
Nr. 33. Pozna A, 21-go wrzeinia 1919. Rok 2.

*

PRZJ KOŚCIELE SERCA JEZOSA
X A K K S W O L K M 1 1 K  W Ł A  P  1 Y D O C W O W W 1~J

KRÓLOWI BIPKdW NIEtHIERTELHEHS CZEttl CHWAŁA RA WIEKI WIEKÓW!

Niedziela J(V. po Świątkach.
Ewangelia u św. Łukasza, rozdział 7, wiersz 11—16.

Oncgo czasu: Szedł Jezus do miasta, które zowią 
Naim: a z nim szli uczniowie jego, i rzesza wielka. A gdy 
się przybliżył do bramy miejskiej, oto wynoszono umar
łego syna jedynego matki jego: a ta była wdowa, a rze
sza miejska wielka z nią (szła). Którą ujrzawszy Pan, 
ulitował się nad nią, i rzekł jej: Nie płacz. I przystąpił, 
i dotknął się mar. (A ci, co nieśli, stanęli.) I rzekł: Mło
dzieńcze, tobie mówię, wstań. I usiadł ten który był 
umarły, i począł mówić. I dał go matce jego. 1 przejął 
wszystkich strach: i wielbili Boga, mówiąc: Że Prorok 
wielki powstał między nami: i że Bóg nawiedził lud swój.

O śmierci.

Pewnego razu przyszedł Pan Jezus doi 
miasteczka Naim. Właśnie w tej chwili wyno
szono umarłego na cmentarz. Umarły był sy
nem wdowy. Utraciła ona już męża, a teraz 
znów syna, który był pociecha jej starości. Mu
siał to być dobry syn, bo matka rzewnie go 
opłakiwała. Wzruszył ten widok serce Pana 
Jezusa. Kazał stanąć żałobnemu orszakowi, 
dotknął sie mar i zawołał: „Młodzieńcze, tobie 
mówię, wstań". Temi słowy Pan Jezus przy
wrócił umarłemu młodzieńcowi napowrót życie 
i oddał go matce.

Kiedy Pan Jezus przyszedł do domu Jaira, 
ujął umarłą za reke i zawołał: „Wstań". I na
tychmiast umarła powstała żywa.

Jezus już wielu umarłym przywrócił życie, 
jak młodzieńcowi w Naim, córce Jaira, Łazarzo
wi, a wreszcie sam wstał żywy z zamkniętego 
grobu. Tak samo potrafi Pan Jezus wskrzesić 
do życia ciała ludzi umarłych, chociaż one w 
proch sie rozsypią.

Dla tego nie potrzebujemy lękać się śmier
ci. Śmierć jest tylko snem krótkim, po którym 
obudzimy się znowu do nowego życia. Cho

ciaż śmierć nam zabierze rodziców, braci, sio
stry lub krewnych, to nie trzeba się z tego bar
dzo smucić, ale modlitwami i dobremi uczynka
mi dopomagać ich duszy, która zawsze żyć bę
dzie. Dla tego matka świętego Augustyna, gdy 
miała umrzeć, powiedziała te słowa: „Pocho
wajcie ciało moje, gdzie chcecie, ale tylko o to 
was proszę, abyście pamiętali o mnie przy ołta
rzu Pańskim".

Śmierć jest snem dla ciała, ale dusza czuwa 
i pragnie połączyć się z Bogiem. Aby te dusze 
zmarłych prędzej mogły Boga w niebie oglądać, 
powinniśmy im do tego dopomóc, przez to, że 
codziennie będziemy się za nie modlić.

Słowa Żywota: Kiedym wzywał, wysłuchał tnie 
Bóg sprawiedliwości moje]:... Zmiłuj sie 
nademna, u wysłuchaj modlitwę moją. 
(Psalm 4, 2.)

Bracia: jeżeli żyjemy duchem, duchem 
i postępujemy. Nie stawajmy sie chciwi 
próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, 
jedni drugim zazdroszcząc. (List Pawła św. 
do Oalatów, 5. 25.) __________ _____ ____

Ksiądz Piotr Skarga.
(W rocznice śmierci.)

