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WIADOMOSCI , 
DIECEZJALNE ŁODZKIE 
WYDAWNICTWO KURII BISKUPIEJ ŁÓDZKIEJ 

. ) Marzec 1939 r . Nr 3. 

I. Rozporządzenia Stolicy Apostolskiej. 

Święta Penitencjaria Apostolska 
(Urząd do spraw odpustów). 

DEKRET. 
Odpust zupełny „toties quoties" może być uzyskany w dniu 

2 listopada lub w następną niedzielę. 

Ojciec Święty Pius X Dekretem Św. Kongregacji Św. Ofi
cjum z dnia 25 czerwca 1914 roku*) udzielił odpustu zupełne
go „toties quoties" na zwykłych warunkach tym wszystkim 
wiernym, którzy w dniu drugim listopada pobożnie nawiedzą 

jakikolwiek kościół lub kaplicę publiczną, (albo też półpublicz
ną, dla prawnie z niej korzystających) z tym, że odpust moż
na uzyskiwać jedynie dla zmarłych. 

Często zaś w ciągu ubiegłego czasu do Św. Penitencjarii 
napływały prośby, w których wyrażano pragnienie, by odpust 
ten mógł być również pozyskiwany w następną niedzielę; 

w tym zaś zwłaszcza celu, by ci również mogli korzystać z tej 
bardio cennej łaski, którzy tego nie uczynili w Dniu Zadusznym. 

W związku z powyższym Ojciec Święty Papież Pius XI 
na audiencji udzielonej w dniu 10 grudnia 1938 roku niżej 
podpisanemu Kardynałowi Wielkiemu Penitencjarzowi raczył 

postanowić i zarządzić, by wspomniany odpust mógł być po
zyskiwany ·albo w dniu 2 listopada, albo w najbliższ1 po nim 
niedzielę, z zachowaniem pozostałych warunków tak wspom
nianego Dekretu Św. Kongregacji św. Oficjum, jak Dekretu 

*) Acta Ap. Sedis, tom VI rok 1914 str. 878. 
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Św. Penitencjarii co do pozyskiwania odpustu ~pełnego „to
ties quoties"*). 

Niniejsze zarządzenie ma po wieczne czasy zachować 

moc swoją, bez wysyłania listów _ apostolskich w formie breve; 
uchylając wszystkie sprzeczne z nim przepisy. 

Dan w Rzymie, w siedzibie św. Penitencjarii w dniu 2- go 
stycznia 1939 roku. 

(-) Kardynał Wawrzyniec" Laari 
Wielki Penitencjarz. 

(-) S. Lazio, Regens. 

II. Rozporządzenia JE. Pasterza Diecezji 

20. 
Wł..ODZIMIERZ BRONISł..A W 

JASIŃSKI 
Z BOŻEGO ZMIŁOWANIA I STOLICY APOSTOLSKIEJ ŁASKI 

BISKUP ł..ÓDZKI 

Ukochanym w Chrystusie Diecezjanom 
pozdrowienie w Panu! 

• moim 

"Paś baranki moje, ... paś owieczki moje" 
(Jan 21, 15 - 16). 

Posłuszni nakazowi Kościoła posypaliśmy głowy nasze 
popiołem, a modlitwą przygotowaliśmy się do postu wielkiego. 
Za Św. Augustynem odzywam się do Was: "Oto, Bracia 11aj
drożsi, nastał za łaską Boga post czterdziestodniowy, i dlatego 
proszę was, by~cie dni te, dla ciała zdrowe, dla duszy leczni
cze, za pomocą Bożą święcie i duchowo obchodzili 1). Poś-
··więćcie post" 2) woła Prorok Pański, a, jak to uczynić, wyjaśnia 
Św. Izydor, pisząc: ,,to jest dosko11ały i rozumny' post, gdy 

· nasz człowiek zewnętrzny pości, a wewnętrzny się modli" 3
) 

bo wtedy "z ludzi aniołów on czy11i" 4
.) 

*) Acta Ap. Sed~ s tom XXII, rocznik 1930, str. 363. 
1) In Cineres. 2) Joel 2, 15. 8) De sum. bon. 4) św. Cyprian, "De ieiuniis'\ 
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Przykazanie kościelne nakłada na nas obowiązek umar-
twienia, pokutę sakramentalną z Komunią Wielkanocną, a duch 
prawa Kościoła żąda skupienia ducha, ożywienia życia wew
_nętrznego i powstrzymania. się od zabaw. 

Obowiązują one wiernych wszystkich stanów wyjątkowo 
w dobie dzisiejszej, bo "dni ~ą złe" 1), bo nieprawość rozwiel
możniła się na świecie, a nam niezwykłej pomocy Bożej po
trzeba, byśmy dusze nasze podnieść i uświęcić mogli. 

"Szczęśliwa jest ziemia, ... której książęta jedzą czasu słu-
. sznego, a nie dla zbytku" 2), mówi Mędrzec Pański, by przy
pomnieć szczegól11y ten obowiązek tym, których Opatrzność 

Boża na wyższym szczeblu społecz.nym umieściła i którym ma
luczkim każe dać przykład. 

Znamy obowiązki postu świętego, więc sumiennie ich do
pełnijmy. W czasie postu Pasterze Diecezji idąc w ślady 

Apostołów, zwracają się z listami swymi do wiernych, więc 

i ja od Boga Wam dany Wasz Biskup piszę, jako do mych 
. dzieci duchowych, słowa ·niniejsze. 

I. 
W końcu 11biegłego roku Bóg mi pozwolił spełnić jeden 

z obowiązków mego pasterskiego urzędu: nawiedzić groby Św. 
Apostołów Piotra i Pawła i stawić się u Ojca św. dla zdania 
sprawy z włodarstwa mego i otrzymać od Namiestnika Chry
stusowego ojcowskie rady 'i wskazania z błogosławieństwem 
apostolskim. 

Pielgrzymka biskupa katolickiego do Stolicy Piotrowej 
ma w sobie dla utrzymania jedności wiary znaczenie niezwy-

• 
. kłe, a dla duszy Biskupa jest źródłem, z którego czerpie on 

podniesienie ducha . i moc apostolską. 

U grobu Św. Piotra w kornej modlitwie błagałem pierw
szego Namiestnika Chrystusowego o przyczynę u Boga, by za
chował w naszej Diecezji wiarę świętą, byśmy z Chrystusem 
Panem jedno byli, by wzrastało w nas życie~duchowe, by cno
ta w nas panowała. 

1) Ef. 5, 16. 2) Ekkl~ ~O, 17 ~ 
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Żebrałem łask u Nieba,· byśmy ja i moi kapłani mogli 
z całym przekonaniem powtórzyć Jezusowe słowa: ,,których 
ini dałeś, żadnegom z nich nie stracił" 1). 

Więcej nawet danym mi było, bo na grobie Księcia Apo
stołów w podziemiach Bazyliki Watykańskiej mogłem odpra
wić w Waszej, drodzy sercu memu Kapłani, Ukochani w Chry
stusie Diecezjanie, i własnej intencji Mszę Świętą. 

Ile łask, na.tchI1ień Bożych i ducha umocnienia otrzymuje 
się na tych świętych miejscach, zrozumieć i odczuć może je
dynie dusza głęboko wierząca. 

Wiedząc, że nasz ukochany Ojciec Św. po ciężkiej nie
mocy fizycznej możJ nie mieć sił na udzielenie mi osobistej 
audiencji, nieśmiało zapukałem do bramy Watykańskiej, bo 
nie byłem pewien, czy dopnę tego celu mojej pielgrzymki. 

„Dom Ojca Chrześcijaństwa", jak chętnie nazywał Pius XI 
s.woją siedzibę, otworzył na oścież swe podwoje dla gromadki 
Biskupów, która w tym dniu miała wyznaczoną audiencję1 
a Węród nich byliśmy J.E. Ks. Biskup Lubelski i ja, Wasz Pa„ 
sterz. Kolejno zbliżaliśmy się do biblioteki prywatnej Ojca Św., 
gdzie udzielane są prywatne· audiencje, by się znaleźć sam na 
sam z Ojcem Świętym. 

Za św. Pawłem może Papież Sługa Sług Bożych pow
tórzyć o Sobie: ,,dla wszystkich stałem się wszystkim" 2), bo ży
je On jedynie dla sprawy Bożej, a sił Swych nie szczędzi na 
szerzenie Królestwa Chrystusowego. Patrząc na pochyloną 
wiekiem i . wyczerpaną chorobą postać Następcy Piotra Świę
tego, dziwnie głęboko odczuwa się znaczenie tych słów. 

Łącznie z tym wrażeniem ciśnie się do głowy i serca za
wołanie, zaczerpnięte z Malachiaszowej przepowiedni oto „ wia
ra nieustraszona". 

Po kilku pierwszych słowach niezwykła moc ukazuje się 
w mowie Sternika nawy. Piotrowej, bo nic nie jest w stanie 
odebrać Mu tej siły ducha, tego nieugiętego przekonania o Swym 
posłannictwie, tego iście młodzieńczego zapału do głoszenia 

prawdy Chrystusowej, do bronienia wiary i prowadzenia dzieła 
zbawienia na ziemi. Jak św. Paweł zapewnił nas, że „ani 

l) J~n 18? 9. 2) I Kor. 9, 22, 
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śmierć, ani żywot. .. nfe zdoła nas odłączyć od miłości Chry
stusowej" 1), tak, choć tych słów nie cytował Ojciec św., du
chem się je zdawał powtarzać i nimi krzepił podczas po
słuchania. 

Dziw11y blask .bije z oczu tego Wybrańca Bożego, którego 
,,wywyż~zenie było w mocy Bożej" 2). Niezwykła potęga ce
chuje słowa naszego Najwyższego Kapłana, jakby mówił: ,,a my 
wszyscy,. odkrytym obliczem patrząc w zwierciedle na chwałę 
Pańską, w ten sam obraz ·przemie11ieni bywamy z jasności 
w jasność, jak od Ducha Pańskiego" 3). Majestat połączony 
z dobrocią sprawia, iż oglądamy w nim tego, który za Św. Pa
włem powtarza: ,,a wszystko, najmilsi, dla waszego zbudowa
nia" 4) i wierzymy, że umysł Jego, daleko widzący, snuje pla
ny dalszej pracy, a serce bezgraniczną ofiarnością dla Chry
stusa żyje. 

Silnym jest wiarą i mądrością Piastun najwyższej wła

dzy w Kościele, a Jego czyny apostolskie wymownie pouczają: 
,,iż pobożność do wszystkiego jest pożyteczna" a co do praw
dziwej mądrości, iż ~przyszły mu z nią pospołu wszelkie dobra" 5). 

Siła „opoki Piotrowej", której w czasie Pontyfikatu jest 
Papież dziedzicem, którą wobec świata repraz9ntujs, niezwy
kle wyraźną jest w Piusie XI, a wiara w nią daje tyle pokoju 
i pewności, że choć nikt nam tego nie powtarza, żyjemy świa
domością, że „bramy piekielne nie zwyciężą jej" 6

), to też od 
Ojca ś·w. wychodzi się mężnym i gotowym do tym gorętszej 
służby w apostolstwie. · 

Chwile biegną za szybko, zresztą ich się nie zliczy, tylko 
obawa, by nie zmęczyć Jego Świątobliwości, nakazuje się stre
szczać i z przykrością myśleć o odejściu, choć Ojciec Św. ni
czym nie zdradza chęci zakończenia Swej pełnej serca i mi
łości rozmowy. Czas jednak mija nieubłaganie. 

Te myśli i wrażenia, szybko się zmieniające, napeł

niały duszę moją, wprost przejmowały ją całkowicie,' gdym 
\. 

się tak blisko znajdował Najwyższego Pasterza, gdym słuchał 

słów Tego, któremu, gdy naucza ex cathedra, przysługuje nie
omylność, gdym wchłaniał w duszę i serce udzielone wskazów-

l) Rzym. 8, 38; 2) II Kor. 4, 7. 3) II K~r. 3, 18. 4) II Kr. 12, 19; 
f>) Mądr. 7, 9 - 11. 6) Mat. 16, 18. 
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-
ki i chwytał każdą dyrektywę spraw Bożych dotyczącą. 

"Mamy wiele łask, ale i wiele bólów", wypowiedział się 

Ojciec św., ale z taką dobrocią, z takim optymizmem, że my
ślało· się tylko o tych dobrach Bożych, którymi Pan Wybrańca 
Swego darzy, choć widoczne znużenie mówiło wymownie o przy
krych i trudnych przeżyciach naszego ukochanego Papieża. 

~Przecz i my każdej godziny . w niebezpieczeństwie jesteś
my" 1), stanęły mi te słowa Pawłowe w pamięci, choć Ojciec 
św. dalej omawiał sprawy Kościoła, naszej Diecezji i kreślił 
wytyczne dalszej pracy. 

Ponieważ w imieniu mej Diecezji stanąłem przed Namie
stnikiem Chrystusowym więc duchem starałem się objąć wszyst
kie wskazania dla nas -wszystkich, pragnąc nic nie uronić z tego, 
co od Ducha · Świętego przez usta Głowy Kościoła wypowie
dzianym zostało. 

Przy wzruszającej chwili, gdym na klęczkach przyjmo
wał pocałunek· pokoju, gdym .Ojca Św. zapewniał o mojej i wa
szej miłości, wierności i posłuszeństwie, gdy wreszcie Następca 
Piotra Św. błogosławił wszystkim - mnie, Ks. Biskupowi Su
fraganowi, Kapłanom, zakonnikom, zakonnicom, alumnom i wier
nym naszej Diece~ji, przeżycia . moje sięgały zenitu i już nie 
tylko pokój,. ale uczucie szczęścia napełniły me serce. Snać 

wyczytał to Papież z ducha i oczu moich, bo z Ojcowskiego 
serca posypały się błogosławieństwa dla "drogiej Polski" władz 
świeckich i wojskowych, Akcji Katolickiej, Krucjaty Euchary
stycznej, ze specjalnym naciskiem dla "dzieci polskich". 

Takich chwil się nie zapomina, więc mi one ży·wo i je
dnako pozostają w pamięci, a dzieląc się nimi z W ami, radbym 
jeszcze obszerniej je opisać, by W as umocnić w tym przeko
naniu, że "gdzie Piotr jest tam jest Kościół, a gdzie jest Koś
ciół, tam nie ma śmierci, tylko życie" 2), i że "Papież i Kościół 
Św. to jedno" 3). · 

II. 
Gdym ten list układał, nadeszła bolesna i wstrząsająca 

wiadomość o zgonie Namiestnika Chrystusowego, ściskając ser„ 
ca nasze i budząc żal niewysłowiony . 

.. -
1) I Kor. 15, 30. 2) św. Ambroży na Ps. 50. S) Słowa św. Franciszka 

Salezego. 
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Pragnę do Was, ukochani Diecezjanie, dalej mówić o Ojcu 
Świętym, cho5 miałem inny temat do omówienia, bo serce czcią 
i smutkiem wezbrane milczeć nie pozwala, zresztą radbym wi

. dzieć. w Was najgorętsze uczucia· dla Zmarłego Papieża. 
' · Dnia 10 lutego o godz. piątej i pół przeszedł do lepszej 

wieczności Wielki Papież Pius XI. Tego samego dnia N un
cjusz Apostolski nadesłał mi łaskawie depeszę o smutnej rze
czywistości, zaznaczając, że „śmierć Jego cały Kościół jąko naj
bardziej upragnionego, a Polska jako troskliwego Ojca opłakują". 

Zasnął w Panu po 17-u latach sterowania nawą Piotrową, 
nie zaznał w nich wywczasów; przeżył wiele tr) umfów Koś
cioła, przecierpiał liczne ataki jej wrogów. 

Opatrzność powierzyła Piusowi XI Stolicę P:otrową w wy
jątkowo trudnych warunkach, ale darząc przeobfitymi łaskami, 
pozwoliła Mu dokonać wielkich rzeczy, u schyłku życia cie
szyć się odrodzeniem życia religijnego, powiększeniem liczby 
wiernych, oglądać wzrastający autorytet Papiestwa i powrót do 
wiary wielu zbłąkanych i obojętnych synów ·Kościoła. 

Cały świat katolicki, okryty żałobą, - modlitwą, uwiel
bieniem i składanymi hołdami Papieżo·wi Piuso·wi XI stwierdza, 
że: ,,ludzkość · chyli czoło przed ideą chrzejcijaf1:3ką", a „ży

cie i śmierć tego wielkiego Papieża winna być nauką". Nie
strudzona praca apostolska przypominała 11awet ludziom poza 
Kościołem będącym, że „Kościół to potęga, przynosząca ludz
kości w ciągu ·dziejów największe dobrodziejstwa", nic też dzi
wnego, że „świat cywilizowany spowija się w żałobę". 

