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W zw iązku z 50-tą rocznicą rozpoczęcia działalności chary ta
tyw nej i zakonnej B rata  A lberta (Adama Chmielowskiego) 
w  stolicy odbyły się obchody k u  czci polskiego Biedaczyny 
i w ielkiego przyjaciela najuboższych.
W archikatedrze św. Jana  J. E. X. arcyb. St. Gall odpraw ił na 
intencję beatyfikacji B rata  A lberta Mszę św. pontyfikalną, po 
k tó re j X. dziekan Fajęcki w ygłosił piękne kazanie okolicznościo
we.
Po południu  w w ielkiej sali Filharm onii odbyła się u ro 
czysta akadem ia, na  k tórą  przybyło bardzo dużo publiczności 
z przedstaw icielam i w ładz kościelnych i państw ow ych na  czele. 
W czasie akadem ii p. m inister Św iętosław ski w  im ieniu Pana 
P rezydenta R. P. udekorow ał w ielką w stęgą o rderu  „Odrodzo
nej Polski" p o rtre t B ra ta  A lberta, ustaw iony na scenie.
P ięknej postaci Br. A lberta  poświęcamy a rty k u ł w stępny w n i
niejszym  num erze czasopisma.

Było to 3 lata temu. Jechałem  nocą pociągiem pospiesznym z K ra 
kowa do Lwowa. Wśród pasażerów przeważali — żydzi. Nic dziwne
go: gród wawelski to przecież eldorado „naszych11. W przedziale, w k tó 
rym  się znalazłem, zebrali się wyłącznie katolicy. Wśród nich — zakon
nik, przywdziany w szorstki, żołnierski habit, przepasany grubym  sznu
rem  i różańcem. Pasażer skupiony, rozmodlony. Skorzystałem z okaz
ji, aby z członkiem jednego z nielicznych polskich zgromadzeń zakon
nych pomówić o jego Założycielu — wielkim Bracie Albercie.

Rozmowa ta, której tłem  dźwiękowym był rytmiczny stukot posuwa
jącego się wśród nocnych ciemności pociągu, jako żywo przypomina mi 
się teraz, kiedy zabieram się do napisania artykuliku na 50-lecie ha
bitu  albertyńskiego.

Mają Włosi swojego świętego Franciszka z Assyżu, chlubi się F ran 
cja wielkim jałmużnikiem — św. W incentym a Paulo, poszczycić się 
może i Polska swoim „biedaczyną krakowskim" — B ratem  Albertem. 
Niestety — tak  mało jeszcze znamy tego bohatera ducha. A przecież — 
50 lat już minęło od rozpoczęcia jego błogosławionej opieki nad ubo
gimi i sierotami.

Dziwne były koleje życia polskiego „Poverello‘c.

Redakcja.

X . F. K.



Rodzi się 20 sierpnia 1846 roku w Igołomi (powiat Miechowski) 
*a łonie szlacheckiej rodziny. Ojciec i m atka odumierają go w  dzie
ciństwie. Jako  osiemnastoletni student politechniki w Puław ach idzie 
do boju w szeregach powstańców 1863 roku. Z walk tych wychodzi bez 
nogi i dwuch palców u lewej ręki. Podleczony wyjeżdża w  tajemnicy 
przed władzą rosyjską, do Paryża, skąd przenosi się do Gandawy. Tu 
kończy inżynierię. Ale Chmielowski — to duch niespokojny. Liczby 
i w ykresy go niezadawalają. Przenosi się w świat „michałków", z k tó 
rym i zżywa się w Monachium na studiach malarskich. Mieszkańcy tego 
słynnego dziś na cały świat miasta podziwiają Chmielowskiego — łyż
wiarza z protezą. Po powrocie do kra ju  osiedla się w Warszawie. Ma
luje w Hotelu Europejskim, wysoko na ostatnim piętrze. Zapoznaje 
w tym czasie Sienkiewicza, wybitną artystkę — Helenę M odrzejewską' 
i Wyczółkowskiego, z którym  szczególne nawiązuje nici przyjaźni.

Dobry malarz, fachowy krytyk, serdeczny towarzysz, prawdziwy 
kolega, artysta, przed którym  szerokie rozwidniają się horyzonty, sta
je przed tragicznym dylematem: gdzie moje miejsce na tym  świecie?

Czy na błyszczącym parkiecie sali dancingowej, gdzie — nawia
sem mówiąc — podbijał sobie wszystkich kulturą  gentelmana z praw 
dziwego zdarzenia? Czy na olimpie artystycznym — wśród atelier m a
larskich?...

Bóg sam dał odpowiedź na dręczące go pytania.
Poprowadził go do wielkości przez zapoznanie u ludzi. Miłość 

bliźniego, zwłaszcza zaś pogardzonego przez świat łachmaniarza, skiero
wała myśli Alberta ku szczytom chrześcijańskiego heroizmu i świętości.

Chmielowski nie miął nigdy upodobania do świata sobie współ
czesnego. Jego zamiłowania szły po linii klasyków, miały w sobie coś 
z ducha starej Grecji i szlachetnego Rzymu. „Wiecznie, jak  pisze W it
kiewicz, czegoś szukał. Wciąż dalej, wciąż głębiej". Aż wreszcie dotarł 
do celu. Stanął przed nim  brat-nędzarz: bezdomny, obdarty i głodny 
śmiertelnie... poraniony na duszy. I oto na widok tak niewymownej 
biedy — wykwintny arystokrata Chmielowski przemienia się w skrom 
nego, pokornego Brata Alberta. Bóg dokonał cudu miłości.

K rótki pobyt u Ojców Jezuitów, a potem gorliwe krzewienie te r-  
cjarstwa św. Franciszka z Assyżu na wschodnich rubieżach Ojczyzny, 
były ostatnim  przygotowaniem do pracy miłosiernego sam arytanina.

Z błogosławieństwem X. K ardynała Dunajewskiego zabiera się 
B rat A lbert do pracy. Znajduje od razu naśladowców — takich, jak 
On szaleńców Bożych. Organizują się w ramach zakonnych. Za bez
graniczne poświęcenie odbierają wyzwiska, oplwania, nieraz nawet 
szturchańce i baty. To ich jednak nie zraża. Apostolską cierpliwością, 
bezgranicznym ukochaniem ubóstwa i ubogich, podbijają sobie serca 
wszystkich.

Dzieło Brata A lberta wzrasta w sposób widoczny. Domy, schroni
ska, warsztaty i przytułki, kierowane przez Albertynów i Siostry A l
bertynki, pokrywają cały kraj. Kraków, Tarnów, Przemyśl, Lwów, 
Sokal, Stanisławów, Tarnopol — oto tereny ich pracy. Dziś myślą
o ekspansji na północ i zachód. Na pierwszy ogień ma pójść Gdynia.
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Nie długo więc może zobaczymy naszych apostołów miłości, w żebra
czych, ziemistych habitach, boso, opasanych powrozem na ziemiach 
Wielkiego Pomorza. I przekonamy się i tu  o cudownych wynikach ich 
pracy, dla której słów uznania brak kierownikom miast, w których 
działają.

