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Rok XIX. Mai 1939 r. Nr 5. 

I. Rozporządzenia Stolicy Apostolskiej. 

O pokój i zgodę między ludźllli i narodaJDi. 

Przemówienie wielkanocne Ojca św. Piusa XII. 

W dzień Zmartwychwstania Pańskiego odbyło się w ba
zylice św. Piotra w Rzymie nabożeństwó z całym przepychem 
ceremoniału papieskiego. Z górą 40 tysięcy osób wypełniło 
światynię, około 250 tysięcy zgromadziło się na placu św. Piotra. 
Przybyło wiele pielgrzymek z zagranicy, w tym z Polski, Fran
cji, Belgii, Węgier, ·Holandii, Stanów Zjednoczo11ych A. P. 

Po Ewangelii Ojciec św. z tronu swego wygłosił homilię, 
następującej treści: 

Ponieważ uroczystości wielkanocne dają Nam okazję, by 
ku najwyższej serca naszego radości pozdrow..ić was, Dostojny 
Senacie Kościoła, was wszystkich, Czcigodni Bracia w Episko- . 
pacie, was spomiędzy kleru rzymskiego dostojników i kapła
nów, wreszcie was wszystkich przedstawicieli rodzin zakonnych 
i efebie ukochany · wierny ludu - którego ta świętopiotrowa 
olbrzymia świątynia nie może ogarnąć, tak iż okazuje się już 
za ciasna - uważamy, że nie moglibyśmy stosowniej rozpocząć 
tej naszej mowy, jak przez powtórzenie owych przepięknych 
słów, którymi Boski Mistrz po zmartwychwstaniu przemówił 

do swoich uczniów: ,,Pokój wam" (Jan XX, 19). Oto życzenie 
i powitanie pokoju! 

On to bowiem, kiedy oczekiwano jego nadejścia, był za
powiadany jako "Książę Pokoju" (Iz. 9, 6); w chwili gdy się 
rodził, był witany anielskimi śpiewami: "Chwała na wysokości 
Bogu· a na ziemi pokój ludziom dobrej woli" (Luk. ·2, 14); On 
stał się Odkupicielem rodzaju ludzkiego, głosicielem pokoju 
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i dawcą, wedle. słów Apostoła 11arodów: "Ogłosił ewangelię 

pokoju" (Ef. II, 1 7). Pokój ten jednakże nie został zdobyty 
bez walki i bez przeszkód, ponieważ ·Chrystus Pan, w chwili_ 
gdy "śmierć i życie staczały tajemniczy pojedynek" (z Sekwencji 
wielkanocnej), boją.jąc aż do chwili śmierci, wywalczył go jako 
,cenę Krwi swojej l zdobytego zwycięstwa, "uspokojone przez 
krew krzyża jego czy to, co jest na ziemi, czy to, co jest 
·w niebie" (Kolo3s. 1, 20). 

Słusznie zatem· i spra-wiedli:wie ś·w. Paweł Apostoł nie 
tylko powtarza często to naz·wanie pełne pociechy "Bóg pokoju, 
.Pan pokoju" (Rom. 15, 33, 16, 20; I. Kor. 14, 33; Filip. 4, 9; 
I Tes. 5, 23; II Tes. 3, 16; ·· Żyd. 13, 20), ale jakoby powtarza
jąc głosy świętych proroków, nazywa Jezusa Chrystusa naszy1n 
pokojem: "On sam jest naszym pokojem" (Ef. 2, 14). 

To. właśnie uważamy za rzecz bardzo stosowną przypom
nieć obecnie i rozważyć, aby pod11ieść wszystkich na duchu, 
I to w chwili, gdy wszyscy tak bardzo wzd·ychają do pokoju, 
_pragną go i. tylko . o· nim mówią. "Tak wielkie bowiem jest 
błogosławieństwo pokoju, iż o niczym nie słu~ha się tak przy
jemnie, niczego nie pragnie się z większym utęsk11ieniem, 

nicz'360 wraszcie nie znajduje się z większą radością" (Św. 
Augusty11, O Królestwię Bożym, 19, 11). 

Dzisiaj atoli, więcej niż kiedykolwiek indziej, sto.3ują się 

.słowa Jeram.iasza Proroka o tych, którzy krzyczeli „Pokój, 
:pokój: a nie było pokoju" (Jerem. 6, 14; 8, 11; Ezech. 13, 10). 
W którąkolwiek bowie1n stro11ę obrącimy nasze oczy, wszędzie 
-oglądamy smutne widowisko! Zobaczyć można w wielu krajach 
zatrwożonych obywateli, jak niepewni o swoje losy giną 

z trwogi przed groźnymi zawieruchami, które zdają się zapo
wiadać je~zcze gorsze k<atastrofy. Strach i bojaźń wstępuje 

w umysły ludzkie, .jakoby już ziszczać miały się straszliwe 
kataklizmy. 

Jakże dalekie je~t . to wszystko od owego pogodnego 
· i bezpiecznego "uporządkowanego spokoju" (Św. Augustyn,_ 
·O Królestwie Bożym, }9, 13), który zawiera w sobie pokój 
prawdziwy! Bo i jakżeż można mieć pokój zupełny i prawdziwy, 
kiedy często nawet synowie tego samego kraju, zapominając 

swego wspólnego po~hodzenia i swej wspólnej ojczyzny, są 
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tak głęboko rozdzieleni przez zawzięte i nieustępliwe walki 
o partyjne interesy? Jakże ma być pokój, jeżeli tyle tysięcy 
ludzi nie· ma pracy, tej pracy uc,żciwej, która nie tylko pod-

. trzymuje życie jednostek i rodzin, lecz która stanowi równo
cześnie wypełnienie konieczne tylorakich energij, jakimi natura 
i ćwiczenie wzbogaciły i uszlachetniły godność ludzką? Któż 

nie widzi, że właśnie w ten sposób tworzą się owe olbrzymie. 
ma~y, których poniże11ie i nędza jest o tyle bardziej jątrząca, 
że drażniąco uwypukla się na tle zbytków bogaczy żyjących 
wprost rozrzutnie i wcale 11ie śpieszących uboghn z pomocą·. 
Któż nie rozumie, że w tych warunkach krocie nędzarzy stają 
się łatwym łupem ·złudnych miraży, zdradliwie zastawianych 
przez przewrotnych szerzycieli wywrotowych doktryn? 

A zresztą, jaki ma być pokój, jeżeli niestety tak często 
brak między 11arodami tego sprawiedliwego uznania wzajem
nych racyj i zgod11ego porozumienia, które jedynie może wy
prowadzić narody 11a świetlane drogi postępu cywilizacji. Tym
czasem układy uroczyście zawarte jako i dane zobowiązania 
straciły warto.3ć i pewnojć, które stanowią podstawę niezbędną 
wzajemnego zaufania, a bez których rozbrojenie moralne i ma
terialne, tak bardzo przez wszystkich pożądane, staje się z dnia 
na dzień mniej możliwym do zrealizowania. 

· Na widok tych strasznych nieszczęść gorąco wzywamy 
wszystkich, aby powrócili do Króla pokoju i Zwycięscy śmierci, 
od którego usłyszeliśmy owe pocieszające słowa: "Pokój wam". 
On nam · da pokój, jak przyobiecał, ten swój pokój, jakiego
świat nam dać nie może; pokój jedyny, który sam tylko 
może uspokoić i uciszyć wszelką trwogę i lęki dusz ludz
kich: "Pokój mój daję wam: · nie tak jak daje świat, ja da
ję wam. Niech się nie trwoży serce wasze, ani nie lęka~ 

(Jan, 14, 27). 
Ale ponieważ zewnętrzny pokój wśród ludzi musi być 

odblaskiem pokoju wewnętrznego, dlatego konieczną jest rzeczą 
starać się przede wszystkim o pokój sumień. Jeżeli go brak, 
to· trzeba go odnowić jak· najprędzej. Jeżeli pokój sumienia 
posiadamy," powinniśmy go troskliwie pielęgnować, bronić i za
chować. Oto bowiem Chrystus Pan, nie bez głębokich planów 
swej boskiej Opatrzności, w dniu dzisiejszym, gdy po raz pierw-
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szy po swym Zmartwychwstaniu ukazał się Apostołom, d~ 
swego powitania pokoju ra~zył dodać nieo~zacowany dar po
koju, czyli Sakrament Pokuty, by w sam uroczysty dzień Jego 
:zmartwychwstania wzięła początek ta zbawcza instytucja, która 
w duszach przywraca i od11awia łaskę bożą, stanowiącą tryumf 
zycia nad śmiercią, czyli nad grzechem. Do tego niewyczerpa
nego źródła przebaczenia i pokoju troskliwa matka Kościół 

wzywa usilnie wszystkich swoich .sy11ów w tym czasie wielka
:nocnym. Gdyby·wszyscy odpo-wiedzieli na to serdeczne wołanie, 
.ujrzelibyśmy powszechne odnowienie życia w Chrystusie z 11ie
wysłowioną rozko~zą tego najsłodszego pokoju, który daje 
<duszy moc panowania nad namiętnościami w doskonałej ule
gło3ci dla Boskiego Odkupiciela: "Chce dusza twoja - że 

użyjemy · tu pytania świętego Augustyna - mieć siłę pokona
nia na~iętności? Niechaj się podda Temu, który jest tam 
w górze, a pokona to, co jest przyziemne. I pokój będzie 

w nas. Czymże jest zatem ten pokój? Oto Bog rozkazuje duszy, 
a dusza ciału. Ponad to nie ma nic bardziej uporządkowanego" 
{św. Augustyn, Mowy). 

Widzicie przeto, Czcigodni Bracia i ukochani syno·wie, 
na jakim to jedynym a potężnym fundamencie opiera się. praw
·dziwy pokój: mianowicie na Bogu, którego wszyscy powinni 
uznawać, czcić i uwielbiać, a przykazań jego słuchać. Uszczu
plenie lub burzenie tego posłus-zeństwa należnego Boskiemu 
Stworzycielowi, jest równoznaczne z wywracaniem lub dosz
czętnym burzeniem pokoju zarówno jednostek i rodzin, jak 
narodów oraz całej .ludzkości. Bóg sam "będ.zie głosił pokój 
ludowi swemu i świętym swoim, i tym, którzy się nawracają 
z serca" (Ps. 84, 9). Tylko na skinienie Wszechmocnego Boga, 
najwyższego obrońcy sprawiedliwości oraz najwyższego dawcy 
pokoju", "sprawiedliwość i ·pokój pocałowały się" (Ps. 84, 11), 
·ponieważ, jak mówi prorok Izajasz: "I będzie dziełem spra
wiedliwości pokój, . a owocem sprawiedliwości cisza i bezpie
czeństwo aż na wieki" (Iz. 32, 17). 

Istotnie jak nie ma pokoju bez porządku, tak też nie 
może być porządku bez_ sprawiedliwości. Sprawiedliwość zaś 

wymaga powinnego posłuchu i poszanowania dla legalnych 
władz; sprawie~liwość każe, by ustanawiano prawa mądre dla 
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wspólnego dobra i aby wszyscy zgodnie ze swym sumieniem 
ich słuchali. Sprawiedliwość wymaga, by była uszanowana 
przez wszystkich wolność i godność ludzka i aby te wielkie 

· skarby i bogactwa, które Bóg po całym świecie rozsiał szczodrą 
.ręką, były na pożytek wszystkich jego synów równo i spra
wiedliwie podzielone. Sprawiedliwość wreszcie wymaga, aby 
zbawcze dzieło katolickiego Kościoła, który jest nieomylnym 
nauczycielem prawdy i niewyczerpanym źródłem życia dla 
dusz i największym dobroczyńcą społeczności ludzkiej, nie 
doznawało oporu i przeszkody. Jeżeli bowiem na miejsce szla
chetnego berła sprawiedliwości postawi się narzędzia gwałtu, 

nie ma się co dziwić, że nadcho4zący wiek przyniesie ze sobą 
nie upragnione blaski wschodzącego pokoju, ale skąpane 

w krwawych oparach pożogi wojenne. 
Lecz jakkolwiek sprawiedliwość ma to na celu, by stawiać 

j zachowywać zasady porządku, który ma być najważniejszym 
t najmocniejszym f undame11tem trwałego pokoju, jednak ona 
~arna nie jest w mocy usunąć przeszkody i zwady, które 
·zbyt często przeciwstawiają się · zaprowadzeniu i utrwaleniu 

; 

~zeczywistego spokoju. Dlatego to, jeżeli z zimną rygorystyczną 
sprawiedliwością nie połączy się w siostrzanym przymierzu 
miłość, łatwo oko staje się ślepe na prawa bliźniego, ucho bę-, 

·dzie głuche 11a wołanie słuszności, która gdyby jej chętnie i ro-
·zumnie dano posłuch, mogłaby życiowo wyjaśnić i łatwo usunąć 
nawet najostrzejsze i najbardziej powikłane kwestie, które bez 

' jej pomocy przeradzają się w groźne nieporozumie11ia. 

· A kiedy wspominamy ~iłość, to mamy na myśli -tę wspa-
niało1nyślną i życiodajną miłość Chrystusową, tę miłość, która 
·Go popchnęła aż do śmierci za każdego z nas: "Umiłował mnie 
~ wydał siebie samego za mnie" (Gałat. 2, 20); miłość, która 
,,przynagla nas" (2 Kor. 5, 14) i sprawia, że ci "którzy żyją, 
już nie żyją dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł 
i zmartwychwstał" (2 Kor. 5, 15); tę miłość wreszcie, która 
-~kłoniła Chrystusa, by . przyjął "postać sługi" (Filip 2, 7), aby
.śmy wszyscy stali się braćmi jego, "pierworodnego" (Rom. 8, 
29), a przez to synami tego samego Boga, panami tego samego . 
królestwa i byśmy byli powołani · do radości we wspólnej oj-

, . . , . 
,czyzn1e wiecznego szczęsc1a. 
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Jeżeli ludzie śmiertelni nareszcie- zaczerpną słodyczy tej 
miłości i w niej znajdują swoje odpocznienie, wtedy bez wąt
pie11ia cierpiącemu rodzajowi luą.zkiemu zabłyśnie światło po
koju. Spokój i. panowanie rozumu zajmie miejsce gniewów 
i zadrażnień; serdeczna współpraca zajmie miejsce nieokiełznanej 
-konkurencji, wzaj~m11e zrozumienie zastąpi dotychczasową od
razę, pogodne i szczere zaufanie wejdzie na miejsce bojaźliwej 
i drażliwej nieufności. 

W ten sposób ludzie powrócą na drogę wzajemnego po
·rozumienia, gdzie życiowe interesy wszystkich będą oceniane 
w sposób słuszny i z życzliwym uznaniem, gdzie nikt ni~ 
będzie się wzbraniał przed ofiarą dla wyższego bobra całej 
.rodziny ludzkiej, gdzie panuje niepodzielnie dobra wola i przy
kładna wierność. w ·dochowaniu danego słowa. 

Ażeby to się stało, i aby nasze najgorętsze życzenia po
myślnie się spełniły, nie możemy nie powtórzyć zarówno do 
poszczególnych obywateli, jak i do całych narodów i ich na
'czelnych władców owego gorącego wezwania· i zachęty do 
spokoju, opartego na sprawiedliwości i miłości, któreśmy zaraz 
po wstąpieniu na tron Papieski do nich wszystkich zwrócili. 
Przede wszystkim jednak ręce i oczy wznosimy do "Króla 
Królow i Pana panujących" (I Tym. 6, 15), błagalne do Niego 
zanosząc modły, które w dzisiejszą Uroczystość Wielkiejnocy 
odmawia liturgia Eucharystycznej Ofiary: "Ty, Panie Boże, 
wzywasz przez głos Twego Kościoła w tych dniach wszystkie 
Twoje dzieci, by się zbliżyły · do Stołu Eucharystycznego: , by 
się karmiły Twoini Ciałem i by się poiły Twoją Krwią. Ty 
chcesz widzieć je wszystkie złączone przy Twym Sakramencie, 
który jest najcenniejszym darem Twej miłości dla nas, i która 
nas ~zyni bra~mi ... ·. · O Panie! udziel nam ducha swej miłości, 
i przez Twą łaskawość połącz w zgodzie tych, których nasy
ciłeś Sakramentami Wielkanocnymi". Amen. 

Kazanie zakończył więc Ojciec św. apelem do jednostek, 
narodów i rządów o pokój sprawiedliwości i miłości, oraz 
-modlitwą do Boga,· ażeby" dął swym synom, zasilonym sakra
mentami. wielkanocnymi, ducha miłości i aby uczynił ich ule
głymi Jego dobroci. 
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Po Mszy św. Papież wraz ze swym orszakienf udał się 
przed ołtarz konfesji św. Piotra, gdzie dłuższy czas klęcząc 
spędził na modlitwie, ukazał się na zewnętrzny~ balkonie Ba
zyliki i udzielił zebranemu ludowi błogosławieństwa apostol
skiego "urbi et orbi". 

