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Miedziela ?Q(. po Świątkach.

Uroczystość Poświęcenia Kościoła,
Ewangelia św. Łukasza rozdział XIX, wiersz 1- 10.

Onego czasu: Wszedłszy Jezus szedł przez .Je
rycho. A oto mąż imieniem Zacheusz: który byl przed- 
niejszym celnikiem, i sam bogatym: starał się, aby wi
dzieć Jezusa, ktoby zacz był: a nie mógł przed rze
szą, bo był małego wzrostu. A biegnąc naprzód wstą
pił na drzewo płonnej figi, aby go ujrzeć; bo tamtędy 
iść miał. A gdy przyszedł na miejsce, spojrzawszy w 
górę Jezus ujrzał go, i rzekł do niego: Zacheuszu, 
zstąp prędko; albowiem dziś potrzeba mi mieszkać w 
domu twoim. I prędko zstąpił, i przyjął go z radością. 
A widząc wszyscy, szemrali, mówiąc, że zaszedł do 
człowieka grzesznego. A stanąwszy Zacheusz, rzekł 
do Pana: Oto, Panie, połowę dóbr moich daję ubogim: 
a jeżelim kogo w czem oszukał, wracam we czwórna
sób. Rzek! Jezus do niego: Albowiem dzisiaj zba
wienie stało się ternu domowi: dlatego że i on jest sy
nem Abrahamowym. Bo przyszedł syn człowieczy 
tzukać, i zbawiać, co było zginęło.

Ewangelia opisuje nam przybycie Pana 
Jezusa w dom Zacheusza. Mieszkanie jego sta
ło się w onym dniu mieszkaniem Boga i to za
mieszkanie Pana Jezusa u Zacheusza przyniosło 
gospodarzowi i rodzinie jego zbawienie. Tak 
i mieszkanie Pana Jezusa w kościele naszym 
przynosi wszystkim wiernym, którzy w duchu 
Zacheusza z Nim rozmawiają, zbawienie i szczę
ście, łaskę i odkupienie. Wyznajemy to w mo
dlitwie po Komunji mszy świętej, przeznaczonej 
»a dzień Poświęcenia Kościoła, gdzie się modli
my słowami ewangelisty świętego: „Dom mój 
domem modlitwy zwati będzie; w nim bowiem, 
kto prosi, otrzymuje; u kto szuka znajduje; 
a temu, co kołacze, otworzą".

Na miesiąc październik.

Różaniec jest modlitwą"anielsł<ą.

Jeszcze jeden przymiot Różańca podnosi 
Ojciec św. Leon XIII. „Ilekroć przy odmawia
niu Różańca rozmyślamy o tajemnicach nasze
go zbawienia, tylekroć naśladujemy poniekąd 
święte posługiwanie aniołów". Aniołowie bo
wiem objawili te tajemnice, odegrali w nich wa
żną rolę, brali udział w tajemnicach radosnych, 
w męce i chwale Zbawiciela. „Oto Oabrjel, pi
sze dalej Leon XIII., posłany został do świętej 
Dziewicy, aby Jej zwiastował wcielenie Syna 
Bożego. Oto aniołowie w grocie Betleemskiej 
opiewają narodzenie Zbawiciela. Oto aniot 
skłania Józefa do ucieczki i do zamieszkania 
w Egipcie wraz z dzieciątkiem. W ogrodzie 
oliwnym Pana Jezusa, pod brzemieniem smutku 
potem krwawym zlanego, anioł słowem, usza
nowania pełnem. pociesza. Gdy zwyciężywszy 
śmierć, Zbawiciel wyszedł z grobu, aniołowie 
głoszą niewiastom Jego zmartwychwstanie. 
Aniołowie zapewniają, że Pan Jezus wstąpił do 
niebai, przepowiadają, iż powróci w otoczeniu 
hufców anielskich, i przyłączy do nich wybrane 
dusze, aby je zaliczyć do chórów anielskich, po* 
nad które wywyższoną została Boża Rodziciel
ka. Również za posługą anielską Maria wzięta 
jest do nieba, jak to śpiewamy: „Tyś od anio
łów jestdo nieba wzięta". „Cóż zaszczytniej- 
szego, cóż słodszego, kończy Ojciec święty nad 
rozmyślanie w towarzystwie aniołów i wspólną 
z nimi modlitwę? Jak bezpieczną nadzieję i uf
ność powziąć można, że w niebie będą się rado
wali obcowaniem z aniołami ci, którzy na ziemi 
już niejako uczestniczyli w ich posługiwaniu".

