka
naty; 2. zwrócić boczną uwagę na Kleryckie Koła Misyjne; 3. 
»Biuletyn Miesięczny Z.M.D. »przystosować do potrzeb członków. 
Postanowiono wydać pamiętnik obrad Kongresu. Przed ostatecz
nym zakończeniem Kongresu odczytano po łacinie pismo J. E. 
ks. Nuncjusza Cortesiego. Obrady Kongresu zamknął serdecz
nym przemówieniem J. E. ks. Arcybiskup dr. J. Nowowiejski. Na
stępnie wszyscy udali się do kościoła św. Marcina, gdzie J. E. ks. 
Biskup L. Wetmański udzielił błogosławieństwa Najśw. Sakramen
tem. Ponadto w jednym z poznańskich kin wyświetlono dla ucze
stników Kongresu specjalny film misyjny. 

Konferencja Księiy Dyrektorów Diece.z:jalnych. 

Na zebraniu Księży Dyrektorów odbytym pod przewodnic
twem Najdostojniejszego Prezesa Z.M.D. w Polsce, J. E. Ks. Arcy
biskupa Nowowiejskiego, po odczytaniu protokółu z ostatniej Konfe
rencji, omawiano sprawy wewnętrzno-organizacyjne i finansowe. 
Podkreślono konieczność utworzenia Rad Diecezjalnych Z.M.D. 
w tych diecezjach, gdzie ich jeszcze nie ma (trzy diecezje, w tej 
liczbie Łódż, je posiadają}; wysunięto dezyderat rozłożenia prac 
Dyrektorów w wielkiej części na referentów dekanalnych w die
cezjach; uchwalono ułożenie nowych, praktyczniejszych i dokła
dniejszych kwestionariuszów dla sprawozdań rocznych dla Cen
trali; przypomniano o obowiązkowych składkach członków (5 zł. 
rocznie) i wznowiono dawniejszą decyzję, że na potrzeby miej
scowe Z.M.D. w każdej diecezji może być użyte nie więcej niż 
50 proc. z sum zebranych drogą składek. W sprawie propagan
dy misyjnej na terenie diecezji postanowiono otoczyć specjalną 
opieką Kleryckie Koła Misyjne i wysunięto dezyderat utworzenia 
katedr misjologicznych na uniwersytetach i w seminariach, wysy
łania w tym celu zdolnych i gorliwych alumnów na wyższe studia 
z tej dziedziny. Obecną formę »Biuletynu Miesięcznego Z.M.D.« 
postanowiono utrzymać nadal i zdecydowano, że pismo będzie 
przesyłane członkom Z.M.D. bezpośrednio przez Centralę, nie zaś 
za pośrednictwem Ks. Dyrektorów. 

Obrady zebrania Księży Dyrektorów, na które przybyło 
również kilku specjalnie zaproszonych wyższych dostojników ko
ścielnych, odbywały się w atmosferze serdecznej i przepojonej 
duchem wielkiej gorliwości apostolskiej. 

Konferencja Klerycka. O godz. 5 pp. yv murach Du
chownego Seminarium w Poznaniu Ks. Leonard Swiderski miał 
pogadankę do przybyłych na Kongres- alumnów o roli i zadaniach 
Kleryckich Kół Misyjnych. Podkreślił mocno, że członkowie Kół 
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Kleryckich należą bezpośrednio i fizycznie do Związku, a same 
Koła są tylko ekspozyturą Związku na terenie seminarium, co 
więcej - że ci najmłodsi członkowie Z.M.D. stanowią przedmiot 
jego specjalnej troski. Wśród serdecznej rozmowy wyjaśniającej 
niektóre wątpliwości upłynął przeznaczony czas na tę pierwszą 
»Konferencję misyjną Kleryków«, a z nim uciekł ostatni odgłos 
misyjnego Kongresu, który zestrzelił w jedno ognisko rozproszone 
po całym kraju misyjne siły, by je - w ten sposób nową energią 
ożywione - przygotować do skuteczniejszej pracy na tej świę
tej niwie. 

Uwaga. Kleryckie Koło Misyjne w Pelplinie przesyła ka
płanom po parafiach różne materiały [ pomoce misyjne. Na 
Kongresie w Poznaniu Ks. Dyr. Leonard Swiderski uznał tę myśl 
za godną rozpowszechnienia i po innych diecezjach. Stąd Misyj
ne Koło Alumnów w Łodzi postanowiło wydać swój Rocznik Mi
sjologiczny. Będzie on zawierał kazanie misyjne, referat popular
nie ujęty, poświęci kilka myśli 10-leciu Koła, przyniesie inne ma
teriały misyjne i unijne - związane z pracą całoroczną Koła. 
Cena jednego egzemplarza wyniesie 50 gr. Przy zamawianiu 
najlepiej jest przesłać powyższą kwotę w znaczkach pocztowych 
według adresu: Zarząd Koła Misyjnego Alumnów, Łódź, Semina
rium Duchowne. 

Uczestnik. 

Na gruzach. 
Zapoczątkowana w pierwszych tygodniach 1937 r. przez 

część prasy katolickiej, a następnie nieprzerwanie przez Instytut 
Różańcowy prowadzona akcja propagandowa za odżydzeniem 
handlu dewocjonaliami doczekała się pomyślnego finału. 

Należy to również przypisać zasłudze ks. posła Downara, 
którego wniosek w sprawie odżydzenia handlu dewocjonaliami 
uzyskał formę ustawy, uchwalonej najpierw przez Sejm, a ostat
nio przez Senat. 

Ustawa ta głosi, że przedmioty kultu religijnego nie mogą 
przechodzić przez ręce inowierców zarówno w czasie ich wy
twarzania jak i sprzedaży. 

Zatem ustawa wyklucza możliwość wytwórczości i handlu 
przedmiotami chrześcijańskiego kultu religijnego przez żydostwo, 
co do tej pory w szerokich rozmiarach miało miejsce. 

Pierwsza część tego, bądź co bądź, ważnego problemu zo
stała pomyśl nie rozwiązana. 

Druga część - to stworzenie w okresie przejściowym dwóch 
lat na gruzach tandetnego przemysłu żydowskiego, polskiego 
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przemysłu dewocyjnego, stosownego do jego godnych przezna
czeń, zarówno do użytku krajowego, jak i na eksport zagraniczny. 

Tu wysiłki nie mogą być rozproszone. 
Zarówno opinia jak i poparcie sfer miarodajnych oraz za

interesowanie wiernych muszą pójść w jednym kierunku, muszą 
jeden punkt poprzeć i go rozwinąć, rozbudowując w ten sposób 
wielki ośrodek przemysłu dewocyjnego w Polsce. 

I tu wysuwa się na pierwszy plan również i w tym zakresie 
akcja Instytutu Różańcowego w Toruniu. 

Od początku »kampanii« odżydzeniowej na odcinku dewo
cjonaliów Instytut Różańcowy zajął w tej sprawie stanowisko pozy
tywne i zdecydowane, nie mogąc się pogodzić z tym, aby różne 
przedmioty do chrześcijańskich praktyk religijnych były wytwarzane 
przez żydostwo. 

Stąd też Instytut Różańcowy podtrzymuje akcję propagator
ską w prasie katolickiej oraz we własnych czasopismach i rów
nocześnie stwarza skład dewocjonaliów w Toruniu, który już se
tki parafij w Polsce zaopatruje w dewocjonalja. 

W tej chwili są no ukończeniu pertraktacje z francuskimi 
fabrykami na dostawę półfabrykatów do wyrobu różańców i róż
nych przedmiotów kultu religijnego, dopóki fabrykacja ich nie 
zostanie podjęta we własnym zakresie. 

Taki jest stan dzisiaj. 
Dość daleko została posunięta sprawa przejęcia z rąk ży

dowskich przemysłu dewocyjnego. 
Potrzeba jeszcze większego zainteresowania szerokich rzesz 

wiernych o podejmowanych przez Instytut Różańcowy poczyna
niach i zwrócenia uwagi wszystkich na ten rozkwitający ośrodek 
pionierskiej akcji Różańcowej. 

Rozproszenie bowiem nie pozwoli na stworzenie zakładów 
większych, co mogłoby spowodować brak pokrycia zapotrze
bowai'i nawet krajowych, nie mówiąc już o eksporcie zagranicznym. 

Jak pomyślny osiągnęliśmy wynik w pierwszym etapie, tak 
musimy zrealizować i drugą część tego problemu, to jest stwo
rzyć poważny chrześcijański przemysł dewocyjny. 

Jot gen. 

Jedyna Pielgrzymka na Kongres Eucharystyczny 
w Budapeszcie. 

Na międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Budapeszcie, 
który odbędzie się od 23 do 30 maja, uda się z Polski tylko 
jedna wielka Pielgrzymka pod protektoratem J. E. ks. Prymasa 
Hlonda.Techniczną organizację pielgrzymki przeprowadza »Orbis«. 
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Pielgrzymka wyruszy z Polski z punktu zbornego na dwor
cu w Katowicach rano dnia 24 maja i wieczorem przybędzie do 
Budapesztu. 

Zapisy przyjmują Akcje Katolickie oraz upowaznione pla
cówki »Orbisu« w 20 większych miastach Polski do dnia 1 O ma rea. 

Ceny uczestnictwa w pielgrzymce wynoszą od zł. 128.
do 225.- za przejazd (od granicy do Budapesztu i z powrotem), 
5 dni pobytu w Budapeszcie z całkowitym utrzymaniem, opiekę 
przewodnika, zwiedzanie i udział w uroczystościach. 

Według wybranej kategorii cen zmienia się rodzaj pomiesz
czenia w Budapeszcie od skromnych kwater zbiorowych do kom
fortowych hoteli. 

Uczestniczenie we wspaniałych uroczystościach Kongresu 
Eucharystycznego w Budapeszcie będzie dla wiernych katolików 
niezapomnianym przeżyciem duchowym, to też Kongres ten wzbu
dza w Polsce bardzo duże zainteresowanie. 

Komunikat Syndykatu Emigracyinego. 

Po s z u k i w a n i. 

Julianna Chrzanowska, żona Bronisława Chrzanowskiego z 
Raciąża poszukuje swego szwagra, Władysława Chrzanowskiego 
zamieszkałego w Cleveland Ohio (Stany Zjedn. Am. Półn.) Kto
kolwiek wiedziałby o miejscu pobytu Władysława Chrzanowskie
go, proszony jest o zawiadomienie Syndykatu Emigracyjnego, War
szawa, ul. Króla Alberta 7 lub bezpośrednio: Julianna Chrzano
wska Pruszków p Warszawą ul. Kościuszki 5. 

1. Gąsior Maria, ur. w Wildberg (Niemcy) dn. 20. 7. 1920, 
2. Frydi-yczak Czesława, ur. w Wilkowicach dn. 27. 6. 1922, 
3. Geczelewska Czesława, ur. w Brześciu Kuj. dn. 1. 1 O. 1905, 
4. Boruta Stanisława ur. w Łuszczanowie dn. 8. 9. 1919, 
5. Plichta Anna ur. w Brzezinach, dn. 13. 5. 1912, 
6. Basińska Marta, ur. w Bolewicach dn. 28. 12. 1907, 
7. Głowacka Maria, ur. w Warszawie, dn. 14. 8. 1911, 
8. Skowrońska Salomea, ur. w Niesłabinie, dn. 5. 11. 1898, 
9. T utok Maria, ur. w T urbi, dn. 18. 1 O. 1912, 

1 O. Porc Władysława, ur. w Niegowoniczkach, dn. 9. 4. 1913, 
11. Sobczak Katarzyna, ur. w Kraszewicach, dn. 25. 1 O. 1914, 
12. Skibińska Zofia, ur. w Kępnie, dn. 25. 8. 1818, 
13. Machnik Teodora, ur. w Zalesiu, dn. 25. 8. 1911, 
14. Pisula Janina, ur. w Mieleszynie, dn. 19. 4. 1911, 
15. Pogorzelska Helena, ur. w lckern (Niemcy) dn. 28. 4. 1917, 
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Pod Protektoratem 

Jego Eminencji Ks. Kardynała Hlonda, Prymasa Polski, 

urządza Naczelny Instytut Akcji Katolickiej w Polsce 

JEDYNĄ OFICJALNĄ PIELGRZYMKĘ 
na XXXIV Międzynarodowy 
Kongres Eucharystyczny w Budapeszcie 

w czasie od 23 do 30 maja 1938 roku. 

Koszt udziału w pielgrzymce wynosi od zł. 128.
T echniczną organizację pielgrzymki przeprowadza 
wyłącznie: 

Polskie Biuro Podróży „ORBIS" 

ZAPISY PRZYJMUJĄ: 

Akcje Katolickie oraz następujące placówki „ORSISU": 

Nr. 2 

Warszawa, Ossolińskich 8 - Marszałkowska 98 - Al. Jerozo
limskie 39, Poznań Bydgoszcz, Dworcowa 2, Częstochowa, Gdy-
nia, Katowice, Kraków, Rynek 11, Krynica, Lwów, Plac Mariac- I 
ki 5, Łódź, Piotrkowska 65, Toruń, Wilno, Zakopane, Gdańsk, 
Stadtgraben 7, Inowrocław, Król. Jadwigi 15, Leszno, Rynek 2, 1 i, 

Lublin, Ostrów Wlkp., Piłsudskiego 1 O, Włocławek, Kościuszki 4. 

' 
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He nry k G I as s, Wpływy Kominternu wśród naó
cz:ycieli, str. 52, wyd. drugie, Warszawa 1938, Centralne Biuro 
Porozumienia Antykomunistycznego. 

Oczy całego społeczeństwa od dłuższego czasu są zwro
cone na Związek Nauczycielstwa Polskiego. Dla mili o nów ro
dziców katolickich w Polsce nie jest rzeczą obojętną kto i jak 
wychowuje ich dzieci. Niestety kierunek i idee propagowane 
przez przedstawicieli Z.N.P. nie były zgodne z poglądami prze
ważającej części społeczeństwa polskiego, szczerze przywiązane
go do religii katolickiej i tradycji narodowych. Doszło do tego, 
że Władze Państwowe zarzuciły byłemu Zarządowi Z.N.P. tole
rowanie i popieranie od dłuższego czasu a) idei i tendencyj wy
raźnie komunistycznych, lub z komunizmem graniczących, b) pa
cyfizmu wśród nauczycieli i w szkolnej pracy wychowawczej, 
sprzecznego z założeniami interesów państwa i c) podważania 
zaufania do władz państwowych j gloryfikowania pracy władz 
zaborczych w dziedzinie stosunków szkolnych i.t.d. Zarzuty po-
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ważne i ciężkie. Czy jednak Z.N.P. ulegał wpływom Kominternu? Na 
to pytanie odpowiedż twierdzącą daje p. Henryk Glass w wydanej 
niedawno książce p.t. »Wpływy Kominternu wśród nauczycieli«. 

Autor szczegółowo omawia objawy wpływów komunistycz
nych w Z.N.P. Z.N.P. w swej działalności przekroczył ramy or
ganizacji czysto zawodowej. Stał się organizacją polityczną, pod 
wpływem grupy ludzi, nastawionych wyrażnie prokomunistycznie. 
Z.N.P. finansował pismo polityczne »Dziennik Poranny«, skrajnie 
radykalny, nie różniący się niczym od fołksfrontowego »Dziennika 
Popularnego«, zamkniętego przez rząd. Z.N.P. zorganizował strajk 
nauczycieli przeciwko zarządzeniom władz państwowych, zorga
nizował uliczne manifestacje przeciwko rządowi, charakteryzując 
ustanowienie kuratora jako »zamach na Z.N.P., a akcję rządu 
przedstawiając jako akcję »organizacji faszystowskiej«. Z.N.P. 
zwalczał religię. W dniu 23 czerwca 1934 r. zjazd delegatów 
Z.N.P. powziął następującą uchwałę: »Zjazd Delegatów Związku 
Nauczycielstwa Polskiego wyraża opinię o potrzebie zjednoczenia 
związków młodzieży wiejskiej o pokrewnej ideologii, co przyczy
ni się do ekonomii środków pieniężnych i pracy działaczy spo
łecznych na wsi, oraz pozwoli stworzyć jednolity front młodzieży 
wiejskiej, będącej w stanie skutecznie przeciwstawić się wstecz
nym wpływom na młodzież wiejską organizacyj klerykalnych«. 
W oficjalnym organie Z.N.P. p.t. »Przodownik Pracy Społecznej« 
nr. 1-35 czytamy że Z.N.P. powinien: »przygotować jednostkę do 
współdziałania z państwem w walce z klerem, który, sięgając po 
władzę polityczną - dąży do podporządkowania kultury i oświaty 
własnym celom, sprzecznym z interesami naszego państwa«. Z.N. 
P. uprawiał propagandę na rzecz Z.S.R.R. Sprawa ta została wy
jaśniona w związku z konfiskatą probolszewickiego numeru cza
sopisfT!a »Płomyk«. 

Ze menerzy Z.N.P. szli utartym szlakiem komunizmu wy
starczy skonfrontować ich enuncjacje i działalność ze statutem 
i działalnością Międzynarodówki Pracowników Oświatowych (L'in
ternacionale des T ravailleurs de I' Enseignement, która jest jedną 
z licznych organizacyj pomocniczych Kominternu. W art. 6 statutu 
tej organizacji czytamy: »(Nauczyciele) mają walczyć w szkole 
z wpływami kapitalistycznymi, przede wszystkim z gloryfikowaniem 
szowinistycznym i imperialistycznym wojny, z klerykalizmem i wal
czyć o solidarność mas robotniczych«. Jakoż różnica pomiędzy 
treścią statutu komunistycznej I.T.E., a enuncjacjami przedstawi
cieli Z.N.P.? Nic więc dziwnego, że usiłowania rządu polskiego 
mające na celu usanowanie Z.N.P. były traktowane przez prasę 
sowiecką jako zamach na wolność i demokrację. Z.N.P. jest bra
ny pod czułą opieke,, tych, którzy wytoczyli strumienie krwi pol
ski ej w 1920 roku na polach pod Radzyminem, Warszawą i.t.d. 
Wystarczy przeczytać cytowany wyjątek z Trybuny Radzieckiej: 
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»Masowe wystąpienie nauczycielshya polskiego jest wydarzeniem 
o wielkim znaczeniu politycznym. Swiadczy ono o tym, że szero
kie masy polskiej inteligencji drobnomieszczańskiej przeszły do 
otwartej walki politycznej przeciwko reakcji faszystowskiej«. Ko
munistyczna I.T.E. ogłosiła list otwarły do nauczycieli polskich. 

W świetle tych faktów, przedstawionych przez p. Glassa, a krót
ko przeze mnie streszczonych, widać, że p. premier Składkowski 
nie mylił się w swej ocenie Z.N.P. 

W dniu 2 lutego b.r. w Krakowie odbyły się wybory nowe
go Z.N.P. Skład nowego zarządu nie budzi w społeczeństwie zbył
niego zaufania. Niektórzy członkowie znani są z wybitnie antyre
religijnego nastawienia. Dlatego społeczeństwo, mimo uspakających 
zapewnień, które padły z trybuny parlamentarnej, pilnie śledzić bę
dzie posunięcia Z.N.P. na terenie szkolnictwa, którego niedawna 
działalność zapisała się smutnie w dziejach wychowania polskiego. 

Łódż, dn. 6. li. 1938. Ks. Czesław Ochnicki. 

Ks. Jan Patrzyk. Kazania świąteczne. Kraków 1937 r. 
Głoszenie słowa bożego, to _jedna z podstawowych zasad na-

szego posłannictwa pasterskiego. Smiało tu można postawić twier
dzenie, że tyle osiągniemy owoców z naszego przepowiadania, 
ile pracy włożymy w jego przygotowanie. Pomocą, do przygoto
wania kazania może być po Piśmie św., Ojcach Kościoła i dzie
łach myślicieli katolickich i dobry podręcznik kaznodziejski. 

Bogu dzięki, że ostatnie lata przyniosły duże ożywienie w 
wydawnictwie literatury kaznodziejskiej i że dorobek ten w dużej 
części jest wartościowym. Duszpasterze parafialni cenią przede 
wszystkim te wydawnictwa, w których jest zawarty pozytywny wy
kład prawd wiary, bo takie jest przecież zadanie ambony. Pod
ręczniki kaznodziejskie, które nie uwzględniają tego zasadnicze
go postulatu i których autorowie chętniej ganią i narzekoją niż 
uczą i podnoszą, nie osiągają swego przeznaczenia. Omawiane 
»Kazania świąteczne« ks. proboszcza Patrzyka tę nade wszystko 
mają zaletę, że osnute są na licznych cytatach Pisma św. a prze
de wszystkim zdradzają zamiłowanie autora do listów św. Pawła, 
które w obfitej mierze są cytowane. Znać, że Autor zna du
szę ludzką, jej potrzeby i pragnienia i chce je zaspokoić. Znać 
w nich i tętno dzisiejszego życia, są liczne przykłady, w tekst po
wplatano pieśni kościelne, które urozimacają i zarazem pogłę
biają wypowiadane myśli. Dodatnią stroną kazań to na wielu 
miejscach rozmaite objaśnienia o Akcji Katolickjej, ciekawy nie
nużący wykład, liczne przykłady codziennego życia i ta bezpo
średniość z jaką Autor przemawia do słuchacza. 

Niestety, zdaniem niżej podpisan~go, szanowny Autor nie ustrzegł 
się w swych kazaniach wielu usterek, które obniżają ich wartość. 
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Za błąd należy poczytać to, że Sz. Autor za wiele chłosz
cze i karci słuchacza i że niedość pozytywnie wyświetla prawdy 
wiary, chętniej posługując się kreśleniem ciemnych stron życia 
ludzkiego aniżeli radością, jaką przecież należało nadać kaza
niom skreślonym na uroczyste święta. 

Nawet w tak za serce chwytającym temacie na uroczystość 
Serca Jezusowego Sz. Autor kreśli takie ciężkie słowa „Posyła 
swych posłów to Serce Jezusowe ale naród głuchy, i ślepy! Nic 
nie chce wiedzieć! Niczego nie chce słyszeć - $wiat poganie
je i dużo już spoganiał. Zostały ledwie te walące się krzyże przy 
drogach, te - często- puste kościoły. No i ten kalendarz-jesz
cze - chrześcijański ze świętami chrześcijańskimi - lecz z tych 
świąt mała Sercu Jezusowemu pociecha« str. 86. Czyż tak jest 
naprawdę? Poco taki pesymizm? Czy już wszystko się w Koście
le zawaliło? Bardzo wiele zastrzeżeń należy także wyrazić do 
kazan\a na uroczystość Chrystusa Króla. 

Swięto to ma charakter radosny, tryumfalny, bo przec1ez 
jego istotą to opiewanie królewskiej postaci naszego Zbawiciela 
i Pana. Kazanie na tę uroczystość skreślone jest zupełnie ne
gatywnie, autor zamiast radości, głosi słuchacząwi smutek, malu
je mu najczarniejsze strony ludzkiego życia, »Swiat przemienił 
się w dziki las, w dziką dżunglę, gdzie ludzie tak jak lwy, wilki, 
tygrysy gryzą się i zagryzają wzajemnie« str. 111 i 112. 

Bardzo tragicznie maluje Autor dzisiejsze Królestwo Chry
stusa Pana na ziemi na str. 112 i 113. Słuchacz z takiego ka
zania wyjdzie przybity, przygnębiony, zrezygnowany i zawiedziony. 
W dalszym ciągu tego kazania Autor pisze »Pan Jezus to jest 
przedziwna postać i bardzo »interesująca« str. 113. Szkoda, że 
na tę »interesującą« postać tak mało Autor zwrócił uwagi. Zda
niem recenzenta, takich kazań na święto Chrystusa Króla wygła
szać nie wolno. 

W kazaniu na uroczystość Matki Boskiej Szkaplerznej razi 
bardzo wstęp, przyrównujący tych co noszą szkaplerz karmelitań
ski, do brunatnych koszul hitlerowskich. Analogia stąd, że i szka
plerz karmelitański jest brunatny. Nie wiadomo co sądzić o ta
kich porównaniach. Pewne zdumienie budzi termin, nazywający 
Matkę Najświętszą »Dyktatorką« str. 178, zwłaszcza, że pojęcie 
to nie jest przec1ez synonimem doskonałości. Stalin też jest 
przecież dyktatorem. Najlepiej w kaznodziejstwie używać w sto
sunku ku Najśw. Maryi Panny tych określeń, które stosuje do 
niej Pismo św., ojcowie Kościoła i tradycja chrześcijańska. 

Przez silenie się na oryginalność, można wywołać u ko
goś uśmiech. Nie należy też do szczęśliwych określenie porów
nujące szkaplerz do jarzma a »lejce i sznury od tego jarzma 
ma w ręku Maria« str. 181. Może też wywołać wesołość takie 
powiedzenie : »Niech nas, - żeby się już tak wyrazić-Maria 
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na pasku wodzi« str. 181. Mało natomiast jest w tym kazaniu 
o samym szkaplerzu, jego istocie, przywilejach, warunkach przy
jęcia i praktycznej nauki wyjaśniającej naukę o szkaplerzu kar
melitańskim. Szwankują niekiedy i przykłady: «Macie przyjacie
la. Ten przyjaciel chory i trzeba mu pojechać po lekarstwo do 
dalekiego miasta. Wielu was wybrałoby się? Nikt! Powiedzie
libyście: trzeba dom opuścić, wyponiewierać się, to przecież kosz
tuje« str. 81. Skąd ta pewność, że nikt. Taki przykład może tylko 
w duszy słuchacza wywołać protest i niechęć. Przecież są jeszcze 
dobrzy i uczynni ludzie na świecie. Nie jest także niczem uspra
wiedliwione takie zdanie. »Kto dziś myśli o zbawieniu duszy? 
Pilniejsze konie, krowy, morgi, stogi ... Wszystko pilniejsze«, str. 
104-105. Za daleko posunięte zwątpienie. Można być pewnym, 
że wielu myśli o zbawieniu swej duszy. »Bogiem krowa, bo dla 
krowy opuszcza się kościół« str. 105; chyba w Indiach, bo w Pol
sce nikt jeszcze nie oddaje krowom czci boskiej. 

Nie dodają też uroku »Kazaniom świątecznym« takie powie
dzenia: »Ludzie czyście rozum stracili». »O wy wyrodne dzieci,, 
str. 280. Trzeba mieć dużą odwagę do wygłaszania takich inwokacji. 

Stanowczo nie licuje z amboną takie zdanie: »Ludzkość 
dzisiejsza robi wrażenie wisielca« str. 202. »Trzeba naśladować 
ewangelicznego wisielca. Jakiż znów ewangeliczny wisielec? A 
to nie wiecie? Dobry łotr z prawicy Dyzma« str. 202. Nie trzeba 
mieć do wiernych pretensji, że o tym nie wiedzą. 

»Jedni już nachwytali żeru, a drudzy chodzą głodni po po
gańskiej pus,zczy, w jaką się świat przemienił i wyją na nutę ko
munizmu«. Swiat jest najpiękniejszym dziełem bożym, a nie po
gańską puszczą. Z jego istnienia i piękności św. Tomasz wywiódł 
jeden ze swoich dowodów na istnienie Boga. W kazaniu na uro
czystość św. Wojciecha czytamy: »Toć słyszeliście, że Ojciec św. 
Wojciecha kija nie żałował. I kto wie! może właśnie te ojcowe 
rózgi dały początek pobożności św. Wojciechowi« str. 242. Cu
riosum. 

Wytknięte w »Kazaniach świątecznych« usterki, nie powinny 
przesłaniać ich cech dodatnich wyszczególnionych no początku. 
Książkq fa może przy przygofowywaniu kazań spełnić swoje zadanie. 
Godzi się także zaznaczyć, że »Kazania świąteczne« są bardzo 
ładnie i starannie wydane. Druk i korekta bardzo dobra. 

Ks. T a d e u s z G r a I i ń s k i. 
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