SANCTIS:SIMI DOMINI NOSTRI 

PIi 
DIVINA PROVIDENTIA 

PAPAE XII 
EPISTOLA 

AD EMUM P. D. ALOISIUM 
S. R. E. PRESB. CARDINALEM MAGLIONE 

A PUBLICIS ECCLESIAE NEGOTHS 

QUA PUERORUM SUPPLICATIONES INDICUNTUR 
AD POPULORUM CONCORDIAM CONCILIANDAfy.l 

PIUS P.P. XII 
DILECTE FILL NOSTER 

SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM 

Quandoquidem in guberna11da Catholica Ecclesia tam pro
pe Nobis assides, nosti profecto quam vehementer Nos exop
temus a Deoque contendamus ut, reb.us animisque iustitia 
earitateque compositis,:J. .. christiana pax i11 populis ac genti
bus omnibus, anxiis in praesens ac trepidis, tuta tandem ali
quando ac secura stabiliatur. Ad pulcherrimum enim eiusmodi 
Dei munus assequendum, vixdum. S.upremi Pontificatus apicem 
attigimus, non modo omn~s, quqt9uot in Christo habemus ubi
que terrarum filios paterno sumus adhortati animo, sed Natio11es 
etiam universas earumque moderatores; quam quidem .invita
tionem hortationemque sollemni Paschatis die iteravimus, cum · 
in Petriana Basilica, innumerabili multitudine stipati, pontificali 
ritu divina litavimug hostia, co11cordiam omnibus tranquillitatem
que a Christo Domino, mortis victore ac caelestium largitore 
numerum, implorantes. - In praesens vero, dum mensis Maius 
adventat, quo mense Christifideles peculiares preces Deiparae 
Virgini admovere assolent, vehemenfer cupimus ut, hac potissi-
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mum de causa in singulis Dioecesibus in singulisque paroeciis. 
impensissimae supplicationes adhibeantur. At eos praesertim 
ac nominatim ad sacram eiusmodi precum contentionem com
pellamus, quos ut Divinus Redemptor, ita Nos, qui eius in terri~ 
personam gerimus, teneriore animo dulcissimaque caritate com-· 
plectimur; eos scilicet qui in primo aetatis flore innocentia ni
tent, suavitate et gratia. Ad Magnae Dei Parentis aram patres. 
matresque familias filios suos,· vel tenellulos, cotidiano pioque 
more conducant; eosque, una cum viridarii sui agrorumque 
floribus u11aque cum sua· ac- puellorum prece, Beatae Virgini 
offerant. Ac quomodo poterit caelestis Mater tot supplican-· 
tium vocibus renuere, qui pacem civibus, populis ac gentibus. 
impetrent? Quomodo poterit, si cum caelorum · angelis nostri 
concinant pueruli precantes, qui veluti huius mundi angeli vo-
cari queunt? Innumeris videlicet exorata precibus Deipara Virgo
Maria eam, quae modo omnes commovet, causam in suam 
tutelam accipiet; ac Divinum Filium suum, tot tantisque scele-· 
ribus offen~um, benign~ propitians, ab eodem christianam ani-
mis requietem fraternamque populis· concordiaµi, sedatis rerum 
fluctibus, implorabit. '· Ac ipsemet Christus Dominus, qui dum 
dum in terris agebat, singulari prorsus · amoris affectu inson-, 
tern diligebat aetatem; quique apostolos a suo ipsius amplexu 
puerulos arcentes increpabat dicens: "Sinite parvulos venire 
ad me... talium est enim Regnu1n Dei";1 ipsemet, inquimus, 
Christus Dominus quasnam .poterit f acilius adn;iittere preces,. 
quam puerorum, qui candidas innocentesque manus ad eum 
ad eiusque -Matrem supplices attollant?- Quandoquidem igitur,. 
ut. Deces_sori~ Nostri immortalis memoriae L_eonis Magni verb_is 
utamar, ,,amat Christu~ infantiam,. quam primum et animo 
suscepit et corpore; amat Christus infantiam, humilitatis magi-· 
stram, innocentiae regulam, mansuetudinis formam"~; si ubique 
gentium, in urbibus, in oppidis, ac .. v~l in remotioribus viculis, 
ubicumqu~ Evangelii lux affulsit, _ ad sacras aedes per proxi-
mum mensem puerorum multitudo deprecaturaac cedet, fore spe .... 
randum confidimus ut meliora tempora, mutuis restinctis simul---

1 Mare., X, 14. 
2 Migne, P. L., 54, _258 c, · 
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tatibus ac tranquillatis rebus animisque, populorum consortioni, 
auspice Deipara Virgine, arrideant. 

Quapropter tibi, Dilecte Fili Noster, per has litteras man
damus ut, quo aptiore duxeris modo, paterna haec vota atque 
hortamenta Nostra omnibus nota reddas, ita quidem ut eadem 

.. 
- sacris Pastoribus suasoribus ac ducibus - ad effectum fe--. . 

liciter deducantrir. · 
Interea vero suavissima spe freti, atque animo iam prae

cipientes f~uctus, quos ex hac puerilium precum quasi sacra 
contentione otituros confidimus, cum tibi, Dilecte Fili Noster, 
tum iis ·Singulis universis filiolis Nostris, sane carissimis, qui 

I 

-ultro libenterque hortationi huic Nostrae respondebunt, caele-
stiuni munerum auspicem paternaeque benevolentiae Nostrae· 
testem, A postolicam Benedictionem amantissime in Domino, 
dilargimur. 

Datum Romae, a pud Sanctum Petrum, die XX mensis aprilis, 
anno MDCCCCXXXIX, Pontificatus Nostri primo. 

PIUS PP. XII 

Najwyższa Św. Kongregacja Św Oficjum. 
DEKRET 

w sprawie kompetencji w sprawach małżeńskich 
I o prawi~ Promotora Sprawiedliwości do zaskar-· 

· tania małżeństw akatolików. 

WĄTPLIWOŚCI. 

Po przedstawieniu tej Najwyższej Świętej Kongregacji 
. Świętego Oficjum następujących wątpliwości: 

I. Czy decyzja Najwyższej św. Kongregacji św. Oficjum~ 
wydana w dniu 18 stycznia 1928 roku ad I, mocą której, wy
jaśnionym zostało, iż akatolicy nie mogą spełniać roli powodów 
w sprawach małżeńskich, odnosi się jedynie do Trybunału św .. 
Rzymskiej Roty, czy także i do Trybunałów diecezjalnych; 

II. . Czy Promotor Sprawiedliwości, na mocy kan. 1971„ 
bez wyjednania władzy od św. Oficjum, może zaskarżyć mał
żeństwo, jeśli o nieważności małżeństwa doniósł małżonek· 

niekatolicki. 
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Środa, dnia 15 marca 1939 r. · 

Ich Eminencje Najprzewielebniejsi Ks. Kardynałowie, sto
jący na straży spraw wiary i moralności, po wysłuchaniu 

·Opinii Przewielebnych Księży Konsultorów, orzekli, że należy 

odpowiedzieć: 

Ad I.: Przecząco na pierwszą część za pytania. 
Twierdząco na drugą, · czyli: odnosi się również 

do Trybunałów diecezjalnych. 

Ad II.: Przecząco; chyba, że, zdaniem Ordynariusza, wy
maga tego dobro publiczne. 

I w sobotę, dnia 18 tegoż miesiąca i roku, Jego Świąto
bliwość Ojciec Święty, Papież Pius XII, na audiencji udzielonej 
.Jego Ekscelencji Asesorowi św. Oficjum, zreferowane Sobie 
postanowienie Ich Eminencji zatwierdził, potwierdził i polecił 
·ogłosić. 

Dan w Rzymie, w siedzibie św. Oficjum, dnia 22 marca 
1939 roku. 

(-) R. Pantanetti 
Notariusz Najwyż. św.- Kongregacji Św. Oficjum. 

, 
Swięta Penitencjaria Apostolska 

(Oddział do Spraw Odpustów) 

Odpusty apostolskie, 
które Ojciec Święty Papież Pius XII na audiencji udzielonej 
niżej podpisanemu Kardynałowi Wielkiemu Penitencjarzowi 
w dniu 11 marca 1939 r., łaskawie udzielił tym wiernym, któ-

. . ' 

rzy posiadają jakiś przedmiot praktyk religijnych poświęcony 

przez Ojca św. lu]? przez kapłana m~jącego konieczną władzę, 
i czyni zadość określonym warunkom. 

Odpusty. 
1. Kto przynajmniej raz na tydzień zwykł odmawiać -

koronkę do Pana Jezusa, lub jakąkolwiek koronkę do Matki 
Boskiej, lub różaniec, albo P,rzynajmniej trzecią jego część, 
albo małe oficjum do Matki Boskiej, albo _przynajmniej nie
szpory, lub nokturn z laudesami oficjum za zmarłych, albo 
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psalmy pokutne lub gradualne, albo też kto zwykł przynaj-
1nniej raz na tydzień spełnić jakąś praktykę z pośród tak 

·nazwanych "Uczynków miłosiernych", lub też być na Mszy 
świ~tej, z zachowaniem warunków spowiedzi, Komunii świętej 
i modlitwy w intencji Ojca świętego, pozyska Odpust zupełny 
w uroczystości Bożego Narodzenia, Trzech Króli, Wielkanocy, 
Wniebowstąpienia Pańskiego, Zielonych ś·wiątek, Trójcy Świętej, 
Bożego Ciała, Najś·w. Serca Jezusowego, Oczyszczenia, Zwiasto
wania, Wniebowzięcia, Narodzenia i Niepokalanego Poczęcia 

Najśw. Maryi Pa11ny; Narodzenia św. Jana Chrzciciela, obydwa 
święta św. Józefa Oblubief1ca N. M. P., Św. Apostołów Piotra 
i Pawła, Andrzeja, Jalróba, Jana, Tomasza, Filipa i Jakóba, 
Bartłomieja, Mateusza, Szymona i Judy, Macieja i Wszystkich 
Świętych. 

Jeżeli zaś kto nie przystąpi do Spowiedzi i Kon1unii św., 
ale przynajm11iej ze skruszonym sercem pomodli się w intencji 
Ojca św., w poszczególne dni wyżej wymienione pozyska czą
stkowy Odpust siedmiu lat. 

Ponadto ktokolwiek wyko11a jakąkolwiek z wyżej wymie
nionych praktyk pobożności lub miłosierdzia, kiedykolwiek to 
spełni, pozyska cząstk:owy Odpust trzyletni. 

2. Kapłani, którzy nie mając słusznej przeszkody, zwykli 
codziennie odprawiać Mszę świętą, pozyskają w święta wyżej 

wymienione Odpust zupełny, dodając spowiedź sakramentalną 
i modlitwę w intencji Ojca Świętego. 

Ilekroć zaś sami odprawiają Mszę świętą, pozyskają czą
stkowy Odpust pięcioletni. . 

3. Kto jest obowiązany do odmawiania oficjum kanoni
cznego, spełniając ten obowiązek, w wyżej wymienione dni 
pozyska Odpust zupełny, z zachowaniem również warunków 
spowiedzi, Komunii św. i modlitwy w intencji Ojca św .. 

Kto zaś spełni to przynajmniej ze skruszonym ser
cem, w poszczególnych wypadkach pozyska cząstkowy Odpust 
pięcioletni. 

4. Kto wczesnym rankiem, w południe, pod wieczór lub 
skoro będzie mógł później odn1ówi Anioł Pański, a w czasie 
wielkanocnym Regina coeli, albo, nie ~nając tych modlitw, 
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·zmówi pięciokrotnie Zdrowaś Maryjo; również kto z nastaniem 
nocy odmówi psalm De profundis, albo, nie znając go, Ojc%e 
Nasz, Zdrowaś Maryjo i Wieczny odp<Jczynek, uzyska cząstko
wy Odpust pięciuset dni. 

5. Tenże sam Odpust ten pozyska, kto w jakikolwiek 
piątek pobożnie przez chwilę rozmyślać będzie o Męce i Śmi~rci 
Pana Jezusa i trzykrotnie z pobożnością odmówi. Modlitwę 
Pańską i Pozdrowienie Anielskie .. 

6. Kto zrobi rachu11ek sumienia i szczerze żałować będzie 
·za grzechy z postanowieniem poprawy oraz pobożnie odmówi 
raz jeden Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu na pa
miątkę Pięciu_ Ran Chrystusa Pana, pozyska Odpust trzystu dni. 

7. Ktokolwiek modlić ·się będzie za konających, 9dma
wiając w ich intencji przynajmniej raz jeden Ojcze Nasz i Zdro
waś Maryjo, pozyska cząstkowy Odpust studniowy. 

8.. Kto wreszcie, znajdując się in articulo mortis, pobo
żnie duszę swą Bogu poleci, wyspowiadawszy się i przyjąwszy 
Komunię św., lub przynajmniej wzbudziwszy żal doskonały, usty 
zawezwie pobożnie Najświętszego Imie11ia Jezus, lub sercem, 
jeśli nie będzie mógł, i śmierć przyjmie cierpliwie z ręki Boga, 
jako zapłatę za grzech, pozyska Odpust zupełny. 

Uwagi: 
1. Odpowiednimi do poświęcenia przedmiotami w celu 

pozyskania Odpustów .Apostolskich są jedynie kor9nki, różańce, 
krzyże, wizerunki Ukrzyżowanego, · małe statuetki, medaliki, 
byleby nie były wykonane z cyny; ołowiu: lub pustego we
wnątrz szkła, albo z podobnego materiału, który łatwo może 
się zniszczyć lub zużyć. 

2. Wyobrażenia Świętych mają przedstawiać tylko kano
nizowanych albo zapisanych do zatwierdzonych martyrologiów. 

3. By ktoś mógł pozyskać Odpusty Apostolskie, jest rze
czą konieczną, by jakąś z rzeczy, poświęconych przez samego 
Ojca świętego lub przez kapłana upoważnionego, nosił na sobie, 
lub odpowiednio przechowywał w swym domu. 

4. Na zasadzie wyraźnego orzeczenia Ojca św., udziela
nie ninieiszych Odpustów Apostolskich, bynaimniei nie znosi 
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,Odpustów udzielonych kiedyindziej za modlitwy, ćwiczenia po
bożne, lub za wyliczone uczynki. 

Dan w Rzymie, w siedzibie św. Penitencjarii Ap., dnia 
11 marca 1939 roku. 

L. t S. 

(-) S. Luzio, Regens. 

(-) Kardynał W. Lauri 
Wielki Penitencjarz. 

·ODEZW A BISKUPÓW POLSKI DO WIERNYCH. 
\ 

Polska miłująca pokój stanęła przed koniecznością doraź-
nego uzupełnienia środków swej obrony. Wskutek załamania 
się prawa moralnego w stosunkach międzypaństwowych silna 
armia pozostała prawie jedyną rękojmią bezpieczeństwa granic, 
praw, niepodległości. Dozbrojenie wysunęło się na czoło na
szych zagadnień państwowych. 

Zarządzenie pogotowia obronności wstrząsnęło Rzecząpo
spolitą. Przeświadczenie o koniecznej ofierze ogarnęło obywa
teli. Koło zwycięskiej armii skupił się naród jak nigdy dotąd. 
Gdy w 1ninionych wiekach nawet w ciężkich potrzebach ską
piono nieraz wojsku koniecznego wyposażenia, obecnie wszy
scy śpieszą z ofiarą mienia, z groszem wdowim, z dziecięcą 
daniną, z pańskim darem, z zapisem krwi, z wojennym po
datkiem życia. Niezawodny patriotyzm przemów~ł akcentem 
bohaterstwa. W błękitach nadwiślańskich wzbił się władnie 

·Orzeł Biały, zbrojny w inoc i gromy. Ludy uwierzyły w pol
·skie mocarstwo. 

W takiej to chwili my, Wasi Biskupi, odzywamy się do 
was z dorocznej swej konferencji słowem, którego w ·donio-
· słych dniach naszego życia słusznie oczekujecie. Odezwa to 
krótka. Dyktuje nam ją obowiązek pasterski i. głębokie oby
watelskie poczucie. 