Dobrze więc jest przy odmawianiu Ró
żańca pamiętać o tern, że nietylko miliony dusz
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pobożnych, jakby jeden olbrzymi chór zgodnie, 
wspólnie z nami się modlą, ale nadto, że drugi 
chór niebieski z nami się łączy w modlitwie 
wielbiąc jednomyślnie Różańcem Królową nieba 
i ziemi. To wielce pomaga do wytrwałości w 
modlitwie i utwierdza nas w ufności, że otrzy
mamy to, o co prosimy.___________

Słowa Żywota: / otrze Bóg wszelką Iza z oczu
ich: a śmierci dalej nie będzie, ani smutku,
ani krzyku, ani boleści więcej nie będzie.

__Objawienie Jana św. 21. 4. ________________

19 Ks. Msgr. Dr. Stanisław Dutkiewicz
Profesor Sem inarjuin duchownego w Tarnowie.

Podróż do Ziemi świętej.
Napatrzywszy się ludziom, idącym  po moście, 

rzuciłem okiem na położenie Konstantynopola, Cóż 

za czarujący w idok ! Na wschód błyszczy w  róż

nych kolorach, w yw ołanych refleksją, słońca cza- 

rowne jakby m arzydełka czysto tureckie Eldorado 
„Skutari“ .

Na północny wschód rozpostarły się wody 

lazurowe cudownego Bosforu —  toczące swe fale 

dc. morza Czarnego.

•Na północnym zachodzie tonie w  słonecznych 

promieniach tak zw any Z ło ty  Róg —  a na nim 

chwieje się cała flotylla żag low ców  i innych 

okrętów.

Na północ strzela w górę miasto Franków  

z w ieżą Galata. Na południowy zachód wznosi 

się tarasowato, na siedmiu wzgórzach, Stam buł, 

dawne Byzancjum , dawna stolica państwa wschod- 

nio-rzymskiego. Zadum any, stałem długo na tym 
moście. W szak tu tyle przesunęło się historji! 

Tyle to miasto przechodziło chwil, to wesołych, 

to smutnych i tragicznych, jak żadne może miasto 

inne. W ięcej jednak w dziejach jego jest tragizmu 
niż chwil jasnych i pogodnych. Posłuchajmy, co

o niem pisze historia.

Stam buł zw al się dawniej Byzancjum . Tak 

zostało nazwane od Byzasa, wodza Megarenzów, 

założyciela jego w r. 65S przed Chi'. Miasto to 

greckie rozw ijało się szybko. l)o jego rozwoju 

tak pod względem terenu jak i przemysłu przy

czynił się' wielce Pauzanjasz, król Lacedomotiów. 

Z czasem stało się miastem wolnem, i niem po

zostało, kiedy z upadkiem Grecji w  drugiem wie

ku przed Chr. dostało się pod panowanie Rzym ian. 

Pod now ym i panami różne przechodziło koleje, 

pomyślne i niepomyślne, aż wreszcie dostało się 

w udziale dzielnemu i rozumnemu Konstantynowi 

W ielkiemu. Ten obrał je sobie za stolicę [swego 

państwa i nazw ał od swego imienia Konstantyno

polem.

Tu przeniósł stolicę, gdyż jako zwycięzca 

swego przeciwnika Licynjusza chciał je uczynić 

chrześcijańskiem. Do tego się nie nadawał bałwo

chwalczy —  zepsuty i zw yrodniały  Rzym .

