□ □ WflRSSHWR KRAKÓW POSNflN O O
v aU H 1 F V M i te'
4v* 4 4 .

MIESIĘCZNIK SWIHSKU SODRUCHJ MflRJRN.
LZlUe2HJÓW S2KÓt/śRE3NłCH W P0ŁSC2. CZ3
H D R E S RED.I R D M 1 N I S T R .
K S . 3 Ó 3 E P W INKOWSKI
2 H K O P A N E X M A Ł O P O L S K A X ł.U K H S2Ó W K fl.

KWIECIEŃ 1927

W AŻNE!
Warunki prenumeraty miesięcznika „Pod znakiem
Marji“ (9 numerów rocznie) na rok szkolny 1926/7
z przesyłką pocztową.
Całorocznie Ola so d .-ra ió w
i młodz;
nłodz. wszelkiej
r a e lk ij | | ( )
hategorji w Polsce:

l\

Dla wszystkich
osób starszych
w Polsce:

270 Z!.

Dia wszystkich
zagranica:

30 gr.

Dla wszystkich
zagranica:

i'I I .

Pojedynczy num er:

Dla sod-uczniów
i młodz. wszelkiej
kategorji w Polsce:

20 gr.

Dla wszystkich
osAb starszych
w Polsce:

45 Sf.

Nr konta P. K. 0. 406.680 albo 149 932

TREŚĆ NUMERU:
str.
Czy masz poczucie organiziryine? I.
X / Winkowski
Alleluja — Z Hoffmann
................
O zdrowy s p o r t........................
................................................
Dziś jeszcze będziesz ze m n ą’ w' raju - A. de'Śieur \

F^dziwiłł mi0tli!leŻy P0,sklcj do Rzymu (dokończenie)

153

155
1.-.5
157
159

Pr/.ed progiem Uniwersytetu li.
' ,Y R Moskała
162
Słowa arcypasterskie................................
166
S. p. X St. K. Zdzitowiecki, Bis . W(oc<auś'<l
167
Ust w sprawie misyjnej - K. Szymaszek . . .
169
Pragnienie — K Szymaszek . . . .
170
Czasopisma misyjne . . . .
. . . . . . .
171
Wiadomości katolickie — Z I-raju - ’ ze świata 172
Jakie to smutne ! ............................
173
Amerykańskie m igaw ki’
173
Rozm aitości.................................... '
.......................
173
Nowe książki i wydawnictwa (Moreux — 7omanek
Tyszkiewicz
— Makłowicz
174
Urzędowy Komunikat Prezydium Nr V
176
Od w y d a w n ic tw a ........................
177
O naszych wydawnictwach ! !
178
Nesze sprawozdania (Brzozów - Katowice - Kościerzyna II - KraB h' ~ & rak0Wc X ln - ~ LWÓW Vl ~ f 0Znań I" ~ P
To^mń"1
l
u; 7 Slon,m !I- ~ Śrem - Tarnowskii
- . T" u " “ Turek - Wolsztyn - Zaw iercie)................
VII. Wykaz darów i w k ła d e k ............................ ....

IV.
Góry
y , 78
184

OkUdkę projektował prof K Kłosso^ski w Zakopanem

Ten n u m e r bogaty treścią, ja k o p r e m ju m św iąteczne W ydaw nictw a
dla C zytelników

liczy 32 stron d ru k u bez podw yższenia ceny.

X. JÓ Z E F W INKOW SKI

Czy masz poczucie organizacyjne?
I. Dzień dobry Sodalisie...!
Do centrali Związku idą i płyną listy z całego kraju. Przynosi
je naręczami każda poczta... Listonosz oddycha lżej, gdy minie Łukaszówkę i złoży już brzemię diuków, pism i przesyłek... O t — jak
w centrali wielkiego, potężnego Związku, co liczy sobie około 150
kół i ponad 7.000 członków...
A listy, jak listy. Jedne miłe, drogie, uśmiechnięte, inne przy
kre, kłopotliwe, męczące... jeszcze inne zwykłe kupieckie, suche, bez
barwne zamówienia, czy reklamacje...
Między pierwszemi są te, co zawierają nieraz słowa szczerego
uznania dla pracy, cennych pochwał... Nie gorszcie się Czytelnicy...
1 pochwała potrzebna na świecie i uznanie, zwłaszcza gdy szczere.
Boć nie zdolne ono chyba „zawrócić nam w głowie", raczej tem ja 
śniej ukazać braki, tem silniej zachęcić d;> postępu... ulepszeń...
Powiedzcie, jak się nie cieszyć, gdy — na przykład — poważny,
doświadczony kapłan, jeden z członków Rady Naczelnej i Moderator
diecezjalny pisze nam w swem urzędowem sprawozdaniu takie słowa:
„Podziwiam robotę centrali... Uważam, źe pracuje ona tak, jak rzad
ko spotkać zagranicą — chyba w Niemczech..."
I co też — pomyślicie — wzbudzają takie ważkie słowa ?
Myśl o niniejszym artykule.
Wszak chyba nikt tak dobrze, tak głęboko, nie zna wad i bra
ków naszej organizacji i naszych „ludzi", jak kierownik centrali...
A ten — wierzcie najmocniej — nie chce, nie znosi, aby choć cień
nieprawdy jawił się w sądzie nas samych o nas, abyśmy kiedykol
wiek mieli stanąć, czy spocząć i sądzić, że doskonałość osiągnięta...
Jakże nam bardzo do niej daleko... daleko...
A to, co nas najbardziej jako Związek, jako sodalicję od dosko
nałości oddala, to nie co innego, lecz brak owego p o c z u c ia o r g a n i
z a c y jn e g o , o które pytam w tytule tej gawędy.
Czy masz poczucie organizacyjne?
Rozumiesz to pytanie?
Nie.
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Poczekaj! Zaraz Ci wyjaśnię.
Jesteś członkiem sodalicji. Prawda? Jesteś może dopiero kandy
datem, może sodalisem. Pytam Cię, czy jesteś nim zawsze, wszędzie,
w każdej sytuacji życia domowego, szkolnego, koleżeńskiego, to
warzyskiego ?
Czerwienisz się? Milczysz?
Nic Ci nie pomoże. Pytaj się w sumieniu i w sumieniu i we
dług sumienia daj sobie odpowiedź.
Czy jesteś do dna duszy, do głębi przejęty duchem, ideą soda
licji mirjańskiej?
Czy jej Ustawy są ustawą Twojego życia, czy jej obowiązki są
punktem Twojego honoru? Czy stały stan łaski uświęcającej, możliwie
częsta gościna u Chrystusowego Stołu Komunji św., a przez to cią
gły postęp, ciągłe doskonalenie się — są Twoją ulubioną myślą, pra
gnieniem, ideałem ??
Czy raczej, czy może jesteś członkiem sodalicji na nabożeństwie,
na zebraniu, na wieczornicy, na uroczystości sodalicyjnej... więc
na papierze!!
A potem wracasz do codziennego życia; „sodalicyjność" Twoją
ze czcią wieszasz na kołku i zostawiasz ją tam do następnej uroczy
stości, zebrania..? I wracasz między rodzinę, między ludzi, kolegów —•
jako jeden z nich, iako zwykły, najprzociętniejszy śmiertelnik. 1 my
ślisz, jak oni. ł mówisz, jak oni. I zaniedbujesz swe obowiązki, i szu
kasz wykrętów i uganiasz za „linją najmniejszego oporu", jak oni.
1 na ustach Twych goszczą słowa, dowcipy, opowiadania bardzo „niesodalicyjne" i na codzień,bardzo „niesodalicyjny“ jest Twój stosunek
do ojca, matki, nauczycieli, kolegów...
Czy Twoja „sodalicyjność" jest istotnie tylko szatą zwierzchnią,
którą się wkłada na święto, jest mundurem „od parady11 ?
Czy Twój egzemplarz Ustaw sodalicyj już naprawdę oddawna
proch i kurz pokrywa??
To pocóźeś Kochany zabłądził do sodalicji? Tak, zabłądził, bo
Ty się nie czujesz do dzisiaj jej członkiem, choć masz nawet medal
i dyplorn sodalisa.
Więc zostać — czy wystąpić ?
Zostać!
Ale od dziś pogłębiać w sobie, umacniać poczucie przynależno
ści do organizacji, ale rozpocząć na każdy dzień pracę nad sobą. Ale
we wszystkiem starać się być lepszym, sumienniejszym, głębszym od
ludzi i kolegów „przeciętnych", ale wypowiedzieć walkę na śmierć
i życie wszelkiej miernocie, płytkości, powierzchowności. 1 zawsze,
zawsze i wszędzie, wszędzie pamiętać, że wielu, wielu rzeczy nie go
dzi się temu, co przystał na służbę Marji, że wiele, wiele rzeczy mu
si być znacznie lepszych, porządniej zrobionych, rozważniej pomyśla
nych, powiedzianych, jeśli od sodalisa pochodzą, ale od p r a w d z i 
w e g o , nie papierowego sodalisa,
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A przeto Sodalisie Drogi mój, i Ty Kochany Kandydacie, gdy
rano budzisz się, wspomnij zawsze, kim jesteś i jak masz spędzić ten
nowy dzień i skreśliwszy jeszcze na posłania znak Krzyża świętego,
nim Twój pacierz rozpoczniesz, zawołaj sobie wesoło: Dzień dobry —
Sodalisie ! Marji Towarzyszu pancerny — oto znów dzień pracy i służ
by przed Tobą. Służ i czyń! Aż do wieczora służ!
Dzień dobry Sodalisie!

ZYGMUNT HOFFMANN S. M.
Gniezno

Alleluja!...
Alleluja! Zabrzmiał dzwon
W ranny przestwór świata
Zmartwychwstanie głosi on
Zbawcy... ludzi brata.
Jriumf prawdy wieści nam
Mimo fałszu ciemnie
W pęta grzechu sidłić kłam
Ducha chce daremnie.

Kto w czas Męki z Panem niósł
Krzyż srogi i ciernie
l ran stygmat komu wrósł
W duszę niepomiernie,
Czyje serce, jak ten grób
Mistrza — czyste było,
Slodnich nagi ód u tych stóp
Niech się krzepi siłą!

Pan zmartwychwstał! Dźwięczy spii
Głosem rozedrganym
Niech ci, co wraz nieśli krzyż,
W chwałę wstaną z Panem!...