Do zadań Rzeczypospolitej w obecnej chwili dziejowej 
powinniśmy się ustosunkować z niezłomną wiarą w Opatrzność 
·Bożą, ze spokojem, którego nas Chrystus uczy słowy: "Czemu 
bojaźliwi jesteście, małej wiary?" Wierzymy, że w planach i 
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porachunkach Bożych żaden dobry :i1czynek nie przepada. Ani 
w losach człowieka, ani w dziejach ludów nieginą bez skutku 

# 

służba boża, cnota, ofiara szlachetna, uczciwa praca, dobra wola. 
Otóż w odrodzonej Polsce, mimo ludzkich błędów i grze

chów, wielbiliśmy i czciliśmy Boga i chcemy Mu coraz. wier
niej służyć. Odparliśmy bezbożniczy komunizm od granic Rze
czypospolitej i nie pozwoliliśmy, by się w polskim życiu pod 
błędnymi hasłami kultury niechrześcijańskiej zagnieździł. Wy
rastamy z bezbożnictwa, wolnomyślicielstwa, pozytywizmu. Le
czymy się starannie. z laicyzmu, materializmu, obojętności re
ligijnej. Bronimy się skutecznie przed sąsiedzkim 11eopogań

stwem, mimo, że się do nas zakradało w owczej skórze sło-
wiańskich podań i obrzędów. Coraz jawniej, coraz oficjalniej 
i coraz szerzej opieramy życie polskie na zasadach chrześci

jańskich i na bozym prawie. Duchem Chrystusowym krzepi
my się na wewnętrzny·· wzrost i powodzenie, a na zewnątrz 

nie hołdujemy zasadom gwałtu i przemocy, nie -czyhamy na 
bezbro11nych sąsiadów, wy-znajemy hasło braterskiej współpra
cy ludów, chceµiy promieniować 11aokoło siebie nie błyskawi
cami najazdu,~lecz światłami kultury chrześcijańskiej. 

Jesteśmy pewni, że tak postępując, nie sprze11rewierzamy 
się swemu powołaniu, owszem współpracujemy z Opatrznością 
i urzeczywistniamy swe posłannictwo. Ufamy, że Bóg policzy 
nam tę dobrą wolę,· ten wysiłek o Jego chwałę, ten trud o Je- · 
go królestwo, -tę troskę o dobro moralne, tę walkę ze złym. 

Nie wątpimy, że ta Opatrzność, której powierzyliśmy się przy 
zmartwychwstaniu Ojczyzny, .kiedyśmy ślubowaniem uroczy-· 
stym postanowili wznieść -Jej pomnikową świątynię w stolicy, 
·natch11ie nas myślą. czynów wielkich, bohaterskich, świętych 
i wesprze nas, skoro we własnym życiu i życiu narodów toru-

. 
jemy drogę prawdzie Bożej i prawu moralnemu. 

Z tej moralnej podbudowy naszego patriotyzmu wypływa 
powaga naszej postawy praktycznej. · W obliczu gróźb wojen
nych zachowamy spokój, rozwagę, godność. 

Jesteśmy czujni i gotowi na wszystko i dlatego nie pod
damy się panice, plotkom, prowokacjom. Zdwoimy sumienność 
i wytrwałość w powinnościach swego zawodu a zarazem bez, 
ociągania się spełnimy każdą .A służbę obywatelską. 
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Współdziałać będziemy z zapałem z władzami państwo

wymi w wykonywaniu rozporządzeń przygotowujących życie 

_ kraju na możliwości wojenne ku obronie Ojczyzny i wiary, 
dla ratowania swobód religijnych i sumienia, dla wolności du
cha i życia narodowego dozbroimy armię i wyposaży1ny ją 
w skrzydła potężne. Wiarą, entuzjazmem patriotycz11ym, szla
chetną wolą zgody podsycać będziemy znicz miłości Ojczyz11y, 
iżby rozgorzał płomieniem niebotycznym jako nasz hołd mo
dlitewny ku Bogu, jako krzyż wyrastający z serc, jako woła
nie Pols~i o pokój ludów, jako słup ognisty przed narodem, 
dla obcych zaś jako godło przyiaźni, ale zarazem w razie po
trzeby jako znak stanowczej przestrogi. 

W tym duchu pojednania, ale i nieustępliwej obro1111ości 

łączymy się całym sercem ze wspaniałymi odezwami pokoju 
i sprawiedliwo3ci Ojca św. Piusa XII. Opatrzność wyznaczyła 

Go na anioła pokoju, 11a Papieża pojednania, na apostoła zgo
dy. Polska, pragnąca być trwałym czynnikiem równowagi 
i pokoju, a .powołana do speł11ienia roli godzenia ludów, będzie 
popierała szlachetne inicjaty-wy "Pasterza Anielskiego" czynem 
i modlitwą. 

Dla uproszenia Rzeczypospolitej opieki bożej a narodom 
pokoju zarządzamy w myśl intencji Ojca ś·w. co następuje: 

1. Przez nadchodzący 1niesiąc maj 11ależy ze szczegól
niejsz1 gorliwo~cią odprawiać we wszystkich ko3ciołach za po
myślność Rzeczypospolitej ·i pokój ś·wiata 11abożeństwa majowe, 
podczas .których rozbrzmiewać będą suplikacje. Każde i1abo
żeństwo zakończy się śpiewem "Boże coś Polskę". 

2. Niech. wierni starają się pogłębić w tym okrasie życie 
religijne, przystępując czę3ciej do .Sakramentów świętych i peł
niąc uczynki· miłosierne.· · 

3. Bractwa, sodalicje i orga11izacje katolickie niech zdwoją 
·swą gorliwo~ć apostolską i niech urządzą w maju wspól11e Ko
mu11ie święte. 

4. Do was przede wszystkim, drogie dzieci polskie, zwra
~amy się z wezwaniem, byście poszły za głosem Ojca święte
go i codziennie brały udział w nabożeństwie majowym, ofia
rując swe modlitwy i dobre uczynki za pomyślno{ć Państwa . 
polskiego i o zgodę wśród narodów. 
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5. Ze szczególnym zapałem i uroczystością należy ob-· 
chodzić w bieżącym roku uroczystość Najświętszej Maryi Pan-· 
ny Królowej Korony Polskiej. 

"Łaska Pana· Na_szego Jezusa Chrystusa z wami". 
Warszawa, dnia 26 kwietnia 1939 r. 

(-) t August Kardynał Hlond, Arcybiskup Andrzej· 
Szeptycki, Arcybiskup Bolesław Twardowski, Arcy
biskup Ad~m Sapieha, Arcybiskup Romuald Jał-· 

brzykowski, Arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski,. 
Arcybiskup Stanisław Gall, Biskup Grzegorz Cho
myszyn, Biskup Jozafat Kocyłowski, Biskup Marian 
Leon Fulman, Biskup Henryk Przeździecki, Biskup 
Adolf Szel4żek, Bi8-kup Stanisław Łukomski, Biskup 
Stanisław Okoniewski, Biskup Teodor Kubina, Bis
kup Karol Radoński, Biskup Włodzimierz Jasiński,. 

Biskup Franciszek Lisowski, Biskup Stanisław Adam
ski, Biskup Franciszek Barda, Biskup Kazimierz 
Bukraba, Biskup Józef Gawlina, Biskup Jan Lorek, 
Biskup Czesław Kaczmarek, Ks. Administrator Apo
stolski Jakób Medwecki, Ks. Wikariusz Kapitulny 
Dionizy Kajetanowicz. 

Il. Rozporządzenia JE.Pasterza Diecezji 
-.---

39. 
IJDperaty. 

We wtorki, środy, piątki i soboty aż do odwołania pro-· 
szę we Mszach Św., o ile ryt na to pozwala, odmawiać impe
raty "pro pace" ze Mszy wotywnej; w poniedziałki i czwartki 
pozostaje imperata „pro Papa". 

Łódź, dnia 2. V. 1939. 

(-. ) t WŁODZIMIERZ, Biskup •. 
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40. 
Nabożeństwo dzieci o pokój. 

Do ogólnego ożywienia kultu Najświętszej Maryi Panny 
w miesiącu Maju przybyło nam życzenie Ojca św. Piusa· XII, 
w którym poleca, aby dzieci modliły się o pokój do Królowei 
Pokoju. 

Proszę, by Przew'ielebne Duchowieństwo dołożyło wszel
kich starań, by polskie dzieci brały udział we wspólnych na
bożeństwach, a we wsiach dalej od kościołów położonych, by 
wspólnie przy figurach błagało Boga za przyczyną Najświęt

szej Maryi Panny o pokój. 
Bóg dobry czystych dziecięcych dusz z pewnością wysłucha. 
Szczególnie uroczyście proszę odprawić w tej intencji na

bożeństwo majowe w ostatni dzień Maja. 

Łódź, dnifł 2. V. 1939. 
(-) t WŁODZIMIERZ, Biskup. 

41. 
Nabożeństwa czerwcowe. 

Zbliża się miesiąc czerwiec, poświęcony szczególnej czci 
Najświętszego Serca Jezusowego. Pobożność nasza w miesiącu 
tym w kornej modlitwie rozważa niezmierną miłość ku nam 
Chrystusa Pana oraz -wynagrodzić się stara te zniewagi, które 
wielkiej tej miłości grzeszny świat wyrządza. 

Wierni czciciele Serca Jezusowego w bieżącym zwłaszcza 
roku niech z większą, niż zwykle, gorliwością zwracają się z go
rącą prośbą do Serca Bożego o pokój i zgodę wśród ludów 
i o wskazanie zbłąkanemu światu bezpiecznej drogi zbawienia. 

Przewielebne Duchowieństwo proszę o nadanie nabożeń

stwom czerwcowym szczególnie uroczystego charakteru. Grun
towne nauki ·niechaj podnoszą w wiernym ludzie zrozumienie 
wielkiej miłości Zbawiciela ku nam i niech pobudzą ich do 
uczuć wdzięczności i wynagrodzenia za liczne grzechy zmate
rializowanego świata. 

Łódź, dnia 2. V. 1939 r. 
(-) t WŁODZIMIERZ, Biskup. 
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42. 
Jubileusz Czerwonego Krzyża. 

W roku bieżącym przypada 20-lecie Polskiego Czerwo
-nego Krzyża. Humanitarna ta organizacja od lat kieruje swoje 
wysiłki, by sprostać olbrzymim zadaniom, jakie są jej poru
czane przez społeczeństwo i władze państwowe. 

Proszę przeto, by Przewielebne Duchowieństwo w poro
'Zumieniu z miejscowymi komitetami w dniu 4 czerwca br. od
prawiło nabożeństwa dla tej instytucji i poparło szlachetne 
prace Polskiego Czerwonego Krzyża. 

Łódź, dnia 3. V. 193Q. 
(-) t WŁODZIMIERZ, Biskup. 

48. 
W sprawie sługi Bożej Wandy Malczewskiej. 

Jeszcze kilku Przewielebnych Księży Proboszczów nie 
odesłało do Naszej Kurii odpowiedzi na wysłaną ankietę, co 
przeciąga bez _ potrzeby sprawę rozpoczęcia procesu. 

Aktualność nas obowiązuje, a terminowe załatwianie 

spraw świadczy o sumienności spełnianych obowiązków. 
Proszę o natychmiastową odpowiedź. 
Łódź, dnia 4. V. 1939. 

(-) t WŁODZIMIERZ, Biskup. 

44. 
Dzień Krucjaty Eucharystycznej w ~odzi. 

\ 

Krucjata Eucharystyczna - urabia dusze dziecięce przez 
zbliżenie ich do Tajemnicy Eucharystii, tak, by stworzyć z nich 
młodociane zastępy gorących czcicieli Najświętszego Sakramen
tu i katolików czynu. Cel to wzniosły, święty i jakże aktu
alny. Poszczególne Koła szkolne Krucjaty Eucharystycznej 
realizują ten cel przez codzienną pracę wewnętrzną wśród 

swych członków, przez udział we wspólnych nabożeństwach 

i przez pracę organizacyjną. 
Pracy wewnętrzej należy od czasu do czasu dać wyraz 

zewnętrzny, zarówno w zakresie poszczególnych Kół Krucjaty, 
jak i w wystąpieniach zbiorowych, po Bożemu pojętych. 
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Jako termin takiej manifestacji wyznaczam dzień 4 czerw
ca. W tym dniu ze wszystkich zakątków naszej Diecezji po~ 
dążą karne szeregi młodocianych członków Krucjaty Euchary
stycznej do Łodzi, by wziąć udział we wszystkich uroczysto
ściach jakie się tu odbędą. Szeregi te będą liczne i wypełnią 
po brzegi naszą wielką katedralną świątynię. W tym roku 
,.Dzień. Krucjaty" będzie wyjątkowo bogaty i okazały ze wzglę
du na to, że w tym roku przypada 25-o letni jubileusz Krucjaty. 

Jest to dostatecznie silna pobudka, aby najbardziej opie
szałe Koła pobudzić do wzmożenia tempa prac przygotowaw
czych. Przewielebni Księża Opiekunowie Szkolnych Kół Kru
cjaty dołożą wszelkich starań, by wewnętrznie i zewnętrznie 
na Wielkie Święto dziatwę przygotować. 

Jeden duch Eucharystyczny ma w tym d_niu zapanować. 
Wyrazem tej jedności niech będą· liczne, zwarte, umun

durowane, eucharystycznym duchem przejęte szeregi rycerzy
ków i rycerek Jezusowych, które na Dzień Krucjaty ze swy
mi duchowymi kierownikami do Łodzi podążą. 

Wspólna _ Komu11ia św. tych najmłodszych miłośników 

Chrystusa Pana w Najświętszej Eucharystii ukrytego i gorąca 
modlitwa niech 11am uprosi ·wszystkie cnoty i dar pokoju dla 
umiłowanej Polski. 

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

45. 
Składka na Uniwersytet Lubelski. 

W niedzielę dnia 18 czerwca br. z zarządzenia Episko
patu Polski odbędzie się w całej Polsce zbiórka ofiar na Uni-
wersytet Lubelski. 

Sprawa ta jest niezmiernie ważną. Lubelska bowiem -
Uczelnia, jedyny Katolicki wyższy zakład naukowy od lat ca
łych prowadzi wydatną pracę w kierunku kształcenia szere
gów duchowieństwa, świeckiej inteligencji katolickiej, oraz przez 
wydawnictwa i całokształt pracy stara się propagować świato
pogląd katolicki wśród świeckich kół polskich 
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Szeroka ta działalność funduszów wymaga. Dostarczmy ich 
przeto. Podtrzymajmy i pozwólmy się rozwinąć tej i11stytueji. 

Proszę, by Przewielebni Księża Proboszczowie ułatwili 

:zbieranie składki przez czynną_ współpracę z Komitetem zbiór
kowym i Akcją Katolicką. 

ł~ódź._ dnia 4. V. 1939 r. 
(-) t WŁODZIMIERZ, Biskup. 

46. 
Dnia 12 maja, jako w rocznicę zgonu ś.p. Marszałka Jó

:zefa Piłsudskiego, odprawią się nabożeństwa żałobne w poro
zumieniu z komitetami miejscowymi. 

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

47. 
ZDliany w Diecezji-. 

Odznaczeni: 
Księża: Czesław Stańczak i Józef Zalewski zamianowani 

·zostali kanonikami honorowymi Kapituły Katedralnej Łódzkiej. 
Księża: Józef Pełczyński, Franciszek Królikowski, Artur 

Smoniewski i Dr Kazimierz Skoczylas otrzymali przywilej ro
kiety i mantoletu. 

Mianowani: 
Ks. Józef· Zimoń - czasowym administratorem -parafii 

Skoszewy. Ks. Dr Jan Szychowski - wikariuszem parafii 
-św. Anny w Łodzi. 
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III. Rozporządzenia prawno-państw. 

Pismo Okólne 
z dnia 5 kwietnia 1939 r. 

·o zwalczaniu wydawnictw pornograficznych I bruko
wych powieści kryminalnych. 

(Nr PP. 327/80/1) 

Do 
Urzędów Wojewódzkich i Komisariatu Rządu 

na m. st. Warszawę. 

Ministerst\\TO Spra-w Wewnętrznych zaobserwowało, że są 
jeszcze wydawnictwa pornograficzne, a także wydawnictwa 
zajmujące się szczegółowym opisywaniem różnych zbrodni, co 
wywołuje żywą reakcję opinii publicznej, która słusznie dopa
truje się w tej akcji wyrządzania wielkie~ szkód, szczególnie 
na odcinku wychowania młodego pokolenia. 

Jeżeli idzie o druki pornograficzne, to poza wydawni
·ctwami specjalnie temu celowi poświęconymi, a ukrywającymi 
się pod maską wydawnictw satyryczno-humorystycznych na
leży zwrócić uwagę na dalsze dwa źródła pornografii: 

a) powieści drukowane w odcinkach w różnych czasopi
.smach, szczególnie t.zw. "brukowych", 

b) ogłoszenia matrymonialne i im podobne, zamieszczane 
w niektórych czasopismach. 

Szczególnie te ogłoszenia bardzo często wykorzystywane 
są dla celów stręczycielstwa i demoralizacji. 

W wyniku prowadzonej już akcji . przez władze admini
·stracyjne, zlikwidowano szereg wydawnictw pornograficznych 
jednak nie rozsprzedane, prawdopodobnie, znaczne ilości na
kładu, rzucane są obecnie na rynek i to po cenach specjalnie 
niskich, co ułatwia nabywanie ich przez młodzież. 

O ile chodzi o szczegółowe opisywanie przebiegu zbrodni, 
sz.ezególnie uwydatnianych w czasie procesów sąd.owych, Mi
nisterstwo stwierdza, że w szeregu . miast ukazują się specjalna 
wydawnictwa zeszytowe oparte o tematy kryminalne. Jedne 
z nich pod pozorem dostarczania czytelnikowi taniej powieści, 
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szerzą propagandę przestępczości, inne przez opisywanie zbro
dni· w sposób sensacyjny, kształcą nowych adeptów w dzie-· 
dzinie przestępczości. 