A lbertyni niejedną rękę ludzką cofnęli od upatrzonego przedmio
tu kradzieży. W tysiące zliczył byś serca, do których zaszczepili god
ność człowieka — chrześcijanina. Nędzarze, którzy m ają w ich schroni
skach prawo do bezpłatnego mieszkania i utrzymania, u nich uczą się 
pracować.

Akcja charytatywna wymaga funduszów. Nie troszczą się o nie 
Biacia Albertyni. Od siebie dają to, na co ich stać: pracę, upokorze
nie kwestarzy. Z pomocą przychodzą zarządy „Opieki nad ubogimi". 
Resztę —- dokonuje Pan Bóg. Dowodów nadzwyczajnej troski nieba
o „klientów schronisk Brata Alberta nie zapisałbyś w jednej książce. 
O, bo nieraz już były chwile, że zdawało się, iż biedny z żalem i pustą 
miską odejdzie ze schroniska...

B rat A lbert ogromnie dużo zdziałał na polu społecznym. Oceniło 
to Państwo: jego trum nę ozdobiło wspaniałe odznaczenie w uznaniu 
zasług.

Za życia chlubili się przyjaźnią Brata Alberta: Biskup Nowak, 
M etropolita Szeptycki, Hr. Tarnowscy, Potoccy, Zamojscy, Malczewski 
Jacek, Stanisław Witkiewicz, Józef Chełmoński i ty lu  innych.

Żeromski w 1913 roku kończył swoje „Nawracanie Judasza" wspom
nieniem z klasztoru albertyńskiego na Kalatówkach. Rozmawiał z nim 
w Zakopanem... Lenin.

Wśród kandydatów na ołtarze wymienia się wielkich Polaków — 
bohaterów narodowych, którym  przypisać by można stworzenie u  nas 
nowego pojęcia świętości: świętości naturalnej, prostej. Mam na myśli 
hetm ana Żółkiewskiego, który buławę oplótł ukochanym  różańcem, 
powstańca Traugutta, z „Naśladowaniem Chrystusa" pod szubienicę 
idącego i Brata A lberta — łyżwiarza z protezą, Sam arytanina ziemi pol
skiej.

Dziś B rat A lbert i jego dzieło przechodzi na własność całego już 
narodu. Pod protektoratem  włodarza Rzeczypospolitej Polskiej, Pana 
Prezydenta Mościckiego, odbyły się uroczystości 50-lecia pracy A lberty
nów.

Z serc polskich ku niebu płynie gorąca, ustawiczna modlitwa
o przyspieszenie procesu kanonizacyjnego Wielkiego Jałm użnika — A r
tysty — szarego Brata: Alberta.

„Kościół katolicki, głęboki znawca psychologii ludzkiej, 
umieścił czynności moralne znacznie ponad intelektualny
mi. Ludzie, których najbardziej czci, nie są przywódcami na
rodów, uczonymi, filozofami. Ludzie ci są świętymi, to zna
czy takimi, którzy byli cnotliwi w sposób bohaterski..."
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Maleńkie książątko ciężką złożone jest niemocą. Rodzice Woj
ciech dali mu na imię. Pociechą wojska go nazwali, marząc, że kiedy 
chłopiec urośnie, rycerzem będzie dzielnym i powiedzie do boju zwy
cięskie drużyny. Łzy gorzkie cisną się do oczów ojca, gdy patrzeć m u
si, jak śmierć nieubłagana najmłodsze wydziera mu dziecię. Niebo je 
dynym jest tylko ratunkiem . Może zlituje się Panna Najświętsza? 
Może to sprawi w swojej łaskawości, że synek zdrowie odzyska? Na
dzieja wstępuje do serca strapionych rodziców: dziecię swe Bogu po
święcą. „Nie chcemy,aby dla nas żył ten chłopiec, Panie , modlą się 
z głębi serc swoich zbolałych, „niechaj kapłanem zostanie, by uczcić 
Bogarodzicę, i jarzmo Twoje święte niech nosi.“

„Chore maleństwo złożone na ołtarzu Matki Boskiej cudownie
uzdrowione zostało".

Gdy chłopiec podrósł, nie zapomnieli rodzice o uczynionej Bogu 
obietnicy: odesłali syna do słynnej szkoły w Magdeburgu, aby się tam 
przygotowywał do przyjęcia święceń kapłańskich. I św. Wojciech nie 
zapomniał również o tym, komu zawdzięcza swe życie: w tajemnicy 
przed mistrzem i kolegami zanosił modły do Najświętszej Dziewicy, 
którą za panią swą uważał.

Minęły lata żmudnej nauki szkolnej. Św. Wojciech powrócił do 
swej ojczyzny. I zdawać się mogło z początku, że drogi, któiym i Opa
trzność go prowadzi, będą samymi różami zasłane. Młody kapłan cie
szył się miłością prostego ludu, uznaniem wśród duchowieństwa, po
parciem możnych panów i swego monarchy. Nawet na odległym dwo
rze niemieckich cesarzów prawdziwą mu okazywano życzliwość. Sądzić 
mógł przeto, że życie jest tylko pełną pogody i szczęśliwości sielanką, 
nie posiada swej powagi i cierni nikomu w serce nie wbija.

Śmierć praskiego biskupa Dytmara i wyrzuty sumienia, jakie mu 
w ostatnich godzinach życia towarzyszyły, rozwiały to złudzenie. To 
też, gdy św. Wojciech został jego następcą, z całą gorliwością spełniać 
zaczął obowiązki, jakie Opatrzność na niego nałożyła. I od tej chwili 
klęska po klęsce zaczęły, spadać na jego głowę. Tracił miłość tych, 
których chciał do cnoty prowadzić albo przynajmniej uchronić od 
zbrodni. Dwukrotnie zmuszony był do opuszczenia swojej diecezji. 
W niewoli, jaką przeżywał, nie znajdował oparcia i zrozumienia u  swych 
zwierzchników, chociaż to byli ludzie godni wysokich urzędów kościel
nych, jakie sprawowali, i prawdziwie święci. Gdy w rozterce ducho
w ej,.jaka go męczyła, chronił się do klasztoru, aby modlitwą uzyskać 
to, czego nie udało się osiągnąć czynem, przemocą wyrywano go z te 
go zacisza.
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Do tego dołączyły się osobiste zgryzoty: śmierć matki, którą, jak 
sądzić można, św. Wojciech odczuł bardzo głęboko i wreszcie prawdzi
wa rodzinna tragedia, jaką przeżył: czterech jego braci wraz z m ał
żonkami i dziećmi w ich własnej siedzibie wymordowano, tylko naj
starszy Sobiebór ocalał, bo na wyprawie wojennej przebywał, a po
tem  schronienie znalazł w Polsce. Potężny ongi w Czechach ród Sław- 
nikowiczów zdruzgotany został i odtąd nie podźwignął się już nigdy 
w swej ojczyźnie.

Surowy rozkaz papieski zmuszał św. Wojciecha, aby powrócił do 
swej diecezji, mimo, że ręce jej najwybitniejszych mieszkańców czer
wone były jeszcze od krw i najbliższych. Wolno m u było udać się na 
misje do pogan, gdyby radcy przyjąć go jako pasterza nie chcieli.

I wtedy, gdy klęski spadające na św. Wojciecha stawały się coraz 
cięższe, cierpienia coraz dotkliwsze, Najświętsza Panna M aryja, którą 
pobożny lud chrześcijański w X  w. tak chętnie zwał Gwiazdą Morza, 
stała się jego matką, opiekunką, pocieszycielką i przewodniczką. Za
służył sobie na to św. Wojciech, bo Panią swoją czcił wiernie nie ty l
ko w latach młodzieńczych, ale i przez całe życie. Gdy jeszcze był 
w Czechach, pod jej wezwaniem założył tam  benedyktyńskie opactwo.

W tych ciężkich dla siebie chwilach, przebywając na dworze ce
sarskim  w Moguncji, św. Wojciech miał dziwny sen.

Oto zdawało mu się, że jest w zamku swego najstarszego brata, te 
go samego,^ który, uszedłszy rzezi, w Polsce zamieszkał na stałe. Sie
dziba godna była wielkiego pana i czarowała swym pięknem. Lśniły od 
bieli ściany, jak gdyby z najczystrzego ulepiono je  śniegu. Wewnątrz 
stały dwa wspaniałe łoża. Oznaczać one miały jakiś zaszczyt. Ale 
to, które dla św. Wojciecha przeznaczone było, zdobne w złoto, nakry
te jedwabiem i purpurą, daleko się okazalej przedstawiało. Widać by
ło nad nim  złotymi literam i uczyniony napis:

Upominek daje Ci Królewna.
Św. Wojciech opowiedział swój sen, a przebywający na dworze ce

sarskim biskup Leon tak go wytłumaczył:
— Człowiecze sobie przeciwny, niedługo spełnią się twe pragnie

nia: za wstawiennictwem Najświętszej Panny otrzymasz łaskę męczeń
stwa.

— Chwała Ci, Dziewico, Gwiazdo Morza, żeś jako pani łaskawa 
raczyła spojrzeć na mnie, najniegodniejszego Twego sługę.

Ocaliła mu życie w dzieciństwie, teraz będzie patronką szczęśli
wej i błogosławionej śmierci.

Ufny w opiekę Maryi, opuścił św. Wojciech Moguncję, aby, po
modliwszy się, wprzód na grobach świętych patronów Francji, przybyć 
do Polski, gdzie rozstrzygnąć się miały jego losy.

Czesi nie chcieli, by biskup ich do Pragi powrócił. Oświadczyli 
to wyraźnie wysłannikom Bolesława Chrobrego. Jedna więc tylko 
droga stała otworem przed przyszłym męczennikiem: misja wśród po
gańskich Prusów.

Ale nim Polskę opuścił, św. Wojciech trw ałą zostawił nam- pa



miątkę: podobnie jak w Czechach pod wezwaniem Królowej Niebios 
założył klasztor benedyktyński, aby zakonnicy naw et po jego zgonie 
głosili w  nim chwałę Maryi, sam krzewiąc ku lt Najświętszej Panienki 
pieśń napisał, która przez długie wieki karm iła duszę naszego narodu, 
trium falnie brzmiała na polach bitew i stała się naszym pierwszym 
hymnem państwowym. Wprawdzie zaprzeczano w nauce starodawnej 
tradycji, wedle której św. Wojciech był autorem  Bogurodzicy, przesu
wano datę jej powstania na wiek XIII, ba naw et XIV, najnowsze jed
nak badania, które zawdzięczamy prof. Józefowi Birkenmajerowi w y
kazały, że nasz najstarszy hymn narodowy zarówno swą treścią jak 
i formą związany jest z X. stuleciem i z tymi środowiskami, gdzie św. 
Wojciech przebywał.

Pieśń pełna jest m ajestatu, godne to uwielbienie potężnej niebios 
Monarchini. Z hym nu bije taka powaga, taka królewskość, jak  z czę
stochowskiego obrazu Najświętszej Maryi Panny. Gdy się ją  słyszy, 
korna modlitwa ciśnie się do serca:

— Królowo Polskiej Korony, Pani aniołów i ludzi, módl się za na
mi!

Św. Wojciech w natchnionej swej pieśni, którą porównać chyba 
można z późniejszą poezją Kochanowskiego lub Mickiewicza, błaga Bo
gurodzicę, aby wyjednała swym sługom odpuszczenie grzechów, pi-zed 
oczyma swych słuchaczy stawia wizję Chrystusowej Męki, która była 
ceną naszego pojednania z Bogiem, nawołuje do umiłowania dobrotli
wego Stwórcy i do duchowego odrodzenia, ukazuje nam obraz nieba, 
gdzie wieczna radość i miłość panuje.

K ult św. Wojciecha po jego śmierci łączył się ściśle z czcią, jaką 
wierny lud chrześcijański otaczał niebios Królowę. Nie można zapo
minać, że katedra gnieźnieńska w Polsce i ostrzyhomska na Węgrzech 
wzniesione są pod wspólnym wezwaniem Najświętszej Panny Maryi i jej 
wiernego sługi. Nie bez powodu przypuszczano również, że dzień W nie
bowzięcia Matki Boskiej, który z czasem stał się naszym świętem naro
dowym, specjalnie był drogi jego sercu. Grób św. Wojciecha stał się 
kolebką kultu  maryjnego w Polsce. A za czasów pierwszych Piastów, 
póki Królowa Korony Polskiej nie zasiadła na jasnogórskim tronie, ka
tedra gnieźnieńska była bezprzecznie najczcigodniejszą u nas św iąty
nią jej poświęconą.
4lll9IIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiaBHIIIIIIIIIIIlllllBBIBK

„...Zbladła dziś gwiazda Świętych. A przecież właśnie 
Święci przywracali zawsze panowanie wartości prawdzi
wych. Oni zachęcali do prostoty, do służenia drugim, oni do
dawali odwagi do heroicznej surowości względem tego ma
łego, hałaśliwego, obłędnego i nadętego ludzkiego „ja“, 
w ślad za którym idą — jak świta — podłość, tchórzostwo, 
zapomnienie o obowiązkach i wszelkiego rodzaju zakłama
nie i niedołęstwo".
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O. ŚW IĄ T E K  C. SS. R.

"Krytyka 
0 "KróLou/aj fladu/idza

Sprawa beatyfikacji Królowej Jadwigi posuwa się raźno naprzód. 
Nic dziwnego, że zajęła się Jej postacią krytyka. Ale co charaktery- 
styczniejsze, że kruszą w  niej kopię kobiety.

i-- fiooot ®trze êc^a wydaje: O Królowej Jadwidze studia i przyczyn-
[  Wanda Maciejewska: Jadwiga — Królowa Polska (1934); 

z obcych niemka Helena Quillus: Kónigin Hedwig von Polen (1938) 
K rytyki i oceny owych dzieł piszą również kobiety: Strzeleckiej i Ma
ciejewskiej — Charewiczowa (Przegląd Współczesny 1935), Heleny Quil-

— Anna Szeptycka (Przegląd Powszechny 1938).
Ponieważ wymienione autorki zajmują się nie tylko problemami 

historycznymi, ale i hagiograficznymi, zadaniem nieniejszego artyku 
łu  zwrócić społeczeństwu katolickiemu uwagę, na usterki i błędy ha- 
giograficzne, przez nie popełnione.

Najwięcej popełniła ich H. Quillus, więc o nią mi głównie chodzi.
Z góry zaznaczamy, że jakkolwiek autorka Niemka, naogół bez

stronnie pisze o Jadwidze i nie powtarza krzywdzących ją bredni nie
mieckich kronikarzy i historyków, owszem zwalcza ich — to jednak 
uważamy za zbyt niskie dygnięcie Anny Szeptyckiej w stronę H. Quil- 
lus, gdy chwali jej pracę: „bezstronna ocena Jadwigi, pisana sine ira 
el studio a też i bez patriotycznego sentymentu".

Może być, że sine ira, ale nie sine studio... bo, gdy dość dokładnie 
przedstawiła wiekopomne dzieła i czyny, Jej cnoty i zasługi dla Kościo
ła, usiłuje równocześnie odmówić Jej wielkości charakteru frazesa
mi rzekomo krytycznymi i świętości, jako, że nie spostrzegamy w Jej 
życiu ekstaz, zachwyceń i innych nadzwyczajności — to nie wiemy czy 
w takim argumentowaniu jest więcej naiwności czy chęci pomniejsze
nia i odbronzowienia Jadwigi.

Krom  tego, wywody autorki znamionuje pewna lekkomyślność. 
Zabiera głos w dość subtelnych i delikatnych kwestiach teologicznych, 
w których słabo się orientuje. Na przykład, gdy istotę świętości w i
dzi w ekstazach, zachwytach i nadzwyczajnych ostrościach pokutnych, 
(wszak to drugorzędne i nie konieczne przejawy lub środki świętości).

To pierwsze. A drugie ważniejsze, że lekceważy powszechną opinię 
Kościoła w Polsce o świętości Jadwigi — bez ważnych powodów. K o
ściół, w którym  mieszka i działa Duch Boży, nie może się mylić co do 
świętości, zwłaszcza heroicznej danej osoby i nieomylnie ją  instynktem 
nadprzyrodzonym, sobie właściwym wyczuwa. To jest tak zwany „sen- 
su s Ecclesiae". I na nim  głównie opiera się urzędowy nieomylny sąd
1 wyrok Kościoła nauczającego (papieża) w dekrecie kanonizacyjnym
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0 heroicznej świętości danej osoby. (Nb. Cuda nie są w arunkiem  bez- 
wględnie koniecznym do kanonizacji Sługi Bożego).

Taką powszechną opinię o świętości Jadwigi w Polsce stwierdza 
H.Quillus: objawy kultu, cuda i łaski za Jej przyczyną otrzymane, p ro
ces beatyfikacyjny urzędowo energicznie prowadzony, acz w skutek wo
jen przerwany. A jednak H. Quillus przeciwstawia się tem u i twierdzi 
wbrew ogólnej opinii, że Jadwiga świętą nie była!

Czyż może odkryła jakie fakta w źródłach; przemawiające prze
ciw świętości Jadwigi i ogólnej opinii o Niej?

Sama wyznaje, że nic podobnego, jeno, że w  źródłach nie ma 
wzmianki o zachwyceniach i nadzwyczajnościach w Jej życiu. I lo
gika tu  nie w porządku i serce H. Quillus... O logice już mówiłem. 
A serce czyli wola: dla błahych i subiektywnych racji P. Quillus pod
nosi swe veto w wielkiej rzeczy przeciw całemu katolickiemu narodo
wi:

Przypomina mi się, że, jak  H. Quillus Naród polski, przekonywał 
wysoki dostojnik Piusa X, że Teresa od Dzieciątka Jezus nie była świętą
1 nie powinien Jej kanonizować: „Ależ Ojcze Święty, to była sobie prosta

Koronacja Królowej Jadwigi
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dziewczyna, jakich tysiące; w jej świętości nie ma nic nadzwyczajnego."
— „Właśnie", odparł Pius X, „na tej przedziwnej prostocie polega Jej 
nadzwyczajna świętość." — Nie mniej błahym i frazesami krytycznymi 
usiłuje H. Quillus pomniejszyć wielkość Jadwigi, bohaterki Narodu Pol
skiego. Lecz o wielkości człowieka decydują jego czyny i wpływ, jaki 
wywiera na bieg dziejów, a nie historycy.

Unia Polski z Litwą i Rusią, Chrzest Litwy, przyłączenie do Polski 
Rusi Czerwonej, wznowienie uniw ersytetu krakowskiego, fundacja b u r
sy vi Pradze i niezliczone dzieła pobożne, wykonane przez niewiastę 
w pierwszej wiośnie życia, w okresie 15 lat — a te Jej dzieła zmieniają 
na długie lata bieg historii Europy środkowej i wschodniej — czyż to 
nie dowód wielkości Jadwigi? Niech p. Quillus pokaże nam  podobną 
niewiastę w całej historii Niemiec!

0  wielkości zaś Jej charakteru świadczy stosunek nieugięty do J a 
giełły, Witolda, możnowładców. Jagiełło, Witold, na pół barbarzyńcy, in
dywidualności wielkie, pierwotnie nieokiełznane (przypominamy, że J a 
giełło — jak pisze Długosz — kazał zamordować „zdrajcę" Zbigniewa 
Oleśnickiego, Kanclerza Polski i biskupa, że był chorobliwie podejrzli
wy itd .), a jednak Jadwiga obu umiała okiełznać, nakazać szacunek, 
w rzeczach zasadniczych um iała być nieustępliwą.

W myśl swoich tendencyj modyfikuje p. Quillus usposobienie J a 
dwigi: każe Jej być z natury  pokorną, cichą, łagodną, niemal bierną 
i zrównoważoną — w przeciwieństwie do polskich pisarzy, którzy okre
ślają Jej charakter jako impulsywny, gorący, zmienny, aktywny. Nawet 
z ową sławną, dramatyczną sceną, w której 12-letnia Jadwiga wywala 
sobie bram ę toporem, załatwiła się autorka gładko: to było w rozdraż
nieniu i jedyny raz. A to wystarczy, by obalić sztuczne dowody p. Quil- 
lus. Gdyby 12-letnia Jadwiga była biernym i przeciętnym charakterem , 
to by postąpiła w tym wypadku, nawet w przystępie największego roz
drażnienia, jak Jej rówieśniczki-dziewczynki: płakałaby, tupała nóżka
mi, zawodziła żale, może naw et dostałaby spazmów itd, ale na męski 
czyn z toporem by się nie zdobyła. Że zaś Długosz pisze, iż w później
szych latach była łagodna, pokorna, zrównoważona — to p. Quillus, 
przeprowadziwszy nieudolną analizę Jej charakteru, fałszywe w ypro
wadza uogólnienia tegoż charakteru.

Przypominamy zatem naukę psychologii o namiętnościach (passio- 
nes). Mianowicie: kilka (a nawet jeden) czynów, aktów o wysokim na
pięciu heroicznym, wystarczy, by opanować najbardziej wybuchowy cha
rak te r i wywołać w nim stały nałóg dobry (habitus) — cnotę.

1 tak św. Alfons Liguori — charakter choleryczny — przecierpiał 
upokorzenie jako adwokat i stał się dziwem łagodności, pokory, uniżo- 
ności, nie przestawszy być tym  samym płomiennym charakterem .

Tak samo u Jadwigi: opanowanie, łagodność, pokora dowodą Jej 
świętości, cnoty, a nie jakości Je j charakteru. Albowiem opanowanie nie 
jest zmianą charakteru, ale jego uszlachetnieniem.

Zatem H. Quillus nie dotarczyła dowodów przeciw tradycyjnem u 
ujm owaniu charakteru Jadwigi.
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Jak  błahe są protesty p. Quillus przeciw wielkości i świętości J a 
dwigi, tak  nieuzasadnione są jej sprzeciwy, iż Naród Polski widzi w J a 
dwidze bohaterkę i męczennicę sprawy narodowej i. Kościoła.

Bohaterstwo polega na wielkości poświęcenia się dla bliźnich, a m ę
czeństwo na podejmowaniu wielkich ofiar i cierpień dla Boga. Przed 
jednym  i drugim nie cofnęła się Jadwiga — dla nas to jasne — i dla
tego, jak podziwiamy Jej wielkość i czcimy w Niej świętość, tak uwiel
biać będziemy w Niej naszą bohaterkę i męczennicę.

Że H. Quillus nie podziela tego zapatrywania z nami, to już jej 
subiektywna rzecz. Bo czy Jadwiga kochała Wilhelma czy nie kochała, 
jak  chce p. Quillus, faktem jest, iż młodziutka królowa przecierpiała 
istne męczeństwo serca, gdy Ją  zmuszano do małżeństwa z poganinem, 
wiekiem już starszym człowiekiem, do tego na pół barbarzyńcą, którego 
przeciwnicy przedstawiali w najczarniejszych i najstraszniejszych b a r
wach.

Ofiarę tę poniosła Jadwiga, jak pisze sama Quillus, zupełnie dobro
wolnie i świadomie dla Boga i Ojczyzny. Przecierpiała przy tym  i w ca
łym  życiu wiele. Sama pisze w liście: „Ileż ja nocy nie przespałam, żeby 
tem u narodowi (Litwinom) zapewnić światło wiary.“

Jeżeli młoda, zdrowa, silnie zbudowana osoba, jaką była Jadwiga, 
pędziła długie, liczne noce bezsenne, to ci, co choćby kilka nocy nie 
zmrużyli oka z powodu wzruszeń psychicznych, mają pojęcie o ogromie 
Jej cierpień duchowych.

A jak Ona była wspaniałomyślna, zapominająca o sobie, jak wszyst
ko składała na ołtarzu miłości Boga i Ojczyzny, tego najlepszym dowo
dem, że zapisawszy całe mienie na cele dobroczynne, klejnoty na od
nowienie Akademii Krakowskiej, kazała się pogrzebać najskromniej 
w koronie z drzewa lipowego na skroniach.

Dlatego i nadal będziemy czcić w Wielkiej Jadwidze świętą i bo
haterkę narodową, a w dziele H. Quillus nic takiego nie znajdujemy, 
coby mogło już nie zachwiać, ale pomniejszyć naszą cześć i ku lt dla 
Jadwigi. Polska katolicka z ufnością czeka na chwilę, kiedy Stolica 
Apostolska ten ku lt potwierdzić nieomylnym wyrokiem i na cały K o
ściół powszechny rozciągnąć go raczy.

Nie mamy nic przeciw tem u — i owszem — żeby świecka krytyka 
zabierała głos w żywotach Świętych i Świątobliwych. Ale żądamy, by 
to czyniła z respektem  i ze znawstwem. Już  Quintylian w przepisach 
dla retorów  o korzystaniu z wielkich mówców i pisarzy kładzie im na 
serce, by to czynili z um iarem  w sądach i respektem.... i dodaje — 
z dwóch ostateczności: za wiele ich ganić lub wszystko w nich chwalić
— bez wahania opowiada się za tą  drugą.

Tym, którzy zajmują się sprawą beatyfikacji Królowej Jadwigi, 
zwracamy uwagę, że, choć Jej kult 16 wieku pseudoreformatorów 
i burzycieli ku ltu  Świętych, mocno zmalał, przerwy jednak nie do
znał, czego najjaśniejszym dowodem jest Skarga, który przy końcu 
jednego ze swoich kazań, wzywając przyczyny wszystkich patronów 
Polski, wymienia między innymi i obie Jadwigi tj. Śląską i żonę 
Jagiełły.

26



X. H E N RYK  W E R YŃ SK I

P rzad 450-LacLam ząonu 
Staniólau/a l(*GŹmiarczifka

Dnia 3 maja 1939 r. przypada 450 rocznica zgonu świątobliwego 
kapłana i wielkiego cudotwórcy, Stanisława Ka&mierczyka.

Obowiązkiem naszym jest przypomnieć tę piękną postać — choć
by w paru słowach — obowiązkiem naszym jest również nawiązać do 
starań  o beatyfikację tego, którego Kraków od wieków zwie błogosła
w ionym  i którego Pan Bóg wsławił bardzo licznymi cudami.

*

Stanisław Kaźmierczyk jest jednym  z grona świątobliwych roda
ków, którzy w XV wieku wsławili Kraków swymi cnotami i spowo
dowali, że wiek ten nazwano „szczęśliwym" (fełix saeculum) i ubło- 
gosławionym przez jasne i świątobliwe postacie, dziś — niestety — 
w wielkiej mierze zapomniane...

Urodził się świątobliwy Stanisław dnia 27 września 1433 r. w K a
zimierzu*) pod Krakowem. Ojcem jego był Maciej Sołtys, rajca kazi
mierski, m atką Jadwiga. Chrzest św. otrzymał w kościele Bożego Cia
ła, w którym  później pracował i gdzie obecnie spoczywają jego śm ier
telne szczątki.

Po ukończeniu szkoły parafialnej przy kościele Bożego Ciała, 
kształcił się następnie w Akademii Krakowskiej, gdzie — odznaczając 
się wielkimi zdolnościami i pilnością — otrzymał stopień doktora 
teologii.

W roku 1456 wstąpił do zakonu kanoników regularnych latera- 
neńskich, pracujących przy kościele Bożego Ciała, gdzie — po otrzy
m aniu święceń kapłańskich — został zastępcą przeora i mistrzem no
wicjuszów. Następnie przełożeni powierzyli mu urząd kaznodziei i spo
wiednika.

Kazania X. Stanisława były bardzo mile słuchane, gdyż tryskał 
z nich zapał nadprzyrodzony. Gotował się do nich gorącą modlitwą do 
N. Maryi Panny i często wracał w nich do rzewnych wylewów uczuć 
dla Najświętszej Panny.

Legenda czcigodna i starodawna stwierdza, że Matka Boża — wy
nagradzając Kaźmierczykowi jego gorącą i dziecięcą miłość — uka
zała się mu łaskawie w czasie modlitwy kilka razy, m. in. w kościele 
na Skałce.

Od czasu tych cudownych widzeń oddał się — z podwojonym za
pałem  — ćwiczeniom pobożnym i umartwieniom, by jak  najgodniej 
przygotować się na oglądanie Matki Najświętszej w chwale niebieskiej
— na zawsze...

W yczerpany bardzo gorliwą pracą i umartwieniami, których so

*) Stąd jego przydomek: Kaźmierczyk.
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bie nie szczędził, podupadał coraz bardziej na zdrowiu i w 55 roku ży
cia oddał swą czystą i świętą duszę Panu Bogu, 3 maja 1489 r., klęcząc 
w infirmerii klasztornej i gorąco modląc się do ostatniej chwili. Tuż 
przed zgonem ukazała mu się znów Matka Najświętsza, ciesząc swego 
wiernego sługę.

Za życia już był Stanisław Kaźmierczyk uważany za świętego. 
Polecano się jego modlitwie z ufnością. Kazimierz Jagiellończyk i Jan  
Olbracht byli u niego, prosząc o błogosławieństwo na „potrzebę wo
jenną".

Ciało świątobliwego kapłana pogrzebali jego bracia zakonni z czcią 
w małym chórze, przed ołtarzem św. Marii Magdaleny. Kiedy zaś ro
zeszła się szeroko sława o łaskach, otrzymywanych za jego wstawien
nictwem — za zezwoleniem Fryderyka Jagiellończyka, kardynała, a r
cybiskupa gnieźnieńskiego i biskupa krakowskiego — wyjęto śm ier
telne szczątki Kaźmierczyka z ziemi i złożono w sarkofagu, wzniesio
nym  na posadzce kościoła naprzeciw ołtarza św. Marii Magdaleny. 
Wreszcie X. Marcin Kłoczyński, p rałat generalny kanoników regular
nych w Polsce, w r. 1632 wystawił wspaniałe mauzoleum obok ołtarza 
Ukrzyżowanego P. Jezusa i tam  przeniósł kości Kaźmierczyka.

Jak  wielkim był ku lt tego świątobliwego kapłana, świadczą liczne 
łaski i cuda, otrzymane za jego wstawiennictwem. W pierwszym roku 
po jego chwalebnym zgonie zanotowano ich: sto siedemdziesiąt trzy. 
A potem co roku ich przybywało. Do r. 1750 zanotowali bracia za
konni tych łask i tysiąc sto dwadzieścia pięć! Niektóre łaski są nota
rialnie potwierdzone.

Zawierucha dziejowa w okresie rozbiorów naszej Ojczyzny w pły
nęła fatalnie na dalszy rozwój ku ltu  Kaźmierczyka...

Na progu w ieku dwudziestego próbował ruszyć sprawę beatyfi
kacji swego świątobliwego brata zakonnego opat kanoników regular
nych lateraneńskich w Krakowie, X. Stanisław Słotwiński. Pisał na
wet w swej publikacji pt. „Przed beatyfikacją Stanisława Kaźm ier
czyka" (1904, str. 5):

„Zgromadzenie xx. Kanoników zebrało już potrzebne dokumenty, 
odnoszące się do życia i czci świątobliwego ziomka naszego, z dowo
dami cudów i łask przez jego przyczynę od Boga otrzymanych.... n ie
bawem — po rozpoznaniu i zatwierdzeniu ich przez kom petentne w y
sokie władze duchowne, tj. w książęco-biskupim Ordynariacie krakow 
skim i w Rzymie, a po ukończeniu pomyślnie przez Św. Kongregację 
Obrzędów kanonicznego procesu ąuoad evidentiam causae — Ojciec św... 
uzna i ogłosi czcigodnego Sługę Bożego Stanisława prawnie i legalnie 
jako wliczonego w poczet Błogosławionych Św. Kościoła Katolickiego..."

A jednak — chociaż sprawa zdawała się j u ż d o j r z a ł ą ,  u t k n ę 
ł o  z n ó w  w s z y s t k o .

Czy nie jest naszym obowiązkiem powrócić znów do zainteresowa
nia tą sprawą i naszego Najdostojniejszego Episkopatu i całego społe
czeństwa naszego, a potem Stolicy Apostolskiej?...

Ponieważ zbliżamy się do 450 rocznicy zgonu tego świątobliwego 
rodaka, powinniśmy praktycznie o tym  pomyśleć!
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S. M. A U G U STYN A

ZJyLiza óią óatna rocznica  
iyaatij^ikacyi (tŁ fcroni&lau/if

Na tę wiadomość zabiją żywiej serca czcicieli bł. Bronisławy, k tó 
rych jest dosyć dużo w naszej odrodzonej ojczyźnie i wśród wychodźców 
naszych w Ameryce, jak o tym  świadczą choćby te stosy listów z ostat
nich lat i te tak liczne, choć nieraz drobne ofiarki; przesyłane na cele 
kanonizacji naszej Patronki.

Chodzi jednak o to, by zastępy czcicieli naszych polskich Świętych 
mnożyły się z każdym dniem, byśmy i na tym  odcinku naszego życia 
narodowego nie pozostawali w tyle za innymi. Otóż zbliżający się ju 
bileusz bł. Bronisławy jest bardzo dobrą okazją, by zaznaczyć naszą 
miłość i cześć dla naszych św. Patronów, którzy swym świętym życiem 
i wzniosłymi cnotami przyczynili się może najwięcej do naszej ducho
wej wielkości.

Bł. Bronisława, jako cicha, ukryta zakonnica w klasztorze PP. Nor
bertanek w Krakowie, nie zapisała się na kartach historii świetnymi 
czynami, przeszła dobrze czyniąc bez rozgłosu, lecz patrząc na nią z od
dali ośmiowiekowego kultu, jakim  się cieszy, poznajemy prawdziwą 
wartość życia całkiem Bogu oddanego. Takiego właśnie wzoru i takie
go przypomnienia dziś nam  bardzo potrzeba.

Około postaci bł. Bronisławy skupia się w ciągu wieków cały n a 
ród w różnych przejawach czci i w różnych potrzebach.

Na Sikornik, gdzie za życia często modliła się bł. Bronisława, spie
szył tak licznie lud polski w różnych utrapieniach i zawsze doznawał 
pomocy. Dwa razy odwróciła bł. Bronisława klęskę moru i cholery, 
na skutek procesji i modłów, odprawianych w jej kaplicy, zbudowanej
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na tymże miejscu. Od roku 1782 do 1787 odprawiono tam 1081 Mszy św., 
jak  podaje X. Teleżyński w żywocie bł. Bronisławy.

Do tej kaplicy spieszyli również powstańcy, wracający ze Sybiru, 
wycinając swoje nazwiska u jej stóp na ołtarzowym obrazie.

Sto lat tem u odbywały się wspaniałe uroczystości beatyfikacyjne, 
choć ojczyzna nasza była jeszcze w pętach niewoli. Z jakim triumfem
i radością niesiono wówczas relikwie bł. Bronisławy na ołtarz jej po
święcony w kościele PP. Norbertanek! Był to pomnik wdzięczności 
za doznane c u d a  i ł a s k i  przez jej wstawiennictwo. Od tego czasu 
płyną nowe strum ienie łask. W ostatnich latach zgłoszono ich p o n a d  
500, a ile zostało w tajemnicy?

Niech więc jubileusz bł. Bronisławy będzie również hołdem na
szej miłości, czci i wdzięczności.

23 s i e r p n i a  p r z y p a d a  s e t n a  r o c z n i c a  b e a t y f i k a 
c j i  bł .  B r o n i s ł a w y .  Uczcimy ją  uroczystą nowenną, która się 
rozpocznie w kościele PP. Norbertanek w Krakowie 22 sierpnia w ie
czorem: nabożeństwo rano i wieczorem z wystawieniem Najświętszego 
Sakramentu.

Od 1 do 3 września włącznie będzie czterdziesto-godzinne nabo
żeństwo ku czci bł. Bronisławy.

Przez liczny udział w nabożeństwach i gorącą modlitwę o rychłą 
kanonizację bł. Bronisławy okażmy jej naszą miłość i cześć!

Zapraszamy uprzejmie wszystkich czcicieli naszej Patronki do 
współpracy w przygotowaniu uroczystości jubileuszowych, by jak naj
więcej przyczyniła się do jej chwały na ziemi i rychłej kanonizacji, 
a Ona bronić będzie naszą ojczyznę i nas samych przed grożącymi nam 
niebezpieczeństwami.

Zgłoszenia prosimy adresować: Klasztor PP. Norbertanek w K ra
kowie, ul. Tad. Kościuszki 88.

LISTY DO REDAKCJI

Dlaczego nie czynimy starań, by święto św. Stanisława Kostki było 
rozszerzone na cały Kościół św.?

Przy czytaniu życiorysu młodego pasjonisty, św. Gabriela od M. B. Bo
lesnej, uderzyło mnie, że: Benedykt XV kanonizował Go w  r. 1920, a już 
Pius XI Officium i Mszę św. o Nim rozszerzył na cały Kościół św.

Przyznam się szczerze, że pomyślałem sobie: jacy my, Polacy, jesteśmy 
„cierpliwi"... Mamy tak sympatycznego Młodzieniaszka w osobie św. Stanisła
wa Kostki i nie szturmujemy, by dać go poznać całemu światu katolickiemu 
p;zez Officium i Mszę św.!

Serdecznie proszę wszystkich czcicieli Świętych Polskich, by ruszali tę 
sprawę na zebraniach Sodalicyj i Stowarzyszeń katolickich, by „niepokoili" 
tą sprawą czasopisma katolickie.

Jestem przekonany, że obecny Ojciec św. chętnie zgodzi się na przyzna
nie rozszerzenia honorów, należnych naszemu świętemu Rodakowi.

Musimy jednak... ruszyć się zbiorowo.
X. Henryk Weryński,

v. postulator beat. Król. Jadwigi.
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Procesy beatyfikacyjne Królowej 
Jadwigi i Kard. Hozjusza.

Postulator generalny X. prof. 
d r Wojciech Topoliński O. M. C. 
przesłał już nowy dekret Stolicy 
Apostolskiej, normujący przygoto
wanie aktów do beatyfikacji Królo
wej Jadwigi, kard. Hozjusza, świą
tobliwej Ju tty  oraz innych — na rę 
ce JE. Księcia Metropolity k ra 
kowskiego dra Adama Stefana Sa
piehy, jako mandatariusza kanoni
zacji Królowej Jadwigi i JE. X. bi
skupa dra Stanisława Wojciecha 
Okoniewskiego, ordynariusza diece
zji chełmińskiej, jako m andatariu
sza (z ramienia Episkopatu Pol
skiego) kanonizacji kardynała Ho
zjusza. Komisje uczonych przejmą 
obecnie ostatecznie już nagrom a
dzony m ateriał i uzupełnią go. 
Jest to wielki krok naprzód w dro
dze na Ołtarze świątobliwej m onar- 
ehini naszej Królowej Jadwigi i na j
wierniejszego syna Polski, dyploma
ty, humanisty i świętego Biskupa, 
kardynała Hozjusza.

Ku czci świątobliwego 
kardynała Hozjusza.

Księża i klerycy z Kolegium Pol
skiego i Insty tu tu  Papieskiego w 
Rzymie odwiedzili w dniach ostat
nich gremialnie grób Sługi Bożego, 
X. Kard. Stanisława Hozjusza w ba
zylice N. M. P. na Zatybrzu. Po 
obejrzeniu wspaniałego nagrobka 
wielkiego Purpura ta polskiego obec
ni pomodlili się o błogosławieństwo 
Boże dla wytężonej pracy przygo
towawczej do jego kanonizacji, pod
jętej pod osobistym przewodnictwem 
JE. X. Biskupa dra Stanisława Woj
ciecha Okoniewskiego w Kurii die
cezjalnej w Pelplinie, na Pomorzu.

Postulator generalny w Rzymie 
przygotowuje nadto przy współpra
cy Polonii rzymskiej uroczystą aka
demię ku czci X. kard. Hozjusza, ce
lem ożywienia zainteresowania po
stacią tego znakomitego i świątobli
wego Męża.

W 40 rocznicę zgonu założycielki 
ss. Felicjanek.

W br. przypada 40 rocznica zgonu 
zasłużonej założycielki zgromadze
nia ss. Felicjanek, Matki Marii A n- 
geli Truszkowskiej. M. Truszkow
ska, Kaliszanka, zmarła w opinii 
świątobliwości 10 października 1899. 
roku w Krakowie.

Obecna Matka generalna ss. F e
licjanek, M. Maria Pia Schweda, 
rozpoczęła bardzo żywą akcję w kie
runku przygotowań do beatyfikacji 
M. Truszkowskiej. Akcja ta  odbiła 
się żywym echem za oceanem, w Po
lonii amerykańskiej, gdzie ss. Feli
cjanki — w liczbie ponad 3000 (trzy 
tysiące) — oddają olbrzymie usługi 
sprawie Bożej i narodowej, pracu
jąc dzielnie w szkołach parafial
nych.

Modlitwa o beatyfikację M. Trusz
kowskiej, ogłoszona za zezwoleniem 
Władzy Duchownej, obiega coraz 
szersze kręgi wiernych, którzy doce
niają wysoki stopień cnót świątobli
wej założycielki i wspaniały rozwój 
jej dzieła. Jak  wiadomo, ss. Feli
cjanki są najliczniejszym polskim 
żeńskim zgromadzeniem zakonnym.

W sprawie łask, otrzymanych za 
przyczyną świątobliwej M atki Marii 
Angeli należy się zwracać pod adre
sem: Dom generalny ss. Felicjanek 
w Krakowie, ul. Batorego 16.
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700-lecie urodzin błog. Jolenty.
Blog. Jolenta była rodzoną sio

strą błog. Kingi, królewną węgier
ską z rodu Arpadów. Ojcem jej był 
król Bela, m atką M aria Laskaris, 
córka cesarza greckiego. Gdy Jolen
ta  miała lat siedemnaście (i przeby
wała u błog. Kingi), poprosił o jej 
rękę książę Bolesław Pobożny, syn 
W ładysława Odonicza. Po uzyska
niu zezwolenia rodziców, ślub Jolen
ty i Bolesława odbył się przy re li
kwiach świeżo właśnie kanonizowa
nego św. Stanisława, biskupa k ra 
kowskiego, męczennika. Bolesław
i Jolenta mieli trzy córki. Jedna z 
nich, Jadwiga, została żoną W łady
sława Łokietka.

* Jolenta stała się wzorem żony, 
matki i działaczki społecznej, zwła
szcza w dziedzinie charytatywnej.

Błogosławiona księżna przebywała 
po śmierci męża przez dłuższy czas 
przy boku błog. Kingi w klasztoize 
starosądeckim — aż do jej zgonu. 
Po śmierci blog. Kingi wróciła błog. 
Jolenta do Gniezna. Tu została w y
brana ksienią tamtejszego klasztoru
i tu  też dokonała swego świątobli
wego żywota dnia 11 czerwca 1298 
roku. Pochowano ją w kaplicy k la
sztornej. Beatyfikacji doczekała się 
bardzo późno, bo dopiero w r. 1827.

Ponieważ Bolesław, mąż bł. Jo 
lenty, był księciem kaliskim, Kalisz 
podjął ostatnio akcję o uzyskanie dla 
siebie relikwij swej Pani. Akcja ta 
odbiła się już echem w prasie regio
nalnej, wielkopolskiej i pomorskiej. 
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Proces beatyfikacyjny 
świątobliwej W. Malczewskiej.

X. prałat Ferdynand Jacobi, wice- 
postulator procesu kanonizacyjnego 
Wandy Malczewskiej, przesłał do 
Rzymu pisma tej świątobliwej S łu
gi Bożej, tak  jej własne jak i spisane

przez jej kierownika duchowego, 
X. Augustynika. Pisma te zostały 
natychmiast poddane ocenie k ry 
tycznej uczonych profesorów, a mia
nowicie: X. Semkowskiego i X. P a 
wła Siwka, obu jezuitów (z Papie
skiego Instytutu Biblijnego i U ni
w ersytetu Gregoriańskiego), X. J. 
M. Bocheńskiego Z. K. (z Angeli- 
cum), współpracujących z postula- 
torem  rzymskim X. prof. Topoliń- 
skim, franciszkaninem.

Propaganda naszych Patronów 
przez... scenę.

W bardzo jeszcze niewystarczają
cym i ospałym ruchu propagandy 
kultu  naszych Świętych i Świątobli
wych Rodaków dużą usługę mogą 
oddać m. in. dobre utwory scenicz
ne, obrazujące życie i cnoty naszych 
Wielkich Orędowników przed Tro
nem  Bożym. Zwłaszcza dla ludu
i dziatwy.

Należałoby skompletować litera
tu rę  odnośną i — co najważniejsze
— ocenić ją  i posegregować odpo
wiednio. Liczę na to, że Redakcja 
naszego kw artalnika użyczy chęt
nie miejsca na to i zainicjuje po
wstanie specjalnej komisji, która 
dokona oceny dotychczasowego do
robku w tej dziedzinie. W arto o tym 
pomyśleć!

Tu pragnę zwrócić uwagę na jed
ną nieco zapomnianą pozycję, utw ór 
sceniczny pt. „Św. Kinga“. A utorką 
jego jest Margert, S. G ertruda Skór- 
czewska ( t  1928), Niepokalanka, au
torka powieści „Savonarola“. (W er) 

*

Zam ieszczając pow yższą notatkę, go
rąco prosim y w szystkich czyteln ików , 
zwłaszcza tych, którzy specjalnie k u l
tem  Św iętych Polskich się  zajmują, o 
w ypow iedzenie się  w  tej —- naszym  
skrom nym  zdaniem  — tak ważnej sp ia -  
w ie. Czekamy...

R e d a k c j a .



MATURZYSTO! 
CHCESZ BYĆ KAPŁANEM?

j^Iożesz nim zostać w Seminarium Zagranicznym.
8-milionowa rzesza wychodźcza cię woła...
Dusze polskie giną!...
Jako kandydatów na kapłanów przyjmujemy akademików

i maturzystów. Główny warunek: szczere powołanie i dobre 
zdrowie.

Po święceniach kapłańskich i jednorocznej pracy duszpaster
skiej praktycznej w jednej z większych parafij miejskich, młodzi 
kapłani wyjadą za granicę.

W zakres polskich placówek duszpasterskich wchodzą nastę
pujące kraje: Argentyna, Belgia, Brazylia, Chiny, Dania, Francja, 
Holandia, Kanada, Mandżukuo, Niemcy, Paragwaj, Rumunia, Sta
ny Zjednoczone, Turcja, Urugwaj i Rosja.

Całkowite utrzymanie i wychowanie w czasie studiów jest 
b e z p ł a t n e .

BURSA OLA I i tl KLASY LICEALNEJ

Na liczne prośby otwieramy z nowym rokiem szkolnym 1939/40 
osobny dom dla przygotowujących się do kapłaństwa gimnazja - 
stów. którzy złożyli tzw. „małą maturę“.

Przy jęc i do niej m ogą być uczniow ie, odpow iadający w a ru n 
kom', s taw ianym  przy  p rzy jęc iu  do liceum  przez g im nazjum  pań
stw ow e (w iek, św iadectw o itd .).

W bursie za niską opłatą wychowankowie mają zapewnione 
utrzymanie i d o b r ą  o p i e k ę .  Naukę pobierać będą w  gimna
zjum państwowym.

O przyjęcie do bursy zgłaszać się mogą gimnazjaśei, z powoła
niem zakonnym, którzy po ukończeniu liceum p r a g n ą  z o s t a ć  
k a p ł a n a m i  w Seminarium Zagranicznym w Potulicach.

W sprawie przyjęcia pisać do 

SEMINARIUM ZAGRANICZNEGO, POTUL1CE, POMORZE.
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