Chciał on też uznać w Papieżu najwyższego 

dostojnika duchownego i doczesnego, a jako w i

domy znak tego uznania oddał Rzym  w jego po
siadanie.

Prócz tego wysunięciem stolicy państwa na 

wschód pragnął Konstantyn zabezpieczyć granice 

wschodnie przed napadam i sąsiednich Persów 
i Gotów .

Stolica ta m iała się stać Rzym em  nowym, do

równującym  staremu ogromem i przepychem gma

chów  publicznych, a jedocześnie miastem całkow i

cie chrześcijańskiem, ozdobionein wspaniałem i ko

ściołami. Dnia 11. maja 330 r. poświęcono uroczyś

cie nową stolicę.

Poważne by ły  dla Kościoła następstwa tego 

przeniesienia stolicy. Z jednej strony pontyfikat 

rzymski otrzym ał w iększą swobodę działania 

i mógł się rozw ijać bez przeszkód, z drugiej jed

nak powstał przeciwko staremu Rzym ow i w spół

zawodnik potężny. Cesarze, panujący w nowej 

stolicy, pozwalali się wciągać w spory religijne 

chrześcijan wschodnich, przejmowali się ich du

chem, oddalali się stopniowo od pojęć zachodu, 

a zbliżali się coraz więcej ku azjatyckiemu despo

tyzm ow i.

R O ZD Z IA Ł  V III.

Imperatorzy greccy, ongi panowie Byzancjum. Ich despotyzm 
w sprawach świeckich i kościelnych. Patijarchowie caro
grodzcy Focjusz i Ceralarjusz, twórcy schizmy greckiej, dotąd 
trwającej. Upadek Carogrodu. Zwycięzca Mahomet II. Rzeź 
chrześcijan. Aja Sofja, meczetem tureckim. Stan wyzna
niowy Konstantynopola. Cyfra mieszkańców jego. Mahomet, 
założyciel religji tureckiej. Powody rozszerzenia jej się po 
wschodnich krajach. Jej misja, wyznaczona przez Opatrzność

bożą. Góra Franków z dzielnicą Galatą i Perą.

Despotyzm im peratorów  wschodnich w yzysk i

wali zręcznie dla swoich celów przebiegli herety

cy, jak również i ambitni patryarchow ie Carogro

du, szczególnie Focjusz i Cerularjusz, pozujący na 

Papieży W schodu, aż wreszcie doprowadzili do 

rozdwojenia Kościoła wschodniego od Rzym u. Do

tąd ono trwa i niema nadziei, czy się kiedy skoń

c zy?  W szelkie bowiem usiłowania, czynione z obu 

stron, szczerze ze strony Rzymu, nieszczerze zaś 

'ze strony Greków  i to zwykle pod naciskiem 

niepomyślnej sytuacji, spełzły na niczem.

Takie myśli nasuwały mi się na widok Stam 

bułu. Jedne jak fala odbita odchodziły, a inne 

znów  jak fala powrotna w tłaczały  Się do głowy. 

Dumałem jeszcze o potężnych ongi cesarzach 

wschodnich, o ich dumie nie mającej granic, o ich 

dążeniu przyw łaszczenia sobie w ładzy  papieskiej

i uosobieniu jej w patriarchach swej stolicy, by 

w ten sposób paraliżow ać w p ływ  Papieży Za

chodu.

Rozmyślałem  o intrygach politycznych i koś

cielnych i wreszcie o upadku ich państwa.

Dumałem  o objęciu spuścizny po nich, po 

krótkiem istnieniu cesarstwa łacińskiego i krótkich 

jeszcze rządach greckich, przez Turków  w wieku 

15-tym.
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Uprzytomniam  sobie, jak musiał być strasz

nym dla Greków  ów  dzień, w  którym  Turcy za ję

li Carogród. By ł to dzień 29 maja r. 1453.