W związku z powyższym Ministerstwo prosi o zaostrzenie 
nadzoru na<!_ wydawnictwami o charakterze pornograficznym 
i zajmującymi się opisami przestępstw, po przez: 

a) konsekwentne dążenie do likwidowania wydawnictw 
pornograficznych, 

b) wpływanie na prasę, by podniosła poziom powieści,. 

drukowanych w odcinkach- oraz, by nie zamieszczała ogłoszeń 
o charakterze ułatwiającym demoralizację, 

c) niedopuszczanie do kolportażu resztek nakładu zawie-
szanych wydawnictw pornograficznych, 

d) zwrócenie szczególnej uwagi na powieściowe wydaw
nictwa zeszytowe, szczególnie oparte na tematyce kryminalnej, 

e) o wpłynięcie na prasę by sprawozdania sądowe poda
wała w formie spokojnej, bez opisywania drastycznych szcze-
gół_ów z przebiegu przestępstwa. 

W walce z drukami pornograficznymi i kryminalnymi 
należy użyć wszystkich środków, jakie stoją do dyspozycji 
władz nadzorujących prasę~ 

Ministerstwo przykłada wagę do rezultatów tej akcji i prosi 
o sprawozdania z likwidacji tego rodzaju wydawnictw. 

(-) W. Żyborski 
Dyrektor Departamentu. 

Pism.o Okólne 
z dnia 12 kwiet11ia 1939 r. 

o zbiórce publicznej Polskiego Białego Krzyża 
(f\Jr AP. 2-63) 

Do 
P .. P. Wojewodów (z wyjątkiem śląskiego), Komi-
sa.rza Rządu na m. st. Warszawę i Starostów. _ 

Na prośbę Zarządu Naczelnego Polskiego Białego Krzyża 
~ Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uzupełnia ustalony w pi-
śmie okólnym z dnia Jt lutego 1938 r. Nr AP. 2-63 (Dz. Urz .. 
Min. Spraw Wewn. nr 6, poz. 24) termin "Tygodnia P. B. K." 
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··dniem 19 listopada i prosi o zarezerwowanie począwszy od 
roku bieżącego tego dnia jako terminu na stałe tego obchodu. 

Dalsza treśr powołanego pisma pozostaje bez zmian. 
(-) Godlewski 

Dyrektor Departamentu. 

Pismo Okólne 
z dnia 15 kwietnia 1939 r. 

-w sprawie wniosków o nadanie medalu Prezydenta 
Rzeczypospolitej na pamiątkę złotych 

godów małżeńskich. 
(Nr GL 80-85-3). 

Do 
P. P. Wojewodów i Komisarza Rządu na 

m. st. Warszawę 
W uzupeł11ieniu pisma okólnego z dnia 3 czerwca 1938 r. 

Nr GL. 80-85 (Dz. Urz. Min. Spraw. Wewn. Nr 17, poz. 91) 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na życzenie Kancelarii Cy
wilnej Prezydenta Rzeczypospolitej komunikuje, iż wnioski 
o nadanie medalu na pamiątkę złotych godów małżeńskich 
winny być kierowane przez osoby zainteresowane do właści
wych Urzędów Wojewódzkich, które po skrupulatnym zbadaniu 
sprawy i zaopiniowaniu przesyłać je będą be z pośredni o 
Kancelarii Cywilnej. · 

Podobny tryb załatwienia należy stosować i do innych 
podobnych spraw (trzymanie do Chrztu synów obywateli itd.), 
w których Pan Prezydent decyduje według Swego osobistego 

• uznania. 
(-) Hausner 

Dyrektor Gabinetu. 

W sprawie rekolekcyj szkolnych i zwalniania 
z religii przy licealnyID egzaIDinie dojrzałości. 
MINISTERSTWO WR i OP 
W ars z a w a, 1 marca 1939 r. 

Nr II S-855/39 J.E. X. Arcybiskup Metropolita Krakowski 
Książe Adam Stefan Sapieha 

w Krakowie 

Odpowiadając na pismo z dnia -30 stycznia 1939 r. 51/39 
Ministerstwo WR. i OP. uprzejmie zawiadamia, że punkt b, § 7 
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rozporządzenia Ministra WR. i OP. z dnia 9 XII. 1926 r. O· 

· nauce religii katolickiej (Dz. Urz. Min. WR. i OP. nr 2, poz .. 
25 z 1927 r.) rozumieć należy w ten sposób, że na nauki re
kolekcyjne, spowiedź i Komunię św. przeznacza się trzy dni .. 
Pierwsza nauka rekolekcyjna może się odbyć w godzinach po
połud11iowych normalnego dnia lekcyjnego, który w tym przy
padku powinien zakończyć się o 12-ej godz., następne dwie 
nauki (poranna i popołudniowa) w pierwszy wolny dzień od 
nauki szkolnej, czwarta nauka (poranna) i spowiedź (po po
łudniu) w drugi dzień wolny od nauki szkolnej, zaś Komunia 
św. w trzeci dzień wolny od nauki szkolnej. 

Równocześnie Ministerstwo WR. i OP. wyjaśnia, że zwol-· 
nienie od egzaminu z religii przy z!fawaniu licealnego egza
minu dojrzałości uczniów - dokonywa komisja egzaminacyjna 
na wniosek egzaminatora. Wobec tego, że o zwolnieniu od 
egzaminu decyduje komisja egzaminacyjna, Ministerstwo nie 
uważa za stosowne ograniczać pewnymi warunkami uprawnień. 
~gzaminatora do wystąpienia z wnioskiem o zwolnienie od 
egzaminu - tym więcej, że uprawnienie to przyznają egzami
natorowi przepisy § lO regulami11u dojrzałości w liceum ogól-
nokszałcącym (Dz. Urz. Ministerstwa WR. i OP. nr 8 poz. 227 
z 1938 r.). 

KURAT.ORIUM 
Okręgu Szkolnego Warszawskiego 
W ars z a w a, dnia 21 maja 1987 roku 

. Nr 1-12192/37 

Podsekretarz Stanu 
m. p. 

Jerzy Ferek-Błeszyński •. 

W związku z zapytaniami niektórych Inspektoratów Szkol
nych Kuratorium zawiadamia, że Ministerstwo Wyznań Reli-
gijnych i Oświecenia Publicznego pismem z dnia 24. IV. 1937 
r. nr II. P-1861/37 wyjaśniło, iż zwolnienie dziecka od obo-: 
wiązku nauki religii tego wyznania, do którego ono prawnie 
przynależy, nie jest dopuszczalne. Natomiast zmiana nauki 
religii nastąpić by mogła w razie zmiany wyznania przez dziec-· 
ko i uzyskanie przez nie nowej prawnej przynależności wy.,,. 
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znaniowej. W sprawie tej obowiązują przepisy prawne, od-· 
mienne dla poszczególnych b. zaborów. 

Naczelnik Wydziału 
.(-) Cz. Statkiewicz .. 

Jeżeli chodzi o dzieci zrodzone z małżeństw mieszanych,, 
zawartych w kościele katolickim, sprawa nie napotyka na 
trudności z uwagi na to, że zanim takie małżeństwo zostało 

zawarte, strona niekatolicka zobowiązała się specjalną dekla
racją do katolickiego wychowania wszystkich dzieci, jakie z te
go małżeństwa zrodzone zostaną. (przypisek referenta Kurii 
do spraw szkolnych). 

(-) Ks. Fr. Jeliński. 

IV. Dział nieurzędowy. 

Czynności Pasterskie 
Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Ordynariusza. 

1. W dniu 3 kwietnia b.r. J.E. Najdostojniejszy Pasterz 
był w Urzędzie Wojewódzkim na zebraniu Komit~tu Pożyczki 

. Obrony Przeciwlotniczej, na którym przemawiał. 

2. W dniu 5 lkwietnia był w Katedrze na Ciemnej 
Jutrzni. 

3. W dniu 6 kwietnia, jako w Wielki Czwartek odpra
wił · w Katedrze Łódzkiej Mszę św., dokonał konsekracji Olejów 
św., prowadził procesję, u1nył nogi 13-u starcom; po Mszy św .. 
przyjął u siebie Kapitułę Katedralną i Kapłanów posługujących 
przy ceremoniach. 

4. W dniu 8 kwietnia wygłosił w Katedrze kazanie 11a 

uroczystej Rezurekcji. 
5. W dniu 9 kwietnia, jako w uroczystość Wielkanocy, 

odprawił w Katedrze Sumę Pontyfikalną, po której udzielił 

Błogosławieństwa Apostolskiego. 
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6. W dniu 12 kwietnia odbył sesję Księży Dziekanów, 
której przewodniczył i podczas której wygłosił konferencję du
·Chowną. Po zebraniu przyjął u siebie Księży Dziekanów. 

7. W dniu 14 kwietnia był w Szczawinie, gdzie wy
:głosił przemówienie do alumnów, sposobiących się do przyję
·Cia święceń subdiakonatu. 

8. W dniu 16 kwietnia udzielił w Katedrze Łódzkiej 

święceń subdiakonatu 10-u alumnom Seminarium Duchownego, 
oraz święceń mniejszych· egzorcysty i akolity dwu alumnom 
ze Zgromadze11ia XX. Salezjanów. 

9. Tegoż dnia był na Zjeździe Chórów Kościelnych 

Diecezji Łódzkiej, na którym przema·wiał i wręczył Komitetowi 
nagrody dla najlepszych chórów. 

10. W dniach 17-22. kwietnia był w Szczawinie. 

11. W dniu 23 kwietnia odprawił w Katedrze Łódzkiej 
Mszę św. dla Wojennej Straży Kolejowej. 

12. Tegoż dnia był na obradach Zjazdu Delegowanych 
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej. 

13. Tegoż dnia poświęcił Bursę dla Młodzieży Rzemieśl-
• • n1cze1. 

14. W dniach 25-27 kwietnia był w Warszawie na Kon
ferencji Episkopatu. 

15. W dniu 28 kwi9tnia dokonał w swojej kaplicy insty
tucji kanonicznej księdza Kan. Czesława Stańczaka, mianowa
nego kanonikiem honorowym Kapituły Łódzkiej. 

16. W dniu 30 kwietnia odprawił nabożeństwo z wysta
wieniem w kościele XX. Salezjanów w związku z beatyfikacją 
bł. Marii Dominiki Mazzarello, założycielki SS. Wspomożenia 
Wiernych, przy czym przemawiał. Po 11abożeństwie brał udział 
w akademii. 

1 7. W dniu 1 b.m.· wygłosił przez Radio przemówie&i0 
zachęcające do subskrybo·wania Pożyczki Lotniczej. 

18. W dniu 2 b.m. poświęcał 14 samolotów na lotnisku 
w Lublinku, stanowiące własność Szkoły Lotniczej, przy czym 
przemawiał. 
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19. W dniu 3 Maja br., jako w Święto Narodowe, odpra
wił w Katedrze. uroczyste nabożeństwo. 

20. W dniu 5 b·. m. był na· zakończeniu roku w Kato
lickim Uniwersytecie Robotniczym, roztlawał świadectwa i 
przemawiał. 

21. W dniu 7 b.m. odprawił w Katedrze Łódzkiei nabo
żeństwo dla Zjazdu Delegowanych Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży Żeńskiej, oraz był na obradach Zjazdu. 

22 .. W dniu 11 b.m. przewodniczył zebraniu "Caritas'u "'. 
23. W dniu 12 b.m. odprawił Mszę św. za duszę śp. Mar

szałka Józefa Piłsudskiego, jako w rocznicę zgo11u. 

24. Tegoż dnia był na wręczeniu przez dziatwę szkolną 
miasta Łodzi samolotu dla Armii, przy czym przemawiał. 

NACZELNY INSTYTUT Poznań, dn. 4 lutego 1939 r. 
AK C J I KATOLICKIEJ Aleje Marcinkowskiego 22 

w Polsce 
Telefon 59-28, P.K.O. 218.787 

Ekscelencjo! 
Najdostojniejszy Księże Biskupie! 

W załączniku pozwalamy sobie przesłać Waszej Eksce
lencji egzemplarz wykładu J. E. Ks. Biskupa Adamskie
.go wygłoszonego w czasie IV Studium Katolickiego w Kato
wicach a z powodu trudności technicznych dopiero obecnie 
wydanego p. t. ,,Szkoła wedle nauki Kościoła i Synodu". 

Referat ten wywarł na ·uczestników Studium ogromne wra
żenie, dlatego że stawia kwestię stosunków szkolnych w Polsce 
jas110 i nie dwuznacznie pod każdym względem a zarazem poda
je w ostatnich rozdziałach myśli praktyczne do realizacji katoljc-· 
kiego szkolnictwa w .Polsce. Z tych powodów uważaliśmy, że 
wartoby wykład w formie mniejszej broszurki zapropagować 
jak najszerzej w całym kraj11 w szczególności zaś wśród osób 
należących do kół pedagogicznych lub też mających jakikol
wiek wpływ na stosunki szkolne. Drukarnia Katolicka w Ka
towicach, która drukowała także inne wykłady IV Studium w 
porozumieniu z nami wydała właśnie niniejszy wykład po ce
nie 15 groszy za egzemplarz, by umożliwić jak · najszerszą pro-
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pagandę. Gdyby Wasza Ekscelencja_ po przeczytaniu niniejszej 
-broszurki zechciał osobiście lub przez Swój Diecezjalny Insty
tut rozesłać osobom swej diecezji którym by się przydała, · 
Drukarnia Katolicka w Katowicach ul. M. Piłsudskiego 58 go
towa jest przesłać każdą żądaną ilość po cenie 15 groszy za 
egzemplarz. Tam też należy kierować ewentualne zamówienia. 

Prosimy też O' łaskawe polecenie broszurki w u~zędowym 
organie diecezjalnym. 

Łączymy wyrazy należnej czci. 
NACZELNY INSTYTUT AKCJI 
KATOLICKIEJ W POZNANIU 

(-) Ks. ~arlewski 
Dyrektor. 

PrograJD Dnia Krucjaty Eucharystycznej 
dnia 4 czerwca 1939 roku: 

Godzina 8.15 
" 8.30 

" 
" 

9-ta 
9.45 

„ 10.30 
" 10.45 

Zbiór~a prz·ed katedrą. 
Generalna Komunia święta dzieci. 
Msza święta. 
Wymarsz dzieci na śniadanie. (Dziewczynki do 
ogrodu S.S. Urszulanek, chłopcy do Seminarium 
Duchownego). 
Formowanie pochodu przy ul. Czerwonej. 
Defilada dzieci przed J. E. Ks. Biskupem Ordy-

. 
nar1uszem. 

" 10.45-12 Pochód do kościoła Matki Boskiej Zwycięskiej. 
" 12-ta Przemówienie Diecezjalnego :pyrektora K~ucjaty 

Eucharystycznej i Nabożeństwo u szczytu ko
ścioła Matki Boskiej Zwycięskiej. 

" 17-ta Akademia w ogrodzie SS. Urszulanek S. J. K. 
Dyrektor Diecezjalny 

Krucjaty Eucharystycznej 
(-) Ks. Fr. Jeliński. 

Do czcicieli św. Franciszka. 
My Bracia i Siostry 3-o Zakonu św. Franciszka, należący 

do Zgromadzenia w Siedlcach, mając błogosławieństwo naszych 
Arcypasterzy, w trosce o dusze naszych synów i mężów, po-
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wołanych do obrony kraju, rzucamy zew: "fundujmy samo
·Chód kaplicę dla llrmii". . 

y./' szak tam gdzie zdrowy duch, tam siła i potęga. 
Hasło Bóg i Ojczyzna wzmocniło słabe ·ramię i nieliczne 

·szeregi naszego rycerstwa pod Grunwaldem. 
Garstka naszej mtodzieży, pod przewodem brata naszego 

tercjarza ś.p. Ks. Skorupki, wydatnie przyczyniła się do od
parcia bolszewickiej nawały z pod Warszawy. 

Przyczyńmy się i my naszą ofiarą, by obrońcy Ojczyzny, 
na duszy wzmocnieni, pełni zapału, mężnie i zwycięsko speł
niali swój obowiązek. , 

Skromną naszą of i arą kilku złotych potrafimy ufundować 
nie jedną kaplicę-samochód. W jedności siła. 

Wzorem naszego Patryarchy św. Franciszka, śpieszmy 

bronić Ojczyznę naszą, ducha polskiego mężczyzny uczyńmy 

niezwyciężoną twierdzą. Do czynu Bracia i Siostry. · Ziarnko 
-do ziarnka i zbierze się miarka. 

Czas nagli ....- nim się komitet t1konstytt1uje, - przesyłaj

cie pieniądze na ręce naszego Wizytatora P. O. Viatora a Mo
jówka. Lublin. Klasztor Ojców Kapucynów. 