O zdrowy sport.
W krakowskim „Przeglądzie Powszechnym" za styczeń 1927
ukazał się artykuł p Emiiji Reicher, doktorki medycyny i filozofji,
pt. „Znaczenie i granice sportu", który zasluguje na naszą uwagę
zarówno dla głębokiego ujęcia tematu jak i fachowej powagi autorki.
Jesteśmy na przelotni,: dwóch nierównej zresztą wagi sezjnów
sportowych. Sport zimowy, więc narciarstwo, ślizgawka i saneczko
wanie jest przystępny stosunkowo znacznie mniejszej ilości młodzieży,
jak niezliczone sporty letnie Tem więcej zatem sprawie tej, porywa
jącej dziś aż do namiętności ogól ludzi, nietvlko młodych, wypada
poświęcić nieco miejsca w organie sodalicyjiiym, któ'vby gorąco
pragnął poruszać wszelkie aktualne kwestje.
Pozwólmy sobie najpierw streścić główne zapatrywania wymie
nionego artykułu.
Przedewszystkiem zupełnie słusznie podnosi on wyższe znacze
nie sportów kształcących harmonijnie cały ust.ój człowieka, . nad te,
które jak kolarstwo, piłka nożna jednostro-tinie kształcą pewne orga
ny, ze szkodą innych.
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Niezmiernie ważną jest uwaga, najzupełniej przeoczana przez
młodzież, źe sport jednak nie jest wypoczynkiem, lecz pracą organi
zmu, zużywającą olbrzymie ilości energji i ciepła, zwłaszcza u począ
tkujących, nieracjonalnie wytrenowanych sportowców. Dla młodych
uprawiających sport z namiętnością, z pasją, aż do ostatniego tchu
nieraz w przekonaniu najmylniejszem, że to wzmacnia i hartuje, tkwi
w tej uwadze lekarki, groźne memento i przestroga przed naduży
ciem, które jak każde inne, mści się, nieraz okrutnie na organizmie
i jego przyszłości.
Tak więc praca mięśni, ćwiczenie sportowe oddziaływa bardzo
wybitnie na obieg krwi i ciężar serca. Z ssaków n.p. najcięższe ser
ce ma szybkonożna i płochliwa sarna, u ludzi zaś atleci, kowale it.p.
Tak więc dalej każda praca mięśniowa wzmaga procesy SDalania w organizmie i to tak dalece, że ju ż zwykłe poruszenie palcami
wzmaga przemianę gazową o 12-5 % , pozycja siedząca w stosunku
do leżącej o 7-5°/o, stojąca wyprężona o 20%. Przechadzka na prze
strzeni 50 metrów wzmaga zużycie tlenu trzykrotnie, szybki chód
na tej samej długości pięciokrotnie, wejście stromą ścieżką nawet
dziewięciokrotnie. Oczywiście przy należytym, stopniowym treningu
strata powyższa zmniejsza się bard/o poważnie. Ale też w tem cała
rzecz, aby trening był racjonalny, gdyż inny zwiększa jeszcze szkody,
miast je usuwać.
Z tego, co wyżej powiedziano, wynika inna bardzo ważna praw
da, odnosząca się do odżywiania organizmu. Jeżeli jest on z natury
wątły, słabowity lub nie należycie odżywiony, nie wystarczają przy
wysiłku sportowym węglowodany i tłuszcze czerpane z pożywienia,
lecz zużywa się i drogocenne białko. 1 oto nieracjonalny spor" przy
nosi z sobą upadek sił, wyczerpanie organizmu, wyniszczenie ustroju.
Widzimy zatem, jak wielkie znaczenie w uprawianiu sportu, jak
wszędzie w życiu, zajmuje rozsądek, przestrzeganie praw przyrody
i granic przez nie nakreślonych. Wszelkie nadużycie mści się. A któż
zaprzeczy, że takie następstwo sportu byłoby jego karykaturą, dzi
wolągiem.
Jeżeli źle pojęty sport sprowadza tego rodzaju następstwa, to
bynajmniej nie znaczy i znaczyć nie może, by sport zasługiwał na
potępienie lub nawet na lekceważenie.
Trzeba go tylko pojmować zdrowo, rozumnie, prawdziwie po
ludzku. I o to właśnie idzie.
Racjonalny, systematyczny trening nietylko wyrabia sam orga
nizm i udoskonala go, nietylko dostarcza wybornej rozrywki i najmil
szego wypoczynku, ale oddziaływa znakomicie i na duszę człowieka.
Bo sport szlachetnie pojęty uczy powściągliwości zmysłów, panowania
nad sobą, zdolności wysiłku, wstrzymania się od alkoholu i tytoniu,
uczy karności i dyscypliny, zbliża do natury i jej cudów, rzuca więc
potężną podwalinę pod wychowanie moralne człowieka.
~Lecz, aby był takim, nie wystarcza sama racjonalność. Trzeba
aby sport rozwijający ciało pamiętał o koniecznym, nieuniknionym
rozwoju ducha. Sport czysto cielesny jest znów karykaturą. O n musi
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służyć duchowi, duszy ludzkiej, jej udoskonaleniu, jej celowi i wie
kuistemu przeznaczeniu. Inaczej staje się czysto pogańską kulturą cia
ła, panowaniem mięśni, zdeptaniem wartości i praw duszy, a przez
to niepowetowaną szkodą zarówno jednostek, jak społeczeństw, jak
całej ludzkości.
Dodajmy na zakończenie tej pierwszej części uwag opartych
niemal wyłącznie na cytowanym artykule „Przeglądu Powszechnego"
piękny wiersz J. Eismonda p.t. „Nowoczesna Sparta". Świetnie choć
nie bez goryczy ujmuje on te właśnie dobre i złe strony sportu, u nas
niestety, jak jeszcze zobaczymy, dość silnie już spaczonego w swej
zasadniczej idei i celu ostatecznym, najwyższym. Oto słowa poety:
Minęły bezpowrotnie rycerskie Mohorty.
Polska dzisiejsza sięga od Sparty po sporty.
Niczego nie uznaje na świecie pozatem.
Skok o tyczce podobno jest też poematem.
Minęła przeszłość dziarska... Rumak nie zaparska...
Teraźniejszość bokserska jest oraz pięściarska.
Nikt z charty nie wyjeżdża na łowy sokole,
Następcy Sparty wolą rugby i fott ball’e.
Miast orły ścigać wzrokiem po niebiosów stropie,
Dzisiejszy Polak, niemal od kolebki kopie.
Zdrowy duch ideałem bywa w zdrowem ciele
Lecz jedno zauważyć tutaj się ośmielę :
Ażeby stąd spłynęła na człowieka chwała,
Koniecznie jest potrzebna dusza oprócz ciał*.

(dalszy ciąg nastąpi).

Dziś jeszcze będziesz ze Mną w raju...
(prawdziwe zdarzenie opowiedziane na podstawie zeznania siostry
zakonnej).
Jesteśmy w Nowym Yorku, w małym ubogim domu na przed
mieściu...
i
Młody, zaledwo dwudziestoletni człowiek spoczywa na prostem
óźku, nieruchomy, milczący, znękany ciężką chorobą, która dopełnia
miary jego nieszczęsnych namiętności... W wielkich, szeroko rozwar
tych oczach tai się zly ogień gorączki... Zda się, jakby w nich ześrodkowała się jeszcze ta reszta życia, która mu zostaje...
Izba nie grzeszy zbytkiem. Ordynarna szafa w kącie, parę krzeseł
plecionych, tandetne zwierciadło na ścianie, a na drugiej, tej naprze
ciw łóżka — kolorowy obraz Ukrzyżowanego, w koronie cierniowej,
z sercem przebitem włócznią. Wzrok młodzieńca utkwiony w samem
sercu Jezusa rzuca blaski nienawiści bluźnierczej, tem okropniejszej,
że milczącej, piekielnej jakiejś... ohydnej...
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Biednie ubrana kobieta, spogląda na chorego, wstrzymując siłą
łzy... Stojąc między Ukrzyżowanym i swym konającym synem, przy
pomina Matkę Bolesną pod krzyżem Jezusa, w pobliżu krzyża złego
łotra... Modli się do Jezusa i blaga Marję o litość, o zmiłowanie.
A Chrystus słucha. Bo On słucha zawsze, choć nie zawsze wysłuchu
je... A syn zły, milczy, ale tem milczeniem strasznem, co gorszem jest
od śmiertelnej zniewagi.
— Synu, dziecko ! zlituj się nademną, jeśli nie nad sobą. Ja ci
wszystko przebaczyłam. Żeś mnie opuścił, żeś przeklinał, groził... Po
wiedz, powiedz mi w tej ostatniej chwili, że przyjmujesz to przeba
czenie matki...
Milczenie.
— Zlituj się, proś Boga o przebaczenie...
Ani słowa.
— Odezwij się choć słowem: matko. Tyle lat mi go odmawiałeś...
Teraz patrzy na nią. Otwiera usta i z całym wysiłkiem ciska to
jedno tylko słowo, znaczone piętnem przekleństwa: Nie!
Matka nieszczęsna rzuca wzrok na Jezusa na krzyżu... Spojrzenie
jej takie przebolesne. Potem nagle zarzuca na głowę wełnianą, starą
chustkę i wybiega z izby chorego.
Biegnie do bliskiego kościoła i. pada na kolana przed ołtarzem,
bo oto właśnie kapłan odprawiający Mszę świętą, podnosi w górę
Przenajświętszą Hostję... A ona się modli.. Tak, jak się tylko matka
modlić może za konające bez Boga dziecko... I w tej modlitwie żarli
wej, nagle, jakby z Bożego natchnienia, stając w miejsce syna u stóp
krzyża Jezusowego, woła i żebrze głosem onego łotra z prawicy „Panie
mnij na mnie, gdy przyjdziesz do królestwa Twego... “ ■
Msza się kończy. Więc zrywa się biedne matczysko i pędzi do
domu, otwiera drzwi. Cala drżąca, blada jak śmierć staje, bo nie śmie
spojrzeć... na niego... Tak strasznie się boi, czy żyje jeszcze... czy
już... A jeśli żyje, czy nie przeszyje jej serca wzrokiem nienawiści,
ostatniem przekleństwem...
---- M a tu ś -----!
Boże W ielki! Czy ona dobrze słyszy, czyto 011 mówi...?
— Matuś droga, kochana... —
Oto już padła na kolana, nieprzytomna ze szczęścia, z radości,
ze zdumienia i miłości pospołu... To nie sen, nie zwidzenie. Nie! to
on mówi... z oczami pełnemi łez... Mówi głosem przerywanym słab
nącym, zdyszanym... Wskazuje na krzyż:
ON... ON spojrzał na mnie... W idziałem! O N przemówił... na
prawdę... ja słyszałem... ON mi powiedział. „Zaprawdę, powiadam
ci, dziś jeszcze będziesz ze Mną w raju..."
Tak! Jezus przyjął przestawienie dwóch dusz. Matki za syna...
u stóp krzyża i ponowił dramat Kalwarji między Sobą, a onym do
brym łotrem...
I cóż jeszcze powiedzieć?
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Przywołany kapłan dokończył dzieła Bożego. Któż potrafi wyra
zić cud tej Komunji nadziemskiej... Wyrazić wylew miłości matczynej
i synowskiej...
/
Pismo Beże mówi o wierze, że góry przenosi... Ale miłość macie
rzyńska gdy wzruszy miłosierdzieBoskiego Syna Marji, dopełnia większych
cudów. Wskrzesza duszę umarłą w rękach szatana i potrafi — o niepojęcie — śmierć jedynego syna przemienić w godzinę najczystszej
radości i szczęścia w życiu miłującej matki...
(A. de Segur — tłom. z franc.)

W ŁADYSŁAW RADZIWIŁŁ S. M.
ucz. kl. VIII gimn. pref. sod. Zakopane.