Mahomet II. przeciąwszy dowozy żywności 

morzem dla Greków , podstąpił pod Konstantyno

pol. W prow adził on część okrętów  do portu Z ło

tego Rogu. poczem przypuścił walny szturm od 

strony zachodniej. Top-Kapu, czyli brama działa, 

została zniszczona działem Orbana. Turcy wdarli 

się do miasta. Uroniło go głównie te kilka tysię

cy bojowników , którzy przybyli z Zachodu. Gre

cy niebardzo opierali się napadowi nieprzyjaciels

kiemu, bo nie podzielali wcale wojennego zapału 

cesarza. Nastąpiła teraz krw awa walka. Cesarz 

Konstantyn X I. zginął walcząc mężnie do końca. 

Turcy zostali panami miasta. Nie oszczędzali oni 

teraz nikogo,' ani starców, ani kobiet, ani dzieci. 

Jeżeli wielu z nich w sile wieku oszczędzono, to 

uczyniono to dla tego, by ich później drogo od

sprzedać jako niewolników.
Syty krw i chrześcijańskiej, Mahomet II., zw y 

cięzca G reków  w jechał na koniu go kościoła św. 

Sofji (kościół poświęcony odwiecznej Mądrości, 

drugiej Osobie Boskiej) i dotknąwszy się ręką 

zbroczoną krw ią ludzką, ścian kościoła, oddał go 

na użytek kultu muzułmańskiego. Opow iadają, 

że w łaśnie w  czasie wtargnięcia Turków do koś

cioła „A ja Sofia“ odpraw ił w nim ksiądz pewien 

Mszę św. W idząc, co się dzieje, przerwał św. 

Ofiarę i uszedł do kap licy; mur się za nim zam 

kną ł; otworzy się znów , gdy chrześcijanie w y 

pędzą Turków  z Konstantynopola. W tenczas kap

łan powróci, by skończyć przerwaną Mszę świętą.
Zam yślony patrzyłem  jakiś czas na Aję Sofię; 

z niej przeniosłem wzrok na inne dżam i‘e (meczety 

wielkie), jak dżam i Jeni, Osmana, Bajazeta i inne. 

C a ły  las kopuł wznosi się nad płaskierni dachami 

dom ów tureckich; św iadcząc wymownie, że tu 

inny mieszka naród, mający inne zwyczaje i obrzę

dy religijne, inną kulturę od narodów europejskich.

Siedmset meczetów, a do tego 250 klasztorów, 

derw iszów  (zakonników tureckich), to zaiste w y 

mowna, cyfra świadcząca, że Konstantynopol to 

jedno z najwięcej wyznaniowych miast św iata ! 

Jeżeii' do tego dodam cyfrę 300 kościołów chrześ

cijańskich, to jeszcze dobitniej stwierdzę prawdzi

wość mego wyżej wypow iedzianego twierdzenia.

M ieszkańcy miasta, około 1,250.000 (w liczając 

w  to m ieszkańców miasta Skutari), są tedy dosyć 

dobrze obsłużeni duchowo. M imowoli stanęła mi 

na widok kopuł, zdobiących meczety, na widok 

Turków.i* obok mnie się przesuwających, w  pa

m ięci fanatyczna postać Mahometa ( f  623 po 

Chr.). Z nią zaś cisnęło się do mej g łow y pyta 
nie: czemu przypisać szybkie rozszerzenie się na 

wschodzie i południu religji przez niego za łożonej?

(Ciąg dalszy nastąpi.)

Porządek nabożeństwa w bieżącym tygodniu.

Niedziela XX po Świątkach, 19 października 1919.
Uroczystość Poświęcenia Kościoła.

Pierwsze nieszpory wobec wystawionegoi Najśw. 
Sakramentu z procesja w sobotę o godz. 8 wieczorem.

W niedzielę: O godz. 6-ej rano wystawienie Naj
świętszego Sakramentu.

Mszo święte:

o godzinie 6: ks. Drygas. 
o godzinie 7: ks. Piotrowski, 
o godzinie 8: ks. Prof. Kosznik. 
o godzinie 9: ks. Prób. Ruciński. 
o godzinie 9%: msza św. dla wojska.

Aspersja i procesja o godzinie 10 i pół: ks. Gał- 
dyński.