Obchód żałobny dał okazję do uwypuklenia w3zechstron
nej działalności tej Świetlanej Postaci, która ma niezliczony 
szereg tytułów i · zasług do zapisa11ia się na wieki w pamięci 
potomnych. ~ Polskiemu sercu jednak najbliższy tytuł: ,,Pol
ski Papież" i „Przyjaciel Polski", choć wyraża on tylko cząst

kę tego, co stanowi istotę posłannictwa Ojca Świętego, jako 
Namiestnika Chrystusa Pana na ziemi. 

Właściwą, dla potomnych przeznaczoną, charakterystykę 
Zmarłego Papieża, w treściwych a syntetycznie ujętych wyra
zach z zaznaczeniem najgłówniejszych dzieł i cnót podał na 
czterech tablicach Ks. Prałat Antoni Bacci, które dnia 18. II. br. 
były umieszczone z boków ka taf alk u. Brzmią one w przekładzie: 
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1. "Najczujniejszy stróż Prawdy. Powstające błędy nie
złomną piersią odpierał. Ro~gromił błądzących, wzywając 

wszystkich do jedności wiary". 

2. "Oświeconej ludzkości dobrodziej. Święte i świeckie 
nauki popierał. Zakłady wznosił i udoskonalał". 

3. "Całej rodzinie ludzkości rozterkami i bólami skołata
nej bratnią zgodę na zasadzie sprawiedliwości i za sprawą mi
łości ojcowskim sercem zalecał". 

4. "Sprawiedliwej wolności najśmielszy obrońca. Wiel
kie krzywdy zadane. Kościołowi poskromił. Zadawnioną przy
czynę nieporozumień usunąwszy, pokój Włochom, prawa wszyst
kie religii przywrócił" 1). 

Są one - rzecz zrozumiała - tylko najkrótszym ujęciem 
tej wielkiej spuścizny, jaką nam wielki duch Piusa XI pozosta
wił, a nawet mamy wrażenie, że w nim tyle spraw opuszczo
nych, które należałoby światu ku nauce i pociesze wiernych 
przedstawić. Niestety słowo ludzkie nigdy nie odda tego, co 
myśl spostrzega, i serce czuje, więc i ten podstawowy zarys 
działalności musi nam wystarczyć. 

III. 
W zakres swego nauczycielskiego urzędu, piastowanego 

z mocą i przekonaniem, wkładał Ojciec Św. to, co odnosi się 
do Boga, wiary i Kościoła, a z całą czujnoś~ią strzegł Prawdy 
Bożej, jako nieomylny jej tłumacz i obrońca nieustraszony. 

Wszystkie zagadnienia, związane z nauką objawioną i c110-
tą w duchu Chrystusowym ujmował niestrudzony i wszechstron
ny Papież z punktu jedności i pewności naszej wiary, a dał 
Mu Bóg dobry tę niezwykłą łaskę, że poruszał je, jakby czy
tając w duszach ludzkich i wiedząc, co im jest potrzebne, 
więc były one niezwykle aktualne i do kształtowania . życia 
w duchu Ewangelii dla współczesnych konieczne. 

Podziwiamy, jak w Swe poselstwo: "Idąc tedy nauczajcie 
wszystkie narody" 2) kładzie zapał apostolski, młodzieńczość du-

1) Osservatore Romano Nr. 42 z dnia 19. II. 1939 r. 
2) Mat. 28, 19. . 
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cha wiary i miło3ci, nie opuszczając żadnej okazji, by ze Stolicy 
Świętego Piotra płynęło nieustannie światło nauki Bożej . 

. Świadom władzy, jaką ·dziedziczy po Św. Piotrze, pomny 
słów Zbawiciela do Św. Piotra wyrzeczonych "żeś_ ty jest opo
ka, a na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie 
zwycięża.\ go" 1), Pius XI chleb nauki Chrystusowej łamie wier
nym skwapliwie, z niezwykłym namaszczeniem. 

Piotr Św: otrzymał polecenie "utwierdzania braci w wie
rze" 2), więc i Jego następca ·prawowity Ojciec Św. czuwa, a 
strzegąc wiary, pisze encykliki o "Jedności Kościoła", o Św. 
Augustynie, o św.· Tomaszu z Akwinu, o Matce Bożej z okazji 
tysiąc pięćsetlecia Soboru Efeskiego, o Chrystusie Królu, o Ró
żańcu, q ~apłaństwie katolickim, a wszystkie opromienia prze
wodnią myślą Swego Pontyfikatu "Pokój Chrystusowy w Kró-

• 
lestwie Chrystusowym" wyłożoną w pierwszej encyklice. 

Jubileusz Odkupienia wyznaczony i obchodzony z takim 
pietyzmem przez Ojca Św., dał Mu sposob11ość do wygłoszenia 
setek pr~emówień na ten terhat, pozwalając zgłębiać wielkie 
tajem11ic~ wiary i uprzystępnić je milionowej rzeszy ·pielgrzymów. 

. Utwierdziły one ich wiarę, przywiązały do Boskiego Od
kupiciela, bo dały możność .przeświadczenia o tym stosunku 
Chrystusa Pana do człowieka: "a miłoJcią wieczną umiłowa

łem cię, dla tego przyciągnąłem cię, litując się" 3). 

Objawiona prawda Boża, choć najcenniejszym jest darem 
i cudem miłości Bożej, po wsze czasy miała napastników, nie
przyjaciół i zawziętych wrogów, nic też dziwnego, że nasze 
czasy ogólnego chaosu, powikłania pojęć, umiłowania doc~e
sności i chęci radzenia sobie bez Boga, a często wbrew myśli 
Bożej, dostarczają, Kościołowi coraz to nowych i podstępnych 
nieprzyjaciół. 

Niestety "bezbożnicy są jako morze wzburzone, które się 
uspokoić nie może" 4) więc fale jego uderzają o Kościół Chrys
tusowy .z nową siłą i nowych sposobów na zgubę dusz używają. 

Znał ich plany, teorie i zgubne działanie Pius XI, a choć 
był ,;uosobieniem najwyższych wartości duszy ludzkiej: dobro
ci i miłosierdzia", to jednak pełen odwagi i męstwa apostoł-

1) Mat. 16, 18. 2) Por. Łuk. 22, 82. 3) Jer. 81, 8. 4) Iz. 57, 20. 
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skiego wypowiedział im walkę, nazywając po imieniu ich za
sady i dążenia, i występując z całą stanowczością przeciw 
po·wstającym błędom. ' · 

Dziwna przenikliwość, jas11ość wykładu, głębia Łaski, od
waga i miłość cechują ten dział Piusowych encyklik, w których 
prócz podania pozytywnej, czystej nauki katolickiej, znajdujemy 
i skuteczne środki obrony prawdy przeciwko błędom, - i na
woływania do jedności wiary. 

Piętnuje tedy z całą stanowczością i komunizm bezboż

niczy w encyklice "Boskiego. Odkupiciela" i tyranię Meksykań
ską w liście do episkopatu i prześladowanie Kościoła w Niem
czech, wskazując ich fałszywe zasady, nadużycia i naruszenie 
Prawa Bożego i przyrodzonego, które prowadzą 11ie tylko do 
rui11y duchowej, ale do upadku państw i narodów . 

. Ile razy we Włoszecb duch niezgody z zasadami katolic
kimi się ukazywał, Ojciec św.· w latach 1927, 1931 i 1938 żywo 
reagował na powstające .błędy, występował przeciw przemocy 
świeckiej, strzegąc pilnie czystości wiary i zasad moral11ości 
w Swej Ojczyźnie. -

Odnowienia społeczeństw w du~hu Chrystuso'Yym żąda 

Papież Pius XI i pracuje usil11ie nad :tym, "aby .jedno byli" 1), 

wierząc w słowa Zbawiciela: "11a świecie ucisk będzie, ale 
ufajcie, Jam z·wyciężył·· świat" 2). 

IV. 
Mąż wielkiej nauki, głębokich studiów, miłośnik wiedzy 

i pisarz wielkiej miary, jakim był Pius XI, z gorliwo~cią o Kró
lestwo Chrystusowe . łączył zapał o podniesienie prawdziwej 
umiejętności tak_ w dziedzinie nauk Bożych, ko3cielnych, jak 
i świec~ich. - Dobrodziejem oświeconych mas słusz11ie nazy
wają Go współcześni, a i do historii ludzkości takim przejdzie_. 

Uniwersytety katolickie, wydziały teologiczne, seminaria 
duchowne, jak i samo w nich nauczanie doznały za pontyfikatu 
Piusa XI i niezwykłego rozwoju i udQskonalenia. 

Zapatrzony w Tego, o którym Ewangelista Pański za 
Apostołami mó·wi: "Teraz wiemy, że wszystko wiesz ... dla tego · 

1) Jan 17, 11. 2) Jan 16, 33. 
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wierzymy, że od Boga wyszedłeś" 1), snuje· 11a kartach Swych 
encyklik o chrześcijańskim wychowaniu młodzieży, o studiach 
i doktorach Kojcioła św. głębokie zasady, praktyczne wska
zówki i dążenia Papiestwa w zakresie nauczania. 

Pracuje na tym polu do ostatniego tchnienia, nie wypusz
czając pióra z ręki, a bezsenne noce ostatnich lat pogwięca 
na modlitwę i na kreślenie dalszych planów pracy, pilnie śle
. dząc potrzeby· czasu i trzymając silną a wprawną dło11ią kie
runek katolickiej kultury ducha. 

Dla ułałwienia pracy nauko 'Nej powstają nowe gmachy 
nauki, obserwatoria .watykańskie i w Castel Gandolfo, rozwi
jają '-się także zakłady naukowe, jak Gregorianum, Biblicum, 
Kolegia wielu narodów, liczne seminaria, reorganizują się An
gelicum i Apollinaris, · a wszystkiego tego dokonywa Ojciec 
święty w imię dobra dusz, ich oświecenia i uświęcenia. 

Pisane słowo w wyjątkowej cenie miał Pius XI, znał jego . 
wpływ i znaczenie, to też ptasa dobra, prasa katolicka miała 
w nim Wodza i Opiekuna. 

O rozwoju jej zaświadczyć miała przed światem wystawa 
prasy, której tyle zabiegów i ofiar poś·więcił Namiestnik Chry
stusowy, jak o rozwoju pracy apostolskiej wśród pogan zado
kumento·wała wystawa misyj11a w Wiecz11ym Miegcie. 

,, Wargi kapłańskie strzec będą umiejętności, i zakonu py
tać z ust jego, ponieważ aniołem Pana Zastępów jest" 2

). To 
' napomnienie Proroka, święcie spełnił nasz ukochany Ojciec 

Święty, a kartę Swego praco·witego żywota zapisał między in
nymi pracą nad niesieniem światła nauki dla świata całego. 
Mógł On o Sobie powtórzyć za Psalmistą: ,,Boże uczyłeś mnie 
od młodości mojej i aż dotąd będę opowiadał cuda Twoje. I aż 
do, starości i sędziwości, Boże, nie opuszczaj mnie, aż opowiem 
ramię 'fwe całemu pokoleniu" 3), a znajdował pociechę w tym, 
że mógł. powiedzieć: ,,zobaczcie, ż~m nie dla siebie samego. 
pracował, lecz dla wszy,stkich szukających prawdy" 4). 

V. 
Umiłowanie pokoju Chrystusowego jest wybitną cechą 

Wielkiego Papieża, a było tak gorące, · że życie własne złożył 

1)· Jan 18, SO. 2) Mal. 2, 7. 8) Ps. 70, 17 - 18. ') Ekl. 24, 47. 
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Bogu w ofierze, by jako Najwyższy Kapłan upro~ić u Chrys
tusa Króla ten skarb drogi i wprost bezcenny dla ludzkości .. 

Kilka narodów nie w duszach swych społeczności, ale 
u chwilowych wodzów utraciło pokój z Bogiem, bluźnierczą 

walkę Mu wypowiadając. Narody między sobą, mając nie Bo
ży porządek świata na uwadze i cel~, ale interes osobisty, 
często bardzo przyziemny, nie mogą znaleźć wspólnej mowy 
do porozumienia. 

W pojedyńczych narodach walka klas, chęć_przewodzenia 
innym, upadek zasad moralnych i oddalenie od Boga powodują 
zamęt, zwalczanie się i wzajemną nieufność. 

Osłabienie życia rodzinnego, nieuznawanie jego celów 
i grze~hy przeciwko naturze i istocie w małżeństwach nawet 

. tę pierwszą komórkę życia społecznego niszczą - a tym sa
mym młode pokolenie wystawione jest na niebezpieczeństwa. 
:Poświęca temu zagad11ieniu swą encyklikę o małżeństwie. 

Jednostki nawet, nie żyjąc według ducha Boskiego Mistrza, 
nie posiadając siły charakteru, nie umiejąc 11iczego się wyrzec 
dla dobra ogólnego, ani Bogu poświęcić na ofiarę, żyją w sa
molubstwie, a przez nie w walce z bliźnimi, podsycając rozterkę 
wzajemną w najbliższym otoczeniu. 

Bólem przejmuje ten stan rzeczy czułe na krzywdy i nie
sprawiedliwości ser~e Piusa XI. 

Widzi jego ogrom niebezpieczeństwa i straszne skutki, 
więc zagadnieniu temu poświęca wiele czasu, trudów i zabie
gów, - by przywrócić powaśnionym zgodę, walczącym pokój, 
a spra·wiedliwości i miłości nauczyć wiernych. 

Do tego trud11ego zadania przystępuje Pius XI uzbrojony 
w nieustraszoną odwagę, przygotowany wszechstronnie i tchną

. cy miło3cią ku ludzko]ci, której Pan Jezus uczynił Go prze
wodnikiem, nauczycielem i Naj-wyższym Kapłanem. 

Korzysta z cz.terdziestolecia encykliki Papieża robotnikó·w, 
Leona XIII i daje światu naukę katolicką "o od11owieniu po
rządku społecznego" w S·wej encyklice. 

Wskazuje człowiekowi jego ostateczny cel, poucza go 
o zasadach życia społecznego i państwowego i podaje środki, 
które poz·wolą Królestwo Boże na ziemi rozwinąć i wlewa do 
skołatanych · dusz ludzkich nadzieję, umysły przekonywa, iż 
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ludzkość w Chrystusie się odrodzi, gdy Chrystus Król zasiądzie 
na tronie serc - ludzkich. 

Światu· potrzeba ducha Bożego, miłości i sprawiedliwości, 
o czym Ojciec św. tylokrotnie nauczał i co w pismach Swych 
podkreślał. 

Pius XI mógł o Sobie powiedzieć za Psalmistą: ,,Ale i język 
mój cały dzień będzie głosił sprawiedliwość Twoją" 1), tym wię
cej, że dopełnił wskazania Apostoła: ,,uświęć ich w prawdzie" 2

)_. 

Widząc, że na świecie rozbija się wszystko o trudności 
społeczne, gospodarcze, że przeobrażenia dokonane przez wojnę 
i po niej wstrząsnęły gmachem życia wspól11ego, podaje pro
gram przebudowy podstaw ustrojowych, polecając uregulowanie 
sprawy płacy i warunków ży~ia robotnika, wskazując, jaką 

rolę Chrystus Pan wyznaczył czło·wiekowi, i jaka jest wartość 
duszy każdeg_o człowieka z osob11a przeciw zakusom totalizmu, 
poniżenia jednostki i tyranii moralnej i fizycznej, nawołując 

~ . 

.jednocześnie świat do opamiętania. Patrząc na rzesze tych, 
którzy . ,,idąc, szli i płakali", pragnął, by wracali z weselem, 
,,niosąc snopy swoje" 3). 

Program przemiany społecznej, wskazany przez S·wego 
. Poprzednika, roz wh1ął Pius XI i dostoso·wał go do potrzeb 
współczesnych, a uzupełnił szeregh~m e11cyklik, przygotowują
cych umysły i serca do stworzenia podwalin życia katolickiego. 

,,Domowi T·wemu, Panie, przystoi świętość na długie cza
sy" 4), a bez niej nie może być mowy o posłannictwie Chrystu
sa Pana na ziemi i ziszczeniu się planó·w Piusowych. 

· Cześć dla świętości była znamiennym rysem tego Papieża, 
który tylu kanoniza~ji dopełnił i jeszcze szereg ich przy ścisłej 
procedurze prawnej, chętnie miał podjąć. Wprost wzruszyć 
musi każdego ta cześć, jaką żywił Ojciec święty dla św. Teresy 
od Dzieciątka Jezus. 

Tej 'świętości domaga się od kapłanów i świeckich, a tych 
ostatnich uważa za bezpośrednich współpracowników apostol
stwa wiary i szerze11ia zasad moralności katolickiej. 