Dnia 27 września przypada rocznica śmier
ci największego kaznodziei i jednego z najzac
niejszych synów, jakich ojczyzna nasza wyda
ła. Z tej okazji przypomnimy Czytelnikom w 
krótkości żywot i działalność „złotoustego“ 
mówcy sejmowego, duchem proroczym przepo
wiadającego Polsce klęski i niedole, które spra
wdziły się dosłownie. Ale że Skarga wyrzekł 
także kiedyś i te słowa o ojczyźnie naszej:

„A ty jako Feniks z popiołów powstaniesz 
I całej Europy ozdobą się staniesz41...

Więc krzepmy się nadzieją, że Polska, któ
ra zmartwychwstała, też i utrzymać się w swej
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chwale potrafi, zasługujmy się jednak Bogu i 
ojczyźnie, by godnie odpowiedzieć tym słowom 
proroczym i wyjednać zmiłowanie Boże nad 
nami.

* * Ąi

Ksiądz Piotri Skarga, urodzony sześć mil 
od Warszawy w Grójcu, w lutym 1536 roku za 
panowania Zygmunta Starego, byt synem Mi
chała i Anny z Świątkowskich.

Właściwie zwał się on Piotr Pawęski, gdyż 
Skarga był tylko jego rodziny przydomkiem, je
dnak pod nazwiskiem Piotra Skargi zasłynął w 
całej Polsce, jako jej wielki kaznodzieja, patrio
ta i prorok.

Pierwsze nauki pobierał w domu rodziciel
skim, potem kształcił się w akademji krakow
skiej. Wcześnie bardzo obudziło się w nim po
wołanie do stanu kapłańskiego, wcześnie poczuł 
w sobie ogień kaznodziei i duszpasterza. I zo
stał prawdziwym duszpasterzem, nauczycielem 
ludzi, ich sumieniem i sędzią.

Obdarzony niepospolitym talentem wymo
wy, gdy przemawiał, porywał za sobą tłumy, 
wyciskał łzy skruchy z kamiennych serc.

A przemawiaj już jako subdjakon w kate
drze lwowskiej, potem po powrocie z Rzymu, 
gdzie odbył nowicjat w Towarzystwie Jezuso-

15 Ks. Msgr. Dr. Stanisław Dutkiewicz
Profesor Sem inarjum  duchownego w Tarnowie.

Podróż do Ziemi świętej.
Coraz to nowe otwierają sit; przed nami wi

doki w kształcie to smukłych wieżyczek to-nie
botycznych turni, to w postaci olbrzymich hełmów 
rzymskich. Zimno czyli raczej mróz roztoczył 
swe panowanie. Okna przybrał w różne prze
piękne desenie, twarze zaś ludzkie zabarwił różowo.

Po dłuższej jeździe woła konduktor: Bellowa. 
Cudne półkole zatacza tu kolei, przybrane w góry 
wysokie, a tak piękne, że mimowoli przykuwają 
do siebie. Tu miło, świeżo i cieplej. Widać tu 
tylko ślady śniegu.

Przebiegamy dalsze przestrzenie, to górami, to 
dolinami uwieńczone, poprzecinane wartkiemi rze
kami i potokami. Mijamy Filipopol. Nic nie wi
dać, gdyż noc rozpostarła swe ciemności.

Nasz gość pożegnał nas serdecznie i opuścił 
pociąg, by podążyć w mury kolegium.

Wobec późnej godziny nocnej położyłem się 
wraz z mym towarzyszem na ławce naszego prze
działu. Sen skleił powieki. Śnię o cudownem 
morzu, o Bosforze, o zamkach, dominujących nad 
nim, o meczecie Sofji, nakazującym cześć swą 
wspaniałą strukturą i harmonią, o pułku dzielnych 
janczarów, o piskliwej muzyce tureckiej. Gdy tak

wem, w Pułtusku, w Jarosławiu, Połocku i Wil
nie rozbrzmiewały jego natchnione słowa.

Kiedy król Stefan Batory kolegjum wileń
skie wyniósł do godności akademji, Skardze 
powierzył zastępstwo rektora, zaznaczając tym 
sposobem, że godniejszego na ten wysoki urząd 
od niego nie miał. Kiedy następnie w Połocku 
założył kolegjum jezuickie, jego postawił na 
czele tego zakładu.

W  roku 1584 przenosi się Skarga do Kra
kowa, i tu zaznaczywszy się dziełami miłosier
dzia, założył bowiem Bank Pobożny, z którego 
zapomogi dotąd odbierają całe szeregi potrze
bujących, daje się poznać świeżo obranemu na 
tron Zygmuntowi III.

Otaczała już Skargę aureola świętości, jako 
pocieszyciela więźniów i zbrodniarzy, opiekuna 
sierót i wdów, założyciela banków pobożnych i 
bractw miłosierdzia; od innowierców otrzymał 
był już wymowne miano tyrana dusz ludzkich; 
nadewszystko zaś posiadał już był znajomość 
człowieka, którą daje konfesjonał, czuwanie 
przy łożu chórego, szkoła i dawanie każdemu 
wolnego do siebie dostępu. Nikt nie był więcej 
powołany do tego, żeby przemawiać do króla i 
strzec go, „aby nie pobłądził, a mocy onej z ro
zumem i bojaźnią Boską sprawiedliwie używał, 
ani sie na prawo, ani na lewo skłaniając", i do

słodko śniłem o cudownościach tureckich, nagle 
ktoś otwiera z trzaskiem drzwi naszege przedziału 
i woła złą francuzczyną: Messieurs! revision!“

Zerwałem się na te słowa na równe nogi, by 
przygotować paszport oraz pootwierać me pakunki.

Pragnąłem zobaczyć co prędzej tureckich ko
misarzy i poznać sposób, w jaki przeprowadzają 
rewizję bagaży. Blizko pół godziny jednak upły
nęło, zanim raczyli się zjawić komisarze, nieszcze
gólnie ubrani. Z miną dosyć kłopotliwą zażądali 
od nas paszportów. Wręczone im wkrótce nam 
zwrócili, jako zgodne z ich ustawą.

Teraz przystąpili do rewizji bagaży. Była 
ona bardzo szczegółowa. Każdą książkę przegląd
nięto, każdy kawałek ubrania zbadano starannie, 
Jtażdą sztukę bielizny rozpatrywano. Po półgo- 
dzinnem badaniu i rewidowaniu bagaży, nie zna
lazłszy nic podejrzanego, ani godnego oclenia, opuś
cili komisarze nasz przedział. Chwała Bogu — 
pomyślałem! Porozrzucane książki i sztuki ubra
nia zajmujące całą posadzkę przedziału, trzeba 
było zbierać i na nowo porządkować w walizkach 
i kuferkach. Trud to niemały i przykry w podró
ży! Oj ta rewizja — to plaga turystów i piel
grzymów ! Może nowoczesne ustawodawstwo znie
sie z czasem ów barbarzyński zabytek!

(Ciąg dalszy nastąpi.)
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senatorów i postów, do owych bogów ziem
skich, aby, „jako głowy ludu..., lako stróżowie 
śpiących i wodzowie nieumiejętnych i świece 
ciemnych i ojcowie dzieci prostych, o ich do
brem i spokojnem obmyślali".

Powołany Skarga przez króla na nadwor
nego kaznodzieję, staje w roku 1588 na tem za- 
szczytnem stanowisku, i przez lat 14 nieprzer
wanie przemawia z kazalnicy do ludzkich dusz. 
Wstrząsa niemi niby grom, budzi w nich opa
miętanie i skruchę. A czując ważność tego wy
sokiego stanowiska, nie opuszcza go niemal aż 
do śmierci.

(Dokończenie nastąpi.)

Uwagi dla rodziców. 

W zór matek.
Święty Augustyn sławił matkę swoją za to:

1) Że swego męża uważała za swego pana 
• tak mu była poddaną.

2) Że starała się niepobożnego męża swego 
uczynić religijnym nie za pomocą prawienia mu 
kazań, lecz przez swoją łagodność, uprzejmość
i niewzruszoną cierpliwość.

3) Że kiedy mąż jej był rozgniewany i 
wzburzony, ani ruchem, ani słowem mu się nie 
sprzeciwiła.

4) Że kiedy minął gniew jego, przy odpo
wiedniej sposobności i w odpowiedni sposób 
zwracała mu uwagę za jego porywczość.

5) Że nigdy nie skarżyła się na męża — i 
innym niewiastom, które chciały się przed nią 
skarżyć na mężów swoich, udzielała rady, aby 
swoich mężów poważały i szanowały, jeżeli 
chcą utrzymać pokój w domu.

6) Że ze swą teściową, którą przeciwko niej 
Podburzało kilka niewolnic, obchodziła się z nie
strudzoną cierpliwością, łagodnością i dobrocią.

A co zyskała święta Monika swem postępo
waniem, wedle świadectwa św. Augustyna?

1) Swego porywczego i niepobożnego męża 
zmieniła w łagodnego i bardzo pobożnego chrze
ścijanina. %

2) Niechęć swej teściowej przedzierżgnęła 
w najczulszą i szacunku pełną miłość macie
rzyńską.

3) Zapewniła sobie szczęście niezmąconego 
pokoju domowego.

4) Przez to zdobyła sobie nawrócenie syna 
swego Augustyna.

5) Pozyskała tym sposobem koronę niebie
ską i szczęśliwość wieczną.

Towarzystwa parafjalne.
Bractwo Dziecięctwa Jezus. — Zebranie dziewcząt.

Zebrałyśmy się w niedzielę, 7 września o godzinie 
3. Po odmówieniu modlitwy i przeczytaniu protokółu 
z zebrania ostatniego odśpiewałyśmy jedna zwrotkę 
pieśni „Serdeczna Matko". Następnie opowiedziała nam 
p. Thomasówna krótką bajkę: „Chłopczyna o złotem 
sercu". Po pogadance, •nawiązanej do usłyszanej bajki, 
przedłożymy Zofja Wartelówna i Zofja Kędzierówna 
zgłaszanie się kandydatek. P. Thomasówna zapisała 15 
dziewczynek do naszego grona. Potem odpowiadała na 
liczne pytania zelatorek, odkładając jednakże niektóre 
sprawy do zebrania zelatorskiego, mającego się odbyć 
w środę, 10 września po zebraniu chłopców. Ładne de
klamacje wygłosiły: Kazimiera Kaniasta „Leszek Biały" 
i Helena Btaczkewiczówna „Macierzyńskie napomnie
nie". Piosenką „Dalej bracia" oraz modlitwą, zakoń
czyłyśmy zebranie.

Zebranie chłopców.

W środę, 10 września o godzinie 5 rozpoczęła p. 
Thomasówna zebranie odmówieniem brackiej modlitwy. 
Po odśpiewaniu dwóch zwrotek pieśni „Serdeczna Mat
ko" i przeczytaniu protokółu z zebrania ostatniego usły
szeliśmy krótką bajkę: Chłopczyna o złotem sercu". 
Trzech chłopców: Bartkiewicz, Korz i Kula, przedłożyło 
streszczenie wykładu „Najświętsza Marja Panna — opie
kunka dzieci". Po zapisaniu kandydatów wygłosili ład
ne deklamacje: Marjan Wierzcholski — „Powrót taty" 
i Zbigniew Panówlcz — „Pogrzeb Kościuszki". Odśpie
waniem piosenki .Dalej bracia" oraz modlitwą zakoń
czyliśmy zebranie.

Porządek nabożeństwa w bieżącym tygodniu.
Niedziela XV po Światkach, 21 września 1919.

Msze św.:

o godzinie 6: ks. Piotrowski, 
o godzinie 7: ks. Radca Piotrowicz, 
o godzinie 8: ks. Prob. Ruciński. 
o godzdnie 9: ks. Prob. Ruciński.

Kazanie I o godzinie 9 i pół: ks. Piotrowski. 

Aspersja 1 procesja o godzinie 10 i pół.

Kazanie II po procesji: ks. Piotrowski.
Suma po kazaniu.
Nieszpory I nabożeństwo różańcowe o godzinie 3: 

ks. Piotrowski.
Kazanie III: ks. Prob. Ruciński.
Nabożeństwo wśród tygodnia.

Msze św.:

o godzinie 6: ks. Drygas. 
o godzinie 7: Mszy nie będzie, 
o godzinie 8: ks. Prob. Ruciński.
o godzinie 9: ks. Piotrowski.

Tydzień: ks: Drygas, jego zastępca ks. Piotrowski.

Żywy Różaniec i Bractwa.
Różaniec Niewiast.

W niedzielę, 21 września po nieszporach zmiana ta
jemnic Żywego Różańca Niewiast. W czasie wystawie
nia adorować będzie Róża 11 i 12.

Po nabożeństwie kościelnem odbędzie się zebranie 
wszystkich członków na placu przed ochronką. Na ze
braniu tem poweźmie się ważne uchwały, dla tego obo
wiązkiem jest wszystkich członków na zebranie to przy
być.
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Bractwo Dziecięctwa Jezus.

W niedzielę, 21 września o godzinie 3 po południu 
■zebranie chłopców w ochronce.

W środę, 24 września o godzinie 5 po południu ze
branie dziewcząt w ochronce.

Z ksiąg kościelnych.
a) Chrzty:

W czasie od 7 do 13 września 1919 r. ochrzcono w 
kościele naszym 23 dzieci tj. od 1. 713 do 735.

b) Zapowiedzi ślubne:
377. Jan Lewandowicz i Klotylda Nykiewiczówna.
378. Jan Borowski i Stanisława Franciszka Paczkowska.
379. Ludwtik Cirsiański i Bolesława Nowacka.
380. Wojciech Tomczak i Marja Stefaniakówna.
381. Henryk Koczorowski i Helena Musielakówna.
383. Jan Sawicki i Maria Babka.
384. Franciszek Mocek i Władysława Szajówna.
385. Andrzej Wyderski i Franciszka Kolankiewiczówna.
386. Stanisław Kurzawa i Marianna Zwierzyńska.
387. Józef Sparty i Marja Czekalska.
388. Tomasz Nowak i Wiktor ja Bukowska.
389. Franciszek Nowak i Władysława Nowińżanka.
390. Walenty Jordeczka i Katarzyna Krzeszczakówna.
391. Franciszek Urban i Ewa Szulczyńska.
392. Edwin Weiss i Stanisława Pawłowska.

c) Śluby.
W  czasie od 7 do 14 września 1919 r. zawarto w 

kościele naszym ślubów 5 tj. od 1. 170 do 174.

d) Zgony:
374. Stefanja Stanka, dziecko, um. 7. 9.
375. Faustyna Preussowa, wdowa, urn. 7. 9.
376. Stanisław Kardasz, dziecko, um. 8. 9.
377. Józef Prusak, dziecko, um. 8. 9.
378. Helena Winiecka, dzliecko, um. 8. 9.
379. Wanda Tarnowska, dziecko, um. 8. 9.
380. Władysław Domagała, dziecko, um. 8. 9.
381. Bożena Neumannówna, dziecko, um. 8. 9.
382. Józef Kasprzak, robotnik, um. 10. 9.
383. Bronisława z Schnackfeferów Retzowa, um. 10. 9.
384. Irena Nerkowska, dziecko, um. 12. 9.

Roman Mosiężny, dziecko, um. 12. 9.
387. Michalina Tojak, wdowa, um. 9. 9.
.188. Michalina Szumnarska, dziecko, um. 9. 9.
389. M^rja Wtorkowska, dziecko, um. 13. 9.

Kalendarz tygodniowy.

21 września — Niedziela XV po Światkach — Ma
teusza, apostoła. — Dzień konsekracji Nalprzewieleb- 
nieiszego ks. Arcypasterza Edmunda. — Ifigenji, panny.

22 września — Poniedziałek — Tomasza de Villa- 
nowa, biskupa. — Maurycjusza i Towarzyszy, męczen
ników.

23 września — Wtorek — Linusa, papieża. — Tekli, 
panny i męczennicy.

24 września — Środa — Poświecenie kościoła ka
tedralnego Poznańskiego. — Najświętszej Marji Panny 
de Mercede. — Gerarda, biskupa i męczennika.

25 września — Czwartek — Władysława Giel
niowa, wyznawcy. — Kleofasa, wyznawcy.

26 września — Piątek — Abstynencja — Cypriana
i Justyny, męczenników. — Nilusa, opata. — Eugenjl, 
panny. — Waleriana i towarzyszy, męczenników.

27 września — Sobota — Kośmy ii Damiana, mę
czenników. — Eizearjusza, wyznawcy. — Przeniesienie 
św. Stanisława, biskupa.

Składki i ofiary.

Na Górnoślązaków: pp. Kozłowscy 11 ink.

Od Administracji.
Uprasza się Szanownych Czytelników o po

parcie wydawnictwa naszego. Tylko liczni abo

nenci mogą gazetką naszą podtrzymać. Gdyby 

ilość czytelników miała się jeszcze więcej 

cofnąć i zmaleć, musielibyśmy wydawnictwo 
gazetki zawiesić.

Komu więc zależy na tem, aby „WiadO- 
mołcl Parafji iw. Floriana** nadal wycho
dziły, niechaj agituje za niemi i rozpowszech

nia je!

a j t a ń s z e  czasopismo dla dz i ec i  

w całej Rzeczypospolitej Polskiej jestN
„WARTA"

—  Tygodnik dla chłopców i dziewcząt.

i pras pocztę kwartalnie 2 J 0
Pojedynczy numer pod opaska kwartalnie 2,54 mk.
Ekspedycja w Poznaniu, ul. Karola nr. 38.

Telefon 1401.

S. Bartkiewicza
M A G A Z Y N  T R U M I E N
przy u licy  K ościelnej 3 — (naprzeciw Kościoła) 

^poleca swój bogato zaopatrzony skład 
wszelkich przyborów pogrzebowych i żałobnych
Ceny niskie! Usługa rzetelna!

WIADOMOŚCI wychodzą w piątek po połud. — OTRZYMA je każdy parafjanin w ajencji. — OPŁATA 10 ten. za numer pojedynczy.

MIEJSCA, gdzie odebrać można WIADOMOŚCI: Ul. Cegłowa 47 p. Matelski. — Ul. Ces. Fryderyka 13 p. Prokop. 
Ul. Jeżycka 17 p. Wojciechowski. — Ul. Karola 34 p. Olsztyński. — Ul. Kościelna 3 p. Bolewski. — Ul. Kościelna 4 
u p. Kościelnego. — Ul. Moltkego 26 p. Bąkowski. — Ul. Polna l i p .  Dziamskleeo. — Ul. Poznańska 18 p. Krzymiński. 
Ul. Wawrzyńca 16 p. Seilert. — Ul. Dąbrowskiego 41a p. Nowak. — Ul. Dąbrowskiego 54 p. Chmielewski. 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA w BIURZE PARAFJALNEM przy ul. KOŚCIELNEJ 4 .-  BIURO otwarte od 11-1 .— TELEFON 1607.

Redaktor i wydawca: Ks. Proboszcz Rudński. — Czcionkami Drukarni Dziennika Poznańskiego w Poznaniu.