Z pielgrzymki młodzieży polskiej
d o Rzymu.
(Dokończenie)
Wśród nieustannego i męczącego z powodu nadmiaru nowych
niezwykłych wrażeń, zwiedzania zabytków Wiecznego Miasta, oczeki
waliśmy na moment, chyba dla nas najciekawszy, Mszę św. przez Pa
pieża celebrowaną, w Konfesji św. Piotra, w jego Bazylice. Msza ta
ka należy do bardzo rzadkich, odprawianych najvvyżej kilka razy w
roku, z największym przepychem form kościelnych. Ow dzień poprze
dziła uroczystość dla nas nie®niej ważna, a nadzwyczaj miła, t. j.
audiencja u Ojca św. Już o godz. 8-tnej miał specjalnie, dla nas, młodzieśy wszystkich pielgrzymek, odprawić Ojciec św. Mszę św., w olbrzy
miej sali tronowej, zamienionej na kapl cę. W skupieniu przestępowaliśmy progi Watykanu, strzeżone przez halabardników w starych śred
niowiecznych strojach. Postępowaliśmy długiem1 korytarzami, gdzie
zewsząd wiał ów konserwatj zin nie samej treści, lecz i form biorących
gdzieś początek w odległych wiekach.
Wreszcie weszliśmy do przepysznej sali tronowej, w której koń
cu płonęły przy "rowizo^ycznym ołtarzu długie świece. Środkiem bie
gły dwa sznury, które tworzyć miały wpośród całej rzeszy młodzieży
długi szpaler. Za chwilę w otoczeniu bogatego, w strojach, pochodzą
cych z najrozmaitszych czasów, orsiaku wszedł sam Ojciec św. Zwy
czajem rzymskim, podniosły się natychmiast długie brawa i okrzyki
znamionujące zewnętrznie ów kult i miłość, jaką obdarza całe chrze
ścijaństwo, najwyższego dostojnika i Pasterza swego Kościoła. Środ
kiem kroczył Pius XI. z łagodnym uśmiechem, a z rąk jego spływały
na wszystkie strony i dla wszystkich ojcowskie błogosławieństwa.
Zaczęła się Msza św. nie owa wielka, olśniewająca bogactwem
ceremonjału kościelnego, lecz cicha Msza, podczas której odwracał
się do nas ów Piotrowy Następca i w tych prostych, cichych wyrazach
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„pax vobis“ zdawał się mówić, byśmy rozjechawszy s:ę do naszych
siół i domów, mieli ów Boży, Chrystusowy „PoKÓj". Po Mszy św. skie
rowaliśmy się do Bazyliki, by tam, jako zadatek przyszłej mocy i siły
potrztbnej do zrozumienia tego, co widzieć się dało, a potem szerze
nia tych nowych zdi owych, życiodajnych prądów w społeczeństwie,
które duchowo, religijnie i moralnie niestety tak głęboko jeszcze śpi,
brać w swe dusze Ciało Przenajśw/ętsze Zbawiciela. O dwunastej by
liśmy już ponownie w Watykanie. My Polacy mieliśmy pierwsi dostą
pić zaszczytu audjencji i dlatego w gorączkowym pośpiechu służba
Watykańska poczęła nas ustawiać w długie szeregi. Wśród nas rów

nież jako dostojni reprezentanci, stali Ks Kardynał Kakowski i siwowłosy
staruszek, niski wzrostem, lecz potężny swą władzą „papa nero“ ks.
Ledóchowski, Jenerał Jezuitów. Uklękliśmy, w ogromnej ciszy wszedł
w licznej asyście Namiestnik Chrystusowy i swym miłym głosem, przy
witał nas naszem polskiem, tradycyjnem pozdrowieniem. „Niech będzie
pochwalony". Poczem, począł obchodzić nasze szeregi i każdemu po
dawszy dłoń do pocałowania, tego lub tamtego zagadnął, oczywiście
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przez tłómacza, o miasto rodzinne, lub in.iy szczegół, obszedłszy już
wszystkich, dat jeszcze ostatnie błogosławi-ństwo wszystkim zebranym,
poczem^ poszedł do dalszych sal, w których zgromadziły się inne piel
grzymki. Parę chwil zaczekać n usieliśmy, poczem ruszyliśmy poraź
drugi, do wyżej wspomnianej sali
tronowej, by tum uczestniczyć je
szcze w ogólnej audjencji dla wszyst
kich pi'lg/zymek.
Znowu wejściu Ojca św. towa
rzyszyły brawa i okrzyki we wszy
stkich językach, z gorących serc
płynące, a uciszyły się dopiero na
pierwsze słowa przez Niego do nas
Kolum nada bazyliki św. Fiotra i część W aty k an u
wypowiedziane. W długiem, godzin(fot. O . Litawski S. M. Kraków V .)
nem przemówieniu, pły.mie wypo
wiedziane ni po łacinie, pouczał nas
o największych zadaniach i cnotach, które my, katolicka młodzież przedewszystkiem na celu mieć winniśmy, jako przykłady stawiał świętych
młodzieńców św.: Alojzego i św. Stanisława Kostkę. Głęboko przejęci
wyszliśmy i niejeden może dopiero teraz zrozumiał te święte węzły
łączące nas z Bogiem samym poprzez całą hierarchję kościelną, ze Sto
licą Apostolską u szczytu.
Nazajutrz przypadała owa zdawna z przejęciem wyczekiwana, na
wet przez lud rzynski Msza pontyfiKalna. O d rana długiemi sznurami
poprzez plac przed Bazyliką ściągały tysiączne tłumy ludzi. Miejsca
w ów dzień były numerowane i dostępne tylko za biletami, wprawdzie
bezpłatnemi, kcz cgraniczającemi ilość ludzi, a tem samem zapobiegającemi zbytniemu przepełnieniu.
My mieliśmy dobre miejsca tuż u samej Konfesji, tak, że w cią
gu całej Mszy św. podziwiać mogliśmy tę niezgłębioną, nieporównaną
symbolikę jej części. U obu stron ołtarza stanęły dwa chóry: jeden
to ów wspaniały, najstarszy chór świata, założony jeszcze przez Syxtusa IV. w jego kaplicy i stąd biorący swą naz<vę Syxstyńskiego,*a
drugi Franciszkański, śpiewający „unisono" poszczególne części Mszy
św. Wśród huraganu oklasków wniesiono Najwyższego Pasterza. Już
poprzednio straż honorową trzymały
liczne gwardje papieskie, jak kapitolińska, palatyńska i szwajcarska,
teraz zaś w paradnych uniformach
z obnażonemi szpadami kroczyła
gwardja „NobiliunT, za nią postępo
wały długie szeregi kilkudziesięciu
biskupów w białych kapach i infułach,
kanoników Bazyliki w gronostajo
wych pelerynkach i złotych łańcu
Jedna z 2 fontan na pl. św. Piotra
chach, członków Roty czyli sądu
£(fot. O. Litawski).
papieskiego, a wreszcie szambelanów poubieranych w stylowe stroje. Pomiędzy Konfesją, a tronem pa
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pieskim, widniał długi szpaler, który szedł między lożami sfer dyplo
macji rzymskiej i dostojników, tak kościelnych, jak i świeckich.
Rozpoczęły się obrzędy. Większą część Mszy św. odprawiał Pa
pież na swym tronie, część jako biskup rzymsk!, j-ż nie w tja -ze, lecz
w białej infule. Wśród ciszy i skupienia brzmiały dźwięczne edosy
dzwonków, a wspaniałe pieśni, wykonywane przez oba chóry leciały
doniosłą falą hen, aż pod potężne niebotyczne sklepienie. Skończyła
się wreszcie niekrwawa Ofiara, ponownie zabrzmiały okrzyki, lecz w
jednej chwili umilkły, wysoko podniesiona tylko widniała biała postać
jego, Głowy największej społeczności ludzkiej. Padliśmy na kolana,
zabrzmiały liturgiczne słowa: „Niechaj was błogosławi wszechmocny
Bóg i Ojciec i Syn i Duch święty."
Pod wrażeniem tej wspaniałej Mszy papieskiej wyjechaliśmy
z Rzymu, pociąg nasz unosząc nas do domu, pędził wśród pól Kampanji. Razem z nim wieźliśmy część Rzymu, część jego tradycji i jego pa
miątek w postaci najpiękniejszych, najdroższych dla nas wspomnień.
Zatrzymaliśmy się jeszcze we Florencji, w pośpiechu jeszcze obiegali
śmy przebogate zbiory t*mt jszych zabytków, pamiątek, dzień zatrzy
maliśmy się w Wiedniu, lecz przekonany jestem, że wszystkim nieu
stannie stało w oczach i myśli owo miasto Chrystusowe, nad którem
wznoszą się dzisiaj same — błogosławiące świat katolicki — krzyże....

Fronton bazyliki św. Piotra.

X . R O M U A L D M O S K A Ł A T. J.
Moderator sodalicji akademików, Kraków.

Przed progiem Uniwersytetu.
u.