Kazanie 1 po procesji: ks. Piotrowski.
Suma po kazaniu: ks. Galdyński.

Nieszpory, nabożeństwo różańcowe i procesja 
o gadzinie 3: ks. Gałdyński.

Kazanie II: ks. Drygas.

Nabożeństwo wśród tygodnia.

Msze święto:

o godzinie 6‘/»: ks. Gatdyński. 
o godzinie 7'/<i: ks. Piotrowski, 
o godzinie 8: ks. Prob. Kuciński,
o godzinie 9: ks. Drygas.

Tydzień: ks. Gałdyński, jego zastępca ks. Pio
trowski.

Msza szkolna.

W niedzielę o godzinie 8 odprawia się msza dla 
dzieci szkół Jeżyckich. Uprasza się osoby starsze, aby 
środek kościoła oraz boczne nawy aż do drzwi południo
wych i północnych zostawiły wolne dla dzieci. — Ko
munię św. rozdawać się będzie przede msza i po mszy.

Msza dla wojska. *

W niedzielę, o godzinie 9’/i odprawia się msza dla 
wojska. Dla tego po wotywie (o godz. 9) kazania nie 
będzie. Uprasza się wiernych, aby zaraz po mszy ko
ściół opuścili, pozostawiając miejsce w kościele dla 
wojska.

Nabożeństwo październikowe.

W  dni powszedne rozpoczyna się nabożeństwo ró
żańcowe w kościele naszym o godzinie 8 wieczorem, w 
niedzielę zaraz po nieszporach.

Żywy Różaniec i Bractwa.

Różaniec Ojców.

W niedzielę, 26 października po nieszporacli zmia
na tajemnic. Żywego Różańca Ojców. W  czasie wy
stawienia adorować będa Róże 13 i 14.

Towarzystwa parafjalne.

Katolickie Towarzystwo Robotników Polskich.

Zebranie plenarne odbędzie się w niedzielę 26-g« 
października o godzinie 5 po południu w ochronce. Na 
porządku obrad znajduje się m. i. sprawozdanie kwartal- 
■« kasjerów oraz sprawa podwyższenia składki zwiąe-
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itowej. Ze wzjlędu ua ważność rozpraw uprasza sic 
szanownych członków o jaknajliczniejszy udział w ze- 
hraniu. Zarząd.

Stowarzyszenie Młodzieży żeńskiej 
pod opieka Matki Boskie] Anielskiej.

Zebranie miesięczne odbędzie się ze względu na 
przyjazd Naczelnika Państwa dopiero w sobotę, l-go 
listopada (w uroczystość Wszystkich Świętych).

Z ksiąg kościelnych.

a) Chrzty:

W czasie od 12 do 19 października 1919 roku 
•ckrzcono w kościele naszym 27 dzieci t. j. od 1. 900 
io  926.

b) Zapowiedzi ślubne:

■450. Jan Lesiński i Magdalena Czubówna.
■451. Stanisław Wiatr i Maria śmigielska.
452. Franciszek Swornowski i Helena Braudowska.
453. Ignacy Maćkowiak i Salomea Kranzówna.
454. Władysław Kaczmarski i Ewa Promelska.
455. Ludwik Jóźwiak i Marja Cechlewska.
456. Adam Pokrywka i Marja Zachciałówna.
457. Paweł Muszala i Helena Zielińska.
458. Franciszek Jaglełka i Agnieszka Perska.
459. Antoni Konieczny i Walentyna Kunzówna.
460. Piotr Wudka i Marjanna Kasztelanówna.
461. Walenty Kotlarek i Antonina Wojkiewiczówna.
462. Wincenty Nowak i Stanisława Szatanówna.
463. Ludwik Jóźwiak i Marja Czechlewska.
464. Roman Kortus i Zofia Zeuscnerówna.
465. Stanisław Kunze i Pelagja Cieciorówna.
466. Józef Szymański i Antonina Rajewska.
467. Edmund Tyrakowski i Emma Stibajanka.
468. Ignacy Kaczmarek i Marjanna Musielakówna.
469. Leon Miesiąc i Jadwiga Strąkówna.
470. Leon Klemczak i Józefa Górtzykówna.
471. Antoni Idźkowski i Aniela Śmigielska.
472. Antoni Waligórski i Weronika Markowiakówna.
473. Michał *Socha i Józefa Nowakówna.
474. Leon Grzechowiak i Pelagia Sobiegrajówna.

c) Śluby:

W czasie od 12 do 13 października 1919 r. zawarto 
w kościele naszym ślubów 11 t. j. od 1. 197 do 207.

d) Zgony:

418. Jadwiga Braunówna, dziecko, um. *. 10.
419. Franciszek Kąkol, robotnik, um. 10. 10.
420. Edmund Olejniczak, dziecko, um. 12. 10.
421. Jadwiga z Grochowinów Lindnerowa, zamężna, 

um. 11. 10.
422. Marianna Piotrowiczówna, bez zawodu, urn. 14. 10. 
■423. Edmund Teysner, dziecko, um. 14. 10.
425. Aleksandra Grabska, dziecko, um. 12. 10.

Kalendarz tygodniowy.

26 października —Niedziela XX po Świątkach — 
Uroczystość Poświęcenia Kościoła Serca Jezusa. —
Ewarysta, papieża. — Amandusa, biskupa.

27 października — Poniedziałek — Sabiny, mę
czennicy. — Wigilia do św. Aposottów Szymona i Jndy.

28 października — Wtorek — Szymona i Ji»dy 
Tadeusza, apostołów. — Alfreda, króla.

29 października — Środa — Euzebji, męczennicy. 
— Narcyza, biskupa.

30 października — Czwartek — Eutropji, męczen
nicy. — Alfonsa Rodrigueza, wyznawcy. — Teodoriia. 
męczennika.

31 października — Piątek — Abstynencja — L»ey- 
ly, męczennicy. — Wigilja do Wszystkich Świętych.

1 Listopada — Sobota — Uroczystość Wszystktok 
Świętych.

Uroczystość Wszystkich Świętych
(sobota 1-go listopada).

Msze święte:

o godzinie 6: ks. Gałdyński. 
o godzinie 7: ks. Piotrowski, 
o godzinie 8: ks. Prob. Ruciński. 
o godzinie 9: ks. Prof. Kosznik. 
o godzinie 9Vł: msza święta dla wojska. 

Kazanie I: ks. Proli. Ruciński.

Suma po kazaniu: ks." Drygas.

Nieszpory i zakończenie nabożeństwa różaieow#- 
go o godzinie 3: ks. Drygas.

W czasie nleszpór kazanie: O. Smodlibowski, T. J.

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

w całej Rzeczypospolitej Polskiej jest »

„WARTA" i
— Tygodnik dla chłopców i dziewcząt. — i

„wir taitojs wajentjatlt o in mli i 
i praż potite Kwartalnie £>,u j
Pojedynczy numer pod opaska kwartalnie 2,80 mk. |
Ekspedycja w Poznaniu, ul? Słowackiego 38. S 

Telefon 1401.

WIADOMOŚCI wychodzą w piątek po połud. — OTRZYMA Je każdy parafjanin w ajencji. — OPŁATA lOfen. za numer pojedyńczy.

MIEJSCA, gdzie odebrać można WIADOMOŚCI: Ul. Cegłowa 47 p. Matelski. -  Piotra Wawrzyniaka 13 p. Prokop. 
Ul. Jeżycka 17 p. Wojciechowski. — Ul. Słowackiego 34 p. Olsztyński. — Ul. Kościelna 3 p. Bolewskl. — Ul. Kościelna 4 
u p. Kościelnego.-Ul. Szamaczewskiego '28 p. Bąkowskl.—Ul. Polna U p. Dziamsklego —Ul. Poznańska 18 p. Krzymiński 
Ul. Wawrzyńca 16 p. Seifert. — 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 Rudńskl. — Czcionkami Drukarni Dziennika Poznańskiego w Poznaniu.