, Jako świętą broń do szerzenia świętości życia, pogłębie11ia 

1) :p~. 70~ 24~ 2) Jan 17 ~ 17. s) Ps. 125~ 6. 4) Ps. 92~ 5'! 
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wiary, wybrał Ojciec św. Akcję Katolicką, do której świeckich 
powołał. 

Szeregi katolików rozumieć poczynają, że im Opatrzność 
wyznaczy.la stare, jak chrystianizm, ale nowe -co do formy za
da11ia i do ich spełnienia wzywa Ojciec św. świeckich katolików. 

Od encykliki Piusa XI z roku 1Q22 1), w której poraz pierw
szy urzędo·wo zjawiło się określenie · Akcji Katolickiej, nie scho
dzi tre~ć jego z myśli i zabiegów Ojca Świętego, a niemal do 
każdego narodu idą listy apostolskie w tej sprawie. 

Pojęcie Akcji Katolickiej krystalizuje się, pogłębia się 

w -duszach wiernych, a przez Piusa XI apostolstwo świeckich 
pod kierunkiem hierarJhii kościelnej jest środkiem zbliżenia 

ludzi do Boga; a przez odnowienie wszystkiego w Chrystusie 
ma urzeczywistnić Królestwo Boże na ziemi i przygotował 
wiernych do przebudowy chrześcijańskiej świata. 

Nie terenie naszej Diecezji już z górą lat dwanaście i to 
w każdej parafii widzimy jej działanie i oglądamy błogosławio
ne jej skutki. Zbyteczną więc rzeczą byłoby w tym liście sze
roko ją opisywać, wystarczy powiedzieć, że Pius XI jest Pa
pieżem Akcji Katolickiej, że nazywał ją Swym beniaminkiem 2), 

że stawał zawsze w jej obronie, że spodziewał się po niej 
wiele, że była ona źrenicą Jego oczu, i że nam wszystkim 
polecił ją, jako „drogą i b~iską" Swemu sercu, więc prowadzić 
ją dalej z całą gorliwością i oddaniem będziemy. 

My ten przecudny dar ducha Ojca świętego przyjęliśmy 

z wielką wdzięcznością i wierni jego zasadom pozostaniemy, 
a przede wszystkim w niej zmobilizować musimy wszystkie 
katolickie siły, zdolne do rozwijania w sobie i innych d~iecię
ctwa Bożego, ,, bo tych jest królestwo niebieskie". 

Łaska Boża sprawiła, że „sługa sług Bożych" miał z jednej 
strony dokładno.ść, a z drugiej uniwersalność działania. 

Skupiony w sobie, bliski Boga, nawet z oddalenia. lepiej 
widział rzeczy·wistość świata, niż. ci, którzy z obowiązku jego 
zagadnieniom są oddani. 

Bolały Go krzywdy ludzkie; trapiło niewolnictwo nowo
czesne, współczuł szczerze cierpiącym i nieszczęśliwym. 

1) "Ubi arcano Dei" 22 grudnia. 2) Przemówienie wigilijne 1938 r. 
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Dlatego był nie tylko Aposto~em wiary, Stróżem obycza
iów chrześcijańskich, Aniołem Pokoju, ale skutecznie bronił 

wolności człowieka, jego praw do wiary, do życia, stając za
wsze w · obronie słabszych i nie lękając się ziems~ich potęg. 

Widział Pius XI w wol11ości człowieka największy jego 
skarb, zdolność do czynienia dobrze i narzędzie do doskonale
nia samego siebie, więc otaczał ją opieką. 

Godność całego rodzaju ludzkiego, godność i nietykalność 
jednostki ludzkiej miał w wielkiej cenie, ale miał też zarazem 
prŹed oczyma koniecz11ość podporządkowania ludzkości Stwór
cy, i przygotowania jednostki do takiego stanu, by mogła speł
nić najwyższy obowiązek istoty rozumnej, jakim jest życie 
z wiary, i codzien11ie powtarzać: "Bogiem moim jeste~ Ty" 1). 

Wiara i mił.ość dają wolność człowiekowi, a święte życie 

zapewnia ją, to też głęboki nawrót do Boga i szukanie Go 
w ·tyciu codziennym jest ~~szym obowiązkiem i najlepszym 
naszym współdziałaniem z Kościołem Św. i Papieżem, prawdzi
wymi obrońcami szlachetnej i po Bożemu zrozumianej wolności. 

Część ludzkości zamiast patrzeć w słońce, w Boga, w Chry
stusa, zapatrzona jest w ziemię i w siebie, to też obcym jej 
-się. staje przykazanie miłości Boga i bliźniego, a ponieważ: . ' 

,,z· serca wychodzą złe myśli 2), więc mamy 11a świecie bezbo-
żników, gwałcicieli sumień ludzkich i czyniących krzywdy mo
ralne i materialne . 

. Na widok tych przejawów, niestety za często spotyka
nych, jak mówił Pius XI, "gorzki smutek zalega serce Papie
ża", a choć wybacza wspaniałomyślnie i modli się o oświece
nie ich dusz, to jednak przeciwstawia się im, nie patrząc na 
osoby, ani następstwa, które stąd wy11iknąć mogą. 

·"Wiara nieustraszona" dyktuje Ojcu św. ten obowiązek, 
· bo pragnie jedynie czci Boga, uszanowania prawdy i dobra 
. istotnego ludzi. W encyklikach Swych, których za Swego 
pontyfikatu wydał trzydzięści, w listach apostolskich, każdą 

rzecz nazywa po imieniu, zło przedstawia w jego istocie, zwal
cza logicznymi argumentami błędy, nigdy nie obniża godności, 
ale· zwycięstwa prawdy Chrystusow~j pragnie. 

1) Z przemówienia wigilijnego 1988. 2) Mat. 15, 19. 
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Broń Piusa XI jest pełna dobroci, namaszczenia i czysto 
ducho-wa, bo taką zalecał Św .. Paweł, gdy pisał: "gdyż broń 
żołnier3twa naszego 11ie jest cielesna, ale w Bogu jest mocna; 
-jest mocna na zburzenie. miejsc warownych" 1), jest ona jed
nocześnie niezłomna i stanowcza. 

Licz11e konkordaty, jakie zostały zawarte za rządów Koś
ciołem Piusa XI przyczyniły się do pokojowego współżycia 

z narodami. 
Rozwiązanie sprawy rzymskiej jest Jego epokowym dzie

łem i stwierdzeniem słów Chrystusowych: "Królestwo moje 
nie jest z tego świata." 2). Papież pragnie jedynie zbawić du
sze ludzkie, czego dowodem całość Jego_ pracy apostolskiej 
i niezwykła tro.3\ra o misje katolickie. Te ostatnie znalazły 

żywy oddź·więk w sercach katolików i stanowią wielką chlubę 
Kościoła Świętego, a mówią o wielkich zasługach Piusa XI 
dla sprawy Bożej. 

,,Conciliatio" - pojednanie z rządem i zjednoGzo:aym na
rod~m włoskim świadczy o wielkim zrozumieniu sprawy i chę
ci religijnego odrodzenia Włoch. 

Bezinteresowność Ojca św. przypomniała światu, że ter
cjarz, który w 1924 roku obchodził cichy jubileusz należenia 

do synó·w ducho·wych ś·w. Franciszka i żył według zasad świę
tego Zako11odawcy, tym samym duchem się kieruje. 

VI. 

Niezwykle serdeczny, owia11y ciepłem ojcowskiego serca, 
. I 

był stosunek Piusa XI do naszego narodu, z czym się Ojciec 
Chrześcijaństwa nie ukrywał, przeciwnie przy każdej zdarzonej 
sposobności go zaznaczał. 

Słowom tym towarzyszyły czy11y. Interesował się żywo 

naszymi losami, jak i stanem · Kojciola w Polsce, a zwłaszcza 
był rad przyczynić się do· dobra naszej Ojczyzny~ 

Czynił to ukochany przez nas wszystkich Namiestnik 
Chrystusowy z poczucia S·wego świętego urzędu, jako wspól
ny Ojciec wiernych, a więc i Ojciec nasz, który widział swe 
obowiązki względem narodu naszego. Był z 11ami, patrzył na 

1) II Kor. 10~ 4. _ 2) Jan is~ ąa~ 
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wskrzeszenie Polski do samodzielnego bytu, przeżył z nami 
okres inwazji bolszewickiej zostając dobrowolnie na stanowisku 
Wizytatora, Nuncjusza Apostols~iego, więc choć mamy swe wa
dy, których Jego bystry wzrok nie mógł nie ujrzeć, to widział 
tez ;wartości nasze i przeznaczenie, jakie Opatrzność Polsce 
wytknęła. 

Kilkakrotnie Sam zaznaczył powody Swej miłości do nas. 
„Kocham polski naród z powodu jego pięknej prostoty 

ducha, wypełnionego wiarą" 1). 

„ Wśród was rozmodlonych w cieniu świątyni Pańskiej 

przypomina się głęboka wiara pierwszych chrześcijan w mro
kach nocy katakumb rzymskich" 2). 

,,Jesteście rycerzami wiary: w tej roli będziecie najlepszy
mi rycerzami Polski" 3). 

Mógłbym przytoczyć więcej słów Piusa XI do nas kiero
wanych, ale uczynią to inni, którzy wiekopomne dzieła Ojca 
Świętego opiszą, a znajdą miejsce i na stosunek Namiestnika 
Chrystusowego do nas, jak w opisie życia Zmarłego Papieża, 

który sporządzono w dniu Jego pogrzebu, o nas nie zapom
niano, zowiąc Polskę „przedmurzem chrześcijaństwa". 

Cały świat na wiadomość o śmierci Piusa XI pogrążył 

się w głęboką żałobę. Świadomi zasług i cnót Jego z Proro
kiem wołali: ,,Zginął święty z ziemi" 4) i za Mędrcem Pańskim: 
,,Jako słońce jaśniejące, tak on świecił w Kościele Bożym" 5). 

Imię zgasłego Piusa XI nie schodziło z ust i pism, bo wszyscy 
czują, jaką stratę bolesną poniósł świat katolicki. 

Wobe~ miłości Ojca Świętego ku nam i wielkiej łaska
wości, jaką nas darzył, mimo okresu zwyczajnych zabaw, za ... 
panowały powaga, smutek i żałoba powszechna. 

Cały ~ · naród wziął udział wraz ze swymi władzami w po
w~zechnym hołdzie, złożonym wielkiemu Papieżowi 6). 

-Dzwony żałobne po całej Polsce zagrały żałobną melodię 
z dzwonnic naszyeh kościołów, by wezwać wiernych do modłów 

1) do dyplomaty E. S. Howard'a. 2) w Łodzi podczas Swej wizytacji. 
8) słowa zacytowane przez J. E~. Kardynała-Prymasa Polski. 4) Micheasz 
7, 2. 5) Eklez. 50, 7. 6) J. E. Nuncjusz Apostolski F. Cortesi, 
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za pomazańca Boskiego i Najwyższego Kapłana Kościoła Ka
tolickiego. 

Uroczyste nabożeństwa żałobne odprawiano wszędzie, 

w świątyniach napełnionych wiernymi, którzy wdzięcznym ser
cem złożyli hołd, dali dowody smutku i uwielbienia dla Ojca 
Świętego. _ 

Polsce trudno się rozstać z Osobą Piusa XI, to też ufamy, 
że żyć będzie w naszych sercach i pamięci bardzo długo. 

Ale nie dość tegą dla nas, Ukochani Kapłani i Wierni 
4 . 

piecezjanie. Mając przed oczyma cnoty Namiestnika Chrystu-
sowego, wziąć sobie mu9imy za obowiązek pójść Jego śladami, 
a patrząc na niezmordowaną pracę, starajmy się choć w częś
ci trudem życia, pełnią katolicyzmu, umiłowaniem czynnym 
Akcji Katolickiej i odrodzeniem religijnym narodu wykazać, 

ża przywiązanie nasze jest gru11towne i szczere. 
My kapłani i zakonnicy, których szczególną miłością umi

łował Ojciec Święty, Pius XI, życie i prace apostolskie ułóżmy 
sobie- podług wskazań ·encykliki o kapłaństwie. 

Całą naszą miłość ku Wodzowi nieomylnemu naszych 
dusz, Namiestnikowi Chrystusa Pana, przelejmy na Jego Na
stępcę, bądźmy katolikami w czynie. 

Wzorem Ojca Św., ·który pierwsze Swe kroki w Polsce 
skierował na Jasną Górę, a w Swej kaplicy prywatnej w Ca
stel Gandolfo obraz Matki · Boskiej · Częstochowskiej umieścił, 

kochajmy Maryję, co Jasnej Częstochowy, i narodu naszego 
broni, - i dążmy do Niej. 

Te moje słowa przyjmijcie, jako gorące pragnienie wyra
żenia naj-wyższego hołdu mego dla śp. Piusa XI, któramu niech 
Dobry Jezus, a nasz Pan, da wieczne spoczywanie i wier11e
mu Swemu miłośniko·wi otworzy bramy niebios. 

,,Łaska wam wszystkim, którzy jesteście w Jezusie Chry
stusie" 1). 

1) l Piotr 5, 14, 

. (-) t WŁODZIMIERZ, Biskup. 

List niniejszy proszę odczytać z ambony we wszyst
kich kościołach naszej Diecezji przez dwie niedzie
le po jego otrzymaniu zamiast kazania, dzieląc go 
tak by w pierwszą odczytać trzy rozdziały, a resz
tę w następną niedzielę. 
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21. 
Wielki Tydzień. 

Zbliża się wielki Tydzień, owiany dziwny1n czarem, oto
czo11y· modlitewnym skupieniem rze~z wiernych. , 

I nic dziwnego, boć w tych błogosławionych d11iach ob
chodzimy pamiątkę największych tajemnic świętej naszej wiary. 

Przygotować na.m trzeba wiernych do należytego udziału 
w ce_remoniach kościelnych, udostępnić przyjęcie Sakramentów 
św., zwłaszcza Komunii św. w Wielki· Czwartek, nauczyć ich 
adoracji Najśw. Sakramentu; a wtedy w duchu Bożym obcho
dzić będziemy radosne święta Wielkanocne. 

Łódź, dnia 2. Ili. 1939 r. 
(-) t WŁODZIMIERZ,. Biskup. 

22. 
Strzelanie z okazji Rezurekcji. 

Pamięci Przewielebnych Księży Proboszczów przypomina
my zarządzenie Nasze z dnia 28· marca ub. r. Nr 37, dotyczące 
zakazu -strzelania przy kościołach w okresie Świąt Wielkiej
nocy. 

Łódz, dnia. 1. Ill. 1939. 
(-) t WŁODZIMIERZ, Biskup. 

28 . 
. Delegaci dekanalni. 

Proszę, by Przewielebni Księża Dziekani do dnia 31 mar
ca b. r. powiadomili Kurię Naszą, którzy kapłani z deka11alne
go ,duchowieństwa są delegatami dekanalnymi do spraw mi
syjnych, stowarżyszeń Akcji Katolickiej tak młodzieży męskiej 
i żeńskiej, jak mężów i kobiet; oraz do spraw organistowskich. 

Łódź, dnia 2. III. 1939. 
(-) t WŁODZIMIERZ, Biskup. 

24. 
· Opieka duszpasterska 

nad robotnikami sezonowyini. 
Nadchodzi okres, w którym nasi robotnicy wyjeżdżają na 

sezonowe roboty do Niemiec i innych krajów. Proszę w związ-
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ku z tym, by Przewielebni Księża Proboszczowie tych parafii, 
z których wychodźtwo sezonowe się rekrutuje, by nad tymi 
swoimi parafianami pilną opiekę roztoczyli. 

W szczególności za nader wskazane uważa1n, by wy
chodźców należycie powiadomić, jakie pod względem religij
nym i moralnym na ąbczyźnie mogą im grozić _niebezpieczeń
stwa, co pobudzi ich do odpon1ości i zao.strzy ich czujność. 
Przed wyjazdem wspólna spowiedź i Komunia św. wzmocni 

. wychodźców naszych· na siłach duchowych, a łączność listow
na z Przewielebnymi Księżmi pomoże im do wytrwania 
w 'dobrym. · 

Łódź, dnia 2. III. 1939. 
(-) t WŁODZIMIERZ, Biskup. 

25. 
Rozporządzenie Nasze z dnia 4 marca 1935 roku Nr 10 

utrzymujemy w mocy. 

Łódź, dnia 4. III. 1939. 
(-) t WŁODZIMIERZ, Biskup. 

26. 
Ukochani Dloi Diecezjanie! 

Żywo w duszach i sercach naszych brzmią wygłoszone 
dnia 2 marca rb. słowa z balko11u Byzyliki św. Piotra: "zwia
stuję Wam radość wielką, mamy Ojca Świętego w osobie Jego 
Eminencji Kardynała Eugeniusza Pacelli'ego, który przybrał 

sobie imię Piusa XII". 
Na równi z tłumami wiernych, zapełniającymi plac św. 

Piotra i wyrażającymi głośno swe szczęście, wzruszeni, rozra-
. . 

dowani i podniesieni na duchu jesteśmy. 
Mamy Namiestnika Chrystusowego, któremu Bóg złożył 

największy mandat na· ziemi, któremu kazał. wieść dusze na- -
sze bezpieczną drogą wiary i cnoty, który ma klucze Króle
stwa Bożego, który wiary . i Kościoła Świętego bronić będzie 
i jest naszym wspó~nym Ojcem_ 



. ' 
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Sieroctwo nasze minęło, bo· na Stolicy Apostolskiej zasiadł 
Pius XII, a mając opiekę Ducha świętego nieomylnie nauczać 

i zwycięs,ko odpierać będzie ataki na Łódź Piotrową. 

Dziękujemy Bogu Najwyższemu za tę Jego opiekę nad 
Kościołem Świętyn1, módlmy się gorącym sercem, by obfite 
łask zdroje spłynęły na Boskiego Pomazańca, którego koro
nacja odbędzie się dnia 12 marca rb. 

,,Pokój dziełem sprawiedliwości" jest hasłem i myślą prze
wodnią pracy i poświęcenia Jego Świątobliwości . 

. Błagajmy Zbawiciela naszego o urzeczywistnienie wszyst
. kich zamierzeń i dążeń Ojca św. 

Módlmy się społem, dając dowody naszej wiary w Pa11a 
Jezusa, wierności i przywiązania do Oaoby · Głowy Kościoła 
Katolickiego i Ojca Chrześcijaństwa, oraz powolności Jego za
rządzeniom i wskazówkom . 

. Pierwszym aktem tych przekonań i uczuć niech będzie 

czysto kościelna nroczystość koronacji Piusa XII. Proszę prze
to, by w dniu 12 marca we wszystkich Kościołach naszej Die
cezji na uroczystej sumie była wygłoszona nauka o znaczeniu 
Papiestwa, a po sumie by było odśpiewane . "Te Deum". 

Wierni niech się najliczniej zbiorą na nabożeństwach. 
Dzwony naszych Kościołów niech po -sumie przez kwa

drans rozbrzmiewają radosną 11utą wesela duchowego i. ca
łemu światu mówią „mamy Ojca św. Piusa XII", którego niech 
Bóg dla Swej chwały, szerzenia Królestwa·, Bożego i szczęścia 
ludzkości najdłużej nam zachowa . 

• 
Łaska Boża niech będzie z nami wszystkimi. 

Łódź, dnia 5. III. 1939. 
(-) t WŁODZIMIERZ, Biskup. 
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III. Rozporządzenia prawno-państw. 
~. ...... ..-.-~ ". ~ ... ~ 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 24 styezll.ia 1939 r. 

O OBOWIĄZKACH OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH ORAZ 
WŁADZ I INSTYTUCYJ W D-ZIEDZINIE PRZYGOTOWANIA 
PERSONELU OBRO~Y PRZECIWLOTNICZEJ I PRZECIWGA-

ZOWEJ W CZASIE POKOJU. 

Na podstawie art. 5 pkt. 1, 11 i 14 oraz art. 6 ustawy 
z dnia 15 marca 1934 r. o obronie przeciwlotniczej i przeciw
gazowej (Dz. U. R. P. Nr 80, poz. 742) zarządza się co na
stępuje: 

Rozdział I. 

PRZEPISY OGÓLNE. 
§ 1. Obowiązek w dziedzinie przygotowania . personelu 

obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej, w rozumieniu roz
porządzenia niniejszego, polega na zorganizowaniu, · przyspo

. sobieniu, wyposażeniu w sprzęt oraz przeprowadzaniu ćwiczeń, 
próbnych pogotowi i alarmów tego personelu. 

§ 2. Personelem obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej, 
w rozumieniu rozporządzenia niniejszego, są osoby, wyznaczone 
na podstawie zgłoszenia ochotniczego lub z urzędu do organów 
obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej: 

1) osiedli, jako całości, 
2) budowli, mających znaczenie publiczne, 
3) domów mieszkalnych. 

§ 3. (1) Do osób, zgłaszających się ochotniczo, stosuje 
się przepisy rozporządzenia niniejszego. 

(2) Szczegółowe przepisr, dotyczące zgłoszeń ochotniczych, 
wyda Minister Spraw Wewnętrznych. 

i 

§ 4. Nie mogą być wyznaczane do organów obrony prze~ 
ciwlotniczej i przeciwgazowej osoby: 

1) powołane do czynnej służby wojskowej; 
2) obowiązane do służby ·wojskowej w rezerwie; 
3) posiadające karty mobilizacyjne; 
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4) przydzielone, . na podstawie ochotniczego zgłoszenia, 

do jednostek Polskiego Czerwonego Krzyża, przeznaczonych 
dla wojska; 

5) _korzystające z prawa zakrajowości oraz· zawodowy 
personel obcych urzędów konsularnych i członkowie ich rodzin, 
jeżeli posiadają obywatelstwo poństwa wysyłającego - z za
strzeżeniem · wzajemności; 

6) więźniowie. 

§ 5. (1) Osoby, wyznaczone do organów obrony prze
ciwlotniczej i przeciwgazowej, obowiązane są: 

1) stawić się przed komisjami poborowymi lub. do spe
cjalnych badań lekarskich; 

2) odbyć przysposobienie w zakrasie obrony przeciwlo-
tniczei i przeciwgazowej; _ 

8) stawić się, w razie powołania, do ćwiczeń obrony prze-
. . . . ~ 

ciwlotriiczej, organizowanych bądź dla całych osiedli lubich części, 
bądź też tylko dla organów obrony przeciwlotniczej i przeciw
gazowej, jak również w razie zarządzenia próbnych pogotowi 
i alarmów; 

4) pełnić funkcje w wyznaczonych organach obrony prze
ciwlotniczej i przeciwgazowej. 

(2) Obowiązek, wymieniony w pkt. 1), dotyczy wyłącz
nie osób, wyznaczonych do organów obnony przeciwlotniczej 

· i przeciwgazowej osiedli. 
' 
§ 6. Nie mogą być powoływane do wykonania obowią

zków, wynikających z rozporządzenia niniejszego, osoby, które 
odbywają w tym samym czasie: 

1) służbę pracy w junackich hufcach pracy, utworzonych 
dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 września 1986 r. 
o służbie pracy młodzieży (Dz. U. R. P. Nr 72, poz. 515) lub 
w ińnych organizacjach, przewidzianych w art. 79 ustawy 
z dnia 9 kwietnia 1938 r. o powszechnym obowiązku wojsko
wym (Dz. U. R. P. Nr 25, poz. 220); 

2) przysposobienie do pomocniczej służby wojskowej, ćwi
czenia w ramach uzupełniającej służby wo;skowej lub zastęp
czy obowiązek .wojskowy, przewidziane w art. 103, 107 i 146 
ustawy o powszechnym obowiązku wojskowym. 
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§ 7. Obowiązek przysposobienia; _określony w § 5 ust. 
(1) pkt. 2), polega na: 

1) zasadniczym przysposobieniu w szkołach wszystkich 
typów i stopni, 

2) uzupełnianiu zasadniczego przysposobienia na perio
dycznie organizowanych kursach, obozach lub odprawach. 

§ 8. Programy zasadniczego przysposobienia oraz czas 
trwania tego przysposobienia ustali Minister Wyznań Religij
nych i Oświecenia Publicznego w porozumieniu z właściwymi 
ministrami. 

§ 9. (1) Uzupełnianie przysposobienia przeprowadzają 

stowarzyszenia wyższej użyteczności, w zakresie ustalonym 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1937 roku . 
o przygotowaniu w czasie pokoju obrony przeciwlolniczej 
i przeciwgazowej Państwa (Dz. U. R. P. Nr 10, poz. 73), oraz 
inne stowarzyszenia i instytucje, specjelnie upoważnione do 
tego przez właściwe władze. 

(2) Łączny czas uzupełniania przysposobienia nie może 
przekraczać 14 dni rocznie, nie wliczając dni świątecznych 

czasu przejazdu powołanych. 
(3) Uzupełnianie przysposobienia przeprowadza się według 

programów, opracowanych na podstawie zarządzeń właściwych 
ministrów oraz zgodnie z planem, ustalonym na każdy rok 
kalendarzowy przez właściwe wojewódzkie władze administra
cji ogólnej w porozumieniu z innymi wła~ciwymi władzami 

rządowymi, podległymi bezpośrednio władzom centralnym. 
(4) Stowarzyszeni~ i instytucje, wymienione w ust. (1), 

przeprowadzające uzupełnianie przysposobienia, pokrywają, 

w ramach swych budżetów, koszty: 
. 

1) niezbędnego sprzętu ćwiczebnego i pomocy naukowych; 
2) materiałów używanych przy pokazach i ćwiczeniach; 
3) wynagrodzenia wykładowców i sił pomocniczych. 

§ 10. Sposób wykonania obowiązków, przewidzianych 
w §§ 5 i 7, ustalają właściwi ministrowie,· każdy w zakresie, 
przewidzianym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 
stycznia 1937 r. (Dz. U. R. P. Nr 10, poz. 73) .. 
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R o z d z i a ł II. 

OSIEDLA. 

§ 11. Do organów obrqny przeciwlotniczej i przeciwga
zowej osiedli mogą być wyznaczane z urzędu osoby płci mę-, 

skiej w wieku od ukończonych lat 16 do ukończonych lat 60 
· oraz płoi żeńskiej w wieku od ukończonych lat 17 do ukoń
czonych lat 50, zamieszkujące w Państwie Polskim. 

§ 12. (1) Osoby, wyznaczone do organów -obrony prze
ciwlotniczej i przeciwgazowej osiedli, pełnią obowiązki, okre
aione. w § 5 oraz § 7 pkt 2), na podstawie wezwań właściwych 
zarządów gmin. 

(2) Wezwanie powinno · być skierowane do oznaczonej 
osoby oraz podpisane przez przełożonego gminy. 

(3) Wezwania dokonywa się przez wysłanie karty powo
łania, w ktąrej, należy podać: 

· 1) podstawę prawną wezwania; ' 
2) miejsce i czas (dzień,. godzinę) stawiennictwa; 
3) cel wezwania; 
4) przypuszczalny okres czasu, na który wzywa się; 
5) pouczenie o skutkach prawnych niestawiennictwa; 

(4) Na odwrocie karty t'fiwołania należy podać treść §§ 
14 i 15, z zaznaczeniem, że jeżeli wezwany podlega zwolnieniu 
na podstawie § 14, powinien donieść o tym niezwłocznie pise
mnie lub ustnie władzy wzywającej, przedstawiając jednocześ
nie odpowiednie zaświadczenie (§ 15). 

§ 13. Nie mogą być ··'wyznaczani do organów obrony 
przeciwlotniczej i przeciwgazowej osiedli: 

1) duchowni wyznania katolickiego, którzy otrzymali 
święcenia; 

2}' zakonnicy wyznania katolickiego, którzy złożyli ślu
by zakonne; 

3) uczniowie seminariów katolickich i nowicjusze zako
nów oraz zgromadzeń katolickich; 

4) duchowni i zakonnicy innych przez Państwo uznanych 
wyznań chrześcijańskich, którzy otrzymali wyższe święcenia 

lub złożyli uroczyste. śluby zakonne; 
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5) nowicjusze klasztorów· prawosławnych; 
6) zatwierdzeni przez władzę państwową rabini i podrabini; 
7) duchowni i:Q.nych uznanych przez Państwo wyznań 

niechrześcijańskich; 

8) posłowie na Sejm i senatorowie;·· 
9) funkcjonariusze Policji Państwowej, Straży Granicznej 

oraz więziennej; 
10) pracownicy przedsiębiorstw państwowych: "~olskie 

Koleje Państwowe" i "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" oraz 
pracownicy przedsiębiorstw: ,,Polska Akcyjna Spółka Telefo
niczna" i Spółki Akcyjnej "Polskie Radio"; 

11) pracownicy polskich przedsiębiorstw regnlarnej komu
nikacji powietrznej oraz pracownicy lotnisk, otwartych do uży
tku publicznego, jak również pracownicy obsługujący urządze
nia, przeznaczone cło utrzymywania bezpieczeństwa i porządku 
żeglugi powietrznej; 

12) cudzoziemcy, z zastrzeżeniem wzajemności. 

§ 14. (1) Od obowiązków, wynikających z wyznaczenia 
do organów obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej osiedli, 
należy zwolnić: 

1) osoby, uznane za niezdol11:e do pełnienia obowiązków 
w organach obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej osiedli 
wskutek choroby bądź ułomności fizycznej lub psychicz11ej; 

2) kobiety w drugiej połowie ciąży i przez 6 tygodni po 
odbyciu porodu; 

3) matki i inne kobiety, sprawujące pieczę macierzyńską 
nad dziećmi w wieku do ukończonych lat 13; 

4) uczniów szkół (kursów) wojsko·wego przysposobienia 
specjalnego. 

(2) Od obowiązk~w, określonych w ust. (1), mogą być 

zwolnieni: 
1) funkcjonariusze państwowi i pracownicy kontraktowi, 

zatrudnieni w urzędach państwowych; · 
2) sędziowie i prokuratorzy sądów powszechnych oraz 

sędziowie sądów szczególnych; 
3) nauczyciele oraz pomocnicze siły naukowe szkół 

wyższych; 
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4) nauczyciele stali innych szkół; 
5) pracownicy państwowych prz9dsiębiorstw,. zakładów 

i instytucyj; 
6) funkcjonariusze samorządowi oraz pracownicy samo-

rząd~wych instytucyj i przedsiębiorstw; 
7) pracownicy: instytucyj ubezpieczeń społecznych; 
8) pracownicy stowarzyszeń wyższej użyteczności; 
9) pracownicy prywatnych instytucyj i przedsiębiorstw, 

pracujących na rzecz obrony Państwa; 
· 10) pracownicy budowli, mających· znaczenie publiczne, 

wyznaczeni do organów ~brony przeciwlotniczej i przeciwga
zow.ej tych budowli; 

1 11) studenci szkół akademickich oraz prywatnych szkół 

wytszych, istniejących na mocy ustawy z dnia 22 lutego 1937 r. 
o pryw~tnych szkołach wyższych (Dz. U. R. P. Nr 13, poz. 89); 

12) młodzież wszystkich szkół śred11ich oraz zakładów 
kształcenia nauczycieli. 

§ 15. Zwolnienie osób; wymienionych w § 14, prze
prowadza:· 

1) właściwy zarząd gminy: 
a) w stosunku do osób,· wymienionych w ust. (1) pkt. 1) 

- na podstawie zaświadczenia komisji poborowej lub 
organów, powołanych do przeprowadzenia specjalnych 
badań lekarskich (§ 20), 

b) w stosunku do kobiet, wymie11ionych w ust. (1) pkt 2) 
- na podstawie zaświadczenia lekarza, akuszerki, pie
lęgniarki, administracji domu lub. sołtysa, 

c) w stosunku do kobiet, wymienionych w ust. (1) pkt 3) 
- na podstawie zaświadczenia administracji domu, soł
tysa lub zapisów w rejestrze mieszkańców, 

d) w stosu11ku do uczniów, wymienionych w ust. (1) pkt 
4) - na podstawie zaświadczenia dyrekcji szkoły (ko
mendy kursu), 

e) w stosunku do studentów, wymienionych w ust. (2) pkt 
11) - na podstawie zaświadczenia władz szkolnych, 
stwierdzającego, że powołanie w ustalonym terminie 
odbije się ujemnie na toku nauki, pracach laboratoryj
nych lub semina~yjnych studenta, 
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f) w stosunku do młodzieży„ wymienionej w ust. (2) pkt 
12) - na podstawie zaświadczenia dyrekcji szkoły; 

2) właściwa powiatowa władza administracji ogól11ej: 
a) w stosunku do osób, wymienionych w ust. (2) pkt 1)-9) 

- na podstawie zaświadcze11ia ich władz przełożonych 
lub nadzorczych, stwierdzającego, że powołanie danej 
osoby w ustalonym terminie może odbić się ujemnie 
na toku urzędowania lub pracach w danym urzędzie, 
szkole, instytucji lub przedsiębiorstwie, 

b) w stosunku do pracownikó~, wymienionych w ust. (2) 
pkt 10) - na podstawie zaświadcze11ia władz przeło

żonych tych pracowników, stwierdzającego wyznaczenie 
danego pracownika do organów obro11y przeciwlotni
czej i przeciwgazowej budowli. 

§ 16. (1) Osoby, powołane celem uzupeł11ienia przy
sposobienia (§ 7 pkt 2) oraz 11a ćwiczenia, próbne pogotowia 
i alarmy (§ 5 ust. (1) pkt. 3) do miejscowości, oddalonej więcej 
niż 5 km od miejsca ich zamieszkania lub pobytu,. mają prawo 
do otrzymania wyżywienia i zakwaterowania według norm, 
ustalonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumie
niu z Ministrami Spraw Wojskowych i Skarbu. Jeżeli powoła
nie to pociągnie za sobą nadto utratę zarobków, służy powo
łanym zasiłek według norm, przyznawanych rodzinom osób, 
powołanych na ćwiczenia wojsko·we. 

(2) Osobom, określonym w ust. (1), oraz osobom, które 
będą musiały być poddane bada11iom lekarskim w miejscowo
ściach~ poza ich miejscem zamieszkania lub pobytu, odległych 
co najmniej o 5 km, służy zwrot kosztów przejazdu koleją lub 
innymi środkami komunikacyjnymi. Tryb postępowania w tym 
zakresie ustali Minister Spraw Wewnętrznych. 

§ 17. Osoby, poddane uzupełnieniu przysposobienia w 
miejscu swego zamieszka11ia, w razie utraty zarobku otrzymują 
zasiłek według norm, przewidzianych w § 16 ust. (1). 

§ 18. (1) Funkcjonariusze państwowi, pozostający w pu
. blicznoprawnym stosunku służbowym oraz pracownicy umowni, 
stale zatrudnieni w służbie państwowej, w państwowych przed-



Mr 3 Wiadomości Diecezjalne Łódzkie Str. 133 

siębiorstwach, zakładach i instytucjach, w związkach samorządo
wych, w samorządowych instytucjach i przedsiębiorstwach, 

instytucjach i przedsiębiorstwach bankowych, w instytucjach 
ubezpieczeń społecznych oraz w stowarzyszeniach wyższej 

użyteczności, zachowują prawo do uposażenia lub wynagro
dzenia, przez. czas odbywania uzupełniającego przysposobienia, 
ćwiczeń, próbnych pogotowi i alarmów. 

(2) Co funkcjonarh~szów tych i pracowników nie stosuje 
się przepisów § 17. 

§ 19. · Powołanie do wykonania obowiązków, wynikają

cych z wyznaczenia pracownika do organów obrony przeciw
lotniczej i przeciwgazowej osiedli, uważa się za równoznaczne 
z powołaniem . na przeszkolenie wojskowe w rozumieniu art. . . 

134 ust. (2) ustawy o powszechnym obowiązku wojskowym. 

§ 20. · (1). Zdolność fizyczną w wieku poborowym do peł
nienia funkcyj w organach obrony przeciwlotniczej i przeciw
gazowej osiedli określają z urzędu komisje poborowe na pod
stawie specjalnych przepisów, wydanych przez Ministra Opieki 
społecznej w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych, 
Spraw Wewnętrznych i Skarbu. 

(2) Zdolność fizyczną osób, które zgłosiły się ochotniczo, 
· mężczyzn w wieku przedpoborowym i mężczyzn, którzy wy
szli z wieku poborowego, oraz kobiet, określa się w drodze 
specjalnych badań lekarskich, w myśl przepisów, wydanych 
przez' Ministra Opieki Społecz11ej w porozumieniu z Ministrem 
Spraw Wewnętrznych. 

(3) Od orzeczeń, wydanych w myśl ust. (1). i (2), służy 
odwołanie na zasadach, które określą przepisy, wymienione 
w tych ·ustępach. 

' 

§ 21. Osoba, uznana za zdolną do wykonywania czyn-
ności w organach obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej 
osiedli na podstawie badań, przewidzia11ych w § 20, może być, 
na zarządzenie właściwej powiatowej władzy administracji 
ogólnej, ponownie poddana tym badaniom, jeżeli po pierwszym 
badaniu wskutek choroby lub kalectwa stała się przypuszczal
nie trwale niezdolną do wykonywania tych czynności. 
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§ 22. Osoba, która wskutek -·:choroby lub kalectwa nie 
może zgłosić się do wykónania obowiązków, przewidzianych 
w § 5, winna przedstawić świadectwo lekarza urzędowego; 

w razie braku lekarza urzędowego w miejscu pobytu tej osoby 
należy przedstawić świadectwo inn~go lekarza, jeżeli zaś leka
rza nie ma wcale w tej miejscowości - zaświadczenie właści

wego zarządu gminy lub sołtysa. 

§ 23. (1) Powiatowe władze administracji ogólnej mają 
obowiązek podawa11ia właściwym komendantom rejonów uzu
pełnień wykazów osób, podlegających powszechnemu obowiąz
kowi wojskowemu, a wyznaczonych do pełnienia funkcyj kie
rowniczych w organach obro11y przeciwlotniczej i pr~eciwga
zowej osiedli. 

(2) Tryb postępowania w tym zakresie ustali Minister 
Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Spraw 
Wojskowych. 

§ 24. Obowiązek zarządów gmin w dziedzinie przygo-. 
towania personelu organów obrony przeciwlotniczej i przeciw-
gazowej osiedli polega na: 

' . 
1) wyznaczaniu odpowiedniej ilości osób do tych organów; 
2) zgłaszaniu do właś.ciwych powiatowych władz admini-

stracji ogólnej personelu, wyznaczonego do tych organów; 
3) pokrywaniu kosztów: 
a) wynikających z przepisów §§ 16 i 17, 
b) związanych z zaopatrzeniem organów obrony przeci6w

lotniczej i przeciwgazowej osiedli w niezbędny sprzęt, 
środki i urządzenia, potrzebne tym organom do spra
wowania ich czynności, stos0w11ie do zarządzeń, wy
danych w myśl § 10 ust. (1) rozporządzenia Rady Mi
nistrów · z dnia 29 stycznia 1937 r. (Dz. U. R. P. Nr 
10, poz. 73), , , 

c) związanych z dostarczeniem . środków przewozowych 
do przewożenia ludzi i sprzętu organów obrony prze
ciwlotniczej i przeciwgazowej osiedli w czasie ćwiczeń, -
próbnych pogotowi i alarmów; 

4) bezpłatnym dostarczaniu odpowiedniego lokalu, po· 
trzebnego do przeprowadzania uzupełnienia przysposobienia 
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osób, wyznaczonych do organów obrony przeciwlotniczej i prze-
, 

ciwgazowej osiedli. 

§ 25. Stowarzyszenia wyższej użyteczności, powołane do 
współpracy w przygotowaniach obrony przeciwlotniczeji i prze
ciwgazowej Pa~stwa, pokrywają częściowo i w ramach swych 
budżetów oraz w wysokościach, ustalanych przez właściwych 
ministrów w rocznych planach zaopatrzenia koszty, związane 

z. zaopatrywaniem organów obrony przeciwlotniczej i przeciw
gazowej osiedli w niezbędny sprzęt, środki i urządzenia. 

R o z d z i a ł III. 

BUDOWLE MAJĄCE ZNACZENIE PUBLICZNE. 

§ 26. (1) Obowiązek.należenia do organów obrony prze-. 
ciwlotniczej i przeciwgazowej budowli, mających znaczenie pu
bliczne, ciąży na wszystkich pracownikach danych budowli 
oraz osobach, zamieszkałych na ich terenie. 

(2) Przez budowle, mające znaczenie publiczne, rozumie 
się: świątynie, szpitale, urzędy, szkoły, archiwa, muzea, teatry, 
zakłady przemysłowe, górnicze, użyteczności publicznej, ubez
pieczeń, instytucje i przedsiębiorstwa bankowe, domy handlowe 
i towarowe itp. zajmujące daną budowlę w całości lub w prze
ważającej części. 

§ 27. Do osób,. wymienionych w § 26 ust. (1), stosuje 
się odpowiednio przepisy § 14 ust. (1) i § 19. 

, § 28. Sposób wzywania osób, wyznaczonych do organów 
obrony przeciwlot11iczej i przeciwgazowej budowli, mających 

znaczenie publiczne, do uzupełnienia przysposobienia, ćwiczeń, 
próbnych pogotowi i alarmów, określają władze właściwe dla 
danych budowli (§ 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
29 stycznia 1937 r. - Dz. U. R. P. Nr 10, poz. 73) w porozu
mieniu ·Z władzami administracji ogólnej. 

§ 29. Właściciele, dzierżawcy lub sprawujący zarząd bu
dowli, mających znaczenie publiczne, są obowiązani do: 

1) wyznaczania, na podstawie zarządzeń władz właściwych 
dla danych budowli (§ . 28) oqpowiedniej ilości pracowników 
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oraz osób zamieszkałych na terenie tych budowli do organów 
obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej; 

2) zawiadamiania właściwych władz o wyznaczeniu per
sonelu do obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej budowli; 

3) wypłacania normalnych wynagrodzeń za pracę pra
cownikom, wyznaczonym do organów obrony przeciwlotniczej 
i przeciwgazowej budowli w razie powołania ich do uzupeł
nienia przysposobienia lub pełnienia funkcyj w tych organach 
w czasie ćwiczeń, próbnych . pogotowi i alarmów; 

· 4) pokrywania kosztów, związanych: 
a) ż uzupełnieniem przysposobienia osób, wyznaczonych 

do organów obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej 
budowli, 

b) z zaopatrzeniem_ organów obrony przeciwlotniczej i prze
ciwgazowej budowli w niezbędny sprzęt, środki i urzą
dzenia, 

c) z przeprowadzeniem ćwiczeń, próbnych pogotowi i alar
mów personelu organów obrony przeciwlotniczej i prze
ciwgazowej budowli; 

5) bezpłatnego dostarczania odpowiedniego lokalu do 
uzupełnienia przysposobienia osób, wyznaczonych do organów 
obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej budowli. 

R o z d z i]a ł !tIV. 

DOMY MIESZKALNE. 

§ 30. (1) Do organów obrony przeciwlotniczej i przeciw
gazowej domów mieszkalnych mo~ą być wyznaczone z urzędu 
osoby w wieku od ukończonych lat 15 do ukończonych lat 60, . 
zamieszkałe w tych domach, z wyjątkiem osób wyznaczonych 
do organów obrony przeciwlotni~zej i przeciwgazowej o~iedli 
oraz budowli, mających znaczenie publiczne. 

(2) Osoby, pracujące poza te'reµem domu, w którym za
mieszkują, są zwolnione od obowiązków, wynikających z peł
nienia funkcyj w organach obrony przeciwlotniczej i przeciw.:. 
gazowej tego domu, w godzinach pracy. 

§ 31. (1) Sposób .wzy~anja do uzupełnienia przysposo
bienia oraz czas i miejsce wykónania tego obowiązku przez 
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osoby, wyznaczone do organów obrony przeciwlotniczej i prze
ciwgazowej domów mieszkalnych, określają właściwe zarządy 

gmin na podstawie wytycznych władz administracji ogólnej. 

(2) Do ćwiczeń, próbnych pogotowi i alarmów osób wy
znaczonych do organów obrony przeciwlotniczej i przeciwga
zowej domów mieszkalnych, wzywają zarządy gmin, przy po
mocy obwieszczeń lub w inny sposób, przyjęty w da11ej miej
scowości. 

§ ·32. Do osób, wyznacz,onych do organów obrony prze
ciwlotniczej i przeciwgazowej domów mieszkalnych stosuje się 
odpowiednio przepisy § 14 ust. (1). 

§ ~3. Właściciele lub posiadacze domów mieszkalnych 
są obowiązani do pokrywania kosztów zaopatrzenia w sprzęt, 

środki i urządzenia personelu, wyznaczonego do organów 
obrony .przeciwlotniczej i przeciwgazowej tych domów oraz 
przystosowania i zabezpieczenia pomieszczeń do przechowy
wania tego sprzętu i środków. 

Rozdział V. 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE. 

§ 34. (1) Do czasu odbycia zasadniczego przysposobienia 
w szkołach (§ 7 pkt 1) przez ilość osób niezbędną do potrzeb 
organów obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej osiedli, bu
dowli, mających znaczenie publiczne, oraz domów mieszkalnych, 
zasadnicze przysposobienie w ramach przepisów, zawartych 
w § 9 ust. (1), (3) i (4) będą przeprowadzały stowarzyszenia 
i instytucje, specjalnie upoważnione do tego przez władze wy
mienione w·§ 5 rozporządzenia Rady Ministrów. z dnia 29 sty
cznia 1937 r. (Dz. U. R. P. Nr. 10, poz. 73). 

(2) Łączny czas trwania zasadniczego przysposobienia, 
przeprowadzonego w sposób, określony w ust. (1), nie· może 
przekraczać dla osób wyznaczonych do organów obrony prze
ciwlotniczej i przeciwgazowej: 

1) osiedli i budowli, mających znaczenie publiczne -_ 92 
godziny rocznie, 
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2) domów mieszkalnych - 40 godzin rocznie, - nie wli
czając dni świątecznych i czasu przejazdu powołanych. 

§ 35. Wykonanie r<?zporządzenia niniejszego porucza się 
Prezesowi Rady Mintstrów i właściwym ministrom. 

§ 36. Rozporz_ądzenie niniejsze wchodzi w życie po upły
wie 7 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezes ijady Ministrów: Sławoj Składkowski. 

IV. Dział nieurzędowy. 

Czynności Biskupie 
Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Ordynariusza. 

1. W dniu 3 lutego br. JE. Najdostojniejszy Pasterz Die
cezji był na Sesji w Seminarium Duchownym. 

2. Tegoż dnia był na adoracji pierwszopiątkowej w Se
minarium Duchownym. 

3. W dniu 4 lutego odbył Konferencję z Wice postulato
rem procesu kanonizacyjnego Służebnicy Bożej W a11dy Mal
czewskiej. 

4. W dniach 4 - 10 lutego był w sprawach diecezjal
nych w Krakowie. 

5. W dniu 18 lutego br. w Katedrze Łódzkiej odprawił 

uroczystą Mszę św. żałobną za duszę ś.p. Jego Świątobliwości 
Papieża Piusa XI. 

6. W dniu 19 lutego udzielił w Katedrze Łódzkiej Sa
kramentu Bierzmowania 321 wiernym. 

7. W dniu 22 lutego b. r., jako we Środę Popielcową, 
poświęcił popiół w Katedrze Łódzkiej, po czym był ob9cny na 
Mszy świętej. 

8. W dniu 26 lutego br. w kaplicy Seminarium Ducho
wnego udzielił 2-u alumnom tonsury, 10-u święceń ostiariatu 
i lektoratu, oraz 6-u święceń egzorcysty i akolity. 
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9. W dniu 2 b.m. przyjmował u siebie J.E. Ks. Biskupa 
Sufragana, Prześwietną Kapitułę oraz XX. Kanoników Sieciń

skiego, Schmidta, Chyłko'wskiego i Wolskiego, obchodzących 
50-o letni Jubileusz Kapłaństwa. 

10. W dniu 3 b.m. był w Seminarium Duchownym na 
pierwszopiątkowej adoracji kapłańskiej. 

AKCJA CHARYTATYWNA 
A SAMOPOMOC SPOŁECZNO-GOSPODARCZA. 

Praca charytatywna na terenie parafii spotyka się bardzo 
często z pewnym problematem, napozór prostym, ale kryją
cym w sobie pewne zawiłości, prowadzące· do dezorientacji. 
Chodzi nam tu o stosunek do różnych form samopomocy spo
łecznej, z którą się dziś już nawet nieraz i na terenie głuchej 
wsi spotkać· można, do właściwej pracy charytatywnej i Akcji 
Katolickiej. 

Zasadniczo sprawa wydaje się o tyle prostą, że wszelka 
samopomoc, to przejaw zdrowej aktywności społecznej, odcią

żający pracę charytatywną, która zaiste nie potrzebuje się oba
wiać o brak "klienteli". 

Komplikacja tej sprawy zaczyna się. w punkcie, który się 
nazywa: hierarchia obowiązków. Wiąże się z tym zagadnie
nie podziału pracy, który jest, jednym z fundamentów całej 

cywilizacji; jego rozwój jest równoznaczny z postępem. W sto
sunkach prymitywniejszych, gdy duszpasterz był nieraz jedy
nym względnie niezależnym organizatorem i naturalnym opie
kunem całego życia gospodarczo-społecznego swej parafii -
było to rzeczą naturalną ·w okresie niewoli, szczególnie w b. 
zab. pruskim - musiał on z·' konieczności być "wszystkiem 
dla· wszystkich" - albo też nawet zupełnie prawie utonąć 

w pracy gospodarczej. 
Dziś jednak parafianie naogół już sami swemu duszpa

sterzowi takich wymagań nie stawiają, rozumiejąc coraz lepiej, 
że jego pierwszym zadaniem jest praca duszpasterska, która 
stawia wymagania coraz większe, w miarę, jak rozwija się 
praca organizacyjna Akcji Katolickiej i akcja charytatywna, któ-
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ra wchodzi w skład jego urzędowo przez Sobór określonych 

obowiązków (uchwała 36). Nie mniej ważną jest rzeczą, że 

parafianie wymagają dziś od księdza coraz więcej pod wzglę
dem poziomu intelektualnego i moralnego i wobec tego ksiądz 
nie_ może się tak rozpraszać, by mu zabrakło czasu na pracę 
wewnętrzną i na pierwsze jego obowiązki. Postęp prowadzi 
do tego, że każda dziedzina wyodrębnia się jako "zamknięty 
układ", jak to socjologia nazywa, staje się światem dla siebie, 
odrębnym polem pracy, które ma swoje wymagania i swoich 
specjalistów. To samo dotyczy i Akcji Katolickiej jako orga
nizacji. Jej wchodzenie 11a tereny czysto gospodar_cze mogło
by wywołać sprzeci,vy, odciągnąć ją od właściwych zadań lub 
nawet wepchnąć w wir obcych jej celom, niebezpiecznych in-

.. 

teresów. Z takiego postawienia sprawy zdaje się wynikać nie-
chybny wniosek, że powinniśmy się wprawdzie z tego bardzo 
cieszyć, jeśli się rozwija samopomoc społeczna w formie np. 
kas bezprocentowych, spółdzielni, ogródków działkowych, kas 

' 
wyrównawczych i pogrzebowych, imprez zabawowych, loteryj 
itp. ale sami winniśmy się od tego trzymać zdała ( chyba, że 
są to jakieś własne "wenty" caritasowe itp.) Postacie tej mia
ry co ks. Prałat Bliziński, nie mówiąc już o typie duchownych 
działaczy gospodarczych jak śp. ks. Szamarzewski i śp. ks. 
Wawrzyniak winny przejść do historii i nie mogą nadal być 
wzorem idealnym. Ksiądz i organizacje religijne winny się 
zamknąć na swoim terenie pracy i nie rozpraszać na rzeczy 
dobre, ale dla zbawienia dusz nie nieodzowne i ze stanowiska 
wieczności drugorzędne. 

Czy jednak nie bµntuje się w nas coś w głębi duszy 
przeciwko takiemu wnioskowi? Czy jest to rzeczy-wiście roz
wiązanie problematu i nieodzowny· etap na drodze postępu 

w walce o królestwo Boże na ziemi? 
Niewątpliwie wymagania, jakie życie dziś ·stawia paste

rzo,vi, będą coraz większe i będą one wymagać włożenia w te 
obowiązki zasadnicze całej duszy. Trzeba jednak spojrzeć na_ 
sprawę z drugiej strony, z punktu widzenia potrzeb rechry
stianizacji życia, która stanowi przecież istotę idei Chrystusa 
Króla i cel główny całej Akcji Katolickiej. Toć cały rozkład 

kultury współczesnej~ upadek. mQralny :µqwąc~esnego człowią~ 
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ka i zrodzona z tego kwestia społeczna, przewroty rewolucyjne 
i wreszcie cała ta niejednolitość podstawy duchowej · ludzi 
współczesnych, którą określamy jako dezintegrację naszej kul
~ury, to wszystko razem ma swe przyczyny w tym, że posz
czególne dziedziny życia wyemancypowały się z pod rządów 

Prawa Bożego i ogłosiły swą autonomię. Typowym przykła

dem tej postawy jest osławiona koncepcja "homo oeconomi
cius ", "człowieka gospodarczego", który zna tylko jeden mo
tyw działania: zysk materialny. Z koncepcji tej, dziś już prze
brzmiałej, zrodziło się owo potworne, rzekomymi konieczno
ściami i prawami życia gospodarczego uzasadnione uprawnie
nie _najstraszliwszego wyzysku, który musiał zrodzić bunt już 
nie tylko przeciwko ustrojowi ale i przeciw kulturze chrześci
jańskiej i jej podstawie, samej religii. Dziś już wypalają się te 
ognie rewolucyjne i rodzi się powoli nowy ustrój. Chwi
la jest ważna, bo nawet w naszych czasach kolejdkoskopo
wych przemian formy raz skrzepnięte już nierychło dadzą się 
przebudować. "Gra" toczy się dziś o to, by formy życia tak 
zmontować, by były one zgodne z chrześcijańską koncepcją 

życia i jej duchem przeniknięte. Musimy odbudować jednolitą, 
na Prawie Chrystusowym opartą kulturę, w której wszystkie 
wartości doczesne będą podporz.ądkowane wiecznym przezna
czeniom człowieka, zbawieniu· jego duszy. 

Czy nie wystarczy tu jednak wychowa11ie chrześcijańskie, 
danie człowiekowi dzisiejszemu takich zasobów ducha r.eligij
nego, by sam ze siebie wszystkie dziedziny życia po Bożemu 
arządził? 

Ażeby sobie odpowiedzieć na to pytanie, musimy się zwró
cić do socjologii i· psychologii. 

Socjologia stwierdza, że każda dziedzina życia to jakiś 
zamknięty w sobie, żyjący własnym życiem "układ" czyli sy
stem pojęć, wartości, norm, form życia i obyczajów, w którym 
się „uczestniczy" tylko częścią swej osobowości. Koncepcja 
socjologiczna Znanieckiego tzw. "zamkniętego układu", to nie 
tylko zasada heurystyczna, lecz i odpowiednik pewnej rzeczy
wistości społecznej. Psychologia tłumaczy nam, jak to jest 
możliwe, że jeden i · ten sam człowiek uczestniczy w różnych 
ze sobą sprzecz11ych pod względem zasad f zawartości syste-
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mów. Ótóż każdy taki system społecz11y ze stanowiska psy
chologicznego stano~i pewie;n tak zw. ,,układ spoisty", czyli 
sensow~ą całość o zmiennych elementach, zrozumiałą tylko 
w jej powiązaniach. Takim „układem spoistym" jak np. system 
pojęć mora~nych, aktualizujący się w różnych o_kolicznościach 
i z różną konkretną treścią. Są to poprostu odrębne systemy 
skojarzeń, ze sobą nie powiąza11e. Jednym takim systemem 
jest życie gospodar~ze, a innym religia. Dopóki te systemy 
jako takie nie są ze sobą uzgodnione i np. w życiu gospodar
czym panuje koncepcja „człowieka ekonomicznego" kierującego 
się jedynie zys~iem, to jeęt to rzeczą zupełnie psychologicznie 
i socjologicznie z1:9ozumiałą, że ten sam człowiek w swym 

I 

„kompleksie gospodarczym" uznaje zasadę egoizmu, a w życiu 
religijnym jest gorącym i głęboko przekonanym wyz11awcą 

idei ofiary i miłości bliźniego. Dopiero na stosunkowo wyso
kim stopniu refleksji zaczyna się konfrontacja tych oder-wa11ych 
od siebie systemów i ąostrzegać się poczyna sprzeczność. Rodzi 
się· wtedy postulat konsekwencji i „integralności". Proces ten 
zaczyna się dopiero w naszych oczach dokonywać i to dosyć 
powoli, narazie na szczytach intelektualnych. Nie można się 
łudzić, że doko11a on się szybko i w masach, bo trzeba tu 
samodzielnego wysiłku myślowego, do którego człowiek dzi
siejszy mniej jest może skłonny niż ludzie dawniejsi, którzy 
żyli wprawdzie na niższym poziomie intelektualnym, ale nie 
byli tak zepsuci przez przyzwyczajenie ich do konsumpcji go
towego „towaru" ideologicznego, który można przyjąć bez 
własnej pracy myślowej. Tylko koordynacja całej naszej kul
tury od zewnątrz przez uzgodnienie wszystkich poszczególnych 
systemów - szczególnie i życia gospodarczego domeny naj
ostrzejszych antagonizmów - z Prawem Bożym - może i masy 
doprowadzić do kierowania się również w życiu gospodarczym 
zasadami chrześcijańskimi. Trzeba tu przetworzyć obowiązujące 
11ormy i obyczaje, wprowadzając idee chrześcijańskie i do życia 
gospodarczego. 

Dochodzą tu inne jeszcze momenty. Ostatnio jesteśmy 
świadkami powstawania prądu ideowego, który w tej chwili 
jest jeszcze drobnym strumyczkiem, ale mógłby się stać nie
bezpiecznym. Mamy tu na myśli neopoganizm nacjonalistyczny 
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grupy. "Zadrugi". Grupa ta zarzuca katolicyzmowi, że wycho
wał on ro laków do defetyzmu gospodarczego i zawinił przez 
to nasze herlactwo gospodarcze. Przed katolicyzmem . staje 
ob~cnie trudne zadanie "ochrzczenia" tej dotąd tak pogańskiej 
d.ziedżiny jaką jest życie gospodarcze i równocześnie pogodze
nia prężności w tej dziedzinie z postawą trascendentną, uzna
jącą prymat celów wiecznych przed doczesnymi. 

Zdaje nam się, że rozwiązanie tych zagadnień nie może 
się ·dokÓriać jedynie w płaszczyźnie propagandy nowych haseł. 
Personalizm daje niewątpliwie. formułki rozwiązania tych dy
lematów*; lecz formułki te pozostaną oderwanymi od życia . ' . 

postulatami, jeśli się ich nie potrafi zrealizować w terenie. 
O ile nie będzie się na każdym odcinku konkret11ej rzeczywis
tości tych nowych haseł w życie wcielać, wtedy pozostaną 
one oder~ańą ideą, żyjącą własnym życiem ale nie powiązaną 
z rzeczywistością, poprostu będą 0110 kompleksem abstrakcyj 
1deo1o·gicznych, a życie zacznie się urządzać i stabilizować we
dług wzorów innego rodzaju i pochodzenia. I dla tego Akcja 
Katolicka jako organizacja świeckiego apostolstwa ani też 
samo duchowieństwo jako naturalni, instytucjonalni kierownicy 
ruchu katolickiego nie mogą ogłosić desinterasseme11t w kwe
stiach 5gospodarczo-społecznych . 

. Lecz jak pogodzić te zadania wobec tych w każdym ra
z.ie -!la uboczu od zadań głównych leżących dziedzin z tym 
wzrostem wymagań w dziedzinie duszpasterstwa, które w Niem
czech już.p.rzechodzi do indywidualnej opieki nad poszczególną 
jednostką? Otóż trzeba tu dwie rzeczy zasadniczo ?dróż.nić: 
organizowanie i kierowanie bezpośrednie życiem gospodarczo
s·połecznym i pobudzającą i11icjatywę i opiekę moralną. Ani 
wciągan\ie Akcji Katolickiej w wir spraw gospodarczych ani 
typ księdza, pochłoniętego tysiącem interesów lub zgoła w nie 
uwikłanego, nie może być naszym ideałem. Tak samo jednak 
·nie możemy za ideał uznać zamk11ięcia się w zakrystii. Toć 
tego właśnie pragną wrogowie Kościoła, chcący go od życia od
ciąć. Rozwiązaniem problematu jest takie ustosunkowanie się 

*) Patrz rozprawkę autora „Personalizm i jego perspektywy". Odbit· 
ka z Verbum m, 1988 - Warszawa 1988. 
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duszpasterza do życia gospodarczo-społecznego· jego parafii, 
by nie tracić nigdy styczności z tym życiem, być w miarę 
możności i osobistych uzdolnień i kompetencyj doradcą i opie
kunem wszelkiej zdrowej inicjatywy, ale strzec się czynnego 
zaangażowania w wir interesów, co nie tylko musi odciągnąć 
od zadań właściwych, do których dziś dochodzi tak niezmier
nie ważne kształcenie elity moralno-intelektualnej, i wytworzyć 
zbyt ziemskie nastawienie, ale też łatwo narazić może na przy
krości i kompromitacje, gdy np. jakiś ~ie dostatecznie pilno
wany funkcjonariusz instytucji, której kredyt :qioralny opierał 
się na udziale księdza czy patronacie Akcji Katolickiej, okaże 
się nieuczciwy1n, co w naszych warunkach niestety nie jest _ 
wypadkiem wyjątkowym. To też aż nazbyt zrozumiałe są 

uchwały Synodu, zakazujące duchowieństwu zajmowania się 
handlem (choćby na konto instytucyj dobroczynnych), uczestni
czenia w zarządzie spółek zarobkowych, przyjmowania depozy
tów, wystawiania weksli lub ich żyrowania (uchwały 15 i 18). 
Uchwał tych nie należy jednak rozumieć jako nakazu, by spra
wy materialne pozostawić ich własnym losom. Właśnie taki 
udział bezinteresowny, opiekuńczy, połączony z wnoszeniem 
idei chrześcijańskiej i znaku Krzyża do warsztatów pracy 
i instytucyj samopomocowych daje nowe, wielkie możliwości. 
Trzeba powiedzieć, że świat dziś- na to czeka. Nie dawno w Ło
dzi w fabryce Biedermanna, znanej z radykalizmu marksow
skiego, na żądanie robotników, uchwalone większością głosów 
w hali maszyn pojawiły się Krzyże. Jest to znamię czasu, 
Trzeba te znaki zrozumieć i wykorzystać dla wielkiej ofenzywy 
chrześcijaństwa . 

. Dziś już nie może wystarczyć samo miłosierdzie katolickie. 
Musi się ono zazębiać . z dążnością do tworzenia nowych war
sztatów pracy, do -włączania ludzi zbędnych w organizm go
spodarczy, do przetwarzania mentalności polskiej w ogniu 
twórczej pracy i wychowania katolików rzeczywistych, żyjących 
pełnią życia nadprzyrodzonego, nieulegających pokusie mate
rializmu, a jednak twórczych i na polu gospodarczym - "ludzi 
ze stalowej woli". 

W następnym artykule damy rzut oka na poszczególne 
dziedziny tej samopomocy gospodarczo - społecznej w ramach 
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parafii jako koniecznego uzupełnie11ia pracy charytatywnej. 
Narazie musimy się zadowolnić stwierdzeniem, że jej pobudza
nie i przenikanie ideologią chrześcijańską jest koniecznym 
uzupełnieniem naszego miłosierdzia. 

Dr Andrzej Niesiołowski . 

. Recenzje i omówienie książek . 

. Boj o w n i cy Kap ł a n i z a s p r a wę Ko ś ci o ł a i O j
e z y z ny w Iata c h 18 61-1915. Materiały z urzędowych 
świadectw ~ładz rosyjskich, archiwów konsystorskich, zakon
nych i prywatnych. Opracował PAWEŁ KUBICKI, Biskup Su
fragan sandomierski. Część I. Tom I-Ili. Dawne Królestwo 
Polsk~e, Sandomierz 1933. Część II. rrom I-IV. Dawna Li
twa i Białoruś. Sandomierz 1936 - 1938. Część III. Tom I. 
Uzupełniająca pierwsze dwie. Sandomierz 1939. Pierwsze opra
cowania dziejów Kościoła katolickiego w zaborze rosyjskim 
nie \YYSzły z pod piór pisarzów polskich. Badaniem położe
nia Kościoła w tej części Polski w XIX wieku zajęli się cudzo
ziemcy. Wymieniając główniejszych należy za11otować naz-. 
wiska: O. Augustyna Theinera, oratoria11ina \. J. Al. Heferta 2, 

O. Lescoeur'a 3 i wreszcie · O. Andrzeja Boudou T. J. 4• Było 
nad to cały szereg autorów mniejszych prac, których szcze
gółowo wyliczył Ks. Mieczysław Żywczyński 5• 

t Die neusten Zustande der katolischen Kirche beider Ritus in Po
~en und Russland seit Katharina Il bis auf unsere Tage, Augsburg 1841. 
fego samego dzieła tłumaczenie francuskie z przedmową Karola hr. Monta
lemberta „ Vicissitudes de l'Eglise catholique de deux rites en Pologne et 
"Il Russie. Paris 1843. 

2 Russland und die katholische Kirchę in Polen. Wien 1867. 
8 L'Eglise catholique en Pologne sous le gouvernement russe depuis 

le premter partage jusqu'a nos jours 1772-1875, 2 ed. entieremeilt refondue. 
Paris 1876. 

4 La Saint Siege et la Russie. Leurs relations diplomatiques au 
XIX siecle T. I. Paris 1922, T. II. Paris 1925. Tłumaczenie polskie p. Zofii 
Skowrońskiej. Stolica święta a Rosja. Stosunki dyplomatyczne między nie
mi w XIX stuleciu. Kraków 1928-1930. 

5 Z badań i literatury o Kościele katolickim w Rosji i Królestwie 
Polskim w wieku XIX. Nova Polonia Sacra. Tom 8. Kraków 1936 str. 100 
- 1.\0; gdzie szczególnie krytycznie omówione jest dzieło O. Boudou. Ks. 
M. Żywczyński, Kościół i duchowieństwo w powstaniu styczniowym. Prze
gląd historyczny. Warsza~a 1938 str. 512-525. 
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Wymienieni autorowie, kreśląc dzieje Kościoła pod ·zabo~ 
rem rosyjskim, nie zwracali jednak szczególniejszej uwagi na 
udział duchowieństwa polskiego w walkach o Kościół i wolność 
narodu. Pozostawiali więc najpiękniejszą kartę dz.iałalności 
kapłanów polskich nie zapisaną. Nie powinno nas to zbytnio 
dziwić. Powyższe prace wyszły przecież z pod rąk cudzo
ziemców, nie wiele albo nic z polskością nie mających wspól
nego, nad to, by o tych sprawach pisać, trzeba było być w Pol
sce, tutaj kościelne archiwa przetrząsać, tutaj do państwowych 
zbiorów aktów się dostać. Dla cudzoziemców jednak to były 
i są rzeczy trudne do przeprowadzenia. 

Nad to rzecz najważniejsza, trzeba być Polakiem, by pi
sać o sprawach Kościoła Katolickiego, z polskością ściśle złą
czonych. Bo w przeciwnym. razie można dojść do tego, jak 
O. Boudou, który w końcu swego dzieła (tłum. polskie tom II 
str. 656). wypowiada swe zachwyty nad Rosja11ami ;,Rosjanin 
jest z natury swej wysoce religijny, religijnością nieokreśloną 
i małostkową. Co więcej, posiada duszę dobrą. Łagodny i wy
rozu;miały przede wszystkim, nie znosi żadnego skrępowania 
zarówno dla innych, jak i dla siebie. Jego ideałem jest zwła
szcza dobroć naiwna i litość wszechludzka, posunięta nieraz 
aż do utopii". . 

Słuszną uwagę z powodu tych słów czyni Ks. M. Zyw
czyński (Nova Polonia sacra, dz. cyt. 139) "Ładny to ukłon 
w stronę Rosji, ale rozbrajająco naiwny. Trzeba wierzyć, że 
takich łagodnych i wyrozumiałych Ro.3jan autor . widział, tru
dniej uwierzyć, że nie znoszą przymusu wobec siebie i innych 
ci, którzy podbili Polskę, Finlandię, Krym, Kaukaz i Syberię, 
którzy żyli i pod białym i pod czerwonym caratem; najtrud
niej wszakże zrozumieć to, jak beztrosko opisuje Rosjan autor, 
który w Rosji nie był". 

Nie pełny byłby obraz dziejów Kościoła katolickiego 
w b. zaborze rosyjskim, gdyby pominąć rolę duchowieństwa 
w walkach o wolność. Tym bardziej, że np. w powstaniu sty
czniowym duchowieństwo brało nie tylko udział moralny, ale 
często i czynny. Nic w tym dziwnego, Duchowieństwo ów
czes11e w Polsce było wybitnie narodo-we. Księża, walczący 
z bro11ią w ręku w powstaniu niech 11as nie dziwią. W ich 
mniemaniu, zresztą w dużej mierze słusznym, walczyli 11ie tyl
ko w obronie wolności i Ojczyzny, ale i w obronie. Wiary. 
Nie było jednak, poza kilkoma pracami i to popularnymi, dzie
ła, któreby o tych rzeczach traktowało 1• 

1 Ks. M. Żywczyński, Kościół i duchowieństwo w powstaniu stycz
niowym. Przegląd historyczny. 1938 str. 521-525. 
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W pełną całość ujmuje dopiero te rzeczy dzieło. Księdza 
Biskupa Kubickiego o bojownikach kapłanach, którego ostatnio 
ukazał się już tom ósmy. Całość składa się z „trzech części. 
Dostojny autor w swym opracowaniu oparł się na materiałach 
archiwalny.eh, z których korzysta bardzo obficie. Część pierw
sza, składająca się z 3-ch tomów, a przedstąwiająca kapłanów, 
męczonych za wolność Kościoła i Ojczyzny w b. Królestwie 
Kongresowym, opiera się na materiałach, czerpanych z 39 
archiwów. 

· · Po przedstąwieniu ogólnego stosu11ku władz rządowych 
do Kościoła kat., ·autor wylicza imiennie tych wszystkich du
chqwnyc.h, którym przysługuje miano bojowników za to, że 
byli nie tylko kapłanami, ale i gorącymi Polakami. Przed oczy
ma przesuwają się sylwetki często naprawdę bohaterów, do
tychczas zapoznanych, a teraz odkrytych i w glorii męczeństwa 
narodowego ukazanych. 

Tom pierwszy, poza ogólnym przedstawieniem stanu Koś
cioła w_ b. Królestwie Polskim, wylicza kapłanów bojowników 
z diecezji kieleckiej i kujaw.sko-kaliskiej. 

· Toin drugi mówi o kapłanach z diecezji lubelskiej i po
dlaskiej. Wreszcie tom trzeci tejże części pierwszej przedsta
wia kapłanów z diecezji sandomierskiej, sejnejskiej i archidiece
zji warszawskiej. Kreśli 11ad to autor dzieje zakonów w owym 
czasie,_ a kończy część pierwszą przejrzystymi tablicami, które 
należycie pozwalają się orientować w ogro1nnym materiale. 

Część druga, oparta na 11ie mniej bogatym materiale ar
chiwalnym, przedstawia nam dzieje Kościoła 11a dawnej Li-

. twie i Białorusi. I znowu autor podobnie, jak w pierwszej 
części, tak i tutaj w dużych czterech tomach wylicza nazwiska 
kapłanów, podaje przy każdym za co spotykała go kara ze 
strony władz zaborczych. Pomiędzy prześladowanymi ducho
wnymi znaleźli się, tak kapłani świeccy, jak i przedstawiciele 
wszystkich zakonów. Nie brakło sióstr zakonnych. 

. . . W tomie czwartym · tejże części II-ej autor przeds~awia 
zarządzenia Rosjan, mające na celu zniszczenie Kościoła, który 
uważano za ostoję polskości. A dążono do tego przy pomocy 
najrozmaitszych konfiskat majątków ko~cielnych, przez zamy
kanie kościołów, kaplic i wogóle przez stwarza11ie trudności 
w sprawowaniu · służby Bożej. Tę wartościową część drugą 
kończą dokładne tablice i skorowidze, ułatwiające korzystanie 
z owych ogromnych czterech tomów części drugiej. 

Ksiądz Biskup Kubicki nie ustaje w pracy. Wydaje już 
w obecnym roku 1939 pierwszy tom części trzeciej swego 
dzieła. Ma on, jak mówi podtytuł, uzupełniać pierwsze dwie. 
I rzeczywiście na podstawie materiału, zaczerpniętego z 22 ar-
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chiwów, Autor, uzupełniając martyrologium Kościoła katolickie
go pod panowaniem rosyjskim, omawia · szerzej działalność 
Władysława hr. Platera. 

Czytamy w przedmowie do ostatniego tomu, że zadaniem 
autora jest teraz opracowanie jak najdokładniejszych wykazów 
i i11deksów. Ma to dać tom dwunasty, a więc autor obiecuje 
jeszcze 3 tomy. Praca naprawdę przeogromna. 

·przystępując do oceny„ krytycznej dzieła, należy pamiętać 
o tym, co autor pisze w przedmowie do I-go tomu część I 
str. IX: "Niech się wszakże nikt nie spodziewa w niniejszym 
dziele znaleźć monografii pojedyńczych, choćby najbardziej 
zasłużonych kapłanów, czy biskupów. Musimy wyra_źnie nad
mienić, że celem naszym było wyszukać w źródłach ich ofiarne 
i przez rząd rosyjski ~arane czyny, spełnione dla Kościoła 
i Ojczyzny i podać je jako materiał historyczny dla historyków, 
czy monografistów"~ 

Autor więc traktował swą pracę, jako zbiór materiałów, 
o tym zresztą wyraźnie mówi w podtytule. Nie rości sobie tak 
samo pretensji do przedstawienia "dokładnego historii okresu 
1861 - 1915 naszego duchowieństwa, jego ofiarnego czynu, 
spełnionego dla Kościoła i Ojczyzny. To bowiem nie jest za
daniem· naszym, jako zbieracza materiałów. Spełni to historyk. 
(Bojownicy kapła11i. Część 111-cia t. I str. VII). 

Takie postawienie sprawy przez samego autora wyjaśnia 
najzupełniej jego zamierzenia i osiągnięcia. , 

Autorowi należy się szczera wdzięczność za podjęty trud, 
za przeoranie tych setek rękopisów,:~ rozproszonych po tylu 
archiwach nie tylko polskich, ale łotewskich, estońskich i li
tewskich. Otrzymaliśmy rzecz naprawdę monumentalną, tym 
bardziej ważną teraz, kiedy często grupki ludzi biorą mono
pol na walkę o niepodległość i wolność Ojczyzny, zapominając 
o tym, że poza nimi o tę samą sprawę walczyły jeszcze tysiące, 
które jednak nie wierzyły, i słusznie, w "genialne metody", 
walki idącej na pasku międzynarodowego marksizmu, który 
był sługą niemieckiego imperializmu. Dzieło Ks. Biskupa Ku
bickiego stwierdza, iż w szeregu tego ostatniego odłamu Pola
ków, nie tylko nie brakło kapłanów, ale byli tam licznie re
prezentowani, choćby to nie podobało się p. Wacławowi Stu
dnickiemu (Przegląd hist. '1938 str. 746-748), który na jednym 
przykładzie, tendencyjnie zaczerpniętym z pism· J. Piłsudskiego, 
(wyd-. 1937 r. t. III. str. 219-220) stara się przedstawić wrogi 
stosunek duchowieństwa do powstan~a styczniowego. Zresztą 
w takim ujmowaniu sprawy przez W. Studnickiego jak najmniej
szą rolę grają postulaty krytyki i metody historycznej, natomiast 
w przeważnej części płynie ono ze znanego naogół, a nie ma-
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jącego nic wspólnego z naukowym traktowaniem rzeczy, sto
sunku autora do Kościoła katolickiego wogóle . 

. Mimo tych tendencji Wacława Studnickiego i innych mu 
podobnych, dzieło Ks. Biskupa Kubickiego stwierdza i popiera 
autentycznymi dowodami, że kapłan polski znał Pawiak, znał 
cytadelę, znał krwawą drogę na Sybir, a umierając w kazama
tach rosyjskich, ·dawał tym dowód, że był nie tylko sługą Bo
tym1 ale i patriotą gorącym. A w zachowaniu ducha polskiego 
nie ~anif estacje socjalistyczno-żydowskie, ale kapłan katolicki 
odegrał rolę dominującą. 

Należałoby _wydać· podobną pracę o kapłanach bojowni
kach· za polskość w b. zaborze pruskim, o którym tak nazwani 
przez. siebie niepodległościowcy, zapatrzeni w czerwony sztan
dar międzynarodowego socjalizmu i żydostwa, nie pamiętali, 
zapominając, że jest on rdze11ną częścią zagrabionej Polski. 
Tam może więcej, niż gdzieindziej, uwydatniłaby się bogata 
w swe skutki dla polskości, cicha praca kapłańska w chwili, 
gdy ciężki but pruski brutalnie deptał najmniejsze p~zejawy 
życia polskiego. __ · Tam sztandar międzynarodowego socjalizmu 
nie powiewał nigdy, a jednak życie narodowe, mimo stokroć 
gorszych warunków bytowania niż w b. zaborze rosyjskim, 
kwitnęło w sercach o wiele bujniej, niż gdzieindziej. Nic w tym 
dziwnego. Polskość i miłość Ojczyzny budził tam kapłan kato
lic!ki i ci, co w Kościele widzieli prawdę i ostoję polskości. 

Bojownicy kapłani w obydwu zaborach winni być wzo
rem każdego kapłana polskiego. 

Ks. Henryk Folwarski. 

WALICKI MICHAŁ: Kolegiata w Tumie pod Ł.ę
c z y cą. Łódź 1938. Wydawnictwo Łódzkiego Komitetu Rato
wania Kolegiaty··w Tumie. Skład główny: Polskie Towarzystwo 
Historyczne Oddział w Łodzi, ul. Sienkiewicza 46. Str. 78 ~ ta
blicami i ilustracjami w tekście plus 32 tablice poza tekstem. 
,Autor podjął się napisania pracy na zaproszenie Obywatelskie
go Komitetu Ratowania Archikolegiaty w Tumie. W treściwym 
ujęciu p~stanowił zamknąć całokształt zagadnień, związanych 
zarówno z dziej~mi kolegiaty łęczyckiej, jak i artystyczną ana
lizą zabytku, będącego rzadkim pomnikiem sztuki romańskiej 
w Polsce. Pod obu względami miał już autor poprzedników, 
z których zwłaszcza K s. J. K. M ę t l e w i c z 1 i Wł. Ł us z-

1 Wiadomośćl_historyczna o archikolegiacie łęczyckiej. Pamiętnik reli· 
gijno moralny, Warszawa 1849, XVII. · 
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c z ki e w i c z 1 pozostawili obszerniejsze; bezpośrednio -odnoszą
ce się do Tumu studia. Obok tych dwóch autorów umiejętnie 
wykorzystał prof. W a li c ki w kwestii powstania kolegiaty 
studia, traktujące o początkach zakonu benedyktynów w Pol
sce i przygodne wiadomości o kanonikach regularnych. Odpo
wiednią. literaturę· znajdziemy w niniejszej pracy z nielicznymi 
brakami. Poza literaturą oparł autor swe studium i na nie wy
korżystgnych do tej · pory źródłach; sporo zwłaszcza materiału 
dały· mu świeżo odkryte bezpośrednio do kolegiaty łęczyckiej 
odnoszące się źródła w Archiwum Akt Dawnych w Warszawie 2• 

Dzięki temu 11owa monografia Tumu nie· jest tylko rewizją po
glądów dawnych autorów, lecz rezultatem nowych, głębokich 
studiów nad zabytkiem. 

Praca, poprzedzona krótką przedmową Przewodniczącego 
Komitetu Ratowania Kolegiaty· Księdza Biskupa K. Tomczaka 
oraz wstępem autora, uzasadniającym podział i stronę meto
dyczną, rozpada się na 6 rozdziałów, które obejmują wraz 
z wstępem 59 stro11;- dalej. przytoczono aneks, zawierający prze
gląd ważniejszych zabyt~ów kolegiaty· (str. 60-64), streszcze
nie po francusku, indeks osób i mieiscowof:ci, ryciny i tablice 
w tekście i 32 tablice p~za tekstem. 

W pi~rwszym rozdziale (str. 5-. 14) przedstawiono dzieje 
kolegiaty. Zgodnie z ogólnym zapatrywaniem historyków pol
skiego średniowiecza łączy· _ autor dzieje kolegiaty w Tumie 
z historią pierwszych klasztorów benedyktyńskich w Polsce. 
W Łęczycy miało być pierwsze opactwo, gdzie pod przełożeń
stwem Astryka-Anastazego osiedlili się, sprowadzeni przez św. 
Wojciecha z Awentynu, benedyktyni w r. 997. Ten związek 
z A wen tynem został przerwany za Władysława Hermana, któ
ry nadał Łęczycę arcybiskupowi gnieźnie·ńskiemu około 1087 r. 
Wówczas to klasztor został przemianowany na kolegiatę, przy 
której nasamprzód osiedlić się mieli kanonicy regularni. W kwestii 
ich pochodzenia i co do· czasu sprowadzenia ich autor nie wy
powiada wyraźnego sądu. Przychylać się zdaje jednak (str. 6) 
do opinii S e m k o w i c z a 3 sprowadzenia kanoników regular
nych reguły św. Augustyna w pierwszej połowie XII wieku za 
czasów biskupa płockiego Aleksandra. Przy rozważaniach koń-

1 Kościół kolegiacki łęczycki, dziś parafialny we wsi Tumie z XII 
wieku. Spr. Kom. Hist. Szt., I, 1897. 

2 Przy zacytowaniu dekretu reformacyjnego prymasa Łubieńskiego 
(Władysława) z roku 1761 nie podał autor wiadomości, skąd odpowiedni rę
kopis pochodzi. Trzeba się domyśleć, że także z Archiwum Akt Dawnych 
w Warszawie. 

3 Rocznik świętokrzyski dawny. Kraków 1910, 22. 
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cowych powróci autor jeszcze raz do tej kwestii, jednakże w o
kresie budowy kolegiaty (1140-1161) nie uważa jej za siedzibę 
kanoników regularnych. Nie wyraził zaś opinii, że wogóle nie 
można znaleźć czasu na ich pobyt w Łęczycy. Kiedy kolegia
ta stała się siedzibą kapituły świeckiej, o tym autor przy dzie
jach kól,egiaty nie wspomina. Przechodzi zaś do fragmenta
rycznego przedstawienia zmian poprzez wieki w samej budo
wli i jej artystycznym wyposażeniu. Na podstawie znanych 
autorowi źródeł powstał obraz zabiegów całych pokoleń o ca
łość i piękno zabytków, obraz wprawdzie niezupełny, ale do
stateczny· do podjęcia dalszej części: analizy artystycznej. 

W części tej po szczegółowy1n opisie stanu obecnego za
bytku (rozdz. li) przechodzi autor do rekonstrukcji pierwotnej, 
romańskiej kolegiaty (rozdz. III), zaznaczając na podstawie a
nalizy zabytku i wiadomości historycznych zmiany zaszłe po
przez wieki. Ze względu na trudności techniczne, jak konie
czność przeprowadzenia podkopów, odbijanie warstw tynku 
etc, pominąć musiał rozwiązanie niektórych kwestii. W każ
dym bąd.ź razie po usunięciu późniejszych, zwłaszcza gotyckich 
naleciałości, dał autor obraz pierwotnej bryły architektonicznej 
starej romańskiej kolegiaty i jej wnętrza. Odpowiednie rysunki, 
wykonane na podstawie wywodów autora przez dra Z ach w a
t o w i cz a i architekta K u ź m ę, dają przejrzyste wyobrażenie 
pierwotnej budowli romańskiej - trójnawową bazylikę bez tran
septu i o pięciu absydach: trzy w układzie treflowym na prze
dłużeniu prezbyterium, dwie markujące transept i absydę-am
forę pomiędzy dwiema kwadratowymi wieżami. Pierwotnie też 
bazylika miała cztery wieże, z których dwie nad boczny1ni 
absydami obniżono z czasem do wysokości okapu nawy. 

W rozdziale IV rozpatruje autor romańską kolegiatę w Tu
mie na tle architektury i rzeźby zachod11io-europejskiej, doszu
kując się w różnych szczegółach architektonicznych wpływów 
kolońsko-leodyjskich._ Najwięcej miejsca poświęcił autor ana
lizie. perlalu romańskiego. Tutaj w rzeźbie grupy tympanonu 
przez analogię z zabytkami sztuki romańskiej w dorzeczu Re
nu i na Węgrzech dopatruje się wpływu zbarbaryzowanego 
italianizmu. 

Osobny (V) rozdział poświęca autor relikwiarzowi skrzyn
kowemu do przechowywania relikwii Krzyża, nazwanemu 
z grecka stauroteką. Czas tego zabytku wyznacza autor na 
wiek XII, pochodzenie zaś jego z Włoch, choć z wyraźnymi 
znamionami sztuki bizantyjski~j. Donatorem przypuszczalnym 
stauroteki dla kolegiaty w Tumie według przypuszczenia autora 
byłby książe Henryk sandomierski lub Jaksa z Miechowa; 
w każdym razie ma być to pamiątka po polskich krzyżow-
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' 
cach. Według dalszych przypuszczeń autora stanowić miała 
stauroteka "podstawową" część ołtarza św. Krzyża, co stara 
się autor uzasadnić analogią stauroteki z Jaucourt (tabl. IX), 
umiesz~zonej jednak nie 11a mensi"e ołtarzowej, lecz na spe
cjalnej konsoli w sposób uwidoczniający ukryte za zasuwą re
likwie . Krzyża. Hipoteza ta nie zdaje się przemawiać do prze
konania zwłaszcza w świetle przytoczonej analogii. 

Wreszcie w ostatnim· (VI) rozdziale zastanawia się autor 
nad przyczy11ami wzni~sienia kolegiaty w Tumie i przedstawia 
jej znaczenie na tle ruchu artystycznego w Polsce XII wieku. 
W ruchliwej działalności biskupa płockiego Aleksandra, przy
bysza z Mallon, dzisiejszej Belgii, widzi autor decydujący wpływ 
na architektoniczną formę romańskiej kolegiaty w Tumie, po
krewnej dziełom wielkiego biskupa w Płocku i Czerwińsku. 
Powodem zaś według "ryzykownej" hipotezy autora wzniesie
nia kolegiaty łęczyckiej jako warowni były dążności antycen-

. tralistyczne książąt dzielnicowych. Na tle więc _politycznym 
ó·wczesnej Polski dzielnicowej przedstawiała by się kolegiata 
jako warowny kościół, dający położeniem swym i formą dogo
dne warunki wspólnej, zgodnej obrony przeciw seniorowi. Po 
tej intuicją podyktowanej hipotezie oddaje głos historykom. 
Będą go mogli zabrać na możliwie szerszej podstawie źródło
wej. Pracę kończy aneks, zawierający przegląd znaczniejszych 
zabytków dawnej kolegiaty. 

· Przechodząc do krytycznego omówienia monografii, trzeba 
podkreślić . przejrzystość planu pracy, zwięzłość opracowania 
i głęboką wnikliwość autora, zwłaszcza w partiach analizy ar
tystycznej. W części historycznej autor pisze się prawie w zu
pełności na poglądy dawnych autorów. Niewątpliwie przyszły 
historyk kolegiaty łęczyckiej nie będzie mógł bezpiecznie oprzeć 
się na sądach tutaj wypowiedzianych, jako opartych na bądź 
co bądź dziś już przestarzałej literaturze. Poza krytyką daw
nych poglądów, nie zawsze dostatecznie uzasadnionych, sięg11ąć 
trzeba po niewykorzystane do tej pory ,źródła, może i dla 
dziejów samej budowli tumskiej przynoszących przygarść no
wych wiadomości, a w sposób nieusprawiedliwiony pominiętych 
przez autora. Nie znajdujemy bowiem w dziele o kolegiacie 
w Tumie żadnych śladów poszukiwań w archiwach Konsystor
skim i Kapitulnym w Gnieźnie. Trudno wprawdzie było by 
wymagać od autora gruntownego zaznajomie11ia się z zawar
tością tych archiwów, ale chociaż tylko przejrzane wizytacje 
przysporzyły by wiadomości odnośnie zmian zaszłych w samej 
budowli i jej artystycznym wyposażeniu, skoro do tej kwestii 
tak skrzętnie wykorzystane zostało Archiwum Akt Dawnych 
w Warszawie. Przy zbieraniu materiałów do dziejów opactwa 
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kanoników regularnych w Trzemesznie podpisany miał moż ... 
ność stwierdzić, że zarówno Archiwum Konsystorskie jak Ka-
pitulne w Gnieźnie zawierają przecież sporo cen11ego materiału 
do dziejów kolegiaty łęczyckiej. W odpowied11i sposób w swoim 
czasie zostaną one wyzyskane. Nie można też, zdaje się, zapo
minać o aktach arcybiskupów gnieźnieńskich, znajdujących się, 
jako część archiwum prymaso-wskiego, w Archiwum Konsy
storskim Warszawskim. Ale pominięcie przez autora szerszych 
badań archiwalnych nie ob11iża wartości jego dzieła, w którym 
osiągnięcia pokrywają się z zamierzeniami. 

W sprawie osiedlenia się .benedyktynów w Łęczycy zostało 
pominięte studium K. P o tkań ski e go „ O założeniu i uposa
żeniu klasztoru. w Mogilnie" 1, ubocznie wprawdzie traktujące 
i o Łęczycy, ale 'w stosunku do dawnego "Opactwa na łęczy~ 

. ckim grodzie", wprowadzające pew11e korektury w poglądach. 
Wreszcie w kwestii sprowadzenia kano11ików regularnych nie 
zechciał autor zaznajomić , się z wynikami głębokich i poważ
nych studiów X. H. Lik owskiego, przedstawionymi w 1929 
roku na posiedzeniu Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk 2, które położyły kres bałamutnym poglądom, wypowie
dzianym dotychczas przygodnie w literaturze historycznej 3• 

Macierzystym klasztorem najstarszych polskich konwentów 
w Górce (na Stokach Sobótki), ·przeniesionego potym do Wro
cławia, w Trzemesznie i Czerwińsku - to klasztor kanoników 
regularnych w Arrouaise we Flandrii, utrzymujący ścisły kon
takt z klasztorami polskimi do wieku XV. Sam Aleksander, 
biskup płocki, pochodzący z Malonne z dzisiejszej Belgii, o któ
rym tak ·dużo pisze autor Tumu, miał sprowadzić kano11ików 

· regularnych reguły św. Augustyna z Flandrii do Czer,vińska. 
O konwencie zaś kanoników regularnych -w Łęczycy w krótkim 
komunikacie X. Lik o w ski e go nie ma żadnej wzn1ianki, 
dlatego, że go nigdy tam nie było. 

Dbałość o piękno zewnętrznej szaty książki jest niewątpli
wą obok autora zasługą oddziału łódzkiego P. T .. H., jak rów
nież i finansującego wydawnictwo, Komitetu Ratowania Kolegia
ty w Tumie. 

X„ Henryk Rybus. 

t Pisma pośmiertne, Kraków 1924, II, 166-208. 
2 Li ko wski H. X., Początki kanoników regularnych w Polsce. 

Spraw. Pozn. Tow. Przyj. Nauk. 1929, 30 ns. 
s Szerzej kwestia ta została przedstawiona w wykładach un1wersy" 

teckich śp. X. Lik owskiego w Warszawie. 
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KOŚCIOŁY W POLSCE. Wydawnictwo Archidiecezjalnego 
. Instytutu Akcji Katolickiej w Wilnie. 

Pod powyższym tytułem Archidiecezjalny Instytut Akcii 
Katolickiej w Wilnie przystąpił do ciekawego wydawnictwa: 
postanowił mianowicie wydać księgę pamiątkową Ko~ciołów 
w Polsce. Według zapowiedzi, księga ma zawierać historię 
poszczególnych Diecezji, pełną listę wszystkich Księży Bisku
pów, kiedykolwiek w Polsce pracujących, Biografie Ich Eksce
lencji, obecnych Księży Biskupów. Listę członków Kapituły, 
skład i charakterystykę Akcji Katolickiej, Seminarium Duchow
nego, I11stytucji Kościelnych, a wreszcie charakterystykę i opis 
poszczególnych dekanatów, kościołów wreszcie postacie XX. 
Proboszczów i Wikariuszów. 

Praca ta, oczywiście wymagać będzie czynnej współpracy 
. duchowieństwa z terenu pracy, · które, ze względu na wagę 
zagadnienia nie powinno odmawiać wydawnictwu swych i11-
formacji. 

Pracy Archidiecezjalnego I. A. K. w Wilnie przyglądamy 
się z życzliwym zainteresowaniem, wyrażamy życzenie, by 
piękne ich zamiary uwieńczone zostały pożądanym rezultatem. 
Wyrażamy jednak jednocześnie obawę, czy ze względu na 
ogrom syzyfowej. iście pracy i ze względu na olbrzymie tru
dności uda się szybko wydać „Kościoły w Polsce". - W ka
żdym razie zapał wydawców spotka się z zainteresowaniem 
katolików polskich. 

Ks. Jan Żdżar3ki. 

RELIGIA W SZKOLE. Dwumiesięcz11ik po~więcony wy
chowaniu i nauczaniu religii. Styczeń--Luty 1939. Rok I. Płock. 

Z wielką rado3cią należy powitać piękną i11icjatywę die
cezjalnego Koła XX. Prefektów w Płocku. Czasopismo poświę
cone wycho-wa11iu i nauczaniu religii; którego wydawa11ia podjęło 
się Koło,· wypełnia dotkliwą lukę. Wibitną zaletą czasopisma 
jest jego prostota, która nape·w110 uczyni je popularnym. Za
łożenia czasopisma są skromne - czytamy w słowie wstęp.~1ym 
„Od Redakcji". Nie ma ono zamiaru doko11ywać rewolucji 
w dydaktyce czy pedagogice, lecz uz11ając dotych~zasowy do
robek w obu dziedzh1ach i idąc nadal z postępem, pragnie 
dawać jaknajprostsze i praktyczne ,vskazania. Zgoinie z tym 
założeniem omawiać będzie takie zagadnienia, j.ak: orga11izacja 
nauki religii w szkołach po·w;3za~h"!lych wszystkich typów, 
program nauki religii, rozkład materiału, zasady i metody _ 
nauczania, podręczniki, pomoce .naukowe, praktyki religijne 
szkolne, lekcje praktyczne, organizacje religijne na terenie 
szkoły, recenzje książek i wydawnictw, informacje aktualne itd. 
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Pismo chce być owocem wspólnej pracy. Stąd gorący apel· 
. Komitetu Redak<~yjnego do kapłanów i świeckich o współpracę. 

Przystępna cena pre11umeraty 1 zł. 50 gr. rocznie przy
czyni się niewą_tpliwie do rozpowszechnienia czasopisma. 

F. J. 

O .. M. A. BELLONARD O. P. Odpowiedzi C hr ys tu
s a n a pyt a n i a · 1 ud zi. Wydawnictwo Apostolstwa Modli
twy, Kraków, 1938 ,r. str. 234. 

Książka powyższa należy do najbardziej . wartościowych 
dzjeł religijnych, ·których tłumaczenie w języku polskim uka
zało się w ostatnim roku. Przemawia ona do duszy twardo, 
zmusza do przemyślenia najbardz1ej istotnych· zagadnie11 _wiary 
i moralności, _przy~uwa swą bezposredni'ością i jest "jedną z tych, 

. które mogą z największą dla. .obu stro11 . korzyścią zastąpić, 
jakże często małowartościowy, gotowy materiał drukowanych 
kazań. · 

T. G. 

SKRZYNKA LITURGICZNA. 

Uprzejmie proszę o łaskawe udzielenie odpowiedzi na na
stępujące pytania: 

I.. Czy dekret S. Kongregacji Obrządków zabra11iający 
gry na organach lub fisharmonii w czasie w.· Postu i Ad
wentu odnosi się tylko do niedziel czy też do dni powszednich 
kiędy Msza św. jest odprawiana de feria? 

II. W razie odpowiedzi twierdzącej, czy dekret ten ma 
być ściśle stosowany czy też może być interpretowany dowol-
nie, z ale żnie od okolicz11ości i osób? , 

M. 

Zasady liturgicz11e dotyczące gry organów w czasie Ad
wentu i Wielkiego Postu podane zostały w Ceremoniale Bis
,kupim (Liber· l cap. XXVIII) i w licznych dekretach Ś~iętej 
·Ko!}gre·gacji. Obrzędów· (Por. zwłaszcza Nr Nr 2959, ·t; ,29~5, l; 
3183, 3333, 1, 5 i 3576, 16). W my~l tych orzeczeń, organy 
milkną .podczas oficjów niedzielnych w Adwencie i Wielkim 
Poście, wyjąwszy niedziele Gaudete i Laetare. W i11ne dni 
poza Wielkim Czwartkiem, Piątkiem ·i Sobotą, organy· mogą 
towarzyszyć ezęściom „ śpiewanym,. lub podtrzymywać śpiew.:._ 
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Ad I. W myśl wyżej przytoczonych tez samodzielna gra 
organowa, między śpiewanymi częściami, jest zakazana również 
i w ferie Wielkiego Postu, gdy oficjum jest de ea. 

Ad Il. Wspomniane orzeczenia i dekrety obowiązują 
ściśle. Przeciwne im zwyczaje nazywają dekrety na9użyciami, 
które usuwać należy. 

Ks. Jan Żdżarski. 

Lexikon · fiir 

Cena 

Theologie und Kirche 
Całkowicie ukończony) 

10 tomów o 10448 kolumnach 
27.247 słów, 172 mapy 
l.232 ryciny i 86 tablic. 

całego dzieła: w płóciennej oprawie RM. 294; dla zagranicy 
RM. 22050; w pó·łsk6rku RM. 333.20; dla zagra
nicy RM. 24990. 

· •Często już powtarzaliśmy, że 1:a encyklopedia wie
dzy kościelnej jest najlepszq ze znanych nam 
i przedstawia pierwszorzędnq pomoc dla pracy. Te
olog, filozof, kapłan, wykształcony świecki człowiek 
i wszyscy, którzy interesujq się naukami kościelny
mi będq się· niq posługiwać z wielkim pożytkiem; 
im częściej uciekamy się do niej, tym bardziej nam 
się podoba bogactwo treści, pewność informacji 
i jasność wykładu we wszystkich prawie artykułach«. 

(Ephemerides Theologlcae Lovanienses). 

Nakład Herder • Freiburg im Breisgau (Niemcy). 

Aclres Reclak-cil ł Admin.: Kuria Biskupia, Łódź, ul. J.{s. Skorupki Nr 1. 
Prenumerat a roczna 16 złotych. - Cena zeszytu 3 złote - groszy. 
... - - Cena ogłoszeń w stosunku 100 złotych za stronicę. · - - -
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