Daleki jestem od tego, żeby wszystkich tych, którzy, wyszedłszy
z gimnazjów jako sodalisi, nie wstępują do sodalicyj akademickich,
pomawiać o złą wolę. Przeciwnie, rozumiem bardzo dobrze trudności,
jakie stają wpoprzek drogi do tych sodalicyj. Mimo to ośmielam się
twierdzić, że właśnie stosunek abiturjentów-sodalisów do tych trudno
ści jest swego rodzaju sprawdzianem ich samodzielnej
wartości.
Spróbuję tego dowieść.
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Najbardziej iluzoryczna trudnością, która nawet ma wszelkie po
zory sodalicyjnej gorliwości, jest często opinja o danej sodalicji akade
mickiej. — Wstąpiłbym, ale w tej sodalicji siało się to i to, są tacy
i inni, którzy nie powinni w niej być, duch w tej sodalicji jest nie
szczególny i t. p. Tak jest! nieraz o sodalicjach akademickich mówi
się niepochlebnie, ale przeważnie bez uzasadnienia i nawet celowo,
aby je zniesławić, a siebie usprawiedliwić. Lecz to usprawiedliwienie
jest żadne. Choćby nawet sodalicje akademickie nie były najlepsze,
to kiedyż staną się lepszemi, czy wówczas, gdy gorliwi sodalisi od
nic^i się usuną, czy też wtedy, gdy do nich wstąpią i zaczną solidnie
w nich pracować? Odpowiedź jasna i wszyscy ci, którzy w zarzutach
słusznych, czy niesłusznych, skierowanych pod adresem sodalicyj aka
demickich widzą usprawiedliwienie defetyzinu, mówią niejako „Confiteor" swojej słabości woli, braku energji. Przypuszczam, że gdyby ci
sodalisi żyli za czasów Chrystusa i byli powołani na Apostołów, to
po zdradzie Judasza i po zaparciu się Pittra „machnęliby” na wszy
stko ręką i poszliby napowrót do synagogi. Postawiliby najfatalniej
szy krok
Znam mniej więcej wszystkie sodalicje akademickie i wiem, ile
najlepszej wol' w nich jest i jak bardzo wszystkie czekają na zwiększęnie się ich szeregów członkami gorliwemi, pełnemi zapału i sodalicyjnego ducha i stale w Waszą stronę, S ■jdalisi abiturjenci kierują niejako
swe wołanie: „Koledzy bywajcie...!“
Czasem truaność stanowi to, że na Uniwersytetach o sodalicjach
jest bardzo głucho, trudno zgadnąć, czy sodalicja wogóle istnieje, a
jeszcze trudniej odszukać jej siedzibę. Spotkałem i takich, którzy tein
się usprawiedliwiali na terenie krakowskim, choć sodalic a ta ma swój
własny dom. Nie przeczę, że akademickie sodalicje trochę się za ma
ło reklamują, zanadto się chowają, ide przypuszczam, że zupełnie słu
sznie w wielu wypadkach tym szukającym, a nieznajdującym możnaby
powiedzieć: „Szkoda, żeś nie był lepszym sodalisem w gimnazjum
i nie czytał lepiej twego organu, który niejednokrotnie podawał orjen
tacyjne wskazówki w tej sprawie".
Niekiedy trudnością jest fakt, że ta'<, jak cała sod-li^ja akade
micka jest dla młodych akademików czemś obcem, tak wszyscy w niej
począwszy od moderatora wydają się jeszcze oardzicj obcy, nieznani!
Ale ci bohaterowie, którzy się tą okolicznością usprawiedliwiają, zapo
minają, że i Uniwersytet i profesorowie i koledzy przyszli s^ też obcy
i gdyby chcieli być konsekwentni w svem *o/.umo»vauiu, powinniby
zostać w domu, przy mamie.
Nie! W y nie jesteście nam obcy. Znamy Was może nie z na
zwisk, n>e z fizjonomji, ale znamy Was głębiej, z Waszych zasad, z
Waszych ustaw sodalicyjnych, z Waszego działania. My man y tego
samego ducha, te same zasady i ideały. Zbliżcie się do nas, a prze
konacie się, jak dobrze się znamy, jak wśród całego uniwersyteckiego
życia my, sodalisi, jesteśmy Wam najzupełniej bliscy, jak jesteśmy Wam
szczerze życzliwi.
A zresztą, życie i Wasza przyszłość, żąda tego, abyście umieli
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pójść śmiało tam, gdzie pójść potrzeba, by miejsce dziecinnej nieśmia
łości zajęła cywilna odwaga. Wasz pierwszy krok samodzielny w stro
nę sodalicji, w stronę Boga, może zadecyduje o tem, że Bożej pomo
cy Wam nie biaknie i nie osłabnie wola Wasza, nawet w najtrudniej
szych momentach życia i przejdziecie przez nie z męską odwagą, z pogodnem czołem, podczas gdy inni wokół W as tchórzyć będą sromotnie.
Trudnością dość realną, która niejednemu odbiera ochotę od
wstąpienia do sodalicji, jest pczorny brak czasu, mówię pozorny. Mło
dy akademik nieraz robi wrażenie, jakby był najwięcej przekonany,,
że on dopiero poka-e wszystkim, co znaczy poważna praca na Uni
wersytecie. Wszystko odstawia na bok: koleżeństwo, dzienniki, roz
rywki i nawet — Boga, bo on się uczy!
Niewątpliwie, jeśli ktoś chce zająć sobie wykładami i studjami czas, to może mu za mało będzie nawet '24 godzin. Uczyć się
wszak można bez końca. Ale, wszelka praca musi być celowa i jeżeli
akademik nauczy się na pierwsz>m roku metody pracy naukowej i zda
colloąuia czy egzamina, może sobie pogratulować. Jedno zaś i drugie
zdobywa się nie zapamiętałem kuciem, ale spokojnem studjum, infor
macjami uzyskanemi od starszych kolegów i profesorów. Praca nasza,
musi być celowa, głęboko i aaleko celowa, aby wiedza nie tępiła wia
ry i pobożności, a nęcące pozycje, które się zdobywa nauką, nie usu
nęły z naszego widnokręgu pozycji najwyższej i wiecznej, którą mamy
zdobyć przez naszą pracę naukową doczesną, a wykonaną dla Boga.
Dlatego też im więcej mamy pracy, tem bardziej potrzeba przy
pominać sobie te zasady i znaleźć, że tak się wyrażą, jakieś zewnętrz
ne oparcie, któreby dawało podstawę do pamięci o Bogu i duszy na
szej. Taką podstawą jest właśnie życie sodalicyjne.
Jeżeli ktoś się tłomaczy brakiem czasu, to może mu pół tysiąca
sodalisów-akademików, którzy dziś są w Polsce, wręcz powiedzieć, że
oni wszyscy się uczą, że nie dlatego są sodalisami, iż nie wiedzą, co
z czasem zrobić, ale dlatego, że rozumieją, iż żyją i pracują z Bożej
dobroci i tej dobroci Bożej od nich należy się pamięć i wdzięczności
czyn. Jeżeli zaś ktoś powie, że nie potrafi pogodzić obowiązków sodalicyjnych z obowiązkami naukowemi, zawsze można się poważnie obaJ
wiać, że z czasem nie potrafi tjc h obowiązków pogodzić z obowią
zkami najpospolitszego katolika i z dawnego sodalisa stani« się wnet
katolik tylko z imienia, z których cała Polska jest chora.
Mogę przytem zapewnić wszystkich, że zarządy sodalicyj akade
mickich są bardzo a bardzo wyrozumiałe i jeżeli ktoś naprawdę nie
może spełniać wszystkich obowiązków, zwalnia się go częściowo, lub
w zupełności na pewien czas, byle tylko zechciał sprawę przedstawić.
Jeżeli ktoś myśli, że w takim razie lepiej do sodalicji nie należeć, to
się grubo myli, gdyż prócz tego, że jako sodalis dobrej woli ma pra
wo do wszystkich przywilejów i szczególniejszej opieki Bożej Matki,
jaką O na otacza sodalicje i ich członków, w jego świadomości trwa
stale postanowienie wzięcia czynnego udziału w sodalicyjnem życiu
przy pierwszej lepszej sposobności. Sodalis zresztą przecież i poza
zebraniami czuje się w obowiązku krzepić duszę swoją bądź lekturą.
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duchowną, choćby najkrótszą, badź częstszą Komunją ś w , codziennem
odmawianiem sodalicyjnego ślubowania, rozmową nawet całkiem przy
padkową z kolegami-sodalisami o sodalicyjnej pracy i t. p. Jest to na
prawdę wiele, bardzo wiele.
Pozostaje jeszcze jedna trudność, o którą faktycznie rozbija się
wielu sodalisów abiturjentów, ale do której, rzecz ciekawa, nikt się
nie przyznaje. Jest nią nie co innego, jak chęć swobody niemal nie
ograniczonej, jaką daje życie akademickie,
Kiedy opadną z abiturjenta więzy drobiazgowych przepisów gim
nazjalnych, mimo całej swej celowości, niekiedy dość przykrych, nie
chce być rzekomo tak naiwny, by się samochcąc czemkolwiek krępo
wał. 'odzieś tam w podświadomości odzywa się echo sarmackiego
rozpasanial „hulaj dusza bez kontusza"... i zdaje się niejednemu, że
w tej absolutnej swobodzie zdobędzie najwięcej szczęścia. Tymczasem
tak nie jest.
Droga, która nie jest z dwu stron opatrzona odpo yiedniemi
rowami, jest zawsze pełna kałuż i błota, rzeki i górskie potoki nie
ujęte w łożyska i wały, są powodem klęsk i zniszczenia. Tak jest
i z człowiekiem. Jeśli się go nie ujmie w tamy zasad i powinności
i wola jego nie zabezpieczy drogi życia pewnemi normami obowią
zków i przyjemności, życie to będzie błotem, człowiek ten będzie klę
ską przynajmniej dla siebie.
Prawda, że życie akademickie prawie że niczem nie krępuje
swobody ruchów, ale bo też przypuszcza się, że akademik jest czło
wiekiem dojrzałym i że swą wolą dokona tego, Co czynił dawniej pod
okiem starszych, pod wpływem katalogu. Nie zawsze tak jest, bo ży
cie mtode burzy się i pieni; wola i charakter dopiero się ustala, jest
nieraz dopiero słabą roślinką a nie tęgim pniem i dlatego potrzebuje
oparcia i pomocy. To też możnaby postawić ogólną zasadę, że im
więcej ktoś czuje w sobie chęci zerwania wszystkich więzów i użycia
swobody tem skrupulatniej powinien się poddać pewnym nakazom
i więcej na siebie uważać. Dlatego jakkolwiek sodalicje są pomocne
wszystkim i starszym i młodszym, zdaje mi się, że są najbardziej p9trzebne tym, którzy rozpoczynają życie akademickie.
Niesłusznie zresztą obawiają się sodalicji ci, którzy pragną wię
cej swobody. Przecież nic w nich innegp nie znajdziemy prócz zasad
Chrystusa, zasad, które dają prawdziwą wolność synów Bożych i po
kój „jakiego śviat nie dawa“. A z temi zasadami sodalis-akademik
nie tylko się modli, nie tylko w głąb duszy patrzy, ale się bawi, śmie
je, cieszy, pogodnem okie n patrzy na szeroki świat i jego piękności,
korzysta z jego bogactw, rozumiejąc, iż to wszystko Opatrzność dała
człowiekowi, by, korzystając z tego wedle praw Bożych, i siebie i świat
cały uświęcał i do Boga zbliżał.
Wątpię, czy ktoś miałby przyjemność jechać na wozie, który
by ciągnęły konie bez lejc a ogniste, a jeszcze bardziej wątpię, czy
dość radości w życiu znajduje ten, kto dla jej znalezienia zdezertero
wał z sodalicyjnych szeregów, kto dla pobłażania swym skłonnościom
pozbędzie się sodalicyjnych obowiązków.
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Jeżeli kogoś Lo wszystko nie przekonywa, to mu radzę, by je 
szcze przed opuszczeniem gimnazjum w spokojnej chwili zastanowił
się nad tem, że skoro nie chce być w dalszym ciągu sodalisem, to
chce z p !ersi swej zdjąć odznakę sodtlicyjną i sodalicyjny medal,
zająć i odrzucić precz od siebie, że dyplom sodalicyjny niebawem ode
śle swemu księdzu moderatorowi, rozumiejąc, że do tego wszystkiego
nie ma prawa wtedy, kiedy wolą swą odwrócił się od sodalicji. Jeśli
zaś podczas tego zastanowienia serce żywiej mu zabije i uczuje, że
ręka jego zadrży, gdy zdejmować będzie swe insygnja rycerskie, że
mu ttudno i wstyd będzie odsyłać sodalicyjny dyplom, niech sobie
doda odwagi tem zrozumieniem, iź stokroć gorszą jest rzeczą wolą
swą opuszczać sodalicyjne szeregi, niż zewnętrznemi aktami pozbywać
się tego, co ukochał młodzieńczą duszą jako swoje, jako swą chlubę i na
dzieję i pokrzepienie i pociechę...
Jestem przekonany, iż takie zastanowienie wzmocni wolę każdego
sodalisa dobrego, jeżeli zaś nie wywrze w tej spokojnej chwili żadne
go wrażenia, prawdopodobnie lepiej będzie, jeżeli swego nazwiska
nie poda w spis sodalisów-akademików, bo on już nie jest sodalisem.
My zaś w sodalicjach nkademickich chcemy mieć nie tylco Wasze na
zwiska, ale Wasze umysły patrzące w dal wieczności, w światło Bożej
prawdy, Wasze wole prężące się ku wielkim czynom katolickiej inteli
gencji, Wasze gorące uczucia rwące się ku dobru nieskończonemu
i pięknu, słowem chcemy mieć Wasze dusze, Was całych, by z Wami
w uniwersyteckich murach i w akademickich domach szukać Boga
i budować Mu ołtarze wielkiemi prawdami naukowemi, które zdobywać
będziecie Waszą pracą na wyższych uczelniach.

Słowa arcypasterskie.
Z dalszemi aktami zatwierdzenia naszej Ustawy związkowej przez
Najdostojniejszych X X . Biskupów polskich mieliśmy zaszczyt otrzy
mać słowa uznania i błogosławieństwa, któremi z całą radością dzie
limy się z naszymi Drogimi Czytelnikami :
Nieodżałowany ś.p. X. Biskup Zdzitowiecki pisze w zakończeniu
Swego listu skreślonego na 4 dni przed zgo:;em :
Biskup Kujawsko-Kaliski
Włocławek, d. 7 lutego 1927
L. 560.
Niech Najwyższy błogosławi Czcigodnemi Księdzu Prezesowi
w Jego zbożnej i owocnej pracy literackiej oraz z takim zapałem
i oddaniem się sprawie Bożej i umiłowaniu naszej ukochanej mło
dzieży, działalności na polu nauczycielsko-wychowawczem.
Łączę wyrazy poważania i serdecznej życzliwości wraz z głębi
serca płynącem błogosławieństwem.

f St. Zdzitow iecki.
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Biskup Łucki
Łuck, d. 7 lutego 1927
L. 705.
Milo mi przesłać przy niniejszem Przewielebnemu Księdzu Pre
zesowi Ustawę Związku sod., którą zatwierdziłem dla diecezji Łuckiej.
Przy tej sposobności serdecznie błogosławię Przewielebnemu Księdzu
Prezesowi, by Jego znana praca zjednywała coraz więcej czcicieli
Najświętszej Marji Panny, umacniała w nich wiarę świętą ku chwale
Bożej, chlubie Kościoła i Ojczyzny Naszej.
f Szelążek, Biskup Łucki
Ks. J. Szych, Kanclerz

Biskup Chełmiński
L. dz. 145/27-0
Pelplin (Pomorze), dnia 3 marca 1927
Z głębokiem zadowoleniem zatwierdzam niniejszem Ustawę
Związku sodalicyj marj. uczn. szkół średnich w Polsce także dla diectzji Chełmińskiej w tem przeświadczeniu, że jestto środek jeden
z najwalniejszych do podżwignięcią poziomu religijnego młodzieży
aż na szczyty doskonałości i rozbudzenia w niej tak nieodzownego
obecnie ducha apostolstwa.

f Stanisław Okoniewski
Biskup Chełmiński
Prezydjum Związku, które te drogie słowa przyjmuje dla całego
Związku, składa Najprzewielebniejszym Arcypasterzom naszych kreso
wych Diecezyj wyrazy najgłębszego podziękowania za ojcowską opie
kę i dobroć pasterską.

X. Stanisław Kazimierz Zdzitowiecki
Biskup Diecezji Włocławskiej
Wstrząsającą do głębi wiadomość o śmierci Arcypasterza wło
cławskiego odebraliśmy 12 lutego b. r. Wstrząsającą tem bardziej, iż
właśnie w pierwszych dniach lutego prezydjum Związku przeprowa
dzało korespondencję w sprawie zatwierdzenia Ustawy naszej dla Jego
diecezji. I list Wielkiego Biskupa z dnia 7 lutego i podpis już w łóż
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ku złożony na Ustawie przyszedł do nas 10 lutego. Tak więc był to
jeden z ostatnich Jego aktów na tej ziemi...
Nazwaliśmy Go Wielkim Biskupem...
Tak jest. Najgorliwszy arcypasterz, n a jg o r ę t s z v kapłan-patrjota,
działacz społeczny pierwszorzędny, a przy tem wszystkiem taki przy
stępny, dobiotliwy, serdeczny jakiś i laki wyjątkowo kochający mło
dzież. Czegóż dla tej młodzieży nie uczynił! Dla duchownej podniósł

i zreorganizował seirjjnarjutn duchowne, założył małe seminarjum
jako Liceum im. Piusa X , osobny list pasterski w r. 1908 poświęcił
wychowaniu dzieci i młodzieży, ju ż w cza ie okupacji niemieckiej w
r. 1917 stworzył Stowarzyszenie Młodzieży kalol. „Spójnia" a w 1919
zorganizował Kurs społeczny dla kierowników tego związku. Nie bra
kło Biskupa Zdzitowieckiego na zjazdach, kursach, zlotach młodzieży,
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wszędzie odprawiał nabożeństwa, przemawiał, krzepił, rozgrzewał sweni
słowem gorącem, niezapomnianem przez młodych...
Na założone przez się gimnazjum biskupie im. Jana Długosza
przeznaczył część pałacu biskupiego, uposażył je świetnie, niestety
wojna bolszewicka zniszczyła całe dzieło, pałac poszedł z dymem,
a z nim i ukochana szkoła biskupia. Mimo to jął się z niezmożoną
energją jej odnowy i doprowadził w roku 1925 do pierwszych po tej
katastrofie maturzystów. Dnia 9 września tegoż roku poświęcił kamień
węgielny pod nowy, ogromny gmach dla swego gimnazjum, którego
wykończenia już nie doczekał.
Sprawa sodalicyj uczniowskich zajmowała Go zawsze serdecznie.
Wszak w Jego to Diecezji ruch ten tak jeszcze nowy i nieznary w b.
zaborze rosyjskim rozwinął się z całym rozmachem i osiągnął w krót
kim czasie ilość 10 sodailicyj, jedną z najwyższych w diecezjach pol
skich. Bolał Arcypasterz nad upadkiem obydwóch sodalicyj w samym
Włocławku i wiemy dobrze, jak zabiegał nad ich wskrzeszeniem, k tó 
rego niestety nie było Mu danem doczekać...
Był Patrjotą, wielkim Patrjotą w czystym duchu Chrystusowym.
Kiedy mu bolszewicy spalili pałac, a w nim tyle pamiątek, ak
tów, zbiorów i całą szkołę Długosza, ozwał się do składających Mu
wyrazy gorącego współczucia: „Te ruiny — to wszystko, co mi zo
stało, ale cieszę się, że Ojczyzna moja w olna!"
A przedtem — czasu niewoli — świecił jasnym promieniem m i
łości Polski mimo grożących prześladowań. To też w r. 1906 wezwa
no Go do tłomaczenia się do Petersburga. Gdy w 1912 nad trumną
arcyb. warszawskiego, męczennika i wygnańca X. Wincentego Popie
la wygłosił płomienną mowę i sławił Jego męczeństwo biskupie za
Wiarę i Ojczyznę, reprezentanci władz rosyjskich z oburzeniem opu
ścili świętojańską katedrę. Gdy w czasie okupacji pruskiej delegat wła
dzy niemieckiej przyszedł doń proponować wprowadzenie języka nie
mieckiego do nabożeństwa, usłyszał taką odpowiedź, że nie wiedział,
któremi drzwiami opuścić pałac biskupi...
Straciliśmy Wielkiego Kapłana i Wielkiego Obywatela. Z osieroconemi sodalicjami Diecezji YVłocławskiej łączymy się w bólu i żało
bie serdecznej, gorące modły wznosimy do Boga o pokój wieczny dla
Duszy Chrystusowego iście Pasterza, błagając, by jak najwięcej. O j
czyźnie naszej zsyłał takich Przewodników, Mistrzów i Wodzów —
X. Józef Winkowski.
Biskupów...

List .w sprawie misyjnej.
Dębica, dnia 15 lutego 1927.
Wielce Czcigodny Księże Prezesie!
, Nie^miernieśmy się ucieszyli, kiedy, przeglądając ostatni numer na
szego miesięcznika natrafiliśmy na końcowe zdania wstępnego artykułu,
zachęcające Sodalisów do interesowania się i popierania Misyj Katolickich.
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W naszej bowiem sodalicji idea misyjna znajduje żywy oddźwięk*
Zainteresowanie się sprawami misyjnemi wśród naszych członków
jest duże. Dowodem tego jest najlepiej funkcjonująca sekcja misyjna,
korzystająca z kilku pism misyjnych. Dziwno nam tylko było, iź nasz
organ ni razu nie poruszał aż dotąd tak ważnej dla Kościoła i dla
wszystkich sodalisów sprawy misyjnej, która obecnie znajduje coraz
większe wszędzie zrozumienie.*) Obecnie na apel podany przez
Czcigodnego ks. Prezesa, postanowiliśmy (na cośmy już zyskali pozwole
nie p. dyrektora Zakładu) urządzić „dzień misyjny" w naszem gimnazjum,
celem zbierania składek na potrzeby misyjne. Spodziewamy się pomyślne
go skutku. Zamierzamy także organizować wśród uczniów gimnazjalnych
kółka misyjne. Jeżeli nam się to uda, zaraz- napiszemy.
Jakby to było dobrze, żeby wszystkie sodalicje starały się dzia
łać w tym celu po swoich Zakładach. Możeby tak kochany nasz ks.
Prezes był łaskaw poruszyć jeszcze tę sprawę w następnym numerze.
Słowa Czcigodnego Księdza napewno poskutkują. Mamy na to dowód
sześciu lat ubiegłych. Na zapoczątkowanie działu misyjnego w naszych
gazetkach poświęcam swói skromny utworek, który równocześnie
przesyłam. Skłonili mnie do tego koledzy i prof. języka polskiego.
Kończąc przesyłam w imieniu całej sodalicji Czcigodnemu i Ukocha
nemu Księdzu Prezesowi głębokie uloony wraz z życzeniami powo
dzenia w tak gorliwej pracy dla całego naszego Związku.

Karol Szymaszek
prezes.

KAROL SZYMASZEK S. M.
kl. VIII. gimn. Dębica

Pragnienie.
/abym tak pragnął o mój drogi Chryste
Iść hen w dalekie zamorskie krainy,
By między biedne pogańskie rodziny
Nieść Twej nauki pochodnie świetliste,
By poprzez trudy i ofiarne znoje
Prowadzić wszystkich w niebiańskie podwoje.
Tam, w krajach wiecznych jęków i przekleństwa
Tyle nieszczęsnych dusz w obłędzie żyje,
Tyle spragnionych serc truciznę pije,
Tyle mąk cierpi, lecz cóż im z męczeństwa,
Kiedy za życia swego gorycz spiekłą
Ma swą ochłodę mają chyba piekło.

*) Uważaliśmy, że do poruszenia sprawy misyjnej w sodalicjacti, w większości
jeszcze bardzo młodziutkich i niewyrobionych czas nie przyszedł. Dziś, gtly konsoli
dacja wewnętrzna zrobiła znaczne postępy, a zatwierdzenia Ustawy rzuciły prawnokościelne podstawy działania, przystępujemy i do tego zagadnienia z całą nadzieją,
iż wzbudzi szczere zainteresowanie w naszem sodalicyjnem .społeczeństwie". X,J.W.
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Ja bym tak pragnął, by te biedne dusze,
Znalazłszy tycia wieczystego wrota,
Zakosztowały ze zdrojów żywota
! w nich zraszały serc zabójcze susze,
By w sercu Twojem Ojcze nasz i Panie
Znalazły wieczne swe umiłowanie.
O, jak mi smutno i ęiętko o Boże,
Ze Twego serca i Twego imienia,
Co każdą boleść w wesele zamienia,
Tyle dusz nie zna i poznać nie może,
Że nie zna 7wojej o Jezu miłości,
ja k ą ly pałasz ku całej ludzkości.
Jabym lak pragnał o Zbawco jedyny
Coś za nas wszystkich na krzyżu zawisnął,
By Cię poznały wszystkie ziemi syr.y,
By Cię kochały i byś je przycisnął
Do serca swego, 7y, co wsze narody
Zapraszasz mile na niebiańskie gody.
O racz mi Chryste użyczyć łaskawie
Apostolskiego zapału i diuha.
Abym mógł kiedyś, I wojej służąc sprawie,
Skuwać ogniwa świętego łańcucha,
Coby niedługo spoił ludzkość całą
Brzmieniem Iwojego Imienia i chwałą.

Czasopisma misyjne.
Cena

Misje Katolickie, Kraków, Kopernika 6, wydanją O O . Je z u ic i..........................zł. y*—
Nasz Misjonarz, Górna Grupa p . Grudziądz O O . Werbiści (z M. M isjon) . . . 5'—
Oblat Niepokalanej. Krobia Wlkp. O O . O b la c i....................................................... ........4'— .
Pobudka Misyjna, Pniewy Wlkp. Ks B a je ro w ic z .........................................................2’—
Echo z Afryki, Kraków Św. Marka <5, Waiszawa Warecka 14, Pcznań Rom a
na Szymańskiego 6, Sod. św. P. K la w e ra ..................... ....................................... 2'50
Wiadomości Misyjne, Katowice-Załęże, Mickiewicza 44 Misj. z MarjanhiU . . » 3'—
Królowa Apostołów, Wadowice Małop. O O . Pallotyni . . ........................................ 3'—
Posłaniec św. Rodziny, Górka p. Łobrzenica Wlkp. Misjonarze św. Rodziny . „ 2’ —
Posłaniec św. Antoniego, Lwów Janowska 66, O O . R e form aci............................... ..4'—
Posłaniec Matki Boskiej Saletyńskiej, Dembowiec p. Jasło, O O . Saletyni . . ., 2'—
Pochodnia Seraficka, Grodno, O O . Franciszkanie................................................... „
Pokłosie Salezjańskie, Warszawa Lipowa 14, Księża S a l e z j a n ie
...3'—
Przegląd Misyjny przy Gazecie Polskiej, Kościan W lkp......................................... .....
Sprawy Misyjne, Kraków Kopernika 26, ukaiuje się od czasu do czasu . . . „ 0’50
Młodzież Misyjna, Warszawa Lipowa 11, Ks. Ks. S alezjanie ..............................„
2'—
Murzynek, adres „Echa z A fr y k i" ...................................................................................... ..1 50
Mały Apostoł, adres „Król. Apostołów1' ..........................................................................1"60
Roczniki Dziecięctwa Jezusowego, Kraków św. Filipa 1 9 .................................. ..... ..1'2Q
Mały Misjonarz, G órna Grupa p. Grudziądzem O O . W e r b iś c i...............................
Zest. — K. Berkanówna.
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Wiadomości Katolickie
Z KRAJU.
Dnia 25 stycznia r. b. odbyła się na zamku warszawskim uroczystość wręczenia
przez Prezydenta Rzeczypospolitej biretu kardynalskiego J. Em. ks. pronuncjuszowi
Lauriemu. Podniosły ten fakt został dokonany według1 pięknego ceremonjału, używane
go w podobnych okolicznościach przez królów polskich. Przy vrócenie Głowie Państwa
przywileju zastępowania Ojca św. jest wyróżnieniem Polski za zasługi oddane Kościo
łowi. W czasie uroczystości nad ołtarzem kaplicy zamkowej widniał obraz cudownej
„Matki Boskiej Kodeń*kiej‘\ którego h'storję pięknie opisała Kossak-Szczucka w . Beatum Scelus“. Obraz ten jest kopją wizerunku Matki Bożej z Gwadelupy w Meksyku.
ŚMIERĆ BISKUPÓW. W styczniu zmarł ks. arc. J Matulewicz, generał Zgro
m a d z e n i Marjanów, twórca zakładu wychowawczego na Bielanach, były biskup diecezji
wileńskiej, ostatnio W izytator apostolski na Litwie.
W lutym zmarł ks. Stanisław
poświęcamy osobne wspomnienie.

Zdzitowiecki

biskup

kujawsko-kaliski,

któremu

ZE ŚW IATA.
Z MEKSYKU. Wiadomości o prześladowaniach w Meksyku są coraz bardziej
niepokojące. M s z y św. nie wolno odprawiać nawet w domacti prywatnych. W razie
wykrycia kapłana, sprawującego Najśw. Ofiarę, żo !dacy nie czekają z aresztowaniem
tak, że dochodzi do ohydnego znieważania Najśw. Sakramentu. Znany jest wypadek
męczenia i rozstrzelania wreszcie 2 młodzieńców, którzy nie chcieli wiwatować na Cześć
Calles’a. w ołając: „Niech żyje Chrystus K ró li". Zniszczono zupełnie dzieto misjonarzy
wśród dzikich jeszcze szczepów stanu Tarahumara. Tu i ówdzie wybuchające powstania
przeciwrządowe zaostrzają jeszcze terror. Nie mogąc jednak przekonać podwładnych
represjami, rząd ucieka się do jeszcze podlejszych metod ; między innemi sfałszowano
list pasterski arcybiskupa Puebli. Wierni wytrzymują jednak bohatersko te wybuchy sił
antychrysta. Módlmy się za ich wytrwanie do końca i za rychłe zwycięstwo prawdy.
WZROST KATOLICYZMU. W edług Catholic Directory 1czba katolików na świecie Wynosi 334 i pół miljona. O d zeszłego roku powiększyła się o przeszło 10 miljonów. W samej Anglji w r. 192 •> nawrócił się 11918 osob. W Stanach Zjednoczonych
nawraca się rocznie na katolicyzm 81001 ludz:, podobno w dużej mierze dzięki radjo.
DALEKI WSCHÓD W październiku roku 1925, odsłonięto w Japonji ogromny
pomnik św. Franciszka Ksawerego w Yamaguski, miejscu niegdyś pr ez niego zamieszkiwanem. Zresztą chrześcijaństwo zaczyna sobie zjednywać symijatję nawet u sfer rzą
dzących. może dzięki wybitnym katolikom na wysokich stanowiskach.
W CHINACH katolicyzm rozwi a s:ę
również. D itś już
znikły
pewne
uprzedzenia do europejskich misjonarzy gdyż jest już kler miejscowy i 6-ciu nowowyświęconych biskupów chińskich. Jednak obecnie niebezpieczeństwo dla religji stano
wi szerzący się w Chin&ch bolszewizm.
ODBUDOWA ŚWIĄTYNI w KA FARN A U M . W tem tak znanem z Ewangelji św.
mieście prowadzą obecnie archeologowie prace nad odbudową świątyni.
SZEROKIE DZIEŁO MIŁOSIERDZIA. O rgan ;zacja „Dzieło Kurdynała Ferrari"
urządziła w Paryżu
(jak się to odbywa w wielu miastach włoskich) .gwiazdkę* dla
najbedniejszych. W dzień Bożego Narodzenia zasiadło do wspólnej uczty 2000
biednych J. S.
KATOLICKA LITERATURA w NIEMCZECH wykazuje niesłychaną żywotność.
Świeżo wydany *Katholischer Literaturkalender'* zawiera aż 5313 nazwisk katolickich
literatów. Ponadto wymienia 530 katolickich czasopism, 22 dzienników, 16 biuletynów
katol. agencyj prasowych, wylicza 11 katol encyklopedyj, 23 stowarzyszenia naukowoliterackie i 197 iostytucyj wydawniczych
Kiedy w naszej Polsce tak się rozwinie piś
miennictwo katolickie? Oby z naszych młodocianych referentów i autorów wyrosło po
tężne pokolenie pisarzy katolickich — mądrych, nieugiętych w wierze i moralności
i da Bóg zwycięskich piórem i talentem.
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Jakie to smutne!
W jednej z powieści francuskich H. Bordeaux znajduje się następująca scena,
która maluje brak religijnego wychowania we Frai cji. Żołnierz został śmiertelnie raniony.
— No, stary, mów pacierza,
radzi towarzysz.
— Nie umiem, lecz ty powiedz za mnie.
Niestety i drugi też nie umie. Ubierający zaklina, by mówił mimo wszystko.
Ponieważ miał umrzeć, nie było co się wahać. W wąwozie Fourches, gdzie mia
łem chatę i łąkę, niema źródła i jest tylko jedna studnia. Wiadro ciągnie się na linie.
Właśnie w ten sposób usiłowałem wydobyć z mej głowy stare słowa. Ale wiadro
wydostało się prawie puste : „Ojcze nasz któryś jest w niebiesiech" — oto wszystko,
co umiałem.
Konający powtarza: , Ojcze nasz, któryś jest w n i e b i e s i e c h a trzeba dorzucić
coś innego; znowu opuszczenie wiadra i no vy wysiłek, uwieńczony słowy: Zdrowaś
Marjo"; później znajduje się już tylko: .W .erzę w Boga“ .
.Ponieważ on żąda jeszcze, a ja nie mogę stanowczo dać mu więcej, zaczynam
wiązać trzy kawałki, poddając mu kolejno: , Ojcze nasz któryś jest w niebie, zdrowaś
Marjo, wierzę w Boga“ — do czasu, aż wargi mego kolegi nie pragnęły już niczego".
Prawda — jakie to smutne ?

Amerykańskie migawki.
W Ameryce uważa się za katolików tylko tych, którzy uczęszczają do kościoła.
Innych nie znają. Tak więc w N. Yorku 1.500000 jest takich katolików, w Brooklynie
około 1.000.000.
W pewnym kościele katolickim w Brooklyn są cztery Msze św. w każdą nie
dzielę. Na każdej Mszy jest około 1000 osób, dwóch księży rozdaje Komunię św.
przez kwadrans. Parafja ta liczy ogółem 4000 dusz. Wiecie co to znaczy?? Oto, że
prawie wszyscy parafianie są w niedzielę na Mszy św. i że prawie wszyscy przy
stępują co niedzielę do Komunji św. Może też i my trochę się mniej będziemy chwalić
naszym .szerokim" polskim katolicyzmem, a zaczniemy uprawiać go więcej wgłąb
i czynić Istotną potrzebą życiową dusz...
W centralnym punkcie N. Yorku, tuż przy Wall Street, tam gdzie kipi i wre
życie finansów, banków, tysiącznych biur i kancelaryj miljonerów jest kaplica, w niej
stale wystawiony w monstrancji N. Sakrament. 1 pomyślcie, nawet w dzień powszedni
kaplica jest pełna. Klęczy przed Jezusem-Hostją tłum ludzi.., Jakich? Pobożnych nieniewiast, dzieci, zakonnic...?? Nie! przeważnie mężczyzn wszystkich warstw... Pokaż
cie w Polsce taką kaplicę w dzień powszedni...
W południe codziennie w jednym z kościołów jakiś młody inteligentny czło
wiek prosi o Komunję św. Któż to? Urzędnik biurowy. Mieszka daleko na przemieściach miasta olbrzyma. Wczesnym pociągiem jedzie do biura rano. Pracuje do połu
dnia. I codzień do południa jest na czczo, aby móc komunikować. Czyni to w czasie
przerwy w pracy i potem dopiero spożywa śniadanie... A Wy — co mówicie w
sodalicjach o trudnościach w częstej Komunji św.? (według Gaz. Kościelnej).

Rozmaitości.
O
modnych tańcach współczesnych wyraża swą opinję należąca do baletu
rosyjskiego, słynna Anna Pawłowa, która w jednem z czasopism angielskich tak się
odzywa: .Jaki jest właściwie nowoczesny taniec? Estetyczny? Piękny? Przyzwoity?
Nic podobnego! Jest to bezmyślne kręcenie się w kółko, wyraz naruszonej we wszyatkiem równowagi. Taniec taki nie może się długo utrzymać. Dawne tańce powrócą,
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gdy odiyje w towarzystwie poczucie i zrozumienie dobrego tonu. Zresztą przy m od
nych tańcach i nowe) muzyce niepodobna naprawdę się bawić i dlatego muszą one
zaginąć"..
I to prawda! Kto się uważnie przypatrzy! tańczącym parom nie mógł się obro
nić wrażeni i nudy, zniechęcenia, apatji. która dziwnie odbijała od przeraźliwej mu?yki
„jazzbandu", Biedni, biedni ludzie. ju> sie nawet bawić całem sercem n e potrafią!
Ale i na jazz-band zda .-ię przychodzić konicc. O to w Paryżu w tegorocnym
kanawale powstała Liga przeciw murzyn-kim tańcom i amerykańskim piostnkom. Na
wołuje ona energicznie do powrotu do narodowych francuskich zwyczajó « i przegnania
z powrotem za n orze panoszącej się w tej ojczyźnie niegdyś dobrego smaku
i elegancji — tandecie hałaśliwych jaz^bandów..
Tylko w naszej Polsce głucho o jakie ś akcji kulturalnej w obronie zabitego
smaku, subtelności towa-zyskiej i uczciwej zabawy, za tę dzisiejsza bowiem będzi.m y
się kiedyś okrutnie wstydzić przed przyszłymi historykami p Jskiej kultury towarzyskiej!..
A może przykład Paryża podziała? Podobno Pois<a zawsze czeka na sygnał z Z a 
chodu ! Tylko że sygnały do nas idą tak bardzo powoli ..

Nowe książki i wydawnictwa.
X. Teofil Moreux dyrektor obserwatorjum astronom, w Bourges : Tajemnica
bytu, 4 tomy (1 Skąd pochodzimy? II. Kim jesteśmy? III. Gdzie jesteśmy? lV. Do
kąd dążymy?) z 486 ilustracyj i fotografij, przekł. z fratc. K. S. Poznań 1925,- księg.
św. Wojciecha. Jak z daty wydania wynika, nie jest już dziś ta książka , nowością
wydawniczą". Niestety Księgarnia św. Wojciecha nie nadesłała nam jej wcale pośród
egzemplarzy recenzyjnych i obecnie dopiero dzieło X. Moreux wpadło nam w ręce.
Uważamy je jednak za książkę tak wysokiej wartości, naukowej i literackiej, że pra
gniemy zwrócić na nią uwagę naszych sodalicyj. D d e lJ całe wysz'o w 4 niew.clkich
tomach, których conajmniej połowę zajmują znr.komite ilustracje, ale treść ma isto
tnie przebogaty, w wysokim stopniu interesującą każdego inteligentnego człowieKa,
a ta rzadka okoliczność, iż wyszło w całości z pod piór? księdza katolickiego, dyre
ktora obserwatorium i prawdziwego uczonego, dla nas katolików stanowi jeden wię
cej szrzegół świadczący o jego wartości. X. Moreux umie przedziwnie rozprawiać
0 tjjem lirach umiłowanej przez się astronomji, niemniej jednak i w naukach przy
rodniczych jest na dobrze ;obie znanym terenie. To, ;o pisze o teo ji ewolucji i
darwiniźmie zaciekawi każdego ucznia klas wyższych. Z teorją Darwina rozprawia
śię zwycięsko i wykazuje jej Kompletną nienaukowość za pomocą miażdżący h argum tntów dostarczonych przez paleontologię, wykazuje także słabe strony teorjl transformizmu (ewolucji) i niepodobna katolickiemu uczonemu nie przyznać racji w jego
ścisłych dociekaniach. A sposób przedstawienia rzeczy w .Tajemnicy bytu" odbiega
niezmiernie daleko od suchego i nudnego tonu książek czysto naukowych. Autor
umie pisać, raczej opowiadać z ujmującą jasnością, popularnością i zaledwo tu i
ówdzie (może przy obliczaniach położenia i ruchu gwiazd) może książka jego wy
wołać pewne trudności w zrozumieniu metody naukowego badania. Dodajmy, że
przekład jest bez zarzutu, a otrzymamy w sumie charakterystynę dzieła, które samo
się dostatecznie zaleca. Cena dość-wysoka — choć względnie niska przy takiem wy
posażeniu książki — (20 zł. egz. oprawny) może sprawi trudność w nabyciu jej dla
bibljoteki sodalicyjnej, niewątpliwie jednak w razie zakupna „Tajemnica bytu11 stanie
się jej prawdziwą ozdobą i odda ogromne usługi apologetyczne młodym czytelnikom.
Gorąco polecamy.
X. Rudolf Tomanek: Chrześcijanin-katolik na łożu boleści, wskazówki, mo
dlitwy i rozmyślania w chorobie, Cieszyn 1927, str. 318-f-XV, nakł. „Dziedzictwa bł.
J. Sarkandra." Łudzą się często ludzie, że w chorobie bywa dość czasu i sposobności
do modlitwy i myśli o Bogu. Gdy ciało cierpi, gdy gorączka dokucza, jakże trudno
jest z serca się modlić, a przecież ta modlitwa wtedy tak jest potrzebna, by dźw i
gać krzyż cierpliwie i — jeśli Bog zażąda — po katolicku umrzeć. To też wielką
1 serdeczną usługę oddał biednym chorym. X. Tomanek, dając im w rękę tę przemi
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łą książeczkę, którą możnaby nazwać pocieszycielem w chorobie i przewodnikiem
na godzinę śmierci Prześliczne sj w niej uwagi o przygotowaniu chorego do św.
Sakramentów i rozmyślania dla niego, wybór.iie wybrane teksty Pisma św., prawdzi
wy skarbczyk myśli Bożej. Wspaniale teksty liturgiczne, tak mato znane, dopełniają
wartości tej książeczki, która nawet swym zgrabnym formatem, niezmierną lekkością
wskutek użycia cieniuclinego papieru i czystym wyraźnym drukiem wprost wprasza
się w słabą dłoń chorego. Język polski w niej jędrny, czysty (z wyjątkiem przeoczo'
nego zapewne imperatywu: .nie kłamaj" str. 12). Złota książeczka chorych powinna
się znaleźć w naszych szpitalach, saiatorjach i wszystkich dcma;b chrześcijańskich.
Józef Tyszkiewicz: Czy wiedza odbiera wiarę ? Warszawa 1927, str. 77 Wśród
wielu fałszywych zdań. które zdobyły niewiadomo jaką drogą prawo obywatelstwa
w kołach inteligencji, znajduje się twierdzenie o sprzeczności między wiarą i wiedzą.
Że byli i są ludzie, którym na tym bardzo zależy, by zwłaszcza w młodzież wmó
wić takie twierdzenie — nie wątpimy. Wszak tylu „uczonych* już dawno uznało
wiarę i religję za przesąd, przeżytek! To brzmi tak silnie, tak pociągająco... Ano
pewnie, ale są uczeni i .uczeni*. Uczonym w całym tego słowa znaczeniu jest ten
dopiero człowiek, który swemi badaniami, odkryciami, dziełami stwarza w dziejach
wiedzy epokę, jest jak mówią Niemcy „bahnbrechend”, nie ten, który przetrawia
cudze myśli, żywi się cudzemi odkryciami, i odważa się wygłaszać błyskotliwe fra
zesy, które tak wielu bezkrytycznie przyjmuje za „silną ivalutę“ naukowości. P. Ty
szkiewicz zajął się tylko uczonymi (nie ,v cu izysłowie) pierwszego rzędu, odkrywca
mi i badaczam!, co pchnęli wiedzę 'uJzką na nowe tory, wyrąbali jej nowe drogi.
Ci wielcy, ci prawdziwi uczeni, te duetiy jasne nauki — to ludzie wierzący. A przy
wodzi nam ich legjony. Cytuje ich wspaniałe wygnania, ich .credo'1 pełne prostoty
i wiary dziecięcej. Czytajcie tę książkę i umacniajcie wiarę waszą. Szkoda tylko, że
i w niej język polski wiele zostawia do życzenia (od pierwszych zaraz słów : „Patrząc
na obecny stan świata, cisną się słowa*). Niestety częsty to objaw u ludzi,którzy trochę
nieostrożnie rozczytują się niemal wyłącznie w literaturze obcej (polskiej naukowej
na ten temat niemal niema) i potem bezwiednie zatracają poczucie czystości ojczy
stego języka. Pragnęlibyśmy bardzo, aby tak zasłużony Autor dał swym pracom naj
czystszą szatę językową, zwłaszcza, gdy czytać je ma młodzież nasza. Pozatem książ
kę bardzo polecamy sodalicjom.
Ks. J. Maklowicz: „Złote czytanki dla młodzieży", Lwów 1926 r. Tom 1. II,
111. (ilustr., cena 30 gr.) W złotych czytankach znajdujemy przykłady i krótkie opo
wiadania, które podają nauczycielstwu i księżom materjał obyczajowy do n uczania
młodzieży. Głównym jednak celem tego wydawnictwa jest dostarczenie lektury dla
młodzieży i utworzenie planowej bibljoteczl.i szkolnej.
Ponadto nadesłano do Redakcji następujące książki i wydawnictwa, w których
wyborze do oceny zastrzegamy sobie swobodę :
KSIĄŻNICA-ATLAS, LW ÓW :
B. Gebert i G. Gebertowa: O p o w i a d a n i a z dz. o j c z y s t y c h dla niższ. kl. szk.
śr. wydanie IX.
A l Semkowicz: W y d a n i a d z i e ł Ad. M i c k i e w i c z a w ciągu stulecia str. 230
SPÓŁKA AKC. „OSTOJA" POZNAŃ:
X. P. Wieczorek: Z n ę d z y do s z c z ę ś c i a , fantazja scen. w 3 aktach, str. 72,
Poznań 1927 r.
O. Wó wn a : K a w a ł na k a r n a w a ł , program 1 treść wieczór, karnaw. str. 48.
Radym: P r e c z z w ó d k ą , j. w. wieczornica abstynencka, str. 48.
M. Sżukiewicz: K r a d z i o n e n i e t u c z y , szt. w 1 akcie, str. 32.
Z INNYCH WYDAWNICTW:
X. M. Maklowicz: Z h u m o r u r e l i g i j n e g o , zesz. 1. i 2., Lwów 1926.
Tenże: M a ł y m o dl it e w n i k.dla młodzieży str. 64.
Tenże: Ś p i e w n i e ze k religijny wyd. II. str. 64.
R o d z i n a p o l s k a , miesięcznik ilustrowany, wydawn. XX. Pallotynów (rocz. 10 zł.)
Warszawa.
*
X. Teofil Bzowski: B ł. A n d r z e j B o b o 1a, męcz. Chyrów wyd. Koła Skargi, str. 100.
W obronie Warszawy, obraz 50X35 cm. wyd. X. Makłowicz, Kołomyja.
St. K. M a r j a Ter. L e d ó c h o w s k a , Rzym, nakł. sod. św. Piotra, str. 112.
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Urzędowy Komunikat Prezydjum Związku
Nr 7.
Nowa Ustawa uzyskała w dalszym cią^u zatwierdzenie dla diecezji Ł u c k i e j
pismem J. E. Ks, B'sk, dr.i Adolfa Szelążka z dnia 7 lutego 1927 r. L. 70). Pismem
zaś z dnia 28 stycznia 1927, L. 465 mianowany moderatorem diecezjalnym łuckim
na 4 lata X. Adolf J a r o s i e w i r z , diecrzjalny wizytator religji i moderator sodalicji uczn. państw, szkoły mierniczej K o we l .
Dla diecezji S a n d o m i e r s k i e j pismem J. E. Ks. Biskupa Ryxa z dnia 23
lutego 1927 L. 405. Temże pismem mianowany moderatorem diecezjalnym sandomier
skim na 4 lata X. Pref. Seweryn B i e l s k i , moderator sodalicyj związkowych
R a d o m IV. i V.
Dla diecezji C h e ł m i ń s k i e j pismem J. E. Ks. Bisk. dra Stanisława Oko
niewskiego z dnia 3 marca 1927, L. 145/.7. Pismem zaś z dnia 11 marca 1927,.
L. 156/27-0 mianowany moderatorem diecezjalnym chełmińskim na 4 lata X. Pref.
dr. Paweł K i r s t e i n , moderator sodalicji związkowej C h o j n i c e .
Dla diecezji P i ń s k i e j pismem J. E. Ks. Biskupa Zygmunta Łozińskiego
z dnia 21 lutego 1927, L. 2128/27. Pismem zaś z dnia 21 lutego 1927, L. 1878/27
mianowany moderatorem diecezjalnym pińskim na 4 lata X. Pref. Władysław S t ef a n o w i c z, moderator sodalicji związkowej N i <*ś w i e ż.
Dla diecezji K i e l e c k i e j pismem J. E. Ks. Bisk. Augustyna Łosińskiego
z dnia 11 marca 1927 L. 347/27. Temże pismem mianowany moderatorem diecezjalnym kie
leckim na 4 lata X. Pref. Kan. Karol S i k o r s k i , moderator sodalicyj związkowych
K i e l c e U. i lii.
Organizacja Związku. Na podstawie pism Kuryj Biskupich polskich otrzyma
nych po dzień 15 marca 1927, a wymienionych szczegółowo w obecnym i poprze
dnich numerach miesięcznika »Pod znakiem Marji* organizacja Związku naszego otrzy
mała pełne podstawy prawne już w 3 prowincjach kościelnych polskich, w których
nastąpiło i to we wszystkich dotyczących diecezjach zarówno zatwierdzenie Ustawy
Związku jak mianowanie moderatorów diecezjalnych. Organicacja ta przedstawia się
w tej chwili, jak następuje:

I. PROWINCJA KOŚCIELNA GNIEŹNIEŃSKO -POZNAŃSKA
Archid. Gniezn.-Poznańska:
X. Leon Łagoda, Gniezno, moderator prowincji, Czł. Wydziału Wykon, mo
derator archidiec. (na część gnieźnieńską), czł. Rady Nacz.
X. Bolesław Ciszak, Krotoszyn I., moder. archid. (na część [poznańską) czł.

Rady Nacz.\
Diec. Włocławska :

X. Zenon Kalinowski, Kalisz 1. mod. diecez.,'^czł.'_/?ad_y Nacz,
Diec. Chełmińska:

X. dr. Paweł Kirstein, Chojnice, mod diecez., czł. Rady Nacz.

|n. PROWINCJA

KOŚCIELNA LWOWSKA

«

Archid. Lwowska :
X. dr. Kazimierz Thułlie, Lwów I. .[moderator prowincji czł. Wydziału Wykon.
moder. archid. czł. Rady Nacz.

Diec. Przemyska:]

X. dr. Józef Jałowy, Rzeszów III., moder. diecez., czł. Rady Nacz.
Diec. Łucka t

X. Adolf Jaro$iewicz, Kowel, moder.^diecez. czl._Rady Nacx.[
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III. PROWINCJA KOŚCIELNA KRAKOWSKA:
Archid Krakowska :
X Józef Winkowski, Zakopane, prezes Związku, moderatcr prowincji,
W ydziału Wykon., moder. archid., czł. Rady Nacz.
Diec. Tainowska:
X. dr. Józej Młodochowski, Tarnów I. mod. dlecez., czł, Rady Nacz.
Diec. Kielecka:
X. Karol Sikorski, Kielce 11. i III., mod. diecez., czt. Rady Nacz.
Diec. Częstochowska:
X. Bogumił Kasprzak, Radom I. I I I , mod. dlecez.. czł. Rady Nacz.
Diec. Katowicka:
X. Robert Josiński, Katowice, mod. diecez, czł. Rady Nacz.

czł-

Zm iana moderatorów nastąpiła w ostatnim czasie w sodallcjach związ. L w ó w IV.
X. Pref. Panaś, O t w o c k : X Pref Caesł. Korzeniewski, S a m b o r I.: X. Pref.
Bartł. Krukar
Kwestjonarjusza jesiennego mimo czterokrotnych próśb i wysłania duplikatów
nie przysłało dotąd 7 sodalicyj a t ) : J a n ó w l u b e l s k i , K i e 1c e II. (semin.
naucz.), K r a k ó w VII., (gimn. św. Jacka).
Nowogródek,
Suwał ki
II.
(semin), W a r s z a w a III. (gimn. Staszica) W a r s z a w a VI. (semin. .Przyszłości").
Jeżeli zostały wysłane, lecz zginęły w drodze, proszę o wiadomość, a centrala wyśle
ponownie formularze.
Wszelkie korespodencje do centrali Związku
i Administracji miesię
cznika, winny mieć w adresie nazwisko prezesa Związku. Przy ciągłych zmianach
listonoszy w Zakopanem jest to niezbędne.
Zakopane, dnia 17 marca 1927.

X. JÓZEF WINKOWSKI
prezes Związku.

D

•J

1
•
Do głębi w zruszony dobrocią Czcig.
r o a z i ę f c o w a n t e . XX. Moderatorów i Konsuli sodalicyjnych, które raczyły pamiętać o dniu mego św. Patrona, z całe
go serca dziękuię za drogie, łaskaw e słow a życzeń, za m odlitw y
i ofiarowane Komunje św. — najcenniejszy tu na ziem i dar dla
każdego sługi Bożego. Niech Bóg i M atka N ajśw . zapłaci za w szy 
stko. M odłę się o to i zaw sze modlić się będę przy każdej M szy św.
Bardzo oddany w Jezusie Panu sługa X. J. W inkowski.

O d Wydawnictwa.
R eklam acje. W razie oieotrzy mania nru miesięcznika po dzień 15 mies ąca na
leży wysłać wolną od opłaty ooczt. re klam ację do Administracji. Wysyłka nrów na
stępuje zwykle kolo 2 —3 każdego miesiąca.
Odpowiedzi od Redakcji: 7. Dw. K- I. Prosimy pamiętać że forma sonetu
jest jedną z najtrudniejszych w poezji. Nie trzeba się na nią porywać za wcześnie. Takie
zwroty : „że jak tak dalej pójdzie" niedopuszczalne przecież. I pozatem forma słaba,
a treść, by najpoczciwsza nie starczy. Sod. Biała małop Nie zaszła pomyłka w adre 
sie, gdyż do B. istotnie wysyłamy 8S egz., z tego dla W as tylko 75, i tak było na
opasce z wszelką pewnością. Sod. RziSzóW I. Zważcie na daty przy każdem sprawo
zdaniu podane, a uznacie, iż Wasze musiało czeicać swej chronologicznej kolei, która
przyszła w nrze marcowym. Od. Litawski, Kraków. Bardzo dziękujemy za pamięć
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i .otografje. Mieliśmy także inne zdjęcia. Ale dziś piętnie korzystamy z nadesłanych
wybierając trzy, Fr. K Kr /• Piękne myśli w wierszu, ale forma bardzo stoba. Nie
będziemy korzystać. J. K■Brz. Nie można na jednym arkuszu łączyć sprawozdania
i utworów literackich, gdyż są to zupełnie odrębne działy redakcyjne. Dlatego wiersz
.C o za sjczęście“ leżał wśród spraw zdań i czekał z niemi na kolej. Nie będzie jed
nak umieszczony, gdyż jest zbyt słaby w swej formie poetyckiej. Sod. Brzozów. W ła 
śnie dlatego przy każdem sprawozdaniu i przy każdym wykazie drukujemy najdokła
dniej daty nadejścia, aby ominąć reklamacje p dobne Waszej. Szkoda, że na te daty
nie uważacie, wtedy czekalibyście spokojnie, aż przyjdzie kolej i na Was. Tosamo
dotyczy czeków, które idą do nas z Brzozowa koło tygodnia.

Nasze nowe wydawnictwa.
(d o k ładn y w ykaz na o k ład k ac h )
Ustawy sodalicji, opracowane przez X. J W i tkowskiego wyszły co dopiero
w nowem wydaniu odrazu IV, V i VI, osiągamy w ogólnym nakładzie od roku 1920
bardzo poważną już cyfrę 22 000 egzemplarzy Jest to dowodem, jak bardzo nasza
organizacja .żyje ustawą'*, gdy u wielu innych statut zwykle nawet nie jest znany
członkom. Nowe wydanie odznacza się piękną formą typograficzną, dobiym papierem,
okładką, jasnym, wyraźnym drukiem. Mimo to cena pozostała uiezmienioną (30 g r.)
Pewną część wydano w oprawie dla użