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WIADOMOŚCI 
DIECEZJALNE ŁÓDZKIE 
WYDAWNICT.WO KURII BISKUPIEJ ŁÓDZKIEJ 

Rok XVIII. Wrzesień 1938 r. Nr. 9. 

I. ROZPORZĄDZENIA STOLICY APOSTOLSKIEJ .. 

lnstrukcia św. Kongregacii Sakramentów 
o przechowywaniu Naiśw. Sakramentu. 
1. Stolica Apostolska nigdy nie przestawała Ordynariu

szom wskazywać środków i sposobów, przy których zachowaniu 
Przenajświętszy Sakrament, w naszych świątyniach przechowywa
ny czy to na zasadzie ogólnego prawa, czy też na mocy przy
wileju, byłby pilniej strzeżony i nie wysławiony na niebezpieczeń
stwo świętokradczych zniewag. Kanonicznej karności przepisy, 
które z biegiem czasu były w tej mierze wydawane, obecnie zosta
ły zawarte w kanonie 1269 Kodeksu Prawa Kanonicznego, gdzie 
czytamy, co następuje: 

§ 1. Najświętszą Eucharystię trzeba przechowywać w ta
bernakulum stałym, umieszczonym po środku ołtarza. 

§ 2. Tabernakulum powinno być zbudowane estetycznie, 
dobrze zamknięte, stosownie do przepisów liturgicznych należy
cie ozdobione, dla Eucharystii jedynie i wyłącznie przeznaczone 
i tak pilnie strzeżone, iżby jakiekolwiek niebezpieczeństwo świę
tokradczej zniewagi było usunięte. 

§ 3. Dla innego powodu za zgodą Ordynariusza wolno 
Eucharystię na noc przechowywać w miejscu bezpieczniejszym 
i odpowiednim, jednakże na korporale, z zachowaniem kan. 1271. 

§ 4. Klucz od tabernakulum, w którym przechowywany 
jest Przenajśw. Sakrament, bardzo pilnie powinien być strzeżony 
pod ciężką odpowiedzialnością wobec sumienia kapłana, który 
ma powierzoną pieczę kościoła lub kaplicy. 

2. Taż Ś-ta Kongregacja, której pieczy powierzona kar
ność odnośnie siedmiu Sakramentów (kan. 249) i która już wy
dała Instrukcję z dn. 26 maja 1929 r.*) ,,o tern, czego należy 
unikać i co trzeba przestrzegać przy odprawianiu Mszy św., jak 
również rozdawaniu i przechowywaniu Najśw. Sakramentu" uz-

·i Acta Ap. Sedis vol. XXI, sir. 631 i nasi. 



Str. 266 Wiadomości Diecezjalne Łódzkie Nr. 9 

·nała za stosowne przypomnieć przepisy kanoniczne wszystkim, 
którzy mają ścisły obowiązek przechowywania Najśw. Sakra
mentu i zarazem dołączyć zwięzłe wyjaśnienia oraz postanowić 
inne zaradcze sposoby, bardziej do obecnych czasów zastoso
wane, dzięki którym św. Eucharystia mogłaby być jaknajpilniej 
strzeżona i skutecznie zabezpieczona od jakiejkolwiek zniewagi. 

3. Ścisłe zachowanie przepisów pewnych kanonów K. P. K. 
wielce się przyczynia do osiągnięcia pożądanego, najszlachet
niejszego celu. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, że pod 
grzechem ciężkim wymagane są dwa warunki, iżby Eucharystia 
mogła być w kościele przechowywana: 1) aby był ktoś, coby nad 
nim miał pieczę; 2) aby zazwyczaj kapłan przynajmniej raz na 
tydzień Mszę św. w miejscu świętym odprawiał (Kan. 1265 § 1 ). 
Jeśli zaś niekiedy Stolica św. dla braku kapłanów zezwala,, iżby 
co 15 dni tylko Msza św. była odprawiana dla odnowienia Swię
tych Postaci, zawsze z zastrzeżeniem, że nie ma niebezpieczeń
stwa ich zepsucia, nigdy jednak nie pozwala, owszem szczególny 
kładzie nacisk, iżby stale była osoba, któraby w dzień i w nocy 
miała pieczę o Najśw. Sakramencie. 

Ponadto, w wyżej przytoczonym kan. 1269 trzy rzeczy trze
ba mieć na uwadze: 

a) Ś-tą Eucharystię trzeba przechowywać w tabernakulum 
stałym (in tabernaculo inamovibili) § 1 i dobrze zewsząd zam
kniętym (§ 2); b) tabernakulum tak pilnie winno być strzeżone, 
iżby jakiekolwiek niebezpieczeóstwo świętokradczej zniewagi było 
usunięte (§ 2); c) kapłan powinien jaknajpilniej strzedz klucza od 
tabernakulum (4). O każdym z tych 3-ch punktów należy zrobić 
pewne uwagi. 

4. a) Tabernakulum ma być stale i wszędzie zewsząd zam
knięte; od tego przepisu, obowiązującego pod grzechem ciężkim, 
ani Biskup nie może dyspensować, ani zwyczaj stuletni i od nie
pamiętnych czasów utrwalony, nie może zwolnić, z wyjątkiem 
wypadku, o którym-mowa w § 3, gdzie już straż nad Przenajśw. 
Sakramentem zostaje zabezpieczona przez Jego wyjątkową ochro
nę. Zamkięcie zaś zewsząd trwałe oznacza, iż cyborium powin
no być zrobione z materiału trwałego i mocnego. Na zasadzie 
przepisów liturgicznych tabernakulum może być zbudowane z drze
wa, z marmuru lub metalu, który jest najtrwalszy; najważniejsza 
część powinna być zbudowana z najtrwalszego materiału, od
dzielne zaś części niech ściśle będą ze sobą spojone, zamek 
niech daje pewność największego bezpieczeństwa i silnie niech 
przylega do drzwiczek, których zawiasy mają być mocno zbudo
wane i przytwierdzone. Gdzieniegdzie Biskupi dla większego za• 
bezpieczenia Eucharystii polecili, iżby całe cyborium było meta
lowe. Ten przepis, gdzie został wprowadzony, winien być bez-
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względnie zachowany, jak mówi Em. Kard. P. Gasparri*). Byłoby 
najlepiej, iżby tabernakulum było prawdziwą żelazną szkatułą,, 
którą kasą ogniotrwałą zowią, iżby nie dało się przedziurawić, 
ani wyłamać za pomocą zwykłych złodziejskich sposobów. Tak 
zbudowane tabernakulum silnymi żelaznymi sztabami mocno z 
ołtarzem powinno być spojone w jego najniższym stopniu lub 
ścianą przeciwległą. Te zaś żelazne szkatuły winny być zrobione 
albo w formie cyborium, które następnie płytami marmurowymi 
należy pokryć i innymi ozdobami upiększyć, iżby przedstawiały 
się estetycznie, stosownie do wspomnianego kanonu § 2; lub 
przynajmniej tak je należy zrobić, iżby można było je wstawiać 
do tabernakulów, już istniejących. Takie tabernakula zowią się 
tabernakulami bezpieczeństwa „de securitate". Dla usunięcia 
jakiejkolwiek wątpliwości co do zachowania przepisów liturgicz
nych przy budo""aniu tych tabernakulów, należy mieć na uwa
dze odpowiedź S. K. Obrzędów z dn. 1 kwietnia 1908 r. na 
podanie, do niej wystosowane w imieniu Ordynariusza Kościel
nej Prowincji Milwauken w Ameryce Północnej przez pewnego 
kapłana, który dla zatwierdzenia przedstawił nowe tabernakulum 
bardzo solidnej roboty i tak zbudowane, że bynajmniej nie było 
w sprzecz,ności z rubrykami Rytuału Rzymskiego, ani z dekreta
mi tejże S-ej Kongregacji. ,,Zainf~resowanego kapłana zawiado
mić, że odpowiedź Kongregacji Sw. Obrzędów w podobnym wy
padku była dana 18 marca 1898 r., mianowicie: cel wynalazcy 
godzien jest pochwały; załatwienie zaś sprawy i doprowadzenie 
do skutku należy do miejscowych Ordynariuszów". 

Podobnie w sprawie Superioren. o nowym sposobie prze
chowywania Najśw. Sakramentu, Najprzewielebniejszy Biskup, by 
ze spokojnym sµmieniem mógł zatwierdzić pewne tabernaculum, 
zwrócił się do Sw- Kongregacji Obrzędów z zapytaniem: 

„Czy zadośćuczyni prawom liturgicznym opisana forma 
drzwiczek półokrągłych obracających się na kulkach, bez zawias, 
tak, że nic nie słoi na przeszkodzie, aby tę formę Biskup mógł 
kapłanom polecić, czy też tabernakulurl) ma mieć drzwiczki z za
wiaskami, i w ten sposób zamykane". Sw. Kongregacja Obrzę
dów, po otrzymaniu opinii Komisji Liturgicznej dn. 8 maja 1908 r. 
na pytanie tak odpowiedziała: 

,,W danym wypadku nic się nie sprzeciwia, reszta zaś na
leży do Ordynariusza". 

Zapewne, przy zastosowaniu tych mocnych tabernakulów, 
w inny skuteczny sposób ma się staranie o bezpieczeństwo Naj
świętszej Eucharystii. 

Następnie Sw. Kongregacja nie zobowiązuje do nabycia tych 
tabernakulów do kościołów, które posiadają już zwykłe, byleby tylko 

") De SS-ma Eucharislia li, 263, n. 994. 
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były one dostatecznie bezpieczne, chociaż radzi, aby ich używano 
w kościołach nowych. Jedno usilnie zaleca Biskupom, aby ze względu 
na ich troskę o Przenajśw. Sakrament, czuwali, aby i zwykłe ta
bernakula, których używa się w kościołach ich diecezji, na tyle 
były mocne, aby wszelkiego niebezpieczeństwa świętokradzkiej 
profanacji uniknąć można, zaś te, które nie są całkowicie bez
pieczne, należy usunąć. 

5. ,,Tabernakulum tak pilnie winno być strzeżone, aby 
wszelkie niebezpieczeństwa świętokradztwa uchylić". Nie wystar
czy stróż; nie dość, aby tabernakulum tak było mocno zbudowa
ne, aby świdrem nie było go można przebić, ani dłutem rozpruć; 
nie dość, aby tak mocnym zamkiem zaopatrzone było, żeby po
drobionym kluczem nie można go było otworzyć. Prawo wymaga 
pi I n e j pieczy. Ta stała piecza zawiera w sobie różnego rodza
ju zachowanie ostrożności stosownie do czasu i miejsca. 

Co się tyczy stróżującego, jakkolwiek pożądanym jest, by 
był duchownym, a nawet kapłanem, nie zabrania się jednak, 
żeby był świeckim, byleby duchowny odpowiadał za kluczyk, 
którym zamyka się miejsce przechowywania Eucharystii. Stróżu
jący winien przebywać w pobliżu tego miejsca dniem i nocą, tak, 
aby szybko się zjawił, gdy zajdzie potrzeba, słowem winien sta
le opiekę swą roztaczać: niech nigdy nie opuszcza kościoła 
w czasie, w którym kościół stoi otworem dla wiernych, zwłaszcza 
gdy wierni są w małej liczbie. Ta kwestia jest jeszcze bardziej 
nagląca w kościołach miejskich, gdyż w mieście wierni nie zna
ją złodziejów, którzy wałęsają się po świątyniach przebrani za 
pielgrzymów lub żebraków uważnie wyszukują odpowiedni mo
ment, gdy czujność jest w zawieszeniu i szybko, jakby w mgnie
niu oka, świętokradzką kradzież popełniają; lub też oglądają 
miejsce, drzwi, okna, kraty, bramy, zwłaszcza boczne, badają 
dokładnie w dzień, by następnie nocą usiłować wprowadzenie 
w czyn niecnych zamiarów. To zdarza się rzadziej na wsiach, 
gdzie obecność osoby obcej i łam nieznanej, która kościół ob
chodzi i doń wkracza, łatwiej rzuca się w oczy i budzi podej
rzenie kapłana i wiernych, co nie uwalnia jednak proboszcza lub 
rektora kościoła od obowiązku czuwania nad Przenajśw. Sakra
mentem. Rację zaś i sposób tejże pieczy zostawia się ich roztro
pności, wziąwszy pod uwagę okoliczność miejsca: naprz.: czy 
.nawiedzając kościół kilkakroć dziennie, czy to powierzając opie
kę na dzień osobom doświadczonym, które w pobliżu przeby
wają, czy też ustanawiając prywatne nawiedzanie Najśw. Sakra
mentu parafianom, które tu winno się odbywać w różnych 
godzinach dnia. Winien mieć również oko na robotników i inne 
osoby, które przy pracy albo z innych przyczyn odwiedzają 
kościół, zakrystię, lub też przyległy do nich dom. mieszkalny 
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księdza lub stróżującego. Usilna zaś opieka nad Przenajśw. Sa
kramentem, prawem przepisana, nie może być zmniejszona 
w nocy, kiedy kościół jest zamknięty. Specjalne ostrożności na 
czas nocny zastosowane, jakie wymaga roztropność: ostrożność 
zwykle czyni stale używane czy to dla bezpieczeństwa Przenajśw. 
Sakramentu, czy to dla uniknięcia grabieży świętych naczyń, ob
rusów, jałmużn, jako to sprzętów kościelnych, wymieniamy na
stępujące: 1 ° wszystkie drzwi kościoła winny być obwarowane, 
o ile konieczność wymaga i jest to możliwym, odrzwiami, moc
nymi zamkami i zaporami i to w ten sposób, aby tylko od wew
nątrz kościół kluczami można było otworzyć; okna zaś żaluzjami 
lub kratami; 2° należy dokładnie zbadać, ilekroć wieczorem za
myka się kościół, by jakiś złoczyńca w nim nie pozostał; 3° obo
wiązek zamykania kościoła i klucze niech będą powierzone 
osobom ponad wszelkie podejrzenie, zwłaszcza zaś tym, którzy 
nie oddają się pijaństwu. Do tych ostrożności chciejmy, jeszcze 
jedną, usilnie zaleconą dołączyć, która z dnia na dzień staje 
się bardziej praktykowaną, przynosząc niekiedy pewną użytecz
ność od zabezpieczenia się, przed usiłowaniem złodziejów łam, 
gdzie jest w użyciu: a mianowicie zaprowadzenie w stosownych 
miejscach dzwonków elektrycznych, które się odzywają podczas 
otwierania bram, lub też podczas dotykania tychże bram, albo 
tabernakulum, ołtarzy, mensy, świeczników. Na skutek tych 
dzwonków uwaga kapłana lub stróżującego natychmiast jest wy
wołana. Mogą być również specjalne aparaty elektryczne, które 
w jednej chwili oświetlają kościół, a stróżującego powiadamiają 
o obecności złodziejów; te jednak aparaty, by osiągnęły swój cel, 
powinny być dokładnie i zmyślnie ukryte, tak by jakiekolwiek 
podejrzenie złodzieja usunęły; codziennie również należy spraw
dzić, czy dobrze działają. 

Szczególną i nadzwyczajną ostrożność wskazuje w końcu 
§ 3 kanonu: ,,Dla ważnych powodów, uznanych przez ordyna
riusza miejscowego, nie jest wzbronione w nocnej porze prze
chowywać Przenajśw. Sakrament poza ołtarzem w miejscu bez
pieczniejszym, byleby odpowiednim, i na korporale z zachowa
niem przepisu kan. 1271 ". Za miejsce to zwykle służy zakrystia, 
byleby tylko była bezpieczna i odpowiednia, lub też mocna 
szafka doskonale zamknięta, wmurowana w jedną ze ścian ko
ścioła, jeśliby to okazało się wskazanym. Jeśli zaś ani kościół, 
ani zakrystia nie dają koniecznej gwarancji, Eucharystię można 
przechowywać w innym miejscu, nawet w prywatnym; wówczas 
proboszcz winien się o to starać, aby Przenajśw. Sakrament był 
,strzeżony z należytą czcią i nabożeństwem i aby nie umniejszy
ło to wiary wiernych w rzeczywistą obecność. Pri;y zastosowaniu 
tego rodzaju przechowywania Najśw. Eucharystii Swięte Postacie 
nie tylko na korporale, lecz także w puszce winny być zamknię-
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fe; nadto, gdy się je usuwa z tabernakulum lub do niego odnosi. 
kapłan ma przywdziać komżę i stułę i postępować w towarzyst
wie kleryka, niosącego światło, przynajmniej przy zwykłych uro
czystościach. 

Należy się nadto starać, aby rektorowie kościołów w celu 
uniknięcia kradzieży w tabernakulach, o ile jest to możliwe, nie 
zostawiali drogocennych puszek, aby w ten sposób nie pobudzać 
chciwości i odwagi złodziejów; jeśli zaś z racji większych uro
czystości używa się tych naczyń należałoby je w czasie ostatniej 
Mszy św. wypuryfikować i umieścić w bezpiecznym miejscu, 
a nie w zakrystii; partykuły, które zostały, należy przełożyć do 
zwykłej puszki. 

Podobnież należy się powstrzymać od zdobienia ołtarzy, 
łigur i obrazów (wysławiając je publicznie stale ozdobione) dro
gocennymi wołami, jak złote lub srebrne obrączki, łańczuszki, na
szyjniki, kolczyki, drogie kamienie i tym podobne; jeśliby zaś wypa
dało to uczynić z racji jakiejś uroczystości, po święcie należy je 
z kościoła usunąć, wiernych zaś o przyczynie usunięcia pouczyć. 

6. ,,Kluczyk od tabernakulum ma być jaknajpilniej strzeżony 
przez kapłana". Wszystkie środki bezpieczeństwo, o których do
tąd mówiliśmy, nie wystarczą, jeżeli kluczyk od tabernakulum, 
o co przede wszystkim dbać należy, nie będzie należycie strze
żony, jak to wyraźnie podkreśla ostatni § 4 kanonu, nakładając 
na kapłana, którego pieczy klucz jest powierzony, ciężki obo
wiązek na sumieniu. 

Aby rektor kościoła jak najgorliwiej wypełnił włożony nań 
obowiązek, wyraźnie nakazuje się, aby kluczyka od tabernaku
lum nigdy ani na mensie, ani w zamku drzwiczek nie zostawiano 
nawet w czasie, gdy przed ołtarzem Najśw. Sakramentu są od
prawiane nabożeństwa lub Komunia św. bywa rozdzielana przede 
wszystkim zaś, jeżeli ołtarz ten nie jest na miejscu widocznym. 

Po ukończeniu nabożeństw klucz ma być przechowywany 
bądź to w mieszkaniu rokfora, bądź nosi go przy sobie rektor, 
wykluczywszy możliwości zgubienia, bądź też zostawia się go 
w zakrystii w miejscu bezpiecznym i sekretnym na inny klucz 
zamkniętym, którym podobnie opiekuje się rektor kościoła. 

Niech pamiętają kapłani, którym powierzono pieczę Prze
najśw. Sakramentu, że obowiązek jaknajpilniejszego strzeżenia 
kluczyka od tabernakulum jest obowiązkiem poważnym, jak na 
to wskazują cel i same słowa prawa. Kapłanem, który zwykle ma 
prawo i obowiązek strzeżenia kluczyka, jest rektor kościoła lub 
kaplicy; jeśli więc jest nieobecny, może i powinien na czas swej 
nieobecności nad kluczykiem polecić pieczę innemu kapłano
wi; jeśli zaś kluczyk od tabernakulum przechowywany jest w za
krystii i może być potrzebny, kluczyk od skrytki, podczas swej 
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nieobecności można dać zakrystianowi; ten sposób w powszech
nej praktyce znajduje swe potwierdzenie. 

Jeśli chodzi o kościół parafialny, to kluczykiem opiekuje się 
proboszcz; w kościele katedralnym lub kolegiackim, jeśli jedno
cześnie jest parafialnym, piecza o Przenajśw. Sakrament należy 
do Kapituły, drugi kluczyk przechowuje u siebie proboszcz (kan. 
415 § 3, n. 1). 

Proboszcz ma też wyłączne prawo zabierania kluczyka od 
tabernakulum, chociażby przy kościele parafialnym było erygo
wane arcybractwo. W kościołach nieparafialnych, w których na 
mocy indultu Stolicy Apostolskiej przechowywany jest Przenajśw. 
Sakrament, pieczę nad kluczykiem winni mieć kapelani lub 
rektorowie, nigdy zaś świeccy, choćby byli patronami: bez indul
tu apostolskiego świeccy normalnie kluczyka od tabernakulum 
nie mogą u siebie przechowywać. 

7. Specjalne uwagi należy podać co do pieczy nad klu
czykiem od tabernakulum w kościołach zakonnic i w domach 
pobożnych niewiast. Wziąwszy pod uwagę postanowienie kan. 
126 7, na mocy którego Przenajśw. Sakrament, po odwołaniu 
jakiegokolwiek przywileju przeciwnego, nie może być przecho
wywany w domu prywatnym, ale tylko w kościele albo w głównej 
kaplicy, u zakonnic zaś ani w chórze, ani wewnątrz klasztoru, 
Ordynariusze powinni mieć to głęboko w umyśle i dokłanie 
wprowadzać w praktykę, aby kluczyk od Tabernakulum nie był 
przechowywany wśród budynków klasztoru. Kluczyk więc na przy
szłość należy przechowywać w kaplicy, aby był pod ręką, ilekroć 
zachodzi konieczność. Po ukończeniu zaś świętych obrzędów 
w kościele a przede wszystkim w nocy, kluczyk winien być 
złożony w miejscu bezpiecznym, pewnym i tajemnym; ponadto 
dwoma kluczykami zamkniętym, z których jeden winien być pod 
opieką przełożonej zgromadzenia albo jej zastępczyni, drugi na
tomiast u innej zakonnicy, np. tej, która czuwa nad zakrystią, 
tak, że obecność obydwóch byłaby konieczną, by otworzyć miej
sce, o którym była mowa. 

Przepis ten niech starannie wezmą pod uwagę Biskupi 
i niech się okażą co do tej egzekutywy tego przepisu surowi, 
zostawiwszy na boku wszelkie sympatie osobiste, byle tylko za
bezpieczono się przed nadużyciami i nieuszanowaniem, jakie 
w przeciwnym razie mogą sie zdarzyć co do Przenajśw. Sakra
mentu. 

8. Co się tyczy kaplic seminaryjskiej i kolegium dochow
nego zakładu dla wykształcenia i wychowania religijnego mło
dzieży obojga płci, kaplicy szpitalnej i innego tego rodzaju 
hospicjum, które mogą przechowywać Przenajświętszy Sakrament 
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kluczyk od tabernakulum ma być powierzony rektorowi albo 
kierownikowi tychże zakładów, jeśli on jest kapłanem; w prze
ciwnym razie kierownikowi albo kapelanowi, przeznaczonemu do 
odprawiania Mszy św. i sprawowania świętych funkcyj; ten zaś 
starannie dbać winien, żeby kluczyk nie dostał się do rąk innych. 

9. Co wreszcie tyczy się kaplic prywatnych, które na mocy 
indultu apostolskiego mają prawo do przechowywania Przenajśw. 
Sakramentu, kluczyk od tabernakulum zwykle przechowuje się 
w zakrystii raczej pod pieczą Zgromadzenia niż kapelana; lecz 
jeśli Biskupowi wydaje się stosowniejszym, żeby kluczyk nie był 
oddany pieczy posiadaczowi indultu, niech go powierzy albo 
kapłanowi odprawiającemu Mszę św., zwłaszcza jeśli ów stale 
łam celebruje, albo niech odda proboszczowi, który w każdym 
poszczególnym wypadku, jeśli to nie sprawia trudności, da klucze 
kapłanowi mającemu celebrować. 

10. Święta Kongregacja zdaje sobie sprawę, że wymie
nione ostrożności nie osiągną zamierzonego celu, jeśli Biskupi 
i Ordynariusze miejscowi, wraz z proboszczami i rektorami ko
ściołów, kierownikami wszelkiego rodzaju zakładów i przełożo
nymi zakonnic, nie będą mieli na uwadze łych czterech przepi
sów, które specjalnie nas interesują: 

a) Zwłaszcza podczas świętych wizytacyj diecezjalnych, lecz 
również poza nimi, ilekroć zajdzie potrzeba, sami lub przez 
odpowiednie i roztropne osoby duchowne, starannie zbadają 
i obejrzą, w jaki sposób nietylko w poszczególnych parafiach, 
lecz i w kościołach, kaplicach również prywatnych, którym przy
sługuje to prawo bezpieczeństwa, co do pieczy nad Przenajśw. 
Sakramentem; ilekroć zaś dowiedzą się, że nie wszystko, co 
prawnie wymaga się, jest zastosowane, niech nakażą, by to jak
najprędzej było wykonane, naznaczywszy krótki na to czas, pod 
karą grzywny pieniężnej a także zawieszenia od sprawowania 
funkcyj kapłańskich co do kapłanów, albo urzędu, według wiel
kości winy popełnionej przez łych, którzy mają obowiązek do
starczenia wszystkich środków bezpieczeństwa. Od tego i podo
bnego trudu nie uwalniają owych osób na podstawie być może 
wskazanej przez nich, że żadna profanacja ani nic niegodnego 
w przeszłości się nie wydarzyło, co bowiem dotychczas nie było 
sprofanowane, takie słać się może z biegiem czasu na skutek 
złości ludzkiej, po zaniedbaniu koniecznej ostrożności. · 

b) Ilekroć świętokradzkie kradzieże, na skutek których Prze
najświętszy Sakrament jest profanowany, z jakiejkolwiek przy
czyny wydarzyły się w jego diecezji (co niechaj Bóg całkiem od
wróci), Biskup miejscowy albo sam, czego należy życzyć, albo 
przez urzędnika (oficjała) swej Kurii, specjalnie do tej sprawy 
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delegowanego, niech zawsze zrobi dochodzenie przeciw probosz
czowi, albo innemu kapłanowi, tak świeckiemu jak zakonnemu,. 
nawet wyjętemu, który ma pieczę nad Przenajśw .. Sakramentem. 
Akta procesu sam Biskup niech prześle do tejże Sw. Kongregacji 
ze swoim wyrokiem, w którym przede wszystkim niech dokła
dnie opisze tejże kradzieży okoliczności czasu i miejsce, a na
stępnie, mając przed oczami akta owego procesu przede wszy
stkim, niech wyjawi, jakiej winie all:>o zaniedbaniu zawinionemu 
występek należy pri;ypisać i kory prawne przeciw winowajcom 
zaproponuje; tegoż Sw. Urzędu polecenia będą mu przedłożone. 

c) Niech rozważą dokładnie surowość kar, które są ustano
wione kan. 2382 przeciw proboszczowi, któryby poważnie zanie
dbał opiekę nad Przenajśw. Sakramentem, nowet jeśliby nie 
zaszedł wypadek profanacji; kary owe są aż do pozbawienia 
probostwa. Zważywszy zaś na cel prawa, niech troszczą się, 
aby dotknęli podobnymi karami, nakładając je stosownie do wy
stępków I innym rektorom kościoła, którzy często zawinili 
w sprawowaniu trudnego urzędu im po.vierzonego, używając 
l)adanych do tego koniecznych i stosownych przepisów przez tąż 
Sw. Kongregację, jeżeli zajdzie potrzeba. Dla uniknięcia tych 
kar, nie wystarczy przyczyna, być może podana przez proboszcza 
lub innych, na których ciąży obowiązek pieczy nad Przenajśw. 
Sakramentem, że tabernakulum otwarte, a klucze w bezpiecz
nym miejscu nie są zostawione z powodu niedbałości innego 
kapłana. Do nich bowiem należy staranna i usilna troska o świę
te naczynia i Przenajświętszą Eucharystię; do nich osobiście 
należy obowiązek wiernego i czujnego stróżowania, by po ukoń
czeniu boskich czynności, tabernakula nie były wystawione na 
niebezpieczeństwo jakiegokolwiek nadużycia i świętokradzkiej 
grabieży. Należy więc podobnymi karami zagrozić, nie tylko 
kapłanowi, o którym mowa, lecz i każdemu innemu, który za
winił niedbałością tego rodzaju, jako że dali w sposób zawiniony 
sposobność do tak wielkiej zbrodni. By zaś Ordynariusze miej
scowi mogli ścigać karami również i winnych zakonników obojga 
płci, nawet wyjętych według łych apostolskich przepisów w spra
wie, o której jest mowa, mocą tej Instrukcji nadajemy władzę 
konieczną. razem z Wyższymi Przełożonymi zakonnymi, którym 
również Sw. Kongregacja ten obowiązek powierza, zastrzegając 
jednak tylko Biskupowi prawo przeprowadzenia procesu, o któ
rym pod literą b) w wypadku tam opisanym. 

d) Niech starannie zbadają, czy kościoły i kaplice, którym 
na mocy prawa o,gólnego nie przysługuje przechowywanie Prze
najśw. Sakramentu, posiadają to prawo na mocy indultu apo
stolskiego przez Breve na zawsze, lub tylko przez reskrypt cza
sowy; ilekroć zaś dowiedzą się, że fen przywilej nie ma oparcia 
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prawnego, niech usiłują znieść jako nadużycie. Oprócz tego, 
niech się nie okazują zbyt łaskawi w przyjmowaniu i polecaniu 
próśb co do uzyskania prawa przechowywania Przenajśw. Sakra
mentu w miejscach, którym to nie przysługuje na podstawie 
prawa ogólnego, owszem, niech się zupełnie powstrzymają, gdy 
nie ma przyczyn bardzo poważnych, zwłaszcza co się tyczy ka
plic prywatnych i kościołów zbyt odległych od mieszkań wier
nych przełożonych, w opuszczonych górach, w ogromnych prze
strzeniach niezamieszkałych, które nie dają rekojmi w tym wszyst
kim co wymaganym jest dla wiernej i bezpiecznej straży nad Prze
najśw. Sakramentem. Łatwiej można tolerować trudność niekiedy 
nawet znacznej części wiernych, jeśli chodzi o adorację Przenajśw. 
Sakramentu, niż gdyby Nojśw. Eucharystia miała być wysławiona 
na dość prawdopodobne niebezpieczeństwo profanacji. Owszem 
nawet pismo to daje władzę Biskupom i Ordynariuszom miejsco
wym odwołania prawa przechowywania Przenajśw. Sakramentu 
w kościołach i kaplicach, również prywatnych, które mają ten 
przywilej na mocy indultu, ilekroć zauNażą, że albo poważne 
zaszło nadużycie, lub też, że nie wszystkie warunki dla bezpie
cznej pieczy, czci i kultu należnego Przenajśw. Sakramentowi 
mogą być wypełnione. 

Te są n.ormy prawne i ważniejsze ostrożności, jakie według 
mniemania Sw. Kongregacji wypadło wskazać Ordynariuszom, 
aby ci skolei proboszczom i innym opiekunom Przenajśw. Sakra
mentu usilnie polecili wprowadzenie ich w życie, żeby usunąć 
jakiekolwiek nadużycia, jeśli się wkradły, i by zabezpieczyć się 
przed nimi, chociażby nie istniały. Inne zaś normy, któreby wy
dawały się zależnie od warunków czasu i miejsca bardziej od
powiednie, by cel ten sam lepiej osiągnęły, pozostawia się gor
liwości tychże Pasterzy i usilnej ich troskliwości. 

Ich więc, wspomaganych tylu pomocami, prosimy w Panu 
i zaklinamy, by wszystkimi siłami dążyli do skuteczniejszej opieki 
nad Przenajśw. Sakramentem, do usuwania bezbożnych zama
chów zbrodniczych ludzi od tegoż Sakramentu, nad który nic 
godniejszego, nic świętszego i przedziwniejszego nie posiada 
Kościół Boży, gdyż w nim zawarty jest główny i największy dar 
Boży i samo źródło wszelkich łask i świętości i twórca Chrystus 
Pan (R. Rom., tit. IV, caput I, n. 1 ). 

To bowiem będzie dla Biskupa, jego kapłonów i wiernych 
zadatkiem niechybnym opieki Boskiej z góry. 

Ojciec św. z Bożej Opatrzności Pius XI na posłuchaniu 
udzielonym Sekretarzowi Kongregacji w dniu 7 maja 1938 po
wyższą Instrukcję, przyjętą przez li. EE. na pełnym zebraniu dnia 
30 marca r.b., raczył zatwierdzić i powagą swą Apostolską uznał 
za obowiązującg polecając tę Instrukcję ogłosić w urzędowym 
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piśmie A k ta St o I i cy Apost o Isk ie j, ażeby przez wszyst
kich Ordynariuszów miejscowych i przez tych, do których to się 
odnosi, była jaknajściślej zachowywana, bez względu na jakie
kolwiek przeciwne okoliczności. 

Dano w Rzymie w pałacu Kongregacji Św. Sakramentów, 
w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 1938 r. 

F. Bracci, Sekretarz. D. Kardynał Jorio, p r eł e k t 

Kongregacia św. Oficium. 
Dekret w sprawie potępienia książki O. Lemarie 

p. t. ,,lnitiation au Nouveau Testament". 
(Acta Apost. Sedis, tom XXX, sir. 226). 

Dnia 15 czerwca 1938 r. na plenarnym zebraniu Księża 
Kardynałowie, ustanowieni do czuwania nad sprawami wiary 
i obyczajów, wysłuchawszy opinii konsultorów, potępili i polecili 
wnieść do Indeksu ksiąg zakazanych dzieło, noszące tytuł: O Le
marie, I n i t i at i o n a u N o u v e a u Test a me n t. 

W dniu 16 tegoż mi~siąca Ojciec św., Pius XI, na audien· 
cji, udzielonej Asesorowi Sw. Oficjum, decyzję powyższą zatwier· 
dził i polecił ogłosić. 

Dan w Rzymie, w siedzibie Św. Oficjum, dnia 17 czerwca 1938 r. 
(-) R. Pantanetti, sekretarz św. Kongregacji Oficjum 

Dekret w sprawie nie wprowadzania specialnego 
nabożeństwa do Naiśw. Głowy Pana Jezusa. 

(Acta Apost. Sedis, tom XXX, sir. 226). 

Zwrócono się do Kongregacji Św. Oficjum z zapytaniem, 
czy można wprowadzić specjalne nabożeństwo do Najśw. Głowy 
Pana Jezusa. 

Dnia 15 czerwca 1938 roku Księża Kardynałowie, ustano
wieni do czuwania nad sprawami wiary i obyczajów, zebrani na 
plenarnym zgromadzeniu, rzecz całą dokładnie rozważywszy, 
wziąwszy pod uwagę zdanie konsultorów i zważywszy na dekret 
z 26 maja 1937 r. »De novis devotionis formis non introducendis«, 
postanowili, że specjalne nabożeństwo do Najśw. Głowy Pana 
Jezusa nie może być. wprowadzane. 

Dnia 16 tegoż miesi,ąca Ojciec święty, Pius XI, na audien
cji, udzielonej Asesorowi Sw. Oficjum, to rozstrzygnięcie, wydane 
przez Księży Kardynałów, zatwierdził i polecił ogłosić. 

Dan w Rzymie, w siedzibie Św. Oficjum, dnia 18 czerwca 1938 r. 

(-) R. Pantanetti, sekretarz św. Kongregacji Oficjum. 
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li. ROZPORZĄDZENIA J. E. PASTERZA DIECEZJI. 

65. 
Dnia 8 wrzesnia b. r. zarządzam, by Członkowie Akcji 

Katolickiej wysłuchali Mszy św., pomodlili się za Kościół sw. i oży
wili ducha religijnego w sobie. Wiąże się to moje zarządzenie 
z mającym się odbyć w dniu 9 września zjazdem bezbożników 
w Londynie, jako katolicki protest przeciwko ich wywrotowym za
mierzeniom. 

Bóg dobry gorących naszych modłów wysłucha i da zwy
cięstwo św. wierze naszej. 

Po Mszy św. ewentualnie po sumie Przewielebni Księża 
Proboszczowie zrobią rzymskie wysławienie Najśw. Sakramentu 
z błogosławieństwem i odmówią z ludem „Przed oczy Twoje Pa
nie" i akt poświęcenia Sercu Jezusowemu. 

Łódż, dnia 27. VIII. 1938. 
(-) t WŁODZIMIERZ, Biskup. 

66. 
Statut 

Instytutu Wyis.zei Kultury Religiinei w lodzi. 

I. Nazwa, charakter, cel. 
§ 1. Nazwa Instytutu brzmi: Instytut Wyższej Kultury Religijnej 

w Łodzi. 

§ 2. Instytut Wyższej Kultury Religijnej w Łodzi jest osobą praw
ną kościelną, utworzoną na podstawie kan. 100 Kodeksu 
Prawa Kanonicznego i artykułów 1 i 16 Konkordatu. 

§ 3. Bezpośrednim celem Instytutu Wyższej Kultury Religijnej 
w Łodzi jest szerzenie i pogłębianie wiedzy religijnej 
wśród świeckiej katolickiej inteligencji miasta Łodzi i die
cezji łódzkiej, pośrednim zaś: 

§ 4. 

§ 5. 

a) wyrabianie działaczy Akcji Katolickiej w diecezji łódzkiej 
b) prowadzenie katolickiej działalności wydawniczej. · 

li. Władze Instytutu. 

Władzą zwierzchnią Instytutu Wyższej Kultury Religijnej 
w Łodzi jest Biskup Ordynariusz Diecezji Łódzkiej. 

Zarząd bezpośredni Instytutu sprawują: Dyrektor, Wicedy
rektor, Komitet Zarządzający i Komisja Rewizyjna. 
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§ 6. Na czele Instytutu Wyższej Kultury Religijnej w Łodzi stoi 
Dyrektor, mianowany przez Biskupa Ordynariusza spośród 
kapłanów diecezji łódzkiej. 

§ 7. Do obowiązków Dyrektora należy: 

a} reprezentacja Instytutu na zewnątrz, 
b) czuwanie nad stroną naukową i moralną Instytutu, 
c) skupianie i uzgadnianie poczynań innych bezpośrednich 

organów władzy, 
d) informowanie z urzędu Biskupa Ordynariusza o pra

cach Instytutu. 

§ 8. Wicedyrektor Instytutu, kapłan, mianowany przez Biskupa 
Ordynariusza zastępuje we wszystkim Dyrektora i w za
kresie spraw sobie zleconych, nadto uczestniczy z głosem 
stanowczym w posiedzeniach Komitetu Zarządzającego. 

§ 9. Komitet Zarządzający składa się: 

a) z ośmiu osób świeckich, wybranych przez Diecezjalną 
Radę Akcji Katolickiej i zatwierdzonych przez Biskupa 
Ordynariusza, 

b) z ks. Asystenta Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, 
c) z ks. ks. Dyrektora i Wicedyrektora Instytutu Wyższej 

Kultury Religijnej w Łodzi. 

§ 1 O. Przewodniczącego Komitetu Zarządzającego mianuje Bi
skup Ordynariusz spośród członków Komitetu, Komitet zaś 
Zarządzający wybiera spośród siebie Wiceprzewodniczą
cego, Skarbnika i Sekretarza. 

§ 11. Komitet Zarządzający działa w ścisłym porozumieniu z ks. 
Dyrektorem, czuwa nad sprawami porządkowymi i troszczy 
się o materialne zabezpieczenie Instytutu. 

§ 12. Do obowiązków Komitetu Zarządzającego należy: 

a) przyjmowanie i wydalanie słuchaczów, 
b) ustalanie i pobieranie opłat za naukę, 
c) prowadzenie sekretariatu i księgowości, 
d) urządzanie i prowadzenie czytelni, biblioteki i archiwum, 
e) zajmowanie się stroną techniczną działalności wydaw

niczej. 

§ 13. Posiedzenia Komitetu Zarządzającego odbywają się w mia
rę potrzeby. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. 

§ 14. Zakwestionowane przez ks. Dyrektora uchwały nie podle
gają wykonaniu do czasu zarządzenia Biskupa Ordy
nariusza. 
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§ 15. Na rocznym zebraniu Diecezjalnej Rady Akcji Katolickiej 
Przewodniczący Komitetu Zarządzającego zdaje sprawo
zdanie z czynności Komitetu i działalności Instytutu. 

§ 16. Komisję Rewizyjną wybiera na trzy lata Diecezjalna Rada 
Akcji Katolickiej. Wybór zatwierdza Biskup Ordynariusz. 

§ 17. Komisja Rewizyjna kontroluje gospodarczą działalność 
Instytutu Wyższej Kultury Religijnej w Łodzi. Na rocznym 
zebraniu sprawozdawczym Diecezjalnej Rady Akcji Kato
lickiej Komisja Rewizyjna podaje wyniki kontroli. 

Ili. Grono nauczycielskie. 
§ 18. Grono nauczycielskie tworzą mianowani przez Biskupa 

Ordynariusza profesorowie na czele z ks. Dyrektorem. 

§ 19. Przy wykonywaniu swoich obowiązków profesorowie pod
legają ks. Dyrektorowi Instytutu Wyższej Kultury Religijnej 
w Łodzi. 

§ 20. Zebrania grona nauczycielskiego, którym z urzędu prze
wodniczy Dyrektor, odbywają się w miarę potrzeby. 
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. 

IV. Słuchacze. 
§ 21. Słuchacze Instytutu Wyższej Kultury Religijnej w Łodzi 

dzielą się na zwyczajnych i nadzwyczajnych. 

§ 22. Zwyczajnymi słuchaczami mogą być katolicy bez różnicy 
płci i narodowości, którzy: 
a) ukończyli co najmniej szkołę średnią, 
b) zobowiązali się do uczęszczania na wszystkie wykłady 

oraz do składania przepisanych egzaminów. 

§ 23. Słuchaczami nadzwyczajnymi mogą być katolicy bez róż
nicy płci i narodowości, którzy ukończyli co najmniej 
szkołę średnią, ale uczęszczać będą na niektóre tylko 
wykłady i nie mają zamiaru składania egzaminów. 

§ 24. Słuchacze zwyczajni, po złożeniu końcowych egzaminów, 
otrzymują dyplom ukończenia Instytutu Wyższej Kultury 
Religijnej w Łodzi, podpisany przez Biskupa Ordynariuśza 
i ks. Dyrektora. 

V. Środki materialne. 
§ 25. Środki utrzymania i działalności Instytutu Wyższej Kultury 

Religijnej w Łodzi stanowią: 
a) opłaty słuchaczów, 



Nr. 9 Wiadomości Diecezjalne Łódzkie Str. 279 

b) dochody z własnych wydawnictw, 
c) dobrowolne ofiary i zapisy. 

§ 26. W razie zamknięcia Instytutu Wyższej Kultury Religijnej 
w Łodzi majątkiem jego rozporządza Biskup Ordynariusz. 

VI. Zamknięcie Instytutu Wyższei Kultury Religiinei 
w lodzi. 

§ 27. Całkowite zamknięcie Instytutu może nastąpić tylko na 
podstawie osobnego zarządzenia Biskupa Ordynariusza 
Diecezji Łódzkiej. 

Łódż, dnia 18. VII I. 1938. 
(-) t WŁODZIMIERZ, Biskup. 

67. 
Regulamin 

dla alumnów Wyższego Seminarium Duchownego 
Oiece.zii Łódzkiei. 

1. Uwagi ogólne. 

§ 1. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Łódzkiej jest za
kładem wychowawczo-naukowym, w którym młodzież po 
ukończeniu szkoły średniej, dobrego zdrowia, wzorowego 
zachowania się i mająca zdecydowaną wolę wytrwania 
w powołaniu, przygotowuje się do otrzymania kapłaństwa. 

§ 2. Alumni są obowiązani zachowywać niniejszy regulamin, 
który ma na celu ułatwienie im wyrobienia charakteru 
i zdobycia wiedzy potrzebnej kapłanowi do spełniania 
swego posłannictwa. 

§ 3. Na czele zakładu słoi, mianowany przez Biskupa Ordy
nariusza, rektor, który w szczególniejszy sposób przed 
Biskupem Ordynariuszem za sprawowanie swego urzędu 
odpowiada i od niego wszelkie dyrektywy i polecenia 
otrzymuje. (§ 15). 

§ 4. Do obowiązków rektora należy reprezentacja zakładu na 
zewnątrz, kierownictwo ogólne i odpowiedzialność za 
pracę naukową i wychowawczą w ramach Statutu Semi
narium. (§ 8). On przewodniczy na posiedzeniach Rady 
Pedagogicznej (§ 16), do niego również należy pełnienie 
funkcyj organu wykonawczego Rady Gospodarczej Semi
narium, której z urzędu przewodniczy (§§ 45 i 46). 
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§ 5. Zastępcą rektora jest ks. Wicerektor, który zastępuje we 
wszystkim rektora i zarządza wszystkimi sprawami. W szcze
gólności do niego należy strona wychowawcza w zakła
dzie (§ 9). Przez jego ręce przechodzi wszelka korespon
dencja alumnów, on daje pozwolenie na wyjście z zakła
du, na przyjmowanie odwiedzających. 

§ 6. Pomocnikiem ks. rektora i wicerektora jest ks. prefekt, 
do którego należy czuwanie nad karnością w zakładzie 
(§ 1 O), głównie nad spełnianiem obowiązków przez urzę
dy seminaryjne i kontrola pracy alumnów. On ogłasza 
rozporządzenia zwierzchności seminaryjnej, daje wszel
kie informacje potrzebne alumnom, on jest najbliższym 
opiekunem, do którego alumni w każdym wypadku mogą 
się zwracać. Do niego w szczególności należy: zwalnia
nie z uczestnictwa w spacerach i w nabożeństwach ka
tedralnych, pozwolenie na sprowadzanie książek i pism, 
na urządzanie zebrań, na zmiany lub zastępstwa w urzę
dach seminaryjnych. 

§ 7. W dziedzinie umysłowego wykształcenia kierownikami 
i mistrzami alumnów są księża profesorowie, każdy w za
kresie swej specjalności, którzy nie tylko uczą ale i wy
chowują alumnów. Mają więc prawo stawiać swym ucz
niom odpowiednie wymagania nie tylko co do nauki, 
lecz także zachowania się moralnego i towarzyskiego. 

§ 8. Stosunek alumnów do swych przełożonych ma być pełen 
szacunku, miłości, posłuszeństwa, grzeczności i szczeroś
ci, oparły na pobudkach nadprzyrodzonych. 

§ 9. Alumni mieszkają wspólnie i stanowią zwartą i zorgani
zowaną społeczność. 

§ 10. Stosunki koleżeńskie między alumnami mają się opierać 
na wzajemnej życzliwości i miłości braterskiej; dlatego 
należy unikać zarówno partykularnych przyjażni i poufa
łości jak i niechęci, uraz, żartów, szyderstw i obmowy. 

§ 11. Alumni mają obowiązek zapoznać się dokładnie i przy
swoić sobie przepisy kulturalnego obcowania z ludżmi, 
gdyż braki pod tym względem czynią człowieka nieznoś
nym. Alumni w życiu wspólnym, pilnie ich przestrzegać 
winni i unikać wszelkiej rubaszności i prostactwa. 

§ 12. Alumni mogą zakładać stowarzyszenia o celach nauko
wych, religijnych, kulturalnych i samopomocowych, o ile 
otrzymają pozwolenie i zatwierdzenie statutów przez Bi
skupa Ordynariusza Diecezji na wniosek Rady Pedago• 
gicznej (§ 36). 
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li. Życie duchowe. 
§ 13. Kierownikiem życia duchowego w seminarium jest Ojciec 

Duchowny; wszystkie ćwiczenia duchowe jemu podlegają, 
on je naznacza i nimi kieruje, do niego też we wszyst
kich sprawach sumienia i życia religijnego wszyscy alum
ni zwracać się winni (§ 29). Poleca się każdemu alum
nowi, aby nie przestawał na ogólnych wskazówkach Ojca 
Duchownego, lecz osobno do niego się zwracał ze swy
mi trudnościami. Ojciec Duchowny również jest opieku
nem religijnych organizacji kleryckich jak sodalicja ma
riańska, koło misyjne, unia apostolska i t. p. 
W pierwszym roku pobytu w seminarium jak i przed 
święceniami wyższymi każdy alumn winien obowiązkowo 
odbyć konferencję z Ojcem Duchownym. 

§ 14. »Clerici debenł sancłiorem prae laicis viłam interiorem 
et exłeriorem ducere eisque virłułe eł recte factis in 
exemplum excellere« (can. 124). 
Alumni, pomni na swe powołanie, obowiązani są praco
wać jak najusilniej, aby w sobie wyrobić ducha Chrystu
sowego, to jest ducha miłości, pokoju, łagodności i po
kory, ducha wyrzeczenia się samolubstwa i interesownoś
ci i żądzy rozkoszy zmysłowych, nabrać ducha pobożnoś
ci, gorliwości o chwałę Bożą i zbawienie ludzi. W każ
dym alumnie winien żyć Chrystus Pan na wzór św. Pa
wła: »A żyję ja, już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus« 
(Gal. 2, 20), każdy alumn tak dalece winien w sobie 
rozwinąć życie duchowe, by miał prawo powiedzieć za 
tymże Apostołem: »lmiłałores mei esłołe, sicuł ego Chri
sti« (I Kor. 4, 16). 

§ 15. Do rozwoju życia duchowego alumnów służą następujące 
ćwiczenia: 

a) modlitwy poranne i rozmyślanie codzienne trwające 
wraz z modlitwami pół godziny (can. 1367, 1), 

b) Msza św. codziennie w kaplicy seminaryjnej odprawiana, 
c) spowiedź sakramentalna obowiązkowa raz na tydzień 

(can. 1367, 2), którą należy odbywać z wielką dokład
nością, skruchą i pobożnością, 

d) Komunia św. codzienna, z głęboką wiarą przyjmowa
na, po której dziękczynienie winno trwać około kwa
dransa, 

e) nawiedzenie Najśw. · Sakramentu, przynajmnie1 raz 
w ciągu dnia, nie licząc nawiedzenia po posiłku po
łudniowym i wieczornym, 
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f) konferencje wygłaszane w czwartki przez Ojca Du
chownego, w niedziele zaś, z wyjątkiem okresów 
egzaminów i miesięcy października i maja, przez je
dnego z przełoźonych (can. 136 7, 5), 

g) wykłady teologii ascetycznej i mistycznej, godzina ty
godniowo na każdym kursie, prowadzone przez Ojca 
Duchownego, 

h) czytania duchowne odbywane codziennie, za wyjątkiem 
czwartków, niedziel i świąt, w ciągu 20 minut. W piąt
ki Wielkiego Postu zamiast czytania duchownego alum
ni odprawiają drogę krzyżową, 

i) różaniec oraz nabożeństwa październikowe i majowe 
odprawiane przy pacierzach wieczornych, 

k) rachunek sumienia szczegółowy przed obiadem i ra
chunek sumienia ogólny wieczorem, 

I) rekolekcje miesięczne, odprawiane w każdy pierwszy 
czwartek miesiąca w celu głębszego zastanowienia się 
nad postępem w życiu wewnętrznym, 

ł) rekolekcje trzydniowe, odprawiane dwa razy na rok: 
na początku roku szkolnego i w Wielkim Poście 
(can. 1367, 4), 

m) rekolekcje przed święceniami wyższymi (can. 1001). 

§ 16. Do słuchania spowiedzi alumnów są przeznaczeni: 
a) Ojciec Duchowny i b) spowiednicy zwyczajni i nad
zwyczajni (§ 29) z poza grona księży profesorów. Alum
ni mają pełną swobodę wyboru spowiednika, jednak dla 
dobro życia duchowego każdy alumn winien obrać sobie 
stałego spowiednika i jemu szczerze i z uległością oddać 
się w sprawach swego sumienia. 

§ 17. Ojciec Duchowny nie bierze udziału w kwalifikacyjnych 
posiedzeniach Rady Pedagogicznej, aby alumni mieli peł
ną swobodę, zaufanie i szczerość w dziedzinie kiero
wnictwa duchowego (§ 16, uw. 1 ). 

Ili. Karnośf. 

§ 18. Plan za1ęc dziennych i ścisłe zachowanie ustalonego po
rządku jest warunkiem koniecznym dla urobienia ducho
wego i przygotowania się do kapłaństwa. Sumienność 
w przestrzeganiu przepisów porządkowych uchodzi za 
znak powołania kapłańskiego. 

§ 19. Wszystkie prace i obowiązki alumna wymagają dokład
ności i punktualności co do miejsca, czasu i sposobu wy-
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§ 20. 

§ 21. 

§ 22. 

§ 23. 

§ 24. 

§ 25. 
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konania. Wszelka zmiana w planie i porządku dziennym, 
oraz zwolnienie od obowiązujących przepisów może na
stąpić jedynie za pozwoleniem przełożonych. 

Na znak dzwonka, wzywającego do spełnienia przepi
sanej czynności, należy sławić się natychmiast bez ocią
gania się i spóźniania. 

W określonym przez regulamin czasie obowiązuje mil
czenie, które ma na celu skupienie umysłu do wewnętrz
nej pracy nad sobą lub do pracy naukowej. Milczenie 
to zachować należy: 

a) od pacierzy wieczornych aż do śniadania, 
b) w czasie przeznaczonym na naukę, 
c) podczas obiadu i kolacji, o ile odbywa się publiczne 

czyłenie. 

W czasie milczenia nie wolno odwiedzać mieszkań ko
legów, a w razie konieczności trzeba lekko zapukać do 
drzwi, wywołać kolegę i z nim w ciszy i prędko sprawę 
załatwić. 

Mieszkania alumnów powinny być zawsze czysto zamie
cione, uprzątnięte i przewietrzone; rzeczy i sprzęty w po
rządku ułożone, łóżka starannie usłane; na łóżku w cią
gu dnia siadać ani kłaść się nie wolno. Superiorzy czylr 
alumni najstarsi powołaniem w mieszkaniu czuwają nad 
zachowaniem przepisów przez swych współmieszkańców. 

W refektarzu, do którego poza wspólnymi posiłkami ni
komu wchodzić nie wolno, należy słuchać z uwagą lek
tora lub mówcy i zachowywać formy dobrego wychowa
nia. W razie koniecznej potrzeby porozumienia się z por
tatorami należy to uskutecznić szybko i cicho, dając znak 
ręką podniesioną do góry. 

Po obiedzie i kolacji alumni korzystają z przerwy, pod
czas której nie można się uczyć, ani przebywać bez 
konieczności w mieszkaniach i salach. Rekreacje należy 
wykorzystać na braterskie obcowanie z kolegami w cza
sie gier lub spaceru w ogrodzie seminaryjnym albo w ra
zie niepogody w sali rekreacyjnej. 

W czwartki odbywać się będzie obowiązkowy wspólny 
spacer. Na odgłos dzwonka alumni gromadzą się u furty 
i ustawiają w porządku przybycia. W czasie spaceru 
należy zachowywać się poważnie, przestrzegać po rząd ku, 
aby być zbudowaniem dla wiernych. 
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·§ 26. W ciągu roku szkolnego alumni nie mogą opuszczać 
seminarium i udawać się do rodziny lub znajomych. 
Wyjątek może stanowić tylko potrzeba ratowania zdro
wia lub inna poważna przyczyna, za każdym, razem za 
szczególnym pozwoleniem ks. Rektora. 

§ 27. Na wyjście do miasta należy przeddzień uzyskać poz
wolenie ks. Wicerektora i w towarzystwie wyznaczonego 
kolegi w czasie wolnym od zajęć załatwić swoje intere
sy, po czym niezwłocznie wrócić do zakładu, nie wcho
dząc do domów i miejsc nie objętych wyraźnym pozwo
leniem. 

§ 28. Nie wolno wchodzić w znajomości i stosunki z osobami 
świeckimi z poza seminarium, przyjmować osoby świec
kie nawet księży w swym mieszkaniu. Wolno natomiast 
przyjmować rodzinę i znajomych tylko w rozmównicy 
w czasie na to przeznaczonym. Poza tym do furty bez 
pozwolenia przełożonych wchodzić nie wolno. 

§ 29. Wszelką korespondencję należy załatwiać jedynie za 
pośrednictwem ks. Wicerektora. 

§ 30. Nie prenumerować ani nie kupować czasopism lub 
dzienników bez pozwolenia przełożonego. 

§ 31. Palenie tytoniu jest wzbronione poza miejscem na to 
przeznaczonym. 

§ 32. W razie polecenia, by wziąć udział w nabożeństwie lub 
asyście, nie usuwać się samowolnie, ani nie szukać za
stępcy bez wiedzy przełożonego. 

§ 33. Polecenia alumnów, którzy z zarządzenia ks. Rektora 
albo na mocy ustaw mają nadzór nad porządkiem, na
leży pilnie wykonywać. 

§ 34. Zabrania się alumnom zwracać bezpośrednio do zakon
nic, prowadzących w seminarium gospodarstwo domowe; 
w razie zaś istotnej potrzeby przedłożyć sprawę ks. Wice
rektorowi. 

§ 35. Alumni mają prawo korzystania z usług służby w grani
cach dozwolonych i rzeczach uczciwych, nie wolno 
jednak wydawać służbie rozkazów, poleceń do miasta, 
wynagradzać za usługi. Wszelkie porozumiewania tajem
ne, mające na celu obejście lub łamanie regulaminu 
z jej pomocą są surowo wzbronione. 

§ 36. Ferie świąteczne alumni spędzają w gmachu seminarium 
lub w domu wypoczynkowym. W czasie ferii letnich jeden 
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m1es1ąc mogą spędzić u rodziny, drugi zaś w domu wy
poczynkowym w Szczawinie (§ 35). 

·§ 37. Alumni powinni regularnie wnosić przepisane opłaty, 
stanowiące część kosztów utrzymania w seminarium. 

§ 38. Należy sumiennie strzec dobra seminaryjnego; niedbal
stwo i zawinione narażenie seminarium na straty pocią
gać będzie z konieczności osobistą odpowiedzialność 
i obowiązek odszkodowania. 

IV. Nauka. 
§ 39. Obok życia duchowego nauka jest głównym składnikiem 

przygotowania młodzieży do stanu kapłańskiego; kto jej 
w stopniu przez prawo kanoniczne wymaganym nie po
siądzie, nie może do kapłaństwa przystąpić. 

§ 40. Na pracę umysłową należy zużytkować czas wolny od
innych zajęć; w czasie przeznaczonym na naukę nie wol
no czytać powieści lub innych książek lekkiej treści. 

§ 41. Nauka w seminarium nosi charaktor studiów wyższych. 
Nie wystarcza pamięciowe opanowanie tematu, a należy 
przedmiot głęboko przemyśleć i przetrawić. Obok ko
rzystania z podręczników i z wykładów trzeba poznać 
literaturę odnośną, oczytać się w niej, o ile na to czas 
pozwala. 

§ 42. Alumni mają obowiązek brać udział w jednym z semi
nariów naukowych, prowadzonych przez księży profeso
rów poszczególnych przedmiotów i wykazać się w nich 
samodzielną pracą (§ 34). Alumni I-go kursu od tego 
obowiązku są wolni. 

§ 43. Alumni są obowiązani posiadać własne podręczniki, prze
pisane przez ks. profesora, a przy tym notować wykła
dy w razie potrzeby. Uczęszczanie na wykłady i ćwi
czenia stosownie do statutu seminaryjnego (§ 32) jest 
dla wszystkich obowiązkowe. 

§ 44. Dwa razy do roku odbywać się będą egzaminy, a ich 
wyniki są podstawą do promocji na kurs następny. Alum
ni ostatniego kursu składają egzamin dyplomowy z przed
miotów, przedłożonych przez Radę Pedagogiczną (§ 23). 

§ 45. Jeżeli ktoś spośród alumnów dla słusznej przyczyny nie 
mógł składać egzaminu, ma się jemu poddać w termi
nie ustalonym przez przełożonych. 



Str. 286 Wiadomości Diecezjalne Łódzkie Nr.~ 

V. Urzędy semin•ryine. 

§ 46. Władza seminaryjna powołuje spośród alumnów na sta
łe lub czasowo pewne osoby do urzędów lub też czyn
ności związanych z życiem zakładu, a obdarzając ich, 
swoim zaufaniem wymaga szczególnej wierności i gor-
liwości w zleconych obowiązkach. 

§ 47. Na czele alumnów słoi dziekan, który jest pośrednikiem 
między przełożonymi a alumnami. Jako pierwszy spo
śród wszystkich alumnów ma być sumiennym wykonaw
cą zleceń władzy i rzecznikiem potrzeb i pragnień swego, 
grona koleżeńskiego. Jego zadaniem jest: 

o) przewodniczyć kolegom we wspólnych zajęciach i wy
stępach, 

b) przyjmować i wykonywać zlecenia przełożonych, 
c) dbać o porządek i dokładność wykonywania przez~ 

kolegów regulaminu seminaryjnego, 
d) wyznaczać według ustalonego porządku obowiązki

tygodniowe i asysty. 

§ 48. Sacelan główny ma obowiązek: 
a) czuwać nad utrzymaniem kaplicy w należytym porzą

dku a sprzętów i szał kościelnych w całości i czystości„ 
b) czuwać nad wykonywaniem obowiązków przez sace

lanów tygodniowych i ministrantów, 
c) starać się o okazałość nabożeństw kleryckich, 
d) przedstawiać władzy potrzeby kaplicy. 

§ 49. Ceremoniarz ma obowiązek kierować czynnościami li
turgicznymi, w których alumni biorą udział. W szcze-
gólności w porozumieniu z ks. profesorem ceremonii: 
a) ćwiczy kolegów w ceremoniach, gdy są wyznaczeni 

do asysty, 
b) prowadzi ceremonie podczas nabożeństw pontyfikalnych,-
c) służy kolegom informacjami w dziedzinie ceremonii, 

do których są wyznaczeni. 
Ceremoniarz może mieć pomocnika z tytułem subcere
moniarza. 

§ 50. Główny kurator chorych ma obowiązek opiekować się 
chorymi kolegami a w szczególności: 
a) zarządza szpitalem i apteczką w zakładzie, 
b) w wypadku poważnej choroby wzywa lekarza po po

rozumieniu się z ks. Wicerektorem, 
c) pilnuje wykonania zleceń lekarskich. 
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,§ 51. Bibliotekarz jest pomocnikiem bibliotekarza naczelnego, 
mianowanego przez Biskupa Ordynariusza z grona pro
fesorskiego. Jego zadaniem jest w zakresie mu zleconym: 
a) porządkowanie i katalogowanie książek, 
b) wypożyczanie i odbieranie książek, 
c) odpowiedzialność w swoim zakresie za całość księ

gozbioru. 
Bibliotekarz może mieć pomocnika, który między inny
mi opiekuje się czytelnią seminaryjną. 

,§ 52. Sacelani tygodniowi obowiązani są: 
a) pod nadzorem głównego sacelana raz na tydzień, 

mianowicie w sobotę dokonać ogólnego oczyszczenia 
kaplicy, zwłaszcza ołtarzy i roznieść wodę święconą 
do mieszkań przełożonych i alumnów, 

b) przygotowywać aparaty do Mszy św., nabożeństw 
i spowiedzi, 

c) troszczyć się o lampkę przed Sanctissimum, 
d) przewietrzać kaplicę, zapalać i gasić świece na ołta· 

rzu i t. p. 

§ 53. Porłatorzy, przeznaczeni do roznoszenia potraw, spełniają 
swe czynności cicho i poważnie, unikając bezwzględnie 
rozmów. 

§ 54. 

§ 55. 

§ 56. 

§ 57. 

Lektor czyta w kaplicy modlitwy poranne, południowe 
i wieczorne a w refektarzu modlitwy przed i po jedze
niu, pismo św., martyrologium oraz wyznaczone książki. 

Dzwonnik wstaje nieco wcześniej, aby już ubrany mógł 
punktualnie o oznaczonej godzinie zadzwonić na wstawa
nie po czym obchodzi wszystkie mieszkania i puka do ka
żdych drzwi, wzywając imienia Bożego słowami »Bene
dicamus Domino«, na co koledzy odpowiadają »Deo gra
tias«. Do niego należy dzwonienie stosownie do prze
pisów porządku dziennego oraz gaszenie świateł w swoim 
czasie na korytarzach i salach. 

Kurator chorych zapisuje w specjalnych książkach cho
rych, o których zawiadamiają go superiorzy i ma opiekę 
nad chorymi stosownie do natury choroby i wskazówek 
lekarza. Poza kuratorami chorych innym alumnom wstęp 
do szpitala zakładowego jest surowo wzbroniony. 

Kurator negotiorum spisuje w oddzielnym zeszycie żąda
nia alumnów co do sprawunków i pośredniczy w ich za
łatwianiu. Do niego należy również zawiadamianie ks. 
Rektora za pośrednictwem dziekana alumnów o wszel
kich uszkodzeniach w gmachu. 
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§ 58. Każde mieszkanie i każda sala wykładowa ma swego 
kuratora tygodniowego, którego obowiązkiem jest pilno
wanie porządku. 

§ 59. Ministranci przygotowują przeddzień mszały, ubierają 
celebransa i pobożnie zachowując przepisy liturgiczne, 
służą do Mszy św. Ministrant służący Ojcu Duchownemu 
dwa razy dziennie ściera kurz z ławek i klęczników 
w kaplicy. 

§ 60. Dziekan alumnów i główny sacelan są zwolnieni od wy
konywania urzędów tygodniowych. 

§ 61. Każdy z alumnów obowiązany jest wiernie spełniać urzę
dy w seminarium roczne czy też tygodniowe, przewidzia
ne niniejszymi przepisami. Wszelka zmiana lub zastęp
stwo możliwe jest tylko za wyraźnym pozwoleniem prze
łożonego. Chorego alumna zastąpi bezpośrednio następ
ny na ustalonej liście za wiedzą dziekana alumnów. 

Godzina 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
Ił 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

VI. Porządek dnia. 

5,30 - wstanie 
5,55 - adoracja w kaplicy 
6 rozmyślanie 
6,30 - Msza św. 
7, 15 śniadanie i rekreacja 
8 8,45 - pierwszy wykład 
8,55 9,40 drugi wykład 
9,50 10,35 trzeci wykład 

10,35 10,55 li śniadanie 
10,55 11,40 czwarty wykład 
11,50 12,35 piąty wykład 
12,40 Rachunek sumienia, Angelus, 

13 
14,40 
17,40 -
18 
19 
21 
21,30 -

jątkiem października) 
obiad i rekreacja 
praca naukowa 
czytanie duchowne 
kolacja i rekreacja 
praca naukowa 
pacierze wieczorne 
spoczynek 

Różaniec (z wy-

Uwagi: a) w soboty spoczynek o godzinie 22 
b) w niedziele i święta wstanie i poranne zajęcia o pół 

godziny później. 
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c) w czwartki i soboty praca naukowa o godzinie 16, 
d) w czwartki i w niedziele konferencje 
e) w czwartki, niedziele i święta alumni biorą udział 

w nabożeństwach katedralnych w ustalonych termi
nach. 

Łódź, dnia 18. VIII. 1938 r. 
(-) t WŁODZIMIERZ, Biskup. 

68. 
Zbiórka na rzecz T owarzysłwa Opieki 

nad Ociemniałymi. 

W dniach 17, 18 i 19 września b.r. Towarzystwo Opieki nad 
ociemniałymi odwołuje się do ofiarności publicznej na terenie 
całej Rzeczypospolitej, zbierając na nieszczęśliwych ociemniałych, 
przebywających w Zakładach Towarzystwa. 

Ze względu na ogrom nieszczęścia i na dobry duch w Za
kładach panujący, polecam to dzieło pamięci i sercu wiernych 
i Przewielebnego Duchowieństwa, które proszę o poparcie zbo
żnych zamierzeń i o ułatwienie zbiórki poza kościołem. 

Łódź, dnia 20. VII I. 1938. 
(-) t WŁODZIMIERZ, Biskup. 

69. 
Rozkład wizyłacii kanonicznych 

Jego Ekscelencii Ks. Biskupa Sufragana. 

1. Górka Pabianicka ingres 7. IX. b.r. 
2. Żeronie „ 9. IX. b.r. 
3. Brzyków 15. IX. b.r. 
4. Łask „ 17. IX. b.r. 

UWAGI: 1. Przyjazd do każdej parafii o godzinie 17-ej. 

2. przygotować proszę i złożyć w pokoju dla Jego 
Ekscelencji przeznaczonym akta stanu, książki ra
chunkowe, książki Bractw i Organizacji, książkę bie
rzmowanych, intencji mszalnych, zapowiedzi, egzami
nów przedślubnych, akcydensów. 

3. Po przybyciu ingres według Pontyfikału, nabożeństwo 
z procesją za zmarłych i błogosławieństwo Najświę
tszym Sakramentem. 
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4. Odjazd do następnej parafii w tym czasie, by pun
ktualnie o godzinie 17-ej w niej stanąć. 

5. Przyjęcia winny być najskromniejsze i bez alkoholu. 

Łódź, dnia 21. VIII. 1938. 
(-) t WŁODZIMIERZ, Biskup. 

70. 
Wiadomości do katalogu. 

Wobec rozpoczętych prac nad nowym katalogiem diece
zjalnym na rok 1939, proszę Przewielebne Duchowieństwo o na
desłanie do naszej Kurii poprawek projektowanych do katalogu 
odnośnie do Ich osób i parafii. 

Szczególną uwagę zwrócić proszę na sumienne i zgodne 
z rzeczywistością podanie liczby parafian, niedopuszczalną jest 
rzeczą wskazanie co roku tej samej liczby, trudno bowiem wy
obrazić sobie, by w parafii nie było nawet najmniejszego ruchu 
ludności. Umierają wprawdzie wierni, ale też się i rodzą; mamy 
nawrócenia a tymczasem liczba wiernych nie wzrasta. 

Niemałą przysługę oddać mogą w tej sprawie materiały, 
będące w posiadaniu Zarządów Miejskich i Gminnych, w braku 
zaś wszelkich innych wiadomości, zwiększyć należy liczbę z ostat
niego katalogu o różnicę między ilością urodzonych i zmarłych. 

Podania łych wiadomości oczekuję przed dniem 30 wrze
śnia b. r. 

Łódź, dnia 21. VIII. 1938. 
(-) t WŁODZIMIERZ, Biskup. 

71 . 
.. Tydzień miłosierdzia" 

W związku z Naszym zarządzeniem o przygotowaniu »Ty
godnia miłosierdzia« proszę Przewielebne Duchowieństwo o: 

1. zapowiedzenie z ambony dnia 9. X. r. b. »Tygodnia mi
łosierdzia«. 

2. wygłoszenie w tym dniu nauki o miłosierdziu chrześci
jańskim. 

3. zorganizowanie kwest pieniężnych, zbiórki odzieży i pro
duktów żywnościowych. 

4. podział zebranych ofiar między »Caritas« parafialny 60 
proc. i »Caritas« diecezjalny 40 proc. Zbiórka odzieży i w natu
raliach przypada całkowicie »Caritasowi« parafialnemu. 
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5. nadesłanie sprawozdania 
»Caritas« w Łodzi mogła podać 
stwowych. 

do dnia 30 listopada r. b., by 
je do wiadomości władz poń-

Łódź, dnia 1. IX. 1938. 
(-) t WŁODZIMIERZ, Biskup. 

72. 
Kruciala Eucharystyczna. 

Przypominając moje rozporządzenie z dnia 3. VI. r. b. 
(»Wiadomości Diecezjalne«, Czerwiec r.b. str. 211), proszę o naj
szybsze nadesłanie odpowiedzi na ankietę w sprawie Krucjaty 
Eucharystycznej. 

Łódź, dnia 1. IX. 1938. 
(-) t WŁODZIMIERZ, Biskup. 

73. 
Październik miesiącem Różańca św. 

Cieszę się na samą myśl, że w miesiącu październiku ka
płani moi przewodniczyć będą nabożeństwom różańcowym, a 
przez nie ożywią ducha wiary, rozbudzą cześć Matki Najświę
tszej, a życie katolickie podniosą do wyżyn prawdziwej cnoty 
i gorliwego apostolatu. 

Królowa Różańca św. patronować nam będzie w tym zbo
żnym dziele, a zbliżając się do nas, gdy Jej pośrednictwo i po
mocy wzywać będziemy, przypomni nam Swą matczyną opiekę 
i obowiązek, byśmy Jej najdoskonalszymi dziećmi się stali. »To 
jest matka twoja«. 

Jako ludzie współcześni pojmujemy nie tylko ciążące na 
nas powinności nie tylko szczytne zadania katolików w obecnej 
chwili, ale też odczuwamy ogrom przeciwieństw, grozę niebez
pieczeństw i silne odruchy wrogów Kościoła by wiarę w nas 
ostudzić, uśpić i wydrzeć ją z serc i umysłów naszych. 

»Wspomożycielka wiernych« wyjedna nam siły ducha, od
wagę katolicką i pożądanie rzeczy Bożych, błagajmy Ją tylko 
gorąco i wytrwale. 

Proszę Przewielebne Duchowieństwo, by w miesiącu paź
dzierniku przypomniało sobie Nosze zarządzenie w tej sprawie 
z dn. 6. IX. 1935, umieszczone w Wiadomościach Diecezjalnych 
w roku 1935 str. ł-35; 30'3 

Łódź, dnia 2. IX. 1938. 
(-) t WŁODZIMIERZ, Biskup. 
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74. 
Kurs dla Sióstr parafialnych. 

Katolicka Szkoła Społeczno w Poznaniu przeprowadzi od 
13. X. do 1 O. XI. kurs dla sióstr parafialnych t. j. pracujących 
w parafialnej akcji charytatywnej. 

Kurs obejmuje wykłady metody pracy, ustawodawstwa opieki 
społecznej i praktykę w instytucjach charytatywno-społecznych. 

Opłata za kurs wynosi 25 złotych. 
Katolicka Szkoła Społeczna w Poznaniu ul. Podgórze 12b 

przyjmuje zapisy do 4 października 1938 roku. 

Łódź, dnia 2. IX. 1938. 
(-) t WŁODZIMIERZ, Biskup. 

75. 
Wykłady Religii w szkołach powszechnych. 

Przewielebnych Księży Proboszczów i Wikariuszów, którzy 
w nowym 1938-39 roku szkolnym będą wykładać Religię św. 
w szkołach powszechnych, proszę o ścisłe stosowanie się do 
programów, zaopatrzenie się w podręczniki i nadesłanie do Kurii 
Biskupiej danych, w których szkołach i w jakim wymiarze godzin 
i w które dni będą nauczali. 

Łódź, dnia 2. IX. 1938. 

Nr 3520. 

(-) t WŁODZIMIERZ, Biskup. 

76. 

WLODIMIRUS BRONISLAUS 

JASIŃSKI 
DEI MISERATIONE ET S. SEDIS APOSTOLICAE GRATIA 

EPISCOPUS LODZENSIS 
S. Th. C. 

PRAELATUS DOMESTICUS SUAE SANCTITATIS 

Unlversls has littera• lnspecturis, salutem In 
Domino. 

Ouum lgnatius Krzysztofiak, incola loci Wodzierady, poro
ecioe s. t. Nativitatis B.M.V. in Mikołajewice adhaerens, a Nobis 
expostulaverit, ut, ob proximitatem ac itineris commoditatem, pa
roeciae s. t. S. Nicolai E. C. et S. Dorotheae Virg. M. in Kwiat
kowice cum possessione sua adiungi valeret, Nos bonum spirituale 
praedicti oratoris prae oculis habentes, petitioni in casu deferre 
decrevimus. 
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O.uapropter, auditis de iure audiendis, RR.DD. nempe utrius
que paroeciae parochis, ac lllustrissimo Capitula Nostro Cathe
drali, a quibus favorabile votum processit, potestate Nostra, qua 
fungimur, ordinaria, praesentium litterarum Nostrarum virłute, ad 
mentem can. 1428 § 1 Codicis Iuris Canonici, possessionem 
praedicti lgnatii Krzysztofiak, acłualibus circumscriptam limitibus 
a paroecia s. t. Nativitatis B.M.V. in Mikołajewice in perpetuum 
separamus, eamque paroeciae s. t. S. Nicolai E. C. et S. Doro
theae Virg. M. in Kwiatkowice in perpetuum unimus. Conłrariis 
quibuslibet minime obstantibus. 

Volumus autem, mandamus ac iubemus, ut haec decreti No
słri pagina in archivis decanatus Konstantynowiensis et utriusque 
paroeciae asservetur, ac in ułraque paroeciae Sacro suggestu 
publicetur. 

Datum Lodziae, die 3 mensis Septembris a. D. 1938. 

Cancellarius Curiae: 
(-) t VLODIMIRUS, Eppus. 

JOANNES ŻDŻARSKI. 

77. 
Przechowywanie Naiświętszego Sakramentu. 

W związku z zamieszJ:zoną w obecnym numerze Wiadomo
ści Diecezjalnych Instrukcją Sw. Kongregacji Sakramentów, przywo
łującą na pamięć przepisy Prawa Kanonicznego o Przechowywa
niu Najśw. Sakramentu, zwracam uwagę Przewielebnego Ducho
wieństwa tak świeckiego jak zakonnego na kilka szczególnie 
ważnych punktów. 

. 1. Tabernakula kościołów i kaplic naszych, jak przypomina 
Sw. Kongregacja, powinny być mocno zbudowane z drzewa, ka
mienia lub metalu, przy czym najbardziej polecenia są godne 
tabernakula wykonane z metalu w rodzaju skarbczyków, czy kas 
ogniotrwałych, które następnie, przyozdobione drzewem lub ka
mieniem, zabezpieczą Najświętszy Sakrament od profanacji. 

2. Bezwzględnie obowiązującym jest przepis, by taberna
kula złączone były w jedną całość z ołtarzem. Proszę zwrócić 
na to uwagę, i ewentualnie przymocować do ołtarza w sposób 
stały i nieruchomy te tabernakula, które można bez trudności 
usunąć z miejsca. 

3. Kongregacja Św. nie żąda, by obecnie istniejące taber
nakula zamienić na nowe. Zgodnie z tym proszę Przewielebne 
Duchowieństwo, by starannie w swych kościołach umocniło taber
nakula, w świątyniach zaś i kaplicpch nowych należy je koniecz
nie budować w myśl wskazówek Sw. Kongregacji Sakramentów. 
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4. Dla zapobiegnięcia możliwym wypadkom profanacji 
Kościoły nasze i kaplice powinny być bacznie strzeżone. 

5. Zabezpieczyć nam należy i umocnić drzwi i okna na
szych kościołów i kaplic. 

6. Kluczyk od tabernakulum winien być pod opieką pro
boszcza lub rektora kościołą, co obowiązuje in conscientia sub 
gravi. W myśl instrukcjj Sw. Kongregacji proszę i upominam 
Przewielebne Duchowieństwo, by poza czynnościami świętymi klu
czyk nigdy nie pozostawał obok tabernakulum i by tym mniej 
nie tkwił w jego drzwiczkach, lecz, by po skończonych czynnoś
ciach świętych był doręczony Przewielebnemu Księdzu Probosz
czowi lub rektorowi kościoła, ewentualnie kapłanowi dyżurnemu. 

7. Sprawa jest tak wielkiej wagi, że w myśl Instrukcji Św. 
Kongregacji Sakramentów na wypadek profanacji Najświętszego 
Sakramentu Biskup Ordynariusz jest zobowiązany przeprowadzić 
dochodzenie karne przeciw kapłanowi, pod którego opieką i od
powiedzialnością znajdował się Najświętszy Sakrament. A~ta do
chodzenia w każdym wypadku muszą być przedkładane Swiętej 
Kongregacji. 

Proszę Przewielebne Duchowieństwo o staranne wcielanie 
w życie tych wskazań Stolicy Apostolskiej, a wyniknie stąd więk
sza cześć dla Najświętszej Eucharystii, największego i najdroż
szego naszego skarbu. 

Łódż, dnia 3. IX. 1938 r. 
(-) t WŁODZIMIERZ, Biskup. 

78. 
Zmiany w Diecezii. 

I. Mianowani. 
Ks. Stanisław Sebastiański, salezjanin - proboszczem parafii 

św. Teresy w Łodzi, Ks. Mgr Zygmunt Muszyński - profesorem 
łaciny w Seminarium Duchownym i prefektem im. Reymonta 
w Łodzi, Ks. Adam Nebelski - profesorem śpiewu w Semina
rium Duchownym, Ks. Dr Józef Kieller rektorem kościoła św. Wa
cława w Tomaszowie i prefektem szkół średnich tamże, Ks. Mgr 
Jan Burzyński - prefektem szkół średnich w Tomaszowie. 

li. Przeniesieni. 
Ks. Proboszcz Czesław Patrycy z Chabielic do Grocholic. 

Księża wikariusze: 
Ks. Jerzy Ryszelewski z Buczka do Kurowic, ks. Kazimierz 

Zembrowski z Będonia do Ujazdu, ks. Dominik Sierszulski z Ko-
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luszek do Ujazdu, ks. Stanisław Paraszewski z Widawy do Mile
jowa, ks. Stanisław Chomiczewski z Jeżowa do Marzenina, ks. Jó
zef Grabski z Marzenina do Czarnocina, ks. Adam Bąkowicz 
ze Srocka do Strońska, ks. Antoni Daleciński z Ozorkowa do 
$rocka, ks. Jan Mackiewicz z parafii M. B. Zwycięskiej w Łodzi 
i ks. Adam Nebelski z parafii Wniebowzięcia N.M.P. - jeden 
na miejsce drugiego, ks. Jan Gierczak z Łasku do Ozorkowa, 
ks. Jan Choiński z Milejowa do Dobronia, ks. Franciszek Olkow
ski z parafii św. Mateusza w Pabianicach do Łasku, ks. Mieczy
sław Klimkiewicz z Dobronia do parafii św. Mateusza w Pabia
nicach, ks. Arkadiusz Jarzyna z Kurowic na prefekta szkół pow
szechnych w Łodzi, ks. Henryk Adamczyk z Wolborza na prefekta 
szkół powszechnych w Koluszkach, ks. Wacław Pluciński z Dłu
towa na prefekta szkoły powszechnej Nr. 3 w Chojnach, ks. Ta
deusz Petzold ze Strońska na prefekta szkół powszechnych 
w Nowym Złotnie, ks. Bolesław Kopytek z Ujazdu na prefekta 
szkół powszechnych w Łasku, ks. Mgr. Władysław Grzelak z pa
rafii Wniebowzięcia N.M.P. w Łodzi do parafii Katedralnej. 

Księża prefekci: 

Ks. Edmund Białecki z Łodzi (par. św. Antoniego) do Piotr
kowa (par. św. Jakóba), ks. Walenty Liberski z Pabianic do 
Marysina-Arturówka, ks. Władysław Suliga z Rogowa do Dmosina 
(Głowno 2), ks. Józef Pryc z Łodzi na wikariat do Koluszek, 
ks. Mgr Henryk Ciesielczyk z Tomaszowa na wikariat parafii 
Przemienienia Pańskiego w Łodzi, ks. Jan Fijałkowski z Toma
szowa do Piotrkowa (par. św. Jakóba), ks. Władysław Chmiel 
z Łasku do Pabianic, ks. Edwin Malak z Koluszek do Piątku, 
ks. Szczepan Rembowski z Piątku do Łodzi, ks. Aleksy Płuszka 
z Piotrkowa (par. św. Jakóba) do Wolborza, ks. Wacław Popław
ski ze Rzgowa do Głowna, ks. Robert Rampa z Głowna do Ło
dzi (par. św. Antoniego), ks. Władysław Kot z Jeżowa do To
maszowa. 

Ili. Mianowani neoprezbyterzy: 

Ks. Stanisław Mazur prefektem w Szczercowie, ks. Wacław 
Borowski wikariuszem-prefektem w Rzgowie, ks. Jan Frankowski 
wikariuszem-prefektem w Rogowie, ks. Edmund Chart wikariuszem 
w Buczku, ks. Antoni Stajuda prefektem w Jeżowie, ks. Piotr 
Beściak wikariuszem w Dłutowie, ks. Władysław Rogowski wika
riuszem w Jeżowie. 

Zezwolenie na studia wyższe otrzymali: 

Ks. Stanisław Robert na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie 
oraz ks.ks. Tadeusz Burzyński, Kazimierz Krupczyński, Władysław 
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Puczyński, Jan Kabziński i Maksymilian Skarbek, no Uniwersytecie 
Józefo Piłsudskiego w Warszawie. 

Zmarł: 
W dniu 17 lipca b.r. zmarł w Szpitalu św. Rodziny ś.p. ks. 

Józef von Bornstoedt, proboszcz parafii Gomolin, przeżywszy lot 
58 w kapłaństwie 34. Re q u ie s co t i n po ce. 

Ili. ROZPORZĄDZENIA PRAWNO-PAŃSTWOWE. 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości1 > 
z dnia 11 lipca 1938 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw 
Wewnętrznych o wzorach wyciqgów z akt stanu 

cywilnego przeznaczonych dla celów pierwiastkowei 
regulacii hipotecznei, 

No podstawie art. 5 ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r. o ul
gach przy regulacji hipotecznej (Dz. U. R. P. Nr. 27, poz. 241) 
zarządzam co następuje: 

§ 1. Wyciągi z akt stanu cywilnego, wydane no zasadzie 
art. 5 ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r. o ulgach przy regulacji 
hipotecznej (Dz. U. R. P. Nr 27, poz. 241), zawierać będą: 

1) wyciąg z aktu urodzenia: imię i nazwisko urodzonego, 
imiona i nazwiska rodziców oraz nazwisko panieńskie matki, miej
sce I datę urodzenia (wzór I). 

2) wyciąg z aktu ślubu: imiona, nazwiska i wiek małżon
ków, imiona i nazwiska rodziców oraz nazwisko panieńskie matki, 
miejsce i datę zawarcia młżeńsłwa (wzóz li); 

3) wyciąg z aktu zgonu: imię, nazwisko i wiek zmarłego, 
imiona i nazwiska rodziców oraz nazwisko panieńskie matki, miej
sce i datę zgonu, a jeżeli zmarły był w słanie małżeńskim - imię 
i nazwisko małżonka, który go przeżył lub którego on przeżył 
(wzór Ili). 

§ 2. Jeżeli no podstawie akt stanu cywilnego nie można 
podać wszystkich danych, przewidzianych w § 1, należy niewy
pełnione rubryki przekreślić. 

1) Dz. U. R. P. 1938 r. Nr 49, poz. 386. 
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§ 3. Wyciągi powyższe służyć mogą tylko dla celów re
gulacji hipotecznej nieruchomości, przewidzianej w arf. 1 ustawy 
z dnia 9 kwietnia 1938 r. (Dz. U. R. P. Nr 27, poz. 241). 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Minister Sprawiedliwości 
W. Grabowski 

Załączniki do rozp. Min. Sprawiedliwości z dnia 11 lipca 1938 r. (poz. 386); 

Województwo ·-------------·-------------·------------- Wzór I •. 

Pow i at --- ----------------·-----------------·-----------------
Gm i na 
Parafia 

Wyciąg z aktu urodzenia 

wydany dla celów pierwiastkowej regulacji hipotecznej na 
podstawie aktu stanu cywilnego Nr---··---··--···-····· z - - - .. _ r. 

Zaświadczam, że --· ··-····---·-
syn-córka urodził(a) się w 
dnia - - - .... m---·-·-··-----------·--· - - --- -- ---- r. 

Miejsce i data wysławienia wyciągu 

Urzędnik Stanu Cywilnego 

Województwo --------- - ---·--··---------------·--·-· 
Powiał -·----------------·---------------·--·------------. ---------
Gm i na 
Parafia 

Wyciąg z aktu ślubu 

Wzór li. 

wydany dla celów pierwiastkowej regulacji hipotecznej na podsta
wie aktu stanu cywilnego Nr - z ----------·----·---------·-·---------------r. 

Zaświadczam, że. lał . 

syn. - . --·· ····---· ----·-·-·---·- -------· i 
lat -------------·-- córko --·--·· --- -- --------------------------·-···- -- zawarli zwią-
zek małżeński w ·---
dnia m .------------------------------------------- r. 

Miejsce i data .vysławienia wyciągu 

Urzędnik Stanu Cywilnego 
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Województwo --- -------------------------
Powiał --------------------------------------------------------------
Gm i na 
Parafia 

Wyciąg z aktu zgonu 

Nr. 9 

Wzór Ili. 

wydany dla celów pierwiastkowej regulacji hipotecznej na podsta
wie aktu stanu cywilnego Nr ---------------------------- - - z ------------------------------------------ r. 

Zaś w i ad cza m, że ---------------------------------------------------------------------- --- -----------------------
syn-córka - -------- -------------------------- lat ------------------------- zmarł(a) w ----------------------------
dni a----------------------------------------------------------------------- m. ----------------------------------------------------------------------- r. 

Miejsce i data wysławienia wyciągu 

Urzędnik Stanu Cywilnego 

Decyzja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 26 
lipca 1938 r. w sprawie odmowy udzielenia pozwole
nia polskiemu Narodowemu Kościołowi na ustanowienie 

i używanie stroju (A. P. 3-60). 
(D~ien. Urz. Min. Spr. Wew. Nr 24 1938 r. poz. 143) 

Na podstawie art. 1 ust. (1) dekretu z dnia 2 października 
1935 r. (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 455) i § 2 rozporządzenia 
z dnia 15 listopada 1935 r. (Dz. U. R. P. Nr 86, poz. 534) od
mawiam Polskiemu Narodowemu Kościołowi w Polsce (Kraków 
ul. Czarna L. 2) pozwolenia na ustanowienie i używanie stroju 
według załączonego wzoru. 

Decyzja niniejsza, jako pozostawiona całkowicie swobodnej 
ocenie władzy, nie wymaga uzasadnienia zgodnie z art. 75 ust. 3 
Rozporządzenia Prezydenta R. P. z dnia 22 marca 1928 roku (Dz. 
U. R. P. Nr. 36, poz. 341). 

Decyzja niniejsza jest ostateczna w administracyjnym toku 
instancji. 

(Warszawa, dnia 26 lipca 1938 r. Nr AP. 3 60). 

Za ministra: Nakoniecznik6w-Klukowski 
podsekretarz sła nu. 
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Dodatkowy wykaz podręczników szkolnych 
dozwolonych po dniu 1 lutego 1938 roku do użytku 

w szkole Powszechnei, 

Religia rzymsko-katolicka. 

KLASA 11. 

Ks i ą ż k i p o m o c n i cz e. 

Białowąs M. Ks. Pan Jezus wśród dziatek. Książka pomo
cnicza do nauki religii rzymskokatolickiej dla uczniów li klasy 
szkół powszechnych. Wydawnictwo Księgarni K. S. Jakubowskiego. 
Lwów, 1938. Cena Zł. 1,00. 

Boczar J. Ks. Hausner A. Ks. Wójcik F. Ks. Dzieje Biblijne. 
Książka pomocnicza do nauki religii dla li klasy szkoły powsze
chnej. Wydawnictwo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, 
Lwów, 1938. Cena Zł. 1,00. 

Cyrek Ks. J. Katechizm polskiego dziecka. Książka pomo
cnicza do nauki religii w klasie drugiej szkół powszechnych. 
Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy. Kraków. 1938. Cena Zł. 1,00. 

KLASA Ili. 
Białowąs M. Ks. i Dajczak J. Ks. Pan Jezus wśród dzieci. 

Podręcznik do nauki religii katolickiej w Ili klasie szkół pow
szechnych. Ilustrował K. Rutkowski. Wydawnictwo Księgarni K. S. 
Jakubowskiego. Lwów, 1938. Cena Zł. 1,00. 1) 

KLASA V. 
Bielawski Z. Ks. Objawienie Boże. Część I. Podręcznik do 

nauki religii rzymskokatolickiej dla V klasy szkół powszechnych. 
Wydawnictwo Tow. »Biblioteka Religijna«. Lwów, 1938. Cena 
Zł. 1,30. 

Baranowski Z. Ks. i Kowalski S. Ks. Życie religijne. Podrę
cznik dla uczniów szkoły powszechnej. Klasa V. Wydawnictwo 
Księgarni św. Wojciecha. Poznań - Warszawa - Wilno - Lublin, 
1938. Cena zł. 1,30. 

1) Podane w spisie ceny podręczników są obliczone wraz ze znacz
kiem na Towarzystwo Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych. 
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Dodatkowy wyka.z Podręczników szkolnych 
dozwolonych po dniu 1 lutego 1938 r. do użytku 

w Gimnazium ogólnoksztalcqcym. 

Religia rzymsko-katolicka. 

KLASA Ili. 

Archutowski R. ks. Historia Kościoła Katolickiego. Podrę
cznik do nauki religii dla uczniów gimnazjum klasa Ili. Wydaw
nictwo Księgarni św. Wojciecha. Poznań - Warszawa. 1938. Ce
na zł. 2,10. 

Berek A. Ks. Dzieje Kościoła katolickiego. Podręcznik do 
nauki religii dla klasy Ili gimnazjalnej. Wydawnictwo Księgarni 
św. Wojciecha, Poznań - Warszawa - Wilno - Lublin, 1938. 
Cena zł. 2, 1 O. 

Umiński J. Ks. Królestwo Boże na ziemi. Część I. Podrę
cznik do nauki historii Kościoła Powszechnego dla Ili klasy gim
nazjalnej. Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. 
Lwów, 1938. Cena zł. 1,80. 

Książka pomocnicza. 

Umiński J. Ks. Teksty źródłowe. Do nauki dziejów Kościoła 
w szkołach średnich. Część I dla Ili kl. gimnazjalnej. Wydaw
nictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Lwów, 1938. Ce
na zł. 1,00. 

WOJEWODA ŁÓDZKI 
Nr KB. IV-5, 17 

Łódź, dnia 29 lipca 1938 r. 

Do 
Kurii Diecezjalnej 

w Łodzi. 

Urząd Wojewódzki - Wydział Komunikacyjno-Budowlany od 
3-ch lat przeprowadza gruntowną przebudowę dróg publicznych, 
a w pierwszej kolejności - dróg państwowych o znaczeniu tran
zytowym, i z końcem bieżącego sezonu budowlanego będą ukoń
czone drogi: Łódź - Radomsko - Częstochowa - Katowice, Łódź 
- Sieradz - Kalisz, Łódź - Łowicz - Warszawa, oraz droga o lo
kalnym znaczeniu Łódź - Tomaszów - Piotrków. Do szeregu robót, 
wiążących się w całokształt kompletnego uporządkowania dróg 
publicznych wchodzą również i te roboty, które mają nadać tym 
drogom wygląd schludny i estetyczny. Do tej ostatniej akcji na
leży uporządkowanie względnie ułożenie nowych chodników, 
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założenie zieleńców, wykonanie brukowanych wjazdów do pose
sji prywatnych lub zjazdów na drogi krzyżujące się z drogami 
państwowymi, znoszenie przydrożnych ruder, płotów i parkanów 
nie harmonizujących z ogólnym wyglądem uporządkowanych dróg, 
ustawienie ogrodzeń siatkowych, względnie murowanych i tynko
wanych, lecz przejrzystych, tynkowanie domów, ich malowanie 
i t. d. i t. d. 

Gdy te wszystkie prace będą ukończone do jesieni r. b. 
pozostanie tylko i wyłącznie sprawa należytej opieki i uporządko
wania figur, krzyży i kapliczek przydrożnych. Urząd Wojewódzki 
w czasie lustracji swych robót w terenie stwierdził duże zanied
banie obiektów kultu religijnego. W wielu miejscach stojące przy 
drogach kapliczki, figury i krzyże noszą ślady nietylko poważnych 
uszkodzeń, lecz również kompletnego zniszczenia, wobec czego 
obecnym swym stanem i wyglądem są w dużej kolizji z podjętą 
akcją ogólnego uporządkowania arterii komunikacyjnych 
w mi as tac h i os ad ach ro I ny c h, jaką zalecił P. Pre
mier w okólniku Nr. 13 z dnia 29 marca 193e. 

W związku z powyższym Urząd Wojewódzki zwraca się 
z uprzejmą prośbą do Kurii Diecezjalnej o wydanie Księżom 
Proboszczom Parafii, położonych na terenie tutejszego wojewódz
twa, odnośnych zarządzeń, celem podjęcia zorganizowanej akcji, 
zmierzającej do doprowadzenia przydrożnych krzyży, figur i ka
pliczek do należytego ich stanu. 

Pożądanym jest aby, ta akcja w pierwszej kolejności znala
zła swój wyraz przy drogach wymienionych wyżej możliwie do 
jesieni b.r. 

Porządkowanie (remont, przebudowa, względnie odświeże
nie) wzmiankowanych objektów na pozostałych drogach mogłaby 
być rozpoczęła i ukończona w roku przyszłym. 

Mając na uwadze, iż akcja ta wymaga wglądu od strony 
budowlanej, celem zapobieżenia niewłaściwego wykonywania 
robót związanych z tą akcją przez niepowołane do tego osoby, 
Urząd Wojewódzki - Wydział Komunikacyjno-Budowlany ze swej 
strony jednocześnie wydaje polecenie Wydziałom Powiatowym, 
aby architekci powiatowi i kierownicy powiatowych zarządów 
drogowych intensywnie współdziałali z lokalnym ks. proboszczem 
przy podjęciu tej pracy. -

(-) Wendorff, wicewojewoda. 

Niniejszą odezwę P. Wicewojewody Łódzkiego podaję do 
wiadomości Przewielebnego Duchowieństwa i wiernych. Sprawa 
poruszona w odezwie jest pierwszorzędnej wagi, boć krzyże 
i kaplice przydrożne to widomy znak wiary ożywiającej naszą 
Ojczyznę. 
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Już raz tę sprawę poleciłem Przewielebnemu Duchowień
stwu, więc ponownie proszę o ochocze przystąpienie do odno
wienia kapliczek i krzyżów a pp. architekci powiatowi i kierow
nicy powiatowych zarządów drogowych służyć będą intensywnym 
współdziałaniem. 

Łódż, dnia 7. IX. 1938. 
(-) t WŁODZIMIERZ, Biskup. 

IV. DZIAŁ NIEURZĘDOWY. 

Czynności Biskupie 
Jego Ekscelencii Ks. Biskupa Ordynariusza. 

1. W dniu 15 lipca br. Jego Ekscelencja Najdostojniejszy 
Pasterz wyjechał do Szczawina. 

i. W dniu 31 lipca br. w kościele parafialnym odprawił 
Mszę Swiętą, przemawiał do wiernych i udzielił 115 osobom Sa
kramentu Bierzmowania. 

3. W dniu 6 sierpnia br. odwiedził kolonie letnie Komi
tetu Biskupiego w Kazimierzu i Moskulach. 

4. W dniu 14 sierpnia br. rozpoczął nabożeństwem i prze
mową rekolekcje przed wyższymi święceniami alumnów Semi
narium Duchownego w Szczawinie. 

5. W dniu 21 sierpnia w Katedrze Łódzkiej udzielił świę
ceń kapłańskich 14 absolwentom Seminarium Duchownego oraz 
pięciu alumnom święceń subdiakonatu. 

6. Tegoż dnia przyjął neoprezbyterów wraz z gronem 
wychowawców Seminarium. Nowym kapłanom udzielił jurysdy
kcji, wręczył im nominacje oraz do nich przemówił. 

7. Tegoż dnia zwiedzał Seminarium Duchowne zapozna
jąc się z dokonywanymi pracami przy jego rozbudowie i prze
budowie wewnętrznej. 

8. W dniu 23 sierpnia odwiedził chorych kapłanów. 

9. W dniu 28 sierpnia br. udzielił w Katedrze Łódzkiej 
święceń diakonatu 5 alumnom Seminarium. 

10. W dniu 31 sierpnia br. w związku z jubileuszem pra
cy pielęgniarskiej przełożonej Szpitala św. Józefa w Łodzi, S. Ma
rii Raabe, odprawił w kaplicy tegoż szpitala Mszę św., ·przema-
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wiał do jubilatki, poczym wziął udział w pożegnaniu S. Raabe, 
podczas którego przemawiał powtórnie. 

11. W dniu 2 b.m. odwiedził Kościół św. Franciszka w Łodzi. 

12. W dniu 4 b.m. jako w rozpoczęcie Tygodnia Straży 
Ogniowej, odprawił w Katedrze Łódzkiej Mszę św. 

13. Tegoż dnia w klasztorze SS. Karmelitanek w Łodzi 
dokonał erekcji Drogi Krzyżowej, po czym przemówił do SS. Kar
melitanek. 

14. W dniu 8 bm. poświęcił gmach Izby Rzemieślniczej 
w Łodzi, po czym przemawiał. 

15. W dniu 9 bm. rozpoczął nabożeństwem Rok Szkolny 
w Seminarium Duchownym. Podczas Mszy św. rozdał Komunię 
św. alumnom oraz do nich przemówił. 

16. Tegoż dnia o godzinie 10-ej rozpoczął Rok Szkolny 
Seminarium Duchownego przemawiając do alumnów i profesorów. 

17. W dniu 11 bm. odprawił Mszę św. w Katedrze Łódz
kiej i poświęcił Sztandar Klubu Sportowego fabryki Scheiblera 

Grohmana w Łodzi. 

18. Tegoż dnia poświęcił nową plebanię w Zgierzu. 

KS. DR. JAN WARCZAK. 

SODALICJA MARIAŃSKA W SZKOLE. 

Granatowe mundurki szkolne 
z pod błękitnego sztandaru. 

»Żal mi naszej Sodalicji szkolnęj - mówił jeden z absol
wentów wyjeżdżając do seminarium. Zal mi, bo w jej szeregach 
znalazłem promień na drogę życia. Najpierw poznałem siebie, 
po tym przez Marię trafiłem do Chrystusa Pana, a teraz już idę 
za nim drogą naśladowania«. 

I poszedł tam gdzie prowadzi go powołanie Boże. Porzu
cił dom, kolegów, utrzymuje jednak nadal kontakt z Sodalicją 
szkolną. Jeszcze wielu innych pójdzie za nim tą samą drogą, 
wielu w zawodzie obranym na życie realizować w nim będzie 
hasła naśladowania Pana Jezusa w mariańskich szeregach. Za
nim wejdą na samodzielną tę drogę przejść muszą okres pracy 
w ramach szkolnych sodalicyj zamkniętych. W mariańskiej szko
le muszą z swych giętkich uczuć wyrobić stalowe przekonania. 
Spełnienie tego zadania osiągnie tylko dobrze zorganizowana 



Str. 304 Wiadomości Diecezjalne Łódzkie Nr. 9 

praca sodalicyj szkolnych, zarówno bowiem młodzież jak i sama 
organizacja posiadają te wartości, które mogą w młodzieńczych 
duszach wykuć hart stalowego charakteru katolickiego czynu. 

I. Usposobienie młodzieży szkolnei w świetle 
sodalicyinych zadań. 

O młodzieży współczesnej zdania są podzielone. Jedne 
podkreślają duży zasób wartości dodatnich młodych, inne wysu
wają szeregi jej braków. Na podstawie łych przesłanek wypro
wadzone wnioski całkowicie się przeciwstawiają. Dla jednych mło
dzież dzisiejsza jest lepszą od swych poprzedników, dla drugich 
jest ona taka sama, a może nawet i gorsza. Więcej »rozpuszczo
na« jak twierdzi potoczne określenie. Pomijając te wnioski prag
nę dać obraz młodych taki jakimi są rzeczywiście, albo lepiej 
taki jakimi się nam przedstawiają. 

Wartość duchową młodzieży poznajemy z jej usposobienia. 
Prawdziwie młody człowiek nie może ukryć swego wewnętrznego 
nastawienia. Jeżeli brak samej szczerości w stosunku do innych, 
to wybuchowość i nieopanowanie młodych pozwala nam zajrzeć 
do głębi ich serc. Wrażliwa reakcja młodzieży na wszelkie ob
jawy dodatnie czy negatywne starszych odsłania nąm również 
rąbek duchowy granatowych mundurów szkolnych. Scisła i sub
telna obserwacja zarówno poszczególnych jednostek jak i grup 
może dostarczyć nam też bardzo ciekawego i rzeczowego ma
teriału dla poznania duchowości młodych. 

1. Usposobienie młodych i ich duchowość. 

Usposobienie zdradza młodzież swoim nastawieniem do 
atmosfery i warunków szkolnych. Nastawienie to nie jest nagłym 
ustosunkowaniem się ucznia czy uczennicy do swego nowego 
otoczenia i jego zadań, ale opiera się na fundamencie czysto 
życiowym, mianowicie na tym, na którym zbudowane jest środo
wisko skąd młodzież się wywodzi. Nastawienie młodych harmo
nizuje swymi cechami z rysami charakterystycznymi środowiska. 
Odkryjemy więc w nim pewną cechę radykalizmu zarówno w po
glądach na sprawę materialną życia, jak i na sprawę moralną. 
Znajdziemy fam pierwsze szkice egoizmu i obojętności; zobaczy
my grube ścięgi materializmu, a przede wszystkim utylitaryzmu. 
Wszystkie wspomniane czynniki wyrosły w duszy młodych zasia
ne goryczą i atmosferą domu. Z tych danych splata się w duszy 
młodzieży usposobienie agresywne, nieufne ale aktywne. 

Inne usposobienie wnosi młodzież domów zamożniejszych, 
inne młodzież świata pracy, a inne jeszcze świata bezrobocia. 
Atmosfera moralna domu i rodziny wywiera swe piętno na du
szy młodych. Otoczenie środowiska czy domowego czy poza do-
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mowego żłobi w umyśle młodych ślady dość głębokie i trudne 
do zatarcia. Pomijając nastawienie młodych do pracy i obowiąz
ków szkolnych, do zadań nakładanych przez przyszłość na nich, 
ciekawą dość syntezę daje nam odnoszenie się młodzieży do 
zagadnień i spraw religijnych. 

Szkoła powszechna daje naogół niejasny wyraz dziecięcej 
duszy. Globalne i hurtowne traktowanie młodzieży, ogólne do 
niej podejście, ze względu na dużą ilość, nie pozwala na wyło
wienie cech duszy dziecka i na rozwijanie ich. Z dnia na dzień 
stan się jednak polepsza, gdyż dzieci szkoły powszechnej mają 
już możność rozwijać wartości swoje w pracy organizacyjnej Kru
cjaty i harcerstwa. Na ogół jednak przychodzi młodzież do szko
ły średniej z pewnym zasobem wiedzy religijnej mniej lub wię-
cej opanowanym; natomiast pracę ściśle duchową i wewnętrzną 
a osobistą ogranicza do spełniania formalnego obowiązków re
ligijnych gromadnie i wspólnie, kiedy prowadziło się ją parami 
na nabożeństwo szkolne czy do spowiedzi. Młodzież więc jest 
przekonana o dostateczności swej pracy duchowej, kiedy od 
wspomnianych praktyk się nie uchyla i kiedy spełnia je przy
zwoicie. Wszystkie inne wymagania i zalecenia uważa za prze
sadne, a niekiedy nawet za zbyteczne. W poszczególnych wy
padkach może nawet zgodzić się i uznać za dobre częstsze 
spełnianie praktyk, dla poszczególnego kolegi czy koleżanki lecz 
uważa, że nie ma obowiązku, a może i nie powinna danego 
przykładu naśladować. W niektórych umysłach wygląda to na stra
tę czasu. 

Z powyższych uwag można wyprowadzić wniosek, że ogół 
naszej młodzieży nie rozumie, a więc i nie docenia wartości 
głębszego życia religijnego. Nie jest ono dla niej środkiem du
chowego rozwoju, a tylko duchowym skrępowaniem. Niekiedy mło
dzież woli pozostać w nieświadomości niż poznać wymagania 
religijne, aby pozostać spokojną i bierną i nieskrępowaną w swym 
postępowaniu. Bardzo rozpowszechniony brak upodobania w ży
ciu religijnym wynika z braku dostatecznego zrozumienia go. Zła 
wola jest dość rzadkim objawem w ustosunkowaniu się młodych 
do spraw Bożych ich dusz. Młodzież musi więc poznać wartość 
pracy wewnętrznej. Poznać nietylko umysłem ale przede wszyst
kim sercem. Kiedy pozna wówczas i ukocha. 

2. Wrażliwość młodych i ich duchowość. 

Młodzi są bardzo wrażliwi na to co, ich otacza. Przede 
wszystkim jednak bardzo odczuwają rodzaj ustosunkowania się 
do nich starszych. Bardzo prędko dochodzą do określenia czy 
nauczyciel do nich »się zbliża« czy też »trzyma się zdaleka«. 
Odpowiednio do wniosku wyprowadzonego ustosunkuje się do 
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samego nauczyciela i do jego przedmiotu. Zbliżenie się nauczy
ciela religii do młodzieży szkolnej idzie w porze z pierwszym 
krokiem młodych do spraw religijnych. Zasada »przez osoby do 
sprawy« - ma u młodzieży bardzo duże znaczenie. 

Obojętność młodych wobec zagadnień religijnych jest tyl
ko pozorna lub przypadkowo. Pozorna, bo taką spotykają u in
nych, przypadkowa, bo tak się ułożyły dotychczasowe warunki 
młodzieży i jej życia. Pozorna bo jej nie pokonywano. 

Jeżeli twierdzimy, że współczesna młodzież lubi bardzo 
sensacje, to równocześnie zauważymy, że to samo sensacyjne 
zainteresowanie wnosi do spraw moralnych .i duchowych. Do
brze napisaną książkę religijną, w rodzaju: »Zycie piękne i czy
ste«, - czy »Ty i ono« - lub »On i ty« - czytała będzie mło
dzież z takim samym zainteresowaniem jak powieść Expresu. 

Różnico uwidoczni się w osiągniętym rezultacie lektury. 
Pierwsza da wyjaśnienie i uspokojenie, druga rozbudzi niezdro
wy głód. Więc o prawdziwą obojętność w stosunku do zagad
nień moralno-religijnych posądzać młodzieży nie należy. 

»Czytam książkę, pisze jeden z uczniów, - tytuł jej jest 
»Modlitwa Pańska«. Jo nie wiem, tyle jest dobrych książek i lu
dzie są obojętni w stosunku do wiary, są źli. Dlatego chyba, że 
są złe też książki, jest szatan i jego pokuso stale krąży«. 

Z czasem lekturo religijna staje się dla młodzieży potrze
bą jej duszy: »Wyszedłem sobie sam w pole - opowiada da
lej nasz uczeń, wielka szkoda, że nie zabrałem z sobą msza
lika 1), jak chętnie czytałbym głośno rozmyślania«. 

Wrażliwość młodzieży na czytania religijno-moralne nie jest 
większa od wrażliwości no przedstawienie jej zagadnień życia 
duchowego i religijnego. 

Przy odpowiednim kierunku procy młodzież bardzo 13rędko 
zapola się do procy wewnętrznej. 

»Dziś własnoręcznie« się przekonałem - mówi prezes so
dalicji o swych kolegach, że wszyscy sodalisi w naszej klasie 
wzięli się naprawdę do roboty. Nietylko w procy, lecz i w za
chowaniu lepiej się sprawują«. 

Jeżeli spotykamy uchybienia wśród młodzieży nie można 
ich z góry przesądnie potępiać. Sam czyn bardzo często dale
kim jest od wewnętrznego nastawienia młodych dusz, które zaw
sze pozostaną wrażliwe i nawet czułe no pięknie podawane im 
zasady życia religijnego. 

Wrażliwość wykorzystania w dziedzinie duchowo-moralnej 
w wyniku swoim daje duże zamiłowanie młodzieży do spraw Bo
żych i do pracy nad sobą. 

1) Thulie. Życie chrześcijanina w obrzędach Kościoła Katolickiego. 
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3. Obserwacja duchowości młodzieży. 

W początkach naszej pracy nad młodzieżą zauważymy, że 
1e1 zachowanie i sposób bycia jest odmienny w obecności wycho
wawców i we własnym gronie. Można to nazwać brakiem szcze
rosc1, lecz określenie to wydaje mi się zbyt powierzchowne. 
łsfofnie młodzież wobec wychowawców łych przynajmniej, których 
darzy zaufaniem, jest inna niż we własnym gronie. Inna to zna
czy jest taką jakąby pragnęła być, a wobec siebie taką jaką jest. 
Szczególnie wobec wychowawcy-duszpasterza, chce młodzież być 
taką, jak wskazują na to jego zalecenia. W obecności naszej 
uświadamia sobie młodzież nasze wskazania i dla tego stara się 
im odpowiedzieć, jest więc nieco inna niż w prywatnym postę
powaniu. 

Z czasem świadomość zasad Bożych idzie za młodzieżą 
do domu i na ulicę i wtedy już bez naszej obecności będzie 
ona inną niż dotąd. Duchowo zacznie rosnąć wtedy kiedy wy
obrażenie pasterza i jego postać w umyśle zacznie maleć. Za
sada »przez ludzi do sprawy« osiąga cel. W takim jej ujęciu 
widzimy jak bardzo zgubną jest taktyka, niestety dość często 
spotykana, zarzucania młodzieży, że za czasów poprzednika 
w naszej pracy duszpasterskiej była inna, lepsza, dużo więcej 
pracowała nad sobą. Choć zarzut fen może jest zgodny z rze
czywistością nie wolno jednak się zdradzić z tym, że wiemy 
o nim. Trzeba patrzeć naprzód nie oglądając się wstecz. 
Wówczas nie zatrzymujemy młodzieży, a pociągamy ją w pracy 
dalej za sobą. 

Obserwacja nad młodzieżą pokaże nam, że ni~ zawsze 
jej stan moralny na dostatecznym poziomie etycznym. Zyczliwe, 
a przede wszystkim delikatne podchodzenie do bolączek ducho
wych młodych wzbudzi w nich chęć do pracy nad sobą. 

Młodzież lubi się żalić na brak zrozumienia u starszych. 
Na tym tle dochodzi nawet do pewnej niechęci w stosunku do 
rodziców. Jeżeli duszpasterz sam starał się będzie ją zrozumieć, 
wówczas zyska ją dla sprawy Bożej, łatwo jej podda i wskaże, 
że prawdziwe zrozumienie duszy znajdzie w Chrystusie Panu. 

Z poszczególnych więc przejawów życia młodzieży możemy 
wyprowadzić niektóre rysy jej duchowości. Widzimy z nich, że 
młodzież może nie rozumieć spraw duchowych, ale nie uprzedza 
się do nich złą wolą. Wrażliwa na wszelkie przejawy życia może 
pod dobrym kierunkiem wykrzesać zapał do pracy duchowej. 
Zmienność charakteru będzie podstawą do wyrobienia samo
dzielności. 

Z takim usposobieniem staje młodzież granatowych mundu
rów szkolnych wobec błękitnej wstęgi pracy sodalicyjnej. Znajdzie 
w niej napewno warunki odpowiednie dla duchowego rozwoju. 
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li. Zadania sodalicyine a wartość młodzieży. 
Dobrze zorganizowana sodalicja w szkole może być praw

dziwą kuźnią kształcenia charakteru młodzieży. Krótki rzut oka 
na zadania i obowiązki sodalicyjnych ustaw dla młodzieży szkol
nej wskazuje nam kierunek pracy. 

»Celem Sodalicji Mariańskiej jest: Przez szczególniejszą 
cześć Najswięłszej Panny wyrobić w każdym stanie zastęp ludzi 
dzielnych, duchem Chrystusowym nawskroś przejętych, aby przez 
nich uświęcić poszczególne słany, a przez stany społeczeństwo 
całe«. 

1. Cel sodalicji mariańskiej, a duchowe nastawienie i wartość 
moralno-psychiczna młodzieży. 

Pierwszy czynnik celu mariańskiego to wyrobienie ludzi 
przejętych duchem Chrystusowym. Duch Chrystusa Pana to duch 
gorliwości, zapału i poświęcenia. Gorliwość Zbawiciela przeja
wiała się zarówno w Jego stosunku do Pana Boga jak i do lu
dzi. Pobożność Chrystusa oparła się o podstawowe i zasadnicze 
fundamenty służby Bożej w życiu człowieka, bo na spełnieniu 
woli Bożej: »Pokarmem moim jest spełniać wolę Tego, który mnie 
posłał«. I dla tego modlitwa Zbawiciela brzmi: »Nie moja, lecz 
Twoja wola niech się stanie«. 

Młodzież ma to do siebie, że nie lubi naginać się do cu
dzego zdania. Samodzielne zapędy młodych nie lubią skrępowa
nia, którego się dopatrują w wymaganiach i zalecaniach starszych. 
Hasłem współczesnej młodzieży to: »Być sobą«. Dziwna rzecz, 
że to hasło występuje obok wielkiej skłonności młodzieży do na
śladowania innych. 

Taką staje młodzież wobec zadań sodalicyjnych. Ma zdo
być w nich Chrystusowego ducha gorliwości. Sodalicja jest tere
nem pracy duchowej. Młody kandydat widzi przed sobą ducha 
Chrystusowego. Pragnie zbliżyć się do Niego. Zbliżenie to wią
że się ściśle z poddaniem się woli Chrystusowej. Uwalniając się 
z pod wpływów woli innych z zadowoleniem przechodzi pod 
rozkazy Chrystusowej woli. Służba Chrystusowa nie jest dla niego 
przeszkodą w praktykowaniu hasła być sobą, bo widzi w niej 
czynnik szczerości i prawdziwej swobody duchowej. 

Trud niej realizuje młodzież sodalicyjna misję Chrystusową 
wobec bliźnich. Trzeba dopiero dużej pracy, aby młodzi zrozu
mieli hasło przewodnie Pana Jezusa w tej dziedzinie: »Nie przy
szedłem, aby mnie służono, ale abym służył«. Jednakże i ten 
czynnik możliwy jest w osiągnięciu o ile młodzież należycie 
uchwyci zadania wskazane w celu naczelnym sodalicji i zrozu
mie swoje zadanie: » ... aby przez nich uświęcić poszczególne 
stany, a przez słany społeczeństwo całe«. 
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Cel wzniosły imponujący młodym. Jego rozmiar dopasowa
ny jest do młodzieńczego rozmachu. W młodych duszach tkwią 
skłonności reformistyczne. Zresztą w samym przeznaczeniu mło
dości tkwi czynnik odradzania i wnoszenia w życie czegoś no
wego. »Do nich należy świat« - woła się często. Młodzi nie 
mogą odrazu zrozumieć ciężaru tego zadania. Imponuje im wiel
kość misji. 

Możnaby się obawiać, czy ten szeroki rozmach zadania 
nie schlebia czasem zarozumiałości młodzieńczej. Obawa jest 
płonna, jeżeli przekona się młodzież, że realizacja celu zależy" 
od wartości osobiste1 jednostki, że właśnie sobą, swym wewnę
trznym wysiłkiem i pracą, swym przykładem, swą własną świę
tością ma innych pobudzać do świętości. W tym znaczeniu 
uświęcać innych równało się będzie z uświęceniem siebie. 

Wzniosłe te zadania spełniają się w ramach czci i kultu 
Niepokalanej. Postać Maryi w Sodalicji jest ujmowana jako wzór 
naczelny pracy duchowej właśnie swą świętością niepokalaną 
stała się Matka Najśw. pośredniczką zbawienia ludzi i narzę
dziem wybranym w ręku Boga. Podobną rolę przyjmuje na sie
bie sodalis. Kult maryjny odpowiada istotnym potrzebom duszy 
młodzieży. Czuła, macierzyńska miłość Maryi budzi w duszach 
młodych ufność. Jeżeli w pracy nad sobą znajdą się błędy, 
wówczas pomoc Maryi je naprawia. Sodalis w modlitwie do 
Maryi szuka wyrozumienia swych wad. Zdobywa przeświadczenie, 
że został zrozumiany i prawie bezwiednie zbliża się do Chrys
tusa, Boskiego Lekarza. Kult Mariański odpowiada potrzebom 
budzącym się w młodzieńczych sercach. Potrzeba zrozumienia 
o której wspominaliśmy, prawdziwe rozwiązanie znajduje w na
bożeństwie do Matki Bożej. Jest w sercu młodych silna skłonność 
do miłości. W dziecku występuje na pierwszy plan pragnienie 
miłości. Gdy więc dziecko prze.de wszystkim chce być kochane, 
młodzież chce kochać. Kogo? Zycie prowadzi i naprowadza na 
różne sprawy i budzi różne zainteresowania. Jeżeli uczucie mło
dych nie złączyło się i nie oparło się o posłać piękną i czystą 
o przyjażń szczerą i duchową, wówczas wpada w zamęt miłostek 
czysto banalnych lub tandetnych. W nich marnuje się najpiękniej
szy polot młodości i najlepsze jej wartości. Miłość i kult Matki 
Bożej zapobiega temu. Jeżeli nawet przychodzą momenty nie
spokojnego szukania uczuciowego, zwycięża w nich jednak nad
przyrodzona miłość Bożej Matki. 

2. Kierownictwo dusz w Sodalicji a nastawienie młodzieży. 

Hasło »być snbą« - jest nieco dziwne w zrozumieniu mło
dych. Być sobą - oto pragnienie młodzieży. Równocześnie je
dnak młodzi pragną się zbliżyć do kogoś, by zasięgnąć rady 
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i wskazań. »Proszę czasem i w mojej intencji się pomodlić -
pisze jeden z sodalisów - bo mnie tak modlitwy potrzeba; ja 
nie wiem co się ze mną dzieje, chodzę jak pijany, ciągle mi 
brak czegoś, nie można się do nikogo udać, poradzić, poprosłu 
boję się czegoś«. Nie chodzi już o zbliżenie się do kolegów 
i rówieśników. Potrzeba młodego sodalisa jest głębsza. Rad szu
ka wskazań u łych, którzy mogą jego duszy pomóc. Szuka kogoś, 
z kim mógłby przyjaźnie i skutecznie mówić o sobie, swym po
stępowaniu, swych zamierzeniach i planach. Szuka kierownika, 
któryby podniósł go na duchu. 

Sodalicja zaleca każdemu, o ile to możliwe, wybór stałego 
spowiednika, jako kierownika, doradcy, ojca duchownego, które
mu sodalisi z pominięciem wszelkich względów ludzkich z całą 
prostotą i szczerością oddają w ręce swą duszę, słuchając we 
wszystkim jego życzliwych wskazówek. (Ustawy). Punkt ten tak 
zbawienny dla młodzieży jest b. trudny do zrealizowania. Pomi
mo nieprzepartej potrzeby jaką młodzi odczuwają, by w zaufa
niu szukać pomocy w swej pracy wewnętrznej, występuje dziwne 
onieśmielenie. »Długo stałem przed drzwiami, mówi jeden z nich, 
nim odważyłem się zapukać. A kiedy to zrobiłem, żałowałem, 
że zapukałem, nie wiedziałem jak wejść i co mówić. A jednak 
poszło łatwo«. 

Złamane pierwsze więzy skrępowania nie ułatwiają jeszcze 
pracy. Młodzież coraz łatwiej zdobywać się będzie na szukanie 
pomocy duchowej u swego kierownika. Coraz trudniej jednak 
przedstawia się zadanie tego ostatniego. Najpierw warunki pracy 
i środowiska nie pozwalają często na kierownictwo indywidualne 
i liczne. Przyłym zachodzi obawa wkradania się banalności i na
wet niewłaściwości. O ile mamy nieliczną grupę można plan 
pracy jeszcze ułożyć możliwie. Młodzież skłonna do spoufalania 
się łatwo zatraca granicę między potrzebą właściwą, a zwykłym 
spędzeniem czasu. Dużej roztropności potrzeba, aby rozwiązać 
fen problem. Sodalicja nieco go ułatwia. Istotę kierownictwa 
przenosi na miesięczną spowiedź. W doraźnych zaś wypadkach 
moderator zawsze znajdzie chwilę wolną. Dużą część tej pracy 
obejmą ćwiczenia duchowe sodalisa, rachunek sumienia i wska
zana przez kierownika lektura. 

Ili. Organizacia pracy sodalicyinei a młodzież. 
W prowadzeniu Sodalicji Mariańskiej uwidaczniają się dwa 

systemy. Jeden z nich ma na celu zadokumentować sam fakt 
istnienia organizacji na terenie szkoły, drugi ma być prawdziwą 
szkołą charakterów. Jeden i drugi system jest spotykany i ma 
swoje uzasadnienie. 
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1. Aby istniała Sodalicja w szkole. 

Założona w szkole Sodalicja istnieje obok innych organi
zacji. W rozkładzie organizacyjnym szkoły ma ona nawet pierw
sze miejsce w spisie. W rozplanowaniu prac organizacyjnych 
umieszczono czas przeznaczony na miesięczne zebranie. Sodalicja 
odbywa swe zebrania. Omawia na nich zagadnienia poruszone 
w referatach. Porusza się sprawę płacenia składek miesięcznych. 
Omawia się uroczysty występ ze sztandarem na patronalnej uro
czystości. Do Zarządu głównego wysyła się sprawozdanie kasowe, 
z biblioteki, z nabożeństw, zebrań, referatów i pogadanek Ks. 
Moderatora. 

Program ten wypełnia Sodalicja cicho, skromnie, niepo
strzeżenie. Czasem zebrania nie można odbyć, bo inne organi
zacje weszły w drogę. Ale zawsze dobrze że jest Sodalicja 
i że raz na rok powiększają się rer szeregi. Nowi kandydaci 
składają przyrzeczenia. Młodzież jest w Sodalicji, a Sodalicja 
w ·szkole. 

2. Aby młodzież była sodalicyjna. 

Nie może wystarczyć sama zasada istnienia organizacji 
sodalicyjnej w szkole. Chociaż w każdej sodalicji szkolnej jest 
okres zaznaczający się wysiłkiem utrzymania samego istnienia 
sodalicji na terenie szkolnym, to jednak jest rzeczą konieczną, 
by przejść do etapu drugiego w którym dąży się do tego, by 
młodzież stawała się rzeczywiście sodalicyjną. 

Jest to jedynie właściwe ujęcie pracy sodalicyjnej. Nakła
da ono bardzo trudne, a równocześnie korzystne zadania. Ist
nienie Sodalicji w szkole może znamionować charakter szkoły; 
może przyczynić się do stworzenia pewnej opinii, może być wy
razem nastawienia formalnego wychowania, lecz może przy tym 
wszystkim być martwym szyldem pracowni już dawno nie czyn
nej. Dopiero dążenia i wysiłki wyrobienia ducha sodalicyjnego 
młodzieży czyni zadanie i hasła sodalicyjne życiowymi i prakty
cznymi: 

a) praca w Sodalicji wyrabia młodzież życiowo. 

Wspomniane już wyżej nastawienie młodzieży zdradza 
bardzo często brak wyrobienia życiowego. Gdy chodzi o życie 
codzienne w ujęciu doczesnym, napewno znajdą się jednostki 
wśród młodzieży, o dużym wyrobieniu. Nawet spotykamy czasem 
pewną przedwczesną dojrzałość poglądów i zainteresowań. 

Sodalicja jednak, jako odłamek życia ewangelicznego 
zmierza do realizowania zasady Chrystusowej: ,,Aby mieli życie 
i mieli je w obfitości". 
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Życie duchowe nadprzyrodzone ma ona realizować bowiem 
w jego dziedzinie obraca się młodzież bardzo niezręcznie i nie
umiejętnie. 

W zamierzonych pracach sodalicyjnych można zauważyć 
pewne cechy elitaryzmu. Chcemy mieć elitę katolicką, zazna
czającą się dobrym wyrobieniem duchowym i czynnym charakte
rem katolickim. Można to osiągnąć jedynie wyrobieniem zrozu
mienia wartości życia nadprzyrodzonego. 

Sodalicja przystępuje do tego zadania metodą wprowadza
jącą. Zaczyna od praktyk religijnych. Zaczyna je wykonywać 
systematycznie i regularnie. Tym sposobem pragnie wdrażać 
do zwyczajów życia religijnego. Chce prawie doświadczalnie 
przekonać młodzież o ich znaczeniu. Doświadczenie to opiera 
się na wrażliwości młodych dusz i zmierza do rozbudzenia po
trzeby głębszego życia religijnego. Przy tym systemie należy do 
roli kierownictwa sodalicyjnego pomaganie młodzieży przyzwy
czajać się do refleksyj nad własnym samopoczuciem. Młodzież 
bardzo prędko przy opisywaniu jej przeżyć przez kierownika 
przekona się o odmienności swego stanu duchowego. Zrozumie 
na czym polega fakt, że np. po Komunii św. czy spowiedzi czu
je się lepiej niż N dniu innym w którym nie przeżyła atmosfery 
nadprzyrodzonej. «Zupełnie inaczej się czuję, oświadcza sodalis, 
kiedy jestem rano na Mszy św. i przyjmuję Komunię św. Dzień 
jest zupełnie inny. Źle mi kiedy nie jestem rano w kościele». 

Potrzeba duchowa, która się stopniowo budzi w jego duszy 
idzie w parze i pociąga za sobą zrozumienie życia duchowego, 
powiedzmy zrozumienie współżycia z Chrystusem Panem. Duch 
Chrystusowy przenika ducha młodzieży. 

Zasada ewangeliczna: «Czyńcie prawdę, a dojdziecie do 
światła» znajduje tu pełne zrozumienie i zastosowanie praktycz
ne. Młodzież osiąga prawdziwe wyrobienie życiowe. Zaczyna 
ujmować swoje obowiązki po chrześcijańsku; zaczyna stosować 
w swym postępowaniu i poglądach normy nadprzyrodzone. 

b) Praca sadalicyjna wyrabia praktyczność młodzieży. 

Mówiąc o praktyczności życiowej ma się na myśli równo
cześnie zaradność życiową i umiejętność wykorzystania codzien
nych środków do istotnych celów i zadań. Sodalicji Mariańskiej 
chodzi właśnie o zaradność w sprawach duchowych. Młodzież 
ma się nauczyć jak pomagać sobie i gdzie pomocy szukać 
w swych burzliwych przeżyciach duchowych. Na podstawie oma
wianych zagadnień i wysuwanych przez młodzież spraw życio
wych rozpatruje Sodalicja drogi i sposoby wyjścia. 

Z tym łączy się ściśle umiejętność wykorzystania codzien
nych środków życia dla duchowego wzrostu. Młodzież rozparzą-
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dza bardzo dużym zasobem środków. Dostarcza jej ich praca 
szkolna, obowiązki domowe i współżycie koleżeńskie. Z tego te
renu czerpie sodalicja materiał ćwiczeń duchowych wskazując 
jak ma sodalis do nich podchodzić i jaka jest ich wartość nad
przyrodzona »Sodalis wypełnia zawsze i bezwarunkowo swój 
obowiązek nie cofając się przed żadna trudnością«. (3 Prawo). 

3. Forma organizacyjna Sodalicji mariańskiej 
a nastawienie młodzieży. 

Wewnętrzny charakter pracy sodalicyjnej młodzieży uze
wnętrznia się w formie organizacyjnej programu. 

Nawet najbardziej zapalna i podniosła dorywczość nie do
równa w swej zewnętrznej wartości najskromniejszym lecz stałym 
i ciągłym wysiłkom. Dla tego program pracy rozplanowuje wysiłki 
młodzieży na cały rok szkolny. 

Obok powszedniości prac do jakiej organizacja przyzwy
czaja młodzież, przewiduje program punkty uroczyste odpowia
dające nastawieniu i nastrojom psychicznym młodych. 

W programie ująłbym następujące działy: 

1. Praca wewnętrzna - obejmująca życie duchowe mło
dzieży. Punktem ośrodkowym w niej będzie dusza młodzieńca 
w stosunku do Chrystusa Pana. 

2. Dział drugi omawia pracę w organizacji. Na pierwszym 
planie ustala charakter zebrań ogólnych i zarządu czy posiedzeń 
konsulty. Zebrania ogólne powinny nietylko być dyskusyjne, ale 
nosić w sobie znamiona ćwiczeń duchowych. Osiąga się ten cha
rakter przez wprowadzenie modlitw czy pieśni religijnej, przez 
fragment lektury Pisma św., czy odpowiedniej książki. Podobne 
cechy znamionują sekcje. Sekcja misyjna, charytatywna i eucha
rystyczna odpowiadają w dużym stopniu zainteresowaniu młodych. 
Zebrania uroczyste przybierają formę akademii. Są zawsze ob
myślane z zamierzeniem dania innym okazyj wzniosłych i szla
chetnych przeżyć. 

3. Trzeci dział to praca społeczna. Myśl jej przewodnia 
snuje się z czwartego prawa sodalicyjnego: »Sodalis jest pełen 
czynnej miłości bliźniego i pomaga mu przy każdej sposobności 
w potrzebach duszy i ciała«. 

Dobrze jest jeżeli Sodalicja może pracować w każdym 
miesiącu nad znakiem pewnego hasła, któreby harmonizowało 
z naczelnym hasłem rocznym. Tę samą łączność powinny posia
dać referaty zebrań ogólnych. Młodzież powinna znać je na
przód, aby mogła je należycie opracować i oprzeć o przeczytaną 
lekturę. Główny nacisk pracy spoczywa na codziennych ćwicze
niach duchowych: jak rachunek sumienia, czytanie. 
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Dla prefekta Sodalicja Mariańska w szkole powinna być 
źrenicą pracy jego oka. Przez nią rozszerza on wpływy Boże 
na całą szkołę. Realizuje zasadę: przez ludzi do sprawy. 

Z jakości pracy sodalicyjnej Księdza Moderatora można 
wnioskować o jego pracy prefekta duszpasterza ... 

»Błękitne rozwińmy sztandary, 
Czas strząsnąć zwątpienia już pleśń -
Niech w sercach zagorze znicz wiary 
I gromka niech ozwie się pieśń. 

Z pod znaku Maryi rycerski my huf 
Błogosław nam Chryste na bój, 
Stajemy jak ojce, by służyć Ci znów 
My Polska, my naród, lud Twój«. 

To śpiew młodzieży w granatowych mundurach skupionej 
pod mariańskim błękitem. Kto go słyszał, kto się w niego 
wsłuchał, ten wyczytał w nim ducha, który pragnie owładnąć 
duchem młodzieży. 

»Tak ładnie zaczęliśmy rok szkolny - mówią sodalisi, tak 
ładnie, bo hymnem sodalicyjnym«. 

Cała praca sodalicyjna powinna zmierzać ku temu, aby 
śpiewane słowa hymnu były wyrazem serc młodych i znaczyły 
tory ich czynom. 

Program Ogólnopolskiego Kongresu Misyinego 
w Poznaniu. 

Dnia 13 września odprawi J. E. Ks. Biskup Dymek nabożeń
stwo wstępne w Farze o godz. 11. - Kazanie wygłosi J. E. Ks. 
Biskup Okoniewski. Otwarcie Wystawy Misyjnej nastąpi w pawi
lonie 6 Targów Poznańskich o godz. 12-tej. - Otwarcie Ogólno
polskiego Kongresu Misyjnego w sali reprezentacyjnej Targów 
Poz n. o godz. 12, 15: wybór prezydium i referat I. «Pius XI a mi
sje» o godz. 12,30 - dr. K. M. Morawski (Warszawa). - Manifes
tacja przy Pomniku Serca Pana Jezusa o godz. 17-tej. Pomnik 
Wdzięczności (Obok Zamku). Punkt zborny tamże o godz. 16,30. 

Dnia 14 września mszę św. w intencji misyj o godz. 8-mej 
odprawi J. E. Ks. Biskup-nominat Zakrzewski. - Dalszy ciąg obrad 
w sali reprezentacyjnej Targów Poznańskich: Referat li. «Zało
żenie trzech dzieł misyjnych i doświadczenia misyjne» - O. Mań
ka, O. M. N. długoletni Misjonarz w Kochawina w Indiach (Cej-
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łon) o godz 9-tej, Referat Ili. «Dzieło Misyjne w Polsce» - ks. 
prałat de Ville (Warszawa) o godz. 1 O-tej. Referat IV. «Papieskie 
Dzieła w Polsce» - Kossak-Szczucka (Warszawa) o godz. 11-tej. 
- Nabożeństwo końcowe w Farze o godz. 13-tej. Zebranie Sek
cyjne dla księży na Sali Koncertowej przy kościele św. Marcina 
(ul. św. Marcina 7-8) o godz. 16-tej. Referat wygłosi J. E. ks. Bi
skup Wetmański. 

Zrzeszenie Kapłańskie: ,, T ercia za Konfratrów". 

W uroczystość Zielonych Świątek 1936 r. zawiązało się w 
Wiedniu tysiąc kapłanów archidiecezji wiedeńskiej z JEm. kar
dynałem T. lnnitzerem na czele w wolne zrzeszenie wzajemnych 
modłów pod hasłem: »Tercja za konfratrów«. W krótkim czasie 
zrzeszenie to ogarnęło daleko szersze kręgi. Liczne zgłoszenia 
przyszły także z innych diecezyj austriackich, niemieckich, szwaj
carskich, czeskich, jugosłowiańskich. 

W Polsce podjęło propagandę Tercji wydawnictwo Homo 
Dei w początku 1937 r. za wiedzą i upoważnieniem JE. X. bpa 
Fr. Lisowskiego. Dotąd zgłosiło się do tego zrzeszenia ponad 
1.000 kapłanów ze wszystkich niemal diecezyj. Lecz czemże 
jest ta liczba wobec ogólnej liczby duchowieństwa w Polsce lub 
wobec kilkotysięcznej rzeszy członków Tercji w Austrii! 

Zrzeszenie Tercji zmierza do lepszego uświadomienia ka
płanom potrzeby wzajemnego łączenia się i wzajemnych modłów, 
celem uproszenia darów Ducha św. Jeżeli świat dzisiejszy ma 
się odrodzić, to potrzebuje bardzo pomocy kapłanów ugrunto
wanych w cnocie, silnych duchem i zespolonych z sobą wza
jemną modlitwą i zgodnym czynem. Ku temu celowi dąży zrze
szenie Tercji, które sobie tę godzinę kanoniczną obrało jakby 
za swą specjalną modlitwę, by ją ofiarować w szczególniejszy spo
sób za konfratrów, za całe duchowieństwo wogóle, o uprosze
nie darów Ducha św. 

Tercja naprowadza nas szczególnie na myśl wzajemnych mo
dłów o łaski Ducha św., o święty zapał dla sprawy Chrystuso
wej, raz, że o tej porze Duch św. w dzień Zielonych Swiątek 
zstąpił na Apostołów i z ludzi słabych uczynił ich bohaterami 
sprawy Bożej, gotowymi na wszelkie ofiary, a powtóre, że w 
hymnie tej godziny kanonicznej modlimy się: »Nunc, Sancte, no
bis, Spiritus ... dignare proptus ingeri nostro refusus pecłori«. A 
w następnej strofie prosimy o tak wielki zapał dla sprawy Chry
stusowej, byśmy wszystkimi władzami naszymi głosili prawdę 
Bożą: »Os, lingua, mens, sensus, vigor confessionem personent, 
flammescat igne caritas, accendat ardor proximes«. 
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Praktyka ta nie nakłada na nikogo żadnych nowych zobo
wiązań, przypomina tylko obowiązek wzajemnej łączności i wza
jemnych modłów i wymaga intencji zaofiarowania Tercji za kon
fratrów. A któżby nie chciał przynajmniej tyle dla wspólnego 
dobra konfratrów uczynić? Gorliwsi czynić będą więcej, modlić 
się będą częściej za wszystkich kapłanów, wiedząc dobrze, że 
tym samym czynią rzecz nader miłą Najśw. Sercu Jezusowemu. 

Do zrzeszenia Tercji mogą się zgłaszać wszyscy kapłani 
świeccy i zakonni, a także diakoni i subdiakoni. Każdy zgłasza
jący się członek otrzymuje gratisowo obrazek wpisowy z modli
twą za kapłanów. (Adres: Tuchów (Kr.), 00. Redemptoryści). 

Porządek na drogach chroni od wypadków. 
Pr.zeslrzegaicie przepisów drogowych i pouc.zaicie 

innych. 

1) Jedż zawsze tylko prawą stroną jezdni. Wyprzedzaj ja
,dących przed tobą po ich lewej stronie, jednak tylko wtedy, gdy 
nikt nie nadjeżdża z przeciwka. Przy wymijaniu jadących z prze
ciwka zjedź na sam prawy brzeg jezdni. 

2) Na sygnał nadjeżdżających, którzy chcą cię wyprzedzić, 
'lub wyminąć zwolnij i usuń się na prawy brzeg jezdni. 

3) Jeśli jedzie kilka wozów w tym samym kierunku, jedź 
zawsze za wozem poprzedzającym, a nie obok niego. 

4) nie śpij podczas jazdy, nie powoź w słanie nietrzeźwym, 
,nie wypuszczaj lejcy z rąk i nie odchodź od wozu. 

5) Jeżeli chcesz stanąć lub zwalniasz, dawaj znak jadą
cym za tobą przez wyciągnięcie ręki w górę. Jeżeli zaś chcesz 
skręcić w boczną drogę, daj znak przez wyciągnięcie ręki w tym 
kierunku, w jakim zamierzasz skręcić. Przed skręceniem sprawdź 
czy droga przed tobą i za tobą jest wolna. 

6) Na skrzyżowaniach i rozwidleniach dróg ustępuj z dro
gi temu, kto nadjeżdża z twej prawej strony. Wyjeżdżając z bo
cznej drogi na główną zobacz czy droga wolna. 

7) Dbaj aby konie twoje były zawsze dobrze zaprzągnięte, 
miały założone wędzidła, oraz aby lejce były dostatecznie mocne. 

8) Przed przejazd~m kolejowym pilnie uważaj czy nie nad
jeżdża pociąg i nie ryzykuj nigdy, że zdążysz przejechać przed 
jego nadejściem. 

9) Uważaj na ustawione znaki drogowe i stosuj się do 
wskazówek przez nie podanych. Bądź posłuszny poleceniom 

znakom dawanym przez policję i służbę drogową. 
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1 O) m1e1 no wozie stale przymocowaną tabliczkę z wyraź
nym wypisanym imieniem, nazwiskiem i miejscem zamieszkania, 
Z nastaniem zmroku lub w czasie mgły zawieś po lewej stronie 
wozu zapaloną latarkę. 

liga drogowa wzywa wszystkich woźniców do przestrzega
nia tych przepisów. 

Dobry woźnica, zachowując porządek ruchu na drogach, 
nie hamuje ruchu, nie naraża siebie i innych na nieszczęśliwe 
wypadki, nie spowoduje śmierci lub kalectwa oraz straty mienia. 

Pamiętajcie wszyscy, że jezdnia jest dla pojazdów. 
Nie pozwalaj dzieciom bawić się na drodze, - sam bę

dziesz winien śmierci lub kalectwa twego dziecka. 
Nie urządzaj spacerów po drodze, nie przebiegaj przez 

jezdnię przed nadjeżdżającym samochodem gdyż możesz spo
wodować wypadek, za który zapłacisz życiem lub zdrowiem. 

Nie wypuszczaj na drogę bydła bez dozoru, - sam bę
dziesz winien straty swego mienia. 

Pamiętajcie, że droga jest zbudowana waszq pracą i za 
wasze pieniądze. 

Nie wolno niszczyć drogi i urządzeń drogowych. 
Wąskie obręcze kół niszczą jezdnię. Dbaj więc, aby koła 

twego wozu miały obręcze gładkie i nie węższe od 6 cm. 

Nie kuj koni ostro, aż do czasu nastania mrozów, a na
wet i wtedy stosuj hacele tępe nie niszczące drogi. 

Nie włócz bezpośrednio po jezrlni twego pługa i brony -
bo niszczysz drogę. Przewoź je na wozach lub dwukółkach. 

Nie hamuj wozu za pomocą haków lub owijając łańcuch 
około obręczy koła, bo niszczy to drogę. 

Nie niszcz· znaków drogowych, poręczy, pachołków i in
nych urządzeń drogowych. Szanuj drzewka przydrożne. 

Nie zasypuj rowów przydrożnych i nie niszcz skarp przez 
chodzenie po nich lub przez paszenie bydła. 

Pilnujcie, aby dzieci nie rzucały kamieni na przejeżdżające 
samochody, nie rozsypywały szkła i gwoździ na jezdnie, oraz 
nie czyniły innych złośliwych przeszkód. 

Automobiliści i Motocykliści! Nie rozwijajcie nadmiernej 
szybkości, gdyż możecie spowodować wypadek przejechania, 
zwalniajcie i zachowujcie specjalną ostrożność, przejeżdżając 
przez osiedla, na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych i t. p. 

Kolarze! Pamiętajcie, że nie wolno jeździć środkiem drogi, 
- jeździć musicie tylko przy prawej krawędzi jezdni. 
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liga Drogowa wzywa wszystkich do szanowania przepisów 
ruchu na drogach, bo porządek na drogach ~wiadczy o kulturze 
ludności . 

Liga Drogowa 
Zarząd Główny 

Wars.za wa 
Krak. Pr.zedm. 8 m. 3. 

BIBLIOGRAFIA. 

Jędrzej Gie rł y c h. O wyiłcie .z kry.z;ysu. Warsza
wa 1938, str. 357. 

Wszyscy co raz bardziej zdajemy sobie sprawę, że życie 
w Polsce współczesnej musi ulec gruntownym przeobrażeniom, 
wszyscy rozumiemy, że dzisiejsza Polska - Polska Parylewiczo
wych, Robakiewiczów, Kaden-Bandrowskich, Sieroszewskich, Bo
y'ów, superintendenta Jastrzębskiego w Wilnie, Tuwima, Handel
smana, Ursteina, Fitelberga, to nie jest Polska prawdziwa, ku której 
szły tęsknoty naszych ojców. Polska prawdziwa przyjdzie, wypra
cują ją nasze ręce, mózgi i serca, wykuje ją młode pokolenie 
z bryły Polski współczesnej, pogrążonej w chaosie, jak wszech
świat w pierwszych dniach stworzenia . Będzie to Polska oparta 
o podstawy cywilizacji łacińskiej, o podstawy tysiącletniej swej 
tradycji, o podstawy wiary katolickiej, Polska , w której rządzić 
i gospodarować będą Polacy .z krwi i kości, nie związani ani 
węzłami krwi ani interesów z Zydowstwem, tym odwiecznym wro
giem katolicyzmu i narodu polskiego. Ku tej Polsce kroczy młode 
pokolenie wytrwale pr:z;ez zawieszenie krzyżów na wyższych 
uczelniach, po przez Slubowanie na Jasnej Górze, po przez 
odżydzanie naszych uniwersytetów, handlu i przemysłu. Pokolenie 
to przeszło twardą szkołę życia. 

Tej to właśnie Polsce przyszłości i roli, jaką ma w niej 
odegrać naród polski poświęcił książkę p.ł. »O wyjście z kryzysu« 
najwybitniejszy przedstawiciel młodego narodowego pokolenia 
i dobrze się zapowiadający pisarz i działacz polityczny Jędrzej 
Giertych. 

Nad pracą tą nie można przejść do porządku dziennego. 
Książka ta winna się słać naszym Mein Kampf, katechizmem 
naszej działalności praktycznej. Książka ta winna się znaleźć 
w ręku każdego polskiego kapłana . Duchowieństwo polskie ma 
piękną kartę w historii walk o niepodległość, dużo włożyło wy-



Nr. 9 Wiadomości Diecezjalne Łódzkie Str. 319 

siłku przy ratowaniu za'grożonej polskości- w okresie zaborów, 
a teraz w Polsce wolnej i niepodległej winno nadal tę zaszczy
tną tradycię podtrzymywać, nie dać się uśpić, pogrążyć w ma
razm, in.ercję duchową i liberalizm narodowy. Bo nie poszła w las 
nauka Zydów, którzy chcąc duchowieństwo odsunąć od wpływu 
na kształtowanie polskiego życia, wmawiali w nie, że do polityki 
mieszać się nie powinno, przez politykę rozumiejąc wszelką 
troskę o unarodowienie i usprawnienie polskiego życia. I w imię 
tak pojętego hasła, narzuconego przez żywioł obcy, pasożytniczy, 
nastąpił zanik energii narodowej i ducha narodowego u wielu 
polskich kapłanów. · 

Książka Jędrzeja Giertycha jest tworem polskiego ducha, 
czysto polskiej myśli, bije z niej gorąca miłość Ojczyzny i Wia
ry, stanowi ona poważny przyczynek do rozwoju zdrowej publi
cystyki polskiej. Treść książki zawiera historię zmagań młodego 
pokolenia z wrogimi siłami o narodowe oblicze Polski, a były 
to zmagania nieraz pełne tragizmu »Był czas, pisze autor, gdy 
zastosowanym wobec nas programem »państwowym« było - do
prowadzenie nas do śmierci głodowej. A także - było złamanie 
nas, doprowadzenie nas do upokorzenia się, do kapitulacji, do -
mówiąc otwarcie - upodlenia się i zdemoralizowania. Wyrzuca
no nas z posad, nietyl~o państwowych, ale w najdalszy sposób 
od rządu, sanacji, czy Zydów uzależnionych. Gnębiono nas szy
kanami podatkowymi. Tropiono nas i więziono, aby wyśledzić 
wszystkie zakamarki, w których moglibyśmy znależć przytułek. 
Starano się zamienić nas na »liszeńców« na wzór sowiecki -
na ludzi, z których strony sama tylko próba zarobienia na chleb 
powszedni jest już występkiem i bezczelnością. Obok tego, sta
rano się nas złamać represjami . Jako stały system stosowano 
wobec nas w wielu częściach Polski nieustanne aresztowania, 
nocne rewizje i t. d. (str. 44, 45). Mimo przedstawienia tak bo
lesnych momentów, autor jest pełen optymizmu i wiary, że za
sady głoszone przez młode pokolenie narodowe polskie muszą 
zwyciężyć. Książkę swą dzieli na dwie części. W pierwszej 
omawia kim jest młode narodowe pokolenie, jakie jest jego 
miejsce w narodzie, jaki stosunek do innych ugrupowań, stosu
nek do przeszłości, do przeciwników, wyjaśnia jaka jest taktyka 
i potrzeby ruchu narodowego. W drugiej części omawia po
trzebę odrodzenia narodu na podstawie zasad wiary katolickiej, 
cele polityczne, ustrojowe i gospodarcze. W tej właśnie dru
giej części czytelnik znajdzie szeroko i gruntownie omówioną 
sprawę żydowską i ruską w Polsce. 

Książka napisana językiem barwnym, żywym i tak cieka
wie, że czyta się ją jednym tchem. Czytając książkę Giertycha 
mimowoli człowiek widzi, że w książce tej są zawarte jego pro-
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gnienia i myśli; bo czyż inne mogą być pragnienia nas ka
płanów, nad pragnienia tego przedstawiciela młodego pokolenia, 
który pisze: »naród i społeczeństwo muszą odzyskać pion mo
ralny, muszą się moralnie odrodzić, muszą odnaleźć zgubione 
podstawy cywilizacji łacińskiej, wiary i moralności katolickiej, tra
dycji szczerze polskiej, oraz najzwyczajniejszego, uczciwego oby
czaju ... Pragniemy, by odrodziło się życie religijne. By odrodzi
ły się cnoty rodzinne i normalne, staromodne, patriarchalne ży
cie rodzinne ... Pragniemy wreszcie, by znikło z życia polskiego 
zakłamanie, by prawda zapanowała w życiu społeczeństwa, 
w tym, co rząd mówi narodowi, w tym, czego się dziatwę uczy 
w szkołach, w tym, jak się ocenia polską rzeczywistość (str. 207). 
Mamy wewnętrzne przekonanie, że duchowieństwo polskie oce
ni wielką wartość książki Giertycha, nie tylko samo prze1m1e 
się jej treścią, ale i innych do przeczytania tej książki zachęci. 

Ka. Dr Czesław Ochnickl. 
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