Dyrektor (-) Ks. Kanonik Kobyliński 
Urat Starszy (-) J. Jar miński 
Siostra Starsza (-) J. Jasińska 
Sekretarz (-) E. Pieczak 

Katolicka Szkoła Pielęgniarska w Poznaniu. 
Pod protektorate1n JEm. Ks. Prymasa istnieje w Pozna

niu dwu i pół - letnia Katolicka Szkoła Pielęgniarstwa. Ma· 
-ona za zadanie szkolenie pielęgniarek ze szczególnym uwzglę
·dnieniem etyki katolickiej. 

Do Katolickiej Szkoły Pielęgniarstwa przyjmuje się kan
·dydatki w wieku od 18 - 30 lat, wyznania rzymsko-kato
lickiego, z 11kończonym gimnazjum 11owego typu, seminarium 
·ochroniarskim, wzgl. inną szkołą zawodową uznaną za rów
norzędną. 

Nanka rozpocznie się z dniem 1 września br. 
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Bliższych informacyj udziela sekretariat Szkoły w Pozna-
niu przy ul. Chełmońskiego 22 I ptr. 

* * * 
W związku· z .przyłoezonym powyższej pismem KSP. w 

Poznaniu polecam uwadze Przew. · Duchowieństwa ten Instytut 
i zajęcie się. tym, gdy· będą odpowiednie kandydatki by studia . ' 

w nim odbywane ukończyły. 
Do naszej samarytańskiej pracy w "Caritasie" wykwali

fikowane osoby w tym zawodzie niezmiernie się przydadzą, a 
społeczeństwu n~szemu wielkie przysługi okazać mogą. 

Opłata miesięclna za naukę i internat wynosi przez całe 
12 miesięcy w roku - "80 zł. 

Łódź„ dnia 20. IV. 1939. 
(-) t WŁODZIMIERZ, Biskup. 

„Dzień Uniwersytecki" Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego 

W okresie powszechnego poruszenia umysłów i serc, za-
niepokojonych złowieszczymi wróżbami wojny, skupiamy się· 

wszyscy w gotowości wielkich ofiar ku obronie Ojczyzny. 
W kornych modlitwach klękamy przed obrazami Królowej Ko-· 
rony Polski i Królowej pokoju, prosząc o pośrednictwo u Pa-· 
na nieba i ziemi, by wojnę odwrócił i pokój ludom chrześci-
.iańskim dać raczył. 

W skutek załamania się prawa moralnego w stosunkach ., 
międzypaństwowych - piszą Księża Biskupi - silna armia 
pozostała prawie jedyną rękojmią bezpieczeństwa granic, praw, 
niepodległości. Gdyby zaszła potrzeba, pójdżiemy ~szyscy pod 
rozkazy naszych· wodzów i odpędzi.my wroga od wrót Ojczy-
zny. Wszelka wojna jednak jest nieszczęściem, a źródłem jej 
złamane prawa moralne. Pożądany pokój tam tylko ma trwałe 
oparcie, gdzie prawa moralne spoczęły jalro fundament życia 

osobistego i zbiorowego. Pokój jest dziełem sprawiedliwości 

i miłości, podstawowych cnót ducha chrześcijańskiego. Duchem 
·chrześcijańskim natchnąć świat cały, to zadanie współczesnego 
apostolstwa. Ducha chrześcijańskiego zaszczepić w Polsce -
to nasze zadanie. 
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Do tego wielkiego celu uchrześcijanienia kultury 11owej 
Polski, razem z innymi zbożnymi instytucjami, służy Katolicki 
Uniwersytet Lubelski. 

Znaczenie Uniwersytetu Lubelskiego dla katolickiego ży
·cia w Polsce podkreśla Synod Plenarny, odbyty w Często
·chowie, który tej Uczelni poświęcił cały osob11y punkt C w roz
dziale XIII. W Uchwale 129 streścił zadania katolików wobec 
tego Uniwersytetu. W § 4 Synod wzywa wszystkich, zarów
no duchownych jak i świeckich do wspierania Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego przez ofiary i zapisy oraz przez mo
ralne i materialne popieranie "Dnia Uniwersyteckiego". 

Najdostojniejszy Episkopat Polski na konferencji w War
szawie dnia 26 kwietnia br. wyznaczył na "Dzień Uniwersy
tecki" niedzielę między 12 a 19 czerwca każdego roku. W ro
ku bieżącym "Dzień Uniwersytecki" wypada 18 czerwca. W tym 
dniu odbędzie się, oprócz innych przedsięwzięć propagando
wych, składka po kościołach oraz zbiórki publiczne na rzecz 
KUL. Zbiórka publiczna, na zasadzie pozwolenia Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych trwać będzie od 12 do 20 czerwca 
włącznie. 

Rektorat Katolickiego Uniwersytetu, realizując uchwałę 

Synodu Plenarnego, zwraca się do wszystkich katolików w 
Polsce o gorliwy udział w tej akcji. W szczególności prosi Czci
godnych Księży Dziekanów i Proboszczów o zorganizowanie Pod

. komitetów zbiórkowych w swych parafiach, a wszystkich ka
tolików, zwłaszcza członków Stowarzyszeń Akcji Katolickiej o 
pomoc w przeprowadzeniu zbiórki. 

Istnienie i rozwój Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
to nasza wspólna i święta sprawa. 

Rek tor 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
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Ks. Henryk Rybus 

ARCIDWUM KOŚCIELNE W WIDAWIE . 
(Dokończenie) 

Tablica aniwersarzy klasztornych 

Jest to prostokąt11y kawałek płótna lnianego o wymiarach:: 
110 cm. długości i 79 cm. wysokości. Z jednej strony powierz
chnię płót11a powleczono waratwą białej farby olejnej. Tak 
przygotowaną powierzchnię podzielono za pomocą farby czer-· 
wonej liniami na dziewięć kolumn, które zapisano pismem 
różnych rąk. Tekst wypełniający kolumny zamyka od góry 
czerwona linia i trzykrotnie powtórzony, a symetrycznie po, 
środku i po bokach umieszczony, rysunek, wykonany czarną 
farbą; symboliczną czaszkę ludzką nad dwoma skrzyżowanymi 
piszczelami. Zamiast tytułu powyżej linii poziomej, oddzielającej 
tekst kolumn, wypisano następującą sentencję z Pisma świętego: 
„Święta y zbawienna fest rzecz modlić się za umarłych, aby 
od grzechów uwolnieni byli, 2 Mach. 12". Tablicę oprawiono 
w ramę drewnianą, pomalowaną na marmur farbą zieloną 

i białą. Ze względu na materiał oraz f~rmę tej tablicy należało
by ją raczej zaliczyć do zabytków muzealnych, jako wymaga
jącą konserwacji muzealnej, jednakże treść jej oraz analogia 
istotna z aniwersarzami klasztornymi w ogóle, stanowiącymi zwy
kle cząstkę archiwum klasztoru, decyduje o włączeniu jej do~ 
opisywanego archiwum. 

W dziewięciu kolumnach wypisano częściowo po łacinie, 
częściowo po polsku nazwiska zmarłych dobrodziejów i zakon--· 
ników klosztoru widawskiego. Pierwsze pięć kolumn zajmuje 
szlachta województwa sieradzkiego, dwie następne zakonnicy 
i wreszcie pozostałe dwie mieszczanie widawscy. Te trzy po
zycje wyodrębnione są odpowiednimi tytułami. Nazwiska zmar-
łych wypisano po to, by utartym zwyczajem klasztornym 
odpra'}tiane były nabożeństwa ogólne lub w rocznicę śmierci 
osób, których pamięć złączona została w pewien sposób z miej-· 
scowym klasztorem. Stąd opisywany zabytek nazywamy tablicą_ 
aniwersarzy. 
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Tablica ta nie powstała zaraz po fundacji klasztoru, lecz 

z11acznie później. Jakkolwiek zapiski wyszły spod pióra różnych· 
rąk, to jednak widać, że pierwszy pisarz zakończył wykaz. 

· nazwisk pod rokiem 1787. Po nim pisali i;nni, często zmienia
jący się aż po koniec XIX wieku. Czas powstania tablicy irzy
paść musi na drugą połowę XVII wieku. Za podstawę do tego 
·przypuszczenia wystarczy wziąć pod uwagę rubrykę tablicy z. 
wypisanymi nazwiskami szlachty, wszystkie bowiem pozycje„ 
a więc i zakonnikó·w oraz mieszczan rozpoczęto jednocześnie. 

Pod datą 1641 jako pierwszą zapiskę wymieniono zmarłego 

Wojciecha Wężyka, fu11datora konwentu widawskiego. Pod tąż 
datą wypisano cały szereg nazwisk szlachty w pierwszej kolu
mnie tablicy. Nie znaczy się to jednakże, iż pod wymienionym 
rokiem wszyscy zmarli, lecz od tego czasu aż po rok 1 720,. 
gdyż dalszy cjąg zapisek rozpoczyna się pod tym rokiem. 
Od 1720 r. idą daty częstsze, aż wreszcie pierwszy pisarz od 
roku 1743 t. j. od czasu przypuszczalnego powstania tablicy 
wyodrębnia już prawie wszystkie kolejne lata. 

Nie jednakową dokładnością odznaczają się wszystkie za
piski. Najogól11iej pisze się o mieszczanach, gdyż początkowo 

aż niemal po rok 1778, z wyjątkiem jednej zapiski z 1769 r., 
nie pisano wcale daty rocznej przy nazwiskach zmarłych; póź
niej z reguły wyszczególnia się lata. Szlachta, jak to już wyżej 
zaznaczo110, częściej miała wypisywane nazwiska pod datą 

roczną, lub zawsze w przybliżeniu. Kolumny wreszcie, obej
mujące imiona i nazwisl{a zakonników, zaopatrzone są zawsze 
datą szczegółową, nie tylko roczną, ale i dzienną. Takie roz-
różniczkowanie jest zrozumiałe, jeśli wziąć pod uwągę cel 
powstania tablicy. Przede wszystkim tablica miała służyć do· 
oznaczenia dokładnych terminów aniwersarzy za zmarłych za-
konników. Odpowiednie nabożeństwa odprawiano w klasztorze 
zapewne poszczególnie pro defunctźs confratrźbus. Takiej ści

słości nie przestrzegano w stosunku do dobrodziejów klasztoru„ 
chociaż i za nich też odprawiano niewątpliwie doroczne nabo--
żeństwa z tytułu wdzięczności za dawną ofiarność na rzecz. 
klasztoru. Nabożeństwa te były prawdopodobnie ogólne za 
wszystkich dobrodziejów lub za pewne ich grupy, szczegółowe. 
zaś aniwersarze tylko za znaczniejszych. 
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Pomimo tej nieró·wnomierności w stosowaniu szczegółowej· 
·daty przy nazwiskach zmarłych, należy przypuścić, że tablica 
zawiera peł11y spis dobrodziejów klasztoru. Przed jej powsta
niem w inny sposób, może w specjalnej księdze, zapisywano 
nazwiska zmarłych. W każdym bądź razie wobec ubóstwa 
:źródeł do dziejów klasztoru bernardynów widawskich, tablica 
.aniwersarzy nabiera 11iemałej ceny. _Wreszcie i ze względu 

na zniszcze11ie archiwum stanu cywilnego parafii widawskiej 
zawiera ona sporo materiału do badań demograficznych samej 
Widawy i okolicy. Z powyższych racyj uważamy za wskaza
ne opublikować jej tekst. 

Dzisiejszy stan zachowania tablicy przedstawia się nie 
zbyt pomyślnie. W ·wielu miejscach tekst został uszkodzo11y, 
farba bowiem, którą powleczono płótno w wielu miejscach 
·złuszczona, poodpadała. Miejsca w ten spo3ób zatarte lub 
zniszczone odpowiednio oznaczamy w przypiskach, · możliwe 
zaś do odtworzenia oznaczamy nawiasem kwadratowym. Pisow
nia pozostaje bez zasadniczych zmia11; usunięto tylko dowol
ność używania wielkiej litery. 

I. I. WW. W.W. Ziemianie Woiewodztwa Sieradzkiego: 

,(kol. 1). 1641 

W. I. P. Woyciech Wężyk, tego 
konwentu fundator 
W. I. P. Malski, czesni[k] Czer
nicho[·wski] 
W. I. P. Zygmunt Walewski 
W. I. P. Stanisław Wężyk 
W. I. P. Zofia Walewska 
W. I. P. Katarzyna Walewska 
W. I. P. Rozalia Walewska 
W. I. P. Kazimierz Szamowski 
W. I. X. Mateusz Grekorkie
wicz, proboszcz s.D.[ucha], fun
·dator Bractwa Skaplerza Ś-go 
W. I. X. Antoni Katadłowicz, 
proboszcz Burze11ski 
W. I. P. Piotrowski, skarbnik 
Wiski 

W. I. P. Mikołay Cie11~ki 
W. I. -P-i Dorota Kamienska 
W. I. P. Adam Olewski 
W. I. J?-i Barbara Piotrkow
ska, sk. [ arbniczka] Wis.[ka] 
W. I. P. Maryan Rembiewski 
W. I. P. Adam Pągowski 

· W. I. P. Marianna Domaniew
ska 
W. I. P. Paweł Rembiewski 
W. I. P. Krysztof Szamowski 
W. I. P. Adam Szapowski 
W. I. P. Woyciech Stobiecki 
W. I. P. Katarzyna Suchecka 
W. I. P. Łukasz Magnuski 
I. P. Stefan Burzynski 
I. P. Marcin Borzęcki 
W. I. X. Iozef Byszkowski,wik. 
Widawski 
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I. P. Anna Broszkowska 
I. P. Teressa Swierkowska 
J. W. I. P. Stanisław Walew-

. , ski, kasztelan kon. Sieradzki, 
dobrodziei osobliwszy 
W. I. P. Anna Wężykowa Wi-
dawska -- -
J. W. I. P. An11a Walewska, 
kasz.[telanowa] · konar. Sieradz
ka, syndyczka konwe11tu, tego. 
J. P. Grzegorz Gierzmanowski 
W. I. P. Katarzy11a Krobanow
ska, cześnikowa Dobrzyńska 
W. I. P. Teressa Zamoyska 
I. P. Stefan Bielski 
I. P. Franciszek Zabłocki 
I. P. Franciszek Bogusławski 
I. P. Sebastian Zabłocki 
W. I. P. Stanisław Walewski 
I. P. Andrzey Zeromski 
I. P. Teressa Szczepanowska 
W. I. P. Katarzyna Wężykowa 
Widawska, osobliwa dobrodzika 
W. I. P. Ian Krobanowski, cze
śnik Dobrzyński 
W. I. P. A11drzey Czacki. 

Od roku 1720 
W. I. P. Mikołay Wężyk, mie
cznik Dobrzyński 
W. I. P. Andrzey Wężyk 
I. P. Andrzey Bukowiecki 
W. I. P. Woyciech Cienski 

. I. P. Tomasz Borysławski 

. W. I. P. Stanisław Zan1oyski 
I. P. Ian Nieznanski 
W. I. P. Gaspar Wężyk 
I. P. Felicyan Kroba11owski 
I. P-a Franciszka Zamoyska 
I. P-a Maryanna Zamoyska 
I. P. Konstancya Zabłocka 
I. P. Bernard Strzelecki 
I. P. Szymon Chmieliński 
I. P. Marianna Gałowska 
J. W. I. P. Zofia z Radolińskich 

Walewska, kasztelanowa Sp.ici
mirska, syndyczka y osobliwsza 
dobrodzika . 
J. W. I. P. Kazimierz Walew
ski, kasztelan Spicimirski, syn
dyk y dobrodziey osobliwy 
W. I. P. Piotr .Łykowski, do--
brodziey osobl. · 
I. P. Ian Wolski 
W. I. P-a Marianna Wężykow
na ex linea fundatorum 
I. P. Ian Zabłocki 
W. I. P. Elżbieta z Miniszew
skich Szulimierska 
W. I. P. Woyciech Potocki, do-
brodziey osob. 
I. P. Teressa Pniewska 
W. I. X. Ian Czyżewski, ka110-
nik Uniejowski 
I. P. Franciszek Zabłocki 
J. W. I. P. De Sliben hrabia 
W. I. P. Agnieszka z Wężyków 
Skrzynska z · corką ex linea 
fundatorum 
W. I. P. Franciszek Tomaszew
ski 

Od roku 1737, 29 maii 
W. I. P. Iózef R[yma]n[o]wski 
W. I. P. Woyciech .......... . 
W ... Iózef T ..... 

• • • • • • • • • • • • 

I. P-a Marianna Bronikowska 
I. P. Michał Krobanowski 
I. P. Kazimierz Krobanowski · 
W. I. P. Zofia z Siemianowskich 
Łaszewska 
W. I. P. Ewa Domaniewska, 
podstolina Piotrkowska 

Od roku 1740 
W. I. P. Katarzyna Lesniewska 
W. I. P. Zofia z _ W ale wskich 
Łykowska 
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J. P. Bronikowski I. P. Maciey Bronikowski 
I. P. Iózef Nieznanski 
I. P. Franciszka Nieznańska 1748 
I. P. Marcin Zabłoc·ki I. P. Anna Bronikowska 
I. P. Szymon Zabłocki W. I. P. Rozalia z Walewskich 
I. P. Konstancya Gosławska Siemianowska, kasztelanowa 
I. P. Antoni Gosławski Wielunska 
W. I. P. Tomasz Domaniewski W. I. P. Anna z Wołłowiczow 
w. I. P. Marianna Domaniewska Rowinska, dobrodzieyka osobl. · 
W. I. P. Iózef Domaniewski 1· p · Katarzyna z Borzęckich 
W. I. P. Antoni Domaniewski Szulmierska 
W. I. P. Iózef Walewski 1749 . 
W. I. P. Teodor Walewski W. I. P. Stanisław Zdzienicki, 
W. I. P. Walenty Słucki, staro- skarbnik 
sta G11iewski W. I. P. Gaspar Cienski, łow-
i. P. Marianna Ruszkowska czy koronny 
I. P. Franciszek Bielawski 1750 
I. P. Zuzanna Malinska W. I. P.Ludowika z Walewskich 
W. I. P. Pokrzywnicki, staro- Walewska, stolnikowa Brzezin-
sta Szadkowski ska 
J. W. I. X. Ia,n Pokrzywnicki, I. P. Paweł Łaszewski 
referendarz koronny W. I. P. Ian Walewski, chorą-
W. I. P. Kazimierz Pokrzyw- ży Sieradzki 
nicki 1751 
W. I. P-a Anna Pokrzywnicka W. I. P. Elżbieta z Rychłow
I. P. Teressa z Madalinskich skich Marzkowska 
Magnuska I. P. Iozef Ierynski 

1743 I. P. Franciszek Iankowski 
I. P. Marianna Kromkowska I. P. Krystyna Jankowska 
I. P. Anna Adamowska 1752 

1745 I. P. Kazimierz Jankowski 
W. I. P. Agnieszka z Stawśkich W. I. P. Helęna z Lipiow Szul-
Potocka I mirska 
W. I. P. Jan Wężyk ex linea W. I. P. Mikołay Wężyk 
fundatorum 1 753 
W. I. ·p. Jozef Kawecki, pisarz I. P. Dorota Rębiewska 
Sieradzki 

1746 1754 
W. I. P. Wawrzyniec Krobano- I. P. Konstanty Rębiewski 
wski, chorąży Piotrkowski, do- I. P · Maryanna Zabłocka 
brodziey osobliwy I. P. Kazimierz Niewiadomski 
I. P. Ig11acy Szymanowski 1755 
W. I. P. Iustyna Koszucka I. P. Ian Kraykowski 
I. P. Marianna Wolska I. P. Józef Nowacki 
I. P. Ian Zamoyski. I. P. Iozef Chrzonowski 
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.1756 
I. P. Ian Ianikowski 
Walenty i Maryanna Zyglero

. wie, dzieci 
1757 

W. I. P. Karol Walewski, łow
czy Sieradzki 

. 1758 
J. P. Agnieszka Janikowska 
I. P. Roch Krąkowski 

1759 
I. P. Zofia z Sojeckich Zerom-
ska 
W. J. P. Maryanna Pruszkow
ska 
W. J. P. Stanisław Helmicki, 
podstoli Grabowiecki 

1760 
J. P. Franciszek Kobylański 
J. P .. Barbara Przybyrowska 

1762 
I. P. Weroni[ka] ......... wska 

(kol. 3) 1 763 

J. W. I. P. Jozef Walewski, ka
sztelan Łęczycki, syndyk y pro
tektor konwentu tego osobliw
szy, umarł 3 ian. 
W. I. P. Franciszek Karsnicki 
W. I. P. Kunegunda z Masłow
skich W ale wska, kasztelanowa 

.Rospier. 
1764 

W. I. P-a Regina Walewska, ka
sztelanicowa Łęczycka, w dzie

. cinnym wieku 
W. I. P. Rozalia Sawiczowa, 
miecznikowa Bieska 

1765 
W. I. P. Katarzyna z Molskich 

· Turska, chorążyna Sieradzka 
W. I. P. Madalinski, podw. Wie-· 
lunski 

W. I. P. lozef Magnuski, woy. 
Piotrkowski 
J. W. J. P. Franciszek na Słu
powie Szembek, woiewoda In
flancki, osobliwszy konwentu 
protektor, 26 iu11ii 
W. I. P. Antoni Olszowski, sta
rosta· Piotrkowski 
W. I. P. Roza z Walewskich 
Madalinska, podw. Wielunsk:a. 

1766 
W. J. P. Krystyna Kamienska, 
komornikowa Wielunska 
W. I. P. Piotr Wężyk, miecznik 
Dobrzyński z linii fundatorów, 
dobro[ dziey osobl]iwszy nasz 

17[67] 
W. I. P. Zofia K .... nicka 

[17]68 
W. J. P. Brygita z Bielawskich 
Wężykowa, miecznikowa Do
brzyńska, osobl. dobrodzika 
konwentu tego 

1769 
J. P. Jozef Helmicki w podrozy 
zostający, 9 febr. 
W. I. X. Kazimierz Bartold, ka
nonik Wielunski, dziekan Szad
kowski, proboszcz Widawski, 
tercyarz y dobrodziey konwen
tu, 23 iunii 
W. I. Ian Potocki, podczaszy 
Krusficki, 5 i ulii · 
W. J. P. Ko~stancya Zdzienic
ka, skarbnikowa Czerniecka, 
maiąca lat 102, 23 octobris 
W. I. P. Wiktor Pruszkowski, 
9 9-bris 

1770 
J. P-i Julianna Sroczynska 
Wielebny B-t Bruno Matiszew
ski, pustelnik, 30 martii 
I. W. I. P. Stanisła,v Kolumna 
Walewski, kasztelan Spicimil--
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ski, syndyk y dobrodziey oso
bliwszy konwentu tego, 10 iunii 
W. I. P. Iakub Kaminski, ko
mornik Wielunski, 15 iulii 
W. I. P-a Ioanna Szulmirska, 
stolnikiewiczowna Owrucka, l8 

. .. . ... , . 
aug. 

1771 
W. I. P-i Anna z Tomaszew
. skich Wężykowa, burgrabina 
Ostrzeszewska, 16 aug. 

1772 
W. I. P-i Joanna z Skrzynskich 
Szulmirska, stolnikowa Owruc..,·· 
ka, w grobie zakonnym pocho
wana 25 sierpnia 
W. I. P. Konstanty Kolumna 
Walewski, kasztelanic Spicimir
ski, pochowany w grobie an
łecessorów 1 7 września 
W. I. P-a Michalina Walew
ska, kasztelanicowa Spicimir
ska, 1773, 30 aug. 

1773 
W. I. P. Tomasz Szulmirski, 
·stolnikiewicz O~rucki, 20 sep
łembris 
·J. P-i Ludwika z Zalewskich 
·Zabłocka, 1-ma novembris 

1774 
W. I. P-i Maryanna z Walew
skich Głębocka, podczaszyna 
Mielnicka, 7 marca 

1775 
I. P~a Teressa Jamowska, 8 fe-
bruarii _ 
W. I. P. Barbara z Kosinskich 
Sza .... wska, 20 iunii 
W. I. P. Zofia Wolfra ... Koczan
ska 2-do Pobuchowska, 23 iulii 

a :zatarty tekst kilku. wierszy 

1776 
W. I. P. Woyciech Kolu[mnal~ 
W[ale]wski, sędzia ziemski,. 
star ...... · 
I. P-a K.... . .... ka, 19 martii 

· W. I. P. W oyciech ............... a 

(kol. 4) W. I. P. Bogumiła Szul-· 
mierska, stolnikiewiczowa 0-
wrucka, 30 octobris 
W. I. P. Józef Walewski, kasz-. 
telanic Spicimirski . 

1778 
W. I. P. Hippolit Walewskit 
skar. Opoczynski, 14 decembris 

[1]779 
W. I. P. Elżbieta z Zwierzchlew-· 
skich Wisławska, skarbnikowa 
Łęczycka, 10 lipca 

1780 
W. I. P. Martyna z Pstrokon-
skich Wężykowa, 1-ma martii 
W. I. P. Michał Szulmierski„ 
stolnik Owrucki, 27 czerwca 

1784 
I. P. Konstanty Pągowski, to-
warzysz, 16 kwietnia 
W. I. P. Katarzyna z Rogalin

. skich Szulmierska, stolnikowa 
Owrucka, dobrodzieyka kon-
wentu tego, 26 maja 

1785 
W. I. P. Mikołay Wisławski„ 
skarbnik Łęczycki, 17 paź--· 
dziernika 

"1786 
W. I. P. Franciszek Łaszewski,,. 
chorąży W endenski, 4 maja 

1787 
W. I. P. Woyciech Weyzyk„ 
miecznik Dobrzynski, ex linea_ 
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fundatorum, umarł 31 ianuarii, 
pochowany 3 februarii11 

W. I. Pani Elżbieta z Jordanów 
-Wężykowa, miecznikowa Do
brzymska, umarła 5 kwietnia, 
pochowana 7 tegoż miesiąca 
W. I. P. Józef Staszewski, u
marł 31 kwietnia, pochowany 

· 24 tegoż miesiąca 
W. I. P. Maciey Rojek, burgra
bia Sieradzki, umarł 14 grudnia, 
pochowany 18 tegoż miesiąca 

1788 
W. I. Pan Maciey Pągowski, 
namiestnik kawalerii narodo
wey, umarł 14 maja·, pochowa-

. ny 17 tegoż miesiąca 

1789 
W. In1c Pani Agnieszkah z Do-
,,1na11iewskich Pągowska pocho
wana w tuteyszym kościele 24 
stycznia 
W. line Pan Iozef Iabłonowski, 
burgrabia Piotrkowski, umarł 
27 stycznia, pochowany w tu
teyszy1n kościele 30 tegoż mie-. 
s1ąca 

W. Imc Pani Zuzannac z Ko-
·żuchowskich Gaszynska, woy
ska Ostrzeszowska, pochowa11a 
w tuteyszym kościele 14 marca 
W. Imc Pa11 Ignacy Szulmier-
. ski, stolnikiewicz Owrucki, po
. chowany w tuteyszym kościele 
27 kwietnia 
W. IMC Pani Franciszka z Szu

. [lmier]skich Walewska, kaszte
lanicowa Spicimirska, umarła 

. dnia 5 lipca, pochowana w 

grobie ante~ssorskim 9 tegoż 
• • 

m1es1ąca 

W. J. Pan Bogumił Pstrokon
ski, chorąży Piotrkowski, umarł 
dnia 16 grudnia, pochowany 
21 tegoż miesiąca 

1790 
W. I. Pani Martyna z Wężyków 
W-alewska, chorążyna Piotrko
wska, pochowana w tuteyszym 
kościele, dnia 21 października 
W. J_. P. Walenty Zdzienicki, 
skarbnik Sieradzki, pochowany 
11 grudnia w tuteyszym koś-
ciele 1791 
••••••••••••••••• d Dnia 1 7 maya ... 
kose ................. . 

(kol. 5) 1 791 
Dnia 6-go iunii odprawił się po
grzeb W. Imci Pana Stanisława 
Kostki Chrzanowskiego, pułko
wnika woysk koronnych, ktory . 
u doktora w kuracyi będąc w 
Byczynie, tamże dnia 15 maja 
z tego świata zszedłszy, pocho
wany. 
W. Imc Pani Iadwiga z Wisław
skich Sulmirska, stolnikiewi
czowa Owrucka, umarła dnia 
3 iunii, pochowana dnia 7 te
goż miesiąca 

1792 
Dnia 13 sierpnia pochowana 
iest w grobie Wielmożna IMC 
Pani Eleonora z Kożuchowskich 
Zabłocka, komornikowa Wie
lunska, lat przeszło 40 maiąca 

1794 
Dnia 29 kwietnia pochowana 
iest w grobie W. I. P. z Wi-

a odtąd kończy się pismo pierwszego pisarza, rozpoczyna się tekst pisany ró:tnymi 

rękami b imię aad pustym miejscem dopisane później c jak poprzednie d tekst zatar

.ty na przestrzeni 6-ciu wierszy. 
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sławskich Marya12na Szulmir
ska, stolnikowa Owrucka 

1795 
Dnia 9 czerwca pochowana iest 
w Grobie W JPani Ludwika z 
Wężyków Chrzanowska, puł
kownikowa, z linii fundatorów 

1796 
Dnia 18 października pocho
wana iest w grobie na .... a W. 
I. Pani Maryanna Wężykowa 
Wid .......... b Szad ... c ska z linii 
fundatorów, lat 73 mająca 

1797 
•. stycznia pochowana iest w 

b. d gro ie ...... . 
1799 

W. Jmc P. Jan Szulmirski, sto
lnik Owrucki, 20 iunii, mający 
lat 90, dobrodziey ....... 0 

W. Imc Pani Bogumiła z Bo
rowskich Wisławska, skarbni
kowiczowa Łęczycka, d. 11 li
pca, osobliwa konwentu tego 
dobr. 

1800 
W. J. Pan Antoni Wężyk· ex 
linea fundatorum, umarł · dnia 
20 miesiąca maia, pochowany 
22 tegoż miesiąca 

1801 
J. W. I. P. Tomasz Domaniew
ski, podczaszy Piotrkowski, 12 
września, pochowany 19 tegoż . . 
m1es1ąca 

W. J. Pan Franciszek Rozniew-
ski ...... .f umarł dnia 16 miesiąca 

..... [po]chowany 20 tegoż [mie-· 
siąca] . 

18[02] 
W. J. P. Eleon[ ora] ....... g 

1803 
••••••••• h z Wisławskich .... .i 

1805 
· WP. Jozef Sulmirski, stolnik 
Owrucki, d. 18 czerwca, pocho
wany 24 tegoż [miesiąca z] fa
[milią] swoją 
W. J. P. Karol Tymieniecki 
......... .i 10 listopada, pochowany 
19 ..... k • 

1808 
J. J. P. Franciszka z Libiszew
skich Domaniewska, pochowa-· 

l b. m na......... w gro 1e ...... . 
1820 .... n 

1860 
Jaś11ie Wiel. ......•. 0 dobrodziej .~ 

p 
•••••••••• 

(kol. 6). WW. Zakonnicy 
K l a s z .t o r u t e g o: 

1652 Fr. Silverius Rutkowski, 
laicus, 10 decembris 
1653 Pr. Angelus Posnaniensis, 
conf., 22 decembris 
1654 Pr. Laurentius Cieszynski, 
conf., 14 ianuarii 
1660 Fr. Urbanus Varsaviensis, 
laicus, 15 septembris 
1661 Pr. Bonaventura Coste
nus, conf., 19 februarii 
1672 Pr. Simon Gustadiensis, 
conf ., 9 septembris 

a tekst zniszczony b luka równa oznaczeniu powstała z zatarcia tekstu c tak sa

.mo d luka na przestrzeni 2-u wierszy e tekst zatarty na przest;zeni 3 wierszy f jeden 

wyraz zatarty g tekst 3 wierszy zatarty h jeden wyraz zatarty i tekst całego wiersza 

zniszczony j luka równa oznaczeniu powstała ze zniszczenia tekstu k brak dwóch wy

razów m luka powstała skutkiem zniszczenia tekstu n luka na cztery wiersze 
O imię i 

nazwisko zatarte p do końca kolumny na, przestrzeni 12 wierszy tekst zniszczony 
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1673 Fr. Paulus Liszkowski, 
laic., organarius, 27 augusti 
1674 Fr. Valeriant1s Karaś, de 
Stre ... a, laic., 19 maii 
1678 Pr. Paulus Raszkovius, 
conf., 3 augustii 
1679 Pr. J. Capistranus Calis
sianus, conf., 15 9-bris 
1682 Fr. Simon Stah1es, laic. 
organarius, 8 decembris 
l683 Fr. Alexius Vidaviensis, 
laic., 26 maii 
l687 Pr Ro1nualdus Sieraco
vius, c., 3 ia11uarii 
1688 Pr. Benignus Loboszew
ski, c., 12 nove1nbris 
Eodem Pr. Stanislaus Truscol
ius, capel., 10 decembris 
1689 Pr. Adrianus Uniev ... b, 

gvardianus loci, 3 februarii 
Eodem Fr. Gabriel Marze,vski, 
diac., 27 martii 
Eodem R. P. Hiacinthus Idzi
kowicz ... c H ... 3 m[aii] 
Eoden1 Pr Adrianus Bogusze
vius, conf., 12 iunii · 
Eodem Fr. Dionisius Lovicien
sis, laic., 28 a ugusti 
1692 A. R. P. Valentinus Iwa
dowicz, 2-do .... d commissarius. 
in provinciam Minoris Poloniae, 
28 maii 
1693 Pr. Anastasius Vidavien
sis, conf., 14 septembris 
1694 Pr. Antonius Cracoviensis, 
conf., 19 decembris 
1695 Pr. Stanislaus ... eius, conf., 
5 martii 
1695 Pr. Raphael Rotopoliensis, 
conf ., 2 aprilis 

1697 Pr. Florianus Suchorębski,. 
conf., 30 augusti 
1704 Fr. Gregorius Risniewski, 
1., 11 iunii 
1705 Fr. Samuel Va ...... f ergen-· 
sis, 1., 13 septembris 
1707 Pr. Ignatius ......... g, conf., 
4 ..... h 

Eodem Pr. Sigismundus Las
cius, conf., .. i M .. i 

Anno 1 708 pestis .. ...... ) 
1708 Pr. Melchior Gibski, conf., 
6 augusti 
Eodem Fr. Cyprianus Kociem
bowicz, 1., 6 aug. 
Eo[dem] Pr. Hilarius Cosminius,. 
conf., 7 augusti 
Eodem Fr. Franciscus ..... kto
szynius„ 1., 8 augusti 
Eodem Pr. Bernardinus ... 1 io
cimius, vie., 3 septembris 
Eodem Fr. Paschalis Bratkow
ski, 1., 21 [ oct]obris 
1711 R. P. Mar[ti]nus N[a]ropin
s[k]i, dyt. Hale. obiit in Trzciew 
Maioris Poloniae 8 aprilis 
1713 Pr. Nicolaus Belchowski,. 
prof ...... m 

1716 Pr. Ludovicus Grotowski, 
conf., .. n decembris 
[17]17 W.P. Seba[stianu]s Grze
mecki, gvardianus, 23 iuuii 
Eodem Pr. [Ca]ietanus Paiew
ski, vie., 22 i ulii 
1722 A. V. P. Michael Olszew-
ski, vie. c. e. 22 iulii 
1 729 Fr. Romualdus Majer, L. 
port., 10 novembris 
1731 A. V. P. Raymundus Par
wolinski, vie., 11 octobris 

a luka z zatarcia pisma ~ pismo znikło c powierzchnia zdarta d dwa wyrazy, któ

rych skróty Mn t r P r v t u s e pierwsza część nazwiska zatarta f luka w środku nazwi

ska g nazwi~ko zatarte h nazwa miesiąca zatarta i data zatarta j zdaje się eo dem an-

n o k początek nazwiska zatarty 
1 toż m luka na jeden wyraz n data zatarta. 
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1732 A. V. P. Placidus Daler
ius c. e., 20 februarii 
1735 A. V. P. 'fhomas Varten
sis c. e., 20 aprilis 
Eodem A. V. P. Carolus Stepa
.nowius c. e., 28 m·aii 
1740 A .. V. P. Michael Zywert, 
gvardianus loci, 6 ... 
174[1] Fr. Franciscus Kruszyn
ski, 1. 1ne11s., 16 aprilis 
1742 Fr. Carolus Bufchart, 1. 

· vitr., 24 iulii 
1748 R. P. Theodor[us] Niz
want, dif. act u al. pro tunc pr. 
fabricae, · 11 augusti 
Eodem · M. V. P. Stephanus 
,Chmiele,vski, 23 septembris 
1749 Fr. Josephus Dymczynski, 
I., 13 martii 
1750 Pr. Vincentius Sztapow
ski co11f ., 29 ianuarii · 
1754 Fr. Franciscus Niursze
wicz, · dia .. a, annoru1n 94, 30 
aprilis 
1753 M. V. [P.] Andreas Cze
szynski, conf ., 9 i unii 
1761 Fr. Petrus Tomiecki, laic., 
1-ma aprilis 
1762 A. V. P. Laurentius Ko
łeck:i c. e. 3 augusti 
[17]65 Fr. Faustinus Zelma, 1. 
pannif., 14 iulii 
Eodem A. , R. P. Franciscus 
Przemkowski S. T. L. iubbdifi
nitor honorabilis pr. provinciae 
7-n1a septembris 

1768 Fr. Antonius Golanski, 
tert., 3 aprilis 
1769 M. V. P. Martinus Wał
dykowski, 2 novembris 
1770 Fr- Laure11tius W achow
ski, 1., 14 ianuarii 
1771 M. V. P. Porfirius Dąbro
wicz c. 1 7 martii 
1773 Fr. Christinus 'rucholski, 
tert., 23 martii 
1776 Fr. Ambrosius Rogale
wicz, tert. 23 fe bruarii 
1779 A. R. P. Elsearius Łygo
wicz, dif. H. P. G., 23 septem
bris 
1780 M. V. P. Capistranus Wi
rzbinski, 18 aprilis 
1783 Fr. Ludovicus Cetkowski 
a., 26 iunii 
Eodem M. V. P. Angelus Sy-

k . p p C 30 • ••d rec 1 • r... 1unn 
1785 Fr. Onufrus Lamparski, 
1., 20 septembris 
1789 Fr. Fra11ciscus Ryczewski, 
tertia[nus], .e septe1nbris 
1793 A. V. P. Ani.cetus Iorda
now[ski] c. e., d. 30 novembris 
1794 R. P. Apolinarius Rym
kowski .. r 5 maii 
••••••• g Wladislaus Ch ........ h 

(kol. 7) 1809 A. R. P. Maria
nus Dobrowolski L. G. P. P., 
obiit in Kamienski 22 augusti 
ibique sepultus 
1800 R. P. Stephanus Berkow-

a pismo znikło b może s ub di fi n i t or c luka pismo znikło d odtąd kończy się 
pismo pierwszego pisarza, rozpoczynają się zapiski różnych rąk e brak daty, zatarta 

:f brak 2 wyrazów g pismo na przestrzeni całego wiersza znikło z kolumny h dalszy ciąg 
zapiski uległ zniszczeniu. Odtąd też do końca kolumny 6-ej kilka wierszy zniszczo

ne, w których kolejno dadzą się odczytać tylko fragmenty: 1) 1795 A. R. P. Modestus· 

Komnacki; 2) P. Franciscus .... ski; 3) Casimirus Ko .... c. e. d. 4) 1805 A. V. P. Josep„ 

.bus Stachow... 5) Januarius Wiv ... o·. . . . .. tarius.... mense sepultus 5) Fr. Leonardus 

Krzyw . . . . . i unii. 
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ski P.P., obiit in Wrzeszczew1·- 1845 A R P Fab[. ] S . . . 1anus o-
ce 29 ianuarii, sepultus Vid[a- kolowski ....... . 
viae] 

- 1811 Fr. Felix Wisniewski, laic., (kol. 8.) oby w at e Ie. 
14 aprilis mi as ta tut e y s ze go: 
1812 R. P. Fortunatus ~ryx c. 
e., 20 iu11ii Vidaviae Sł_aw: Pan Stanisław Kabato-
Fr. Didacus Dargela, laic. em., w1cz 
Vidaviae S. P. Adam K[o]siorkiewicz 
Eodem A.R.P. Petrus Borkoski S. P. Zofia Kosiorkiewiczowa. 

d d. w·d S. P. Stanisław Janowicz pp. . m. gvar 1anus, 1 a-
viae 7 martii S. P. Katarzyna Łazowska 
Eodem anno 1812 Fr. Damia- S. P. Agnieszk:a Grabieniewska 
11us Baginski, tortiarius profes- ~- P. Małgorzata Samułkowa 
sus, 2-0 novembris obiit Vida- S. P. Ian Grubie11iewski 
viae S. P. Barbara Klimecka 
Anno 181[5] R. P. Anselmus S. P. Tomasz Flakowicz 
Niwicki p. g. et vicarius, obiit S. P. Mar~in Roik~ 
17 iunii Vidaviae · S. P. Agnieszka Piątkowa 
Anno 1817 A. V. P. J[oaniies] 1 S. P. M~r~in Sik_orski_ 
Mol us p. post. ........ a itta, aetatis S. P. Elzb1eta M1ecz111k?wa 
46 .... h noveinbris S. P. Tomasz Komorsk1 
Anno 1818 die 2 7-bris Fr. Ani S. P. Katarzyna Janowska 
••• c eus Błaśkiewicz„ laicus pro- S. P. Mikołay Mieszkowski 
fessus prov ....... d , S. P. Woyciech Smutkowski 

· Anno 1824 die .. e tembris obiit S. P. Barbara Zamerlicka 
A. R. P. Martinus ..... rwski p. S. P. Mi~ołay Woy~arowicz 
g. gvardianus Vidaviensis post ma~1ster I. K. Mc1 y syn-
18 .. g Fr. Sin1on Niewiarowski dyk tego konwentu . 
••• h 28 ianuaris S. P. Maryanna Rybczynska 
1833 _A. R. P. A~tonius Wybie- S. P: Mc1ryanna, D_ziubecka post 
ralsk1 p. g. p ..... 1 conventus .... i magistrowa Rozn1atowska I. K. 
vic ... i Vidaviae · Mci 
1834 Fr. 1,homas Rembowski, S. P. Antoni Kamh1ski syndyk 
laicus tertiar .. ) 11 octobris .... ) tego konwentu 
18 .. Evaristus Bogdanski p. g.k S. P. Elżbieta Piotrowska, syn-· 
.... ............ Słonczynski- 30 ... dyczka konwentu tego 
.... Be[rnard]us Frankiewicz...... S. P. Iozef Piotrowski, syndyk 

.... Fr. M ..... Bu......... S. P. Marcin Reyszert 

a • b .. C •. d 
· tekst zniszczony pismo znikło pismo zatarte reszta wiersza ma tekst znisz-

e f · 
czony dzień i początek miesiąca s e pt e m b r i s zatarte. Odtąd też kilka wierszy po-

siada pismo nie do odczytania g dwie ostatnie cyfry znikły h luka, pismo znikło i całe 
2 wiersze trudne do odczytania, pismo zatarte, stąd luki j tak samo k odtąd oprócz od

czytanych fragmentów pismo zupełnie znikło na przestrzeni 13 wierszy 
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S. S. P. Ian Wisniewski .......... a 

1 769 15 iunii 
1778 

.S. Pani ..... b Wisniewska .... c 
d 

•••• 

·st Kazimierz Gra ...... e 

1797 
Sł. I. p. Elżbieta Martow[skJa, 
pochowana 23 marca 

179. \ 
Sł. I. Pan Ian [K]arpinski, s[y]n-. I 
.d[y[k konwentu tego, umarł ' 

f 
••••••• 

1804 
S[ławet]ny Imc To[masz] Ko-
wal, sin[ d]y[k] konwentu ....... g 

pochowany pomiędzy bracią 
zakonną ... h 

180.i 
Sławetna Imc [P]-a Marian
na Karsh1ska, sędykowa, umar
ła d. 14 stycznia, pochowana 
zaś 1 7 tegoż miesiąca pomiędzy 
bracią zakonną 
·st J. Panna Zofia Lewando
wicz_owna, umarła dnia 11 sty
cznia, pochowana ·19 [te]goż 
miesiąca po[mi]ędzy bracią za
konną 
Sławetny Imci Pan Fra[nc]i-

sz[ ek] Maciejewski, umarł dnia 
20 lipca, pochowa11y 30 tegoż . . 
m1es1ąca. 

j 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

(kol. 9) 1808 
Sła Imci Panna Róża Bastirów-
11a un1arła dnia 1 7 miesiąca 
października, pochowana 1[9] 
tegoż ]miesiąca] 
1851 Andrzej Dąbrowski, słu
[ żący klasz]toru, u1narł 8 lute
go, pocho[wany] ...•. k u ś-go 
Rocha . 
1852 Jan Wiśniewsl{i, służący 
klasztoru, umarł dnia 17 lipca 
na cholere panuiącą tu, pocho
wa11y u s. Rocha 
Teodor Chybdzynski, służący 
klasztoru, umarł na cholere 19 
lipca 

1••• µaspar.... Valen...... i po
chowany [u ·ś-go] Rocha 
••••••••••••••• 1 gwardian tuteyszego 
klasztoru 
Brat Eustachy .. darz ...... ł 
1892 Konstanty Gozdziewski 
Braciszek Zygmunt Zbielkow
ski 
Braciszek August Roliczek. 

a na oznaczonej przestrzeni pismo znikło b imię starte cbrak końca zapiski d rok do -

nieodczytania, odtąd kończy się pismo pierwszego pisarza, a rozpoczynają się zapiski róż

nych rąk e brak tekstu trzech wierszy f do końca zapiski ni@czytelne g dwa słowa nie

czytelne h pismo znikło i brak ostatniej cyfry j do końca kolumny tekst zniszczony 8 

lub 9 wierszy k pismo znikło 1 
pismo starte ł odtąd pismo wyblakłe, atrament słaby 8 

wierszy tekBtu nie.czytelne oprócz cyfr 1862 1871 1272 187 4 1892 
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U stóp Twoich, Częstochowska Pani, 
odnowię ducha mojego. 

~tr. 249 

W domu rekolekcyjnym O.O. Jezuitów, Częstochowa, bł. 
Kingi 74, odbędą się w r. 1939 następujące serie ćwiczeń du
chownych: 

24 kwietnia kapłani (3 dni) 
31 n1aja dla czcicieli Serca Jez. (3 dni) kieruje O. Fr. 

Kwiatkowski T. J. 
·W czerwcu seria dla maturzystów. 
26 czerwca kapłani (3 dni) 

3 lipca kapłani (3 dni) 
1 7 lipca pp. orga11iśei (3 dni) 
31 lipca pp. organiści (3 dni) 
16 sierpnia kapłani (3 dni) 
21 sierpnia do 29 kapłani (8 dni) 
11 września kapłani (3 dni) 
25 września kapłani (3 dni) 
2 października bracia zakonni (8 dni) 

16 października kapłani (3 dni) 
23 października kapłani (3 dni) 
30 października panowie (3 dni) 
6 listopada kapłani (3 dni) 

11 grudnia kapłani (3 dni). 
Serie kapłańskie prócz 8 dniowych prowadzi O. T. Na-

wrocki T. J. 
Początek każdej serii w dniu oznaczonym g. 19. 
Dojazd od ul. Lisinieckiej. 
Prosimy uprzejmie podać powyższe terminy do wiadomo-· 

ści zainteresowanych. 
Modlitwom się polecam. Sługa w Chrystusie: 

Ks. Józef Pachucki T. J. 

Recenzje i omówienie książek. 

Kulbat Henryk Ks. Dr, A z y I koście 1 ny. Studium 
prawno-historyczne. Łomża 1938, nakładem autora, 12°, stron 
XIX + 173. 

Jest to rozprawa doktorska z zakresu prawa kanonicznego, 
przyjęta na wydziale teologicznym U. J. P. w Warszawie. Autor 
postawił sobie za zadanie przedstawienie instytucji azylu koś
cielnego w jego historyczno-prawnym rozwoju z uwzględnie--
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niem ideowego znaczenia rzeczonej instytucji. W oparciu o umie
jętnie wyzyskane, dostępne autorowi źródła i literaturę, których 
wykaz umieszczono na początku rozprawy, poprzez trzy me
todycznie i rzeczowo związane części zostały wyodrębnione 
poszczególne i zasadnicze etapy rozwoju azylu. Dość obszerny 
wstęp przeznaczył autor 11a określenie pojęcia azylu zarówno 
wyrazowe, jak i znaczeniowe. Tutaj poza metodą analitycz11ą 
pojęcia, zastosowano i historyczną; sporo miejsca zajęły roz
ważania znaczenia instytucji azylt1 w pra·wie przedchrześcijań
skim, zwłaszcza w ustawodawstwie rzymskiln. 

Część pierwsza przedstawia historyczno-praw11y rozwój 
instytucji azylu k:ościelnego w starożytności ehrze·ścijańskiej 
i wiekach średnich aż po prawa Dekretałów. Druga część duje 
obraz rozwoju tejże instytucji od konstytucji Grzegorza XIV Cum 
alias z r. 1591 do Nowego Kodeksu Prawa Kano11icz11ego (kan. 
1179). Wreszcie w trzeciej części a11tor uwydatnił ideję instytucji 
azylu, wnikając w h1tencje ustawodawcy i w celową ewolucję tej 
instytucji, zamierzoną przez Kościół poprzez stulecia. \V do
pełnieniu sporo miejsca przeznaczył autor (str. 14 7-173) na 
omówienie azylu kościelnego na tle rozwoju usta,voda,vstwa 
polskiego. Uwidacznia się tutaj dobra orientacja autora w wy
danych źródłach i literaturze prawno-historycznej. Pomimo 
z konieczności dość ogólnego charakteru tej części pracy, dzię
ki wi1ikliwości autora, umiejącego czytać w źródłach, spra,va 
azylu kościelnego w Polsce została przedstawiona ,v zasadni
czych liniach rozwojowych. Rozważania te zamyka krótka in
terpretacja postanowień konkordatowych, uzgadniają~ych treść 
kanonu 11 79 z pojęciem .bezpieczeństwa publicznego. 

Dysertacja Ks. Dra K u 1 b a t a stanowi pożądaną pozycję 
w naszym piśmiennictwie prawno-historycznym. Tylko na tle 
takich rozważań, analizujących istotę, cel i rozwój historyczny 
instytucyj kościelnych, wyraźnie rysuje się ich z11aczenie, jako 
czynnika normującego życie społeczne w Kościele i poza Nim. 

Pośpiech druku, który uwidacznia zestawienie daty "im
prhnatur" z czasem ukazania się dzieła, tłumaczy w pewnej 
części usterki i niedokładności korekty. Podkreślić wreszcie wy
pada zwięzło_ść stylu autora, podnoszącym naukowe zna
czenie pracy. Ustrzegł się szczęśliwie autor niefortunnych nie
raz w pracach naukowych zbytecznych zwrotów retorycznych 
i kwiecistości, sztucznie rozdymających ich dzieła. 

X. H. Rybus. 

Wendelin Mayer O. F. M. und Paschalis Neyer 
O. F. M. L e b e n di g e S ee Is o r g e. Herder & co. Freiburg 
im Breisgau 1937. 
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Wendelin Mayer O. F. M. und Paschalis Neyer 
O. F. M . . Gest a 1 t kr of te Ie be n s 11 a her See 1 sorg e. 
Freiburg im Berisgau 1939. 

Podstawowe zasady w duszpasterstwie są wprawdzie za
wsze jednakowe, ale okoliczności czasu, miejsca i cały szereg 
innych specyficz11ych warunków każą owe podstawowe zasady 
prawdzi,vego duszpasterzowania, by ono wydało należyte owo
ce, w ten czy in11y sposób rozwijać i n1odyfikować. 

Duszpasterstwo, by było prawdziwy1n dusz prowadzeniem, 
nie może odbiegać od życia, stąd każdy duszpasterz, chcący 
swe1nu zadaniu odpo·wiedzieć, winien to wszystko, co się na 
życie składa, znać i odpo·wiednio do tego swoje prace układać. 

Książki „Lebendige Seelsorge" i „Gestaltkrafte lebensna
her Seelsorge" tworzą jedną całość, chociaż 11a treść pierwszej 
składa się 17 artykułów róż11ych autorów a na treść drugiej 
14 artykułów in11ych znowu autorów. Treścią obyd,vu ksią
żek są 11ie tylko zjawiska obecnego czasu; ich a11aliza i kry
tyka, ale jed11ocześnie znajduje1ny tutaj skreślo11ą drogę, któ
rą kroczyć należy, by w da11ych warunkach zadanie dusz
pasterza spełnić. A więc autorowie rozpatrują sprawę istoty 
duszpasterstwa, kreślą położenie ducho,ve i religijne naszych 
czasó,v. Zwracają uwagę 11a środki, jakirni 11ależy działać, a 
więc pogłębienie źródeł Wiary i sarnego dogmatu. On1ó,viona 
została wartość sztuki kościelnej i liturgii w chrześcijańskin1 
w·ychowaniu. z,vrócono uwagę na rolę kaznodziejstwa w dusz
pasterstwie, a w .związku z tym uzasadniono l{o11iecz11ość dal-

. szego i ciągłego kształcenia się duszpasterzy. Akcja katolicka 
znajduje także omówie11ie S\vej istoty i sposobu działania. 

Całość, jak sanie tytuły wskazują, n1a 11a celu zaktuali
zowanie duszpasterzowania przez zwrócenie uwagi 11a zaga
dnie11ia ,v obecnej chwili szczególniej żywotne. 

J. P. Kirsch. Kirchengeschichte. Band I: DieKir
che in der antiken griechisch-romischen Kulturwelt. Vo11 Dr. 
Johann Peter Kirsch. Herder et Co. Freiburg im Br. 

Band IV. Die Kirche im Zeitalter des Individualismus 
1648 bis zur Gagenwart; von Dr Ludwig Andreas Veit. Herder 
·et Co. Freiburg im Br. 

1 Halfte: Im Zeichen des vordringenden Individua
lismus 1648-1800. 
2 Halfte: Im Zeichen des herrschenden Individua
lismus 1800 bis zur Gegenwart. 

W roku 1876 ukazało się dzieło J. Hergenrothera "Hand
buch der allgemeinen Kirchengeschichte". O tym, jak było 
potrzebne, najlepiej świadczą wyczerpane w krótkim czasie 
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·. dwa jego wyda11ia. Autor poczytnego dzieła w roku 1879 zos
taje mianowany kardynałem i jednocześnie kierownikiem ar
chiwum watykańskiego. Tutaj w latach 1884-86 przygotowuje 
trzecie wydanie swej historii Kościoła. Do roku 1911, już po 
śmierci autora dnia 3 października 1890 roku, nastąpiło IV i V 
wydanie jego dzieła. 

W Bibliotece Dzieł Chrześcijańskich, wydawanej w latach 
1901-1904 w Warszawie, ukazało się tłumaczenie polskie oma
wianej historii Kościoła, niezbyt szczęśliwie pomyślane, usunięto 
bowiem z niego spis źródeł i literatury. 

W półwiecze prawie po ukazaniu się pierwszego wydania 
dzieła J. Hergenrothera, firma wydawnicza Herder postanowiła 
je wznowić. Rozwój jednak nauk historycznych, zbadanie 
w ostatnich czasach kwestii dotąd nie znanych, czy sprosto
wanie wielu znanych niedokładnie, kazało wydawcom siłą 
rzeczy podjąć się szczegółowego opracowania obecnego wyda
nia. Całość podzielono na 4 tomy, a troskę o należyte przed
stawienie dziejów Koś.cioła zlecono znanym specjalistom i fa
chowcom. 

I tak tom pierwszy, obejn1ujący historię Kościoła od jego 
powstania aż do początku wieku VIII-go został opracowany 
przez J. P. Kirsch'a, dyrektora papieskiego Instytutu Archeo
logii Chrześcijańskiej w Rzymie. Posunięcie naprzód w ostat
nich czasach badań archeologicznych w Rzymie, dokładniejsze 
zbadanie szeregu kwestii, związanych z początkami Kościoła, 
dało prawie nowy obraz dziejów starożytnego Kościoła. To też. 
w pierwszej księdze tomu pierwszego widzimy w sposób mo
żliwie dokładny i wyczerpujący przedstawione czasy apostolskie 
Kościoła, następnie jego rozszerzanie się w cesarstwie rzym
skim i okres prześladowań oraz walki umysłowej z herezjami. 
Nie mniej dokładnie omówiony jest rozwój wewnętrznych in
stytucji kościel11ych i życia chrześcijańskiego. 

Księga druga tegoż tomu obejmuje czasy od edyktu me
diolańskiego do soboru trullańskiego, a więc czas zawarty 
w latach 313 - 692. W tym okresie Kościół walczy jeszcze 
z mnóstwem herezji, potępiając je na soborach powszechnych, 
gdzie się krystalizuje nauka katolicka. Jednocześnie światło 
Wiary dociera do Germanów, Gallów i Anglów. W tym samym· 
tomie mamy skreślony przebieg tych wydarzeń zewnętrznych 
wraz z życiem wewnętrznym Kościoła, rozwojem pierwszych 
zakonów i t.d. 

Tom ·11 i III omawianej historii Kościoła jest w przygo-
towaniu, ukazać się ma w najbliższym czasie. . 

Tom IV. obejmujący lata 1648-1932, składa się z dwóch 
~zęści, a opracował go Dr Ludwik Andrzej Veit profesor hi-· 
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storii Kościoła w uniwersytecie fryburskim. Część pierwsza, 
omawiająca lata 1648 - 1800, przedstawia w poszczególnych 
rozdziałach dzieje Kościoła w ówczysnych państwach europej-

- skich. Skreśliwszy stosunek Rewolucjii do Kościoła, mówi autor 
w następnych rozdziałach o rozwoju protestantyzmu w poszcze
gólnych krajach i o dziejach schizmy wschodniej. 

Część II-ga tomu IV-go przedstawia lata 1800-1932. Po
przez cesarstwo Napoleona i jego walki z papiestwem, kongres 
wiedeński i wzrost indywidualizmu i liberalizmu w Europie, 
autor prowadzi nas do czasów najnowszych, kreśląc dzieje 
Kościoła w poszczególnych krajach całej kuli ziemskiej. Przed
miotem rozważań autora jest także rozwój życia wewnętrznego 
w Kościele i prasy, nowoczesnej broni w walce z wrogimi 
ideami. Rozwój unii, stosunek do niej papiestwa znajduje też 
swe omówienie. W końcu autor kreśli dzieje protestantyzmu 
i schizmy wschodniej, nie pomijając najnowszych sekt i ich 

• 
rOZWOJU. 

Każdy z omówionych tomów zawiera szczegółowy i bo
gaty wykaz literatury, odnoszącej się do zagadnień poruszanych 
w poszczególnych . rozdziałach, pozwalającej na pogłębienie 
kwestii, które mogłyby kogoś zaciekawić. 

Pisma Ojców Kościoła. Tom XXI. Św. Ambroży. 
Mowy. Poznań 1939. Księgarnia uniwersytecka Jana Jachow
skiego. . 

Dobrze się zasługują nauce teologicznej w Polsce, ,vyda
wane pod redakcją prof. Dr Jana Sajdaka, Pisma Ojców Koś
cioła. Wydany już z kolei tom XXI, obejmuje mowy św. Am
brożego w tłumaczeniu Ks. Dr Jana Czuja, profesora Uniwer. 
Warszawskiego. Tłumacz napisał także do tego tomu obszerny 
wstęp, omawiający życie św. Ambrożego i jego dzieła. Znalazły 
także swe omówienia pisma zaginione tegoż Świętego. 

Z zachowanych mów w tomie obecnym znajdują się: Mo
wa o życiu brata Satyra, . pocieszenie na zgon W alentyniana, 
mowa na zgon Teodozjusza, przemówienie w bazylice. Porcjań
skiej, mowa przeciw Auksencjuszowi w sprawie wydania bazylik, 
przemówienie na przeniesienie relikwii św. Męczenników Ger
wazego i -Protazego i wreszcie mowa w kościele w obecności 
cesarza Teodozjusza w sprawie spalonej synagogi. Obecny tom 
kończy się obszernym wykazem imion i nazwisk. 

Mowy św. Ambrożego szczególniej przydadzą się w ka
znodziejstwie. 

Pisarze ascetyczno-mistyczni Polski I. Pisma 
.ascetyczno-mistyczne Benedyktynek reformy cheł• 
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mińskiej, wydał Karol Górski. Poznań. Księgarnia J. Ja-
chowskiego. 
· Historia mistyki jest niewątpliwie gałęzią historii Koś~ioła,. 
'mówi wydawca we wstępie. Tutaj też tłumaczy, dlaczego wy--· 
dał pisma benedyktynek reformy chełmińskiej. Rozkwit bowiem 
tego zakonu przypada na przełom XVI i XVII wieku. Benedy
ktynki reformy chełmińskiej odegrały w wychowaniu młodzieży 
żeńskiej w Polsce podobnie doniosłą rolę, jak. zakon Jezuitów 
w wychowaniu chłopców. Nie pozostał także bez znaczenia na 
wychowanie młodych Polek ówczesnych i wpływ ksieni kla
sztoru chełmińskiego Magdaleny Mortęskiej, autorki wyda
nych pism. 

Wydawca omawia szeroko sam rękopis, zastanawia się 
nad jego wyglądem zewnętrznym, nad wewnętrznymi jego ce
chami, wysnu,vając z jego treści językowej szereg wniosków. 
Omawia także wydawca życie i _charakter autorki owych pism 
Magdaleny Mortęskiej, urodzonej w 1555 r. 

Treścią drugiego rozdziału są Benedyktynki z Poz11ania 
i ich pisma. W końcu podano kilka danych o Zofii Sieniawskiej. 

Streszczenie całej książki w języku łacińskim i dokładne 
indeksy kończą ten pierwszy i wartościowy tom pism ascetyczno
mistycznych. 

Wojciechowski Zygmunt. Po Isk a n ad Wisłą i 
Odrą w X wiek u. Studium nad genezą Państwa Polskiego 
jego i cywilizacji. Katowice - Instytut Śląski' 1939. 

Kwestia początków Polski, jako państwa, zajmowała już 
oddawna historyków. ·Brak odpowiedniej ilości i jakości źródeł 
przyczyniał się do tego, że wysunąć zdołano już cały szereg 
teorii, często z sobą sprzecznych, pragnących owo zagadnienie . , . , 
wy1asn1c. 

Praca prof. Z. Wojciechowskiego zajmuje się dziejami 
Polski od jej początków do końca X wieku w oparciu nie tylko 
na wszystkich znanych przekazach ale i na wynikach ostatnich 
wykopalisk w Gnieźnie . i Poznaniu. We wstępie autor rozpa
truje teorie, usiłujące wyjaśnić początek państwa p9lskiego~ 
a szczególniej szeroko omawia hypotezę najazdu, głoszoną 
szczególniej przez historyków niemieckich, ostatnio z.aś przez. 
prof. Brackmana, który stara się stwierdzić, że "szczepy sło
wiańskie w czasie od Vill do początku XI wieku nie miały -
jeszcze dość siły państwotwórczej, lecz pobudki w tym kie
runku otrzymały zewnątrz". Zdaniem tego samego historyka 
Normanowie mieli pomagać zołożeniu państwa Polskiego. 

Autorowie polscy stwierdzają, że Polska, jako państwo„ 
'powstała samorzutnie, własną siłą z pierwotnego państwa sło- · 
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wiańskiego. Rozwijając i udawadniając słuszność owego twier
dzenia, prof. Z. Wojciechowski kreśli pierwotne posiadłości 
Polski południo,vej w okresie przedpiastowskim, wskazując na 

_ ówczesnych Wiślan, jako ośrodek państwotwórczy. Przedmiotem 
dalszych rozważań autora jest Polska północna w okresie 
przedpiastowskim. Następują czasy dynastii piastowskiej, bio
rącej swój początek w Wielkopolsce. Dynastia ta połączyła 
plemiona i szczepy polskie w ostatniej ćwierci IX wieku. 

U progu doby historycznej zwrócili się Piastowie ku Po
morzu i walka o te ziemie prowadzona jest już w latach 963 
i 967. Mieszko przez swą działalność oparł swe państwo tery
torialnie o linię Odry i gór11ej Wisły. Wcielenie ziem nad-
·odrzańskich do Polski spowodowało zetknięcie się z Niemcami. 
Stosunek Polski do tego sąsiada, sprawa Chrztu św. są przed
miote1n dalszych rozważań autora. Mieszko walczy skutecznie, 
by nie popaść w zależność od Niemców, suwerenność Polski 
zachowuje przez szukanie przeciwwagi dla wpływów niemiec
kich w związkach z papiestwem. Nie odstępował Mieszko od 
linii Odry, doceniając jej znaczenie strategiczne. "W stosunkach 
polsko-niemieckich owych czasów Odra odgrywała tedy tę rolę, 
co w stosunkach rzymsko-germańskich i francusko-niemieckich 
Re11" stwierdza prof. Z. W ojciecho-wski. 

Książka wydana staran~ie, ozdobiona licznymi fotografia
mi ,vykopalisk i innych zabytków, jest nie tylko pożyteczną 
lekturą, ale i aktualną. 

Jougau Alojzy Dr Ks. Słownik kościelny ła
ciiisko-polski. Lwów 1938. 

Emerytowany profesor U11iw. Jana Kazimierza we Lwowie, 
Ks. Jan Jougau, biorąc pod uwagę to, że słowniki łacińsko
polskie naogół uwzględniały tylko łacinę klasyczną, wydał 
słow11ik poś-więcony szczególniej łacinie kościelnej, a więc ' 
·z zakresu liturgii, Pisma św., Teologii i Prawa kanonicznego. 

Ale praca Ks. J. Jougou jest nie tylko czystym słowni
kiem, ale zawiera ponad to imiona wszys~kich papieży wraz 
z datkami ich rządów, nazwy wszystkich diecezji i stolic bi
skupich, in1iona świętych i błogosławionych z krótkimi ich 
·życiorysami, nazwy zakonów i zgro1nadzeń religijnych, wraz 
··z podstawowymi wiadomościami o nich, imiona Ojców Kościoła 
i znaczniejszych . pisarzy teologicznych. Jednocześnie podane 
są terminy z Prawa Kąnonicznego wraz z odsyłaczami do od
powiednich kanonów. 

O obszerności Słownika świadczy przeszło 27000 pozycjL 
Dzieło Ks. Jougau winno się znaleźć przede wszystkim w rę
kach teologów i prawników, wielkie usługi może oddać także 
Jhistorykom i humanistom. 
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. Lexikon fiir 

Cena 

Theologie und Kirche 
Całkowicie ukończony] 

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

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

»Często już powtarzaliśmy, że ta encyklopedia wie
dzy kościelnej jest najlepszq ze znanych nam 
i przedstawia pierwszorzędnq pomoc dla pracy. Te
olog, filozof, kapłan, wykształcony świecki człowiek 
i wszyscy, kfórzy 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 Theologicae Lovanienses). 

Nakład Herder • Freiburg im Breisgau (Niemcy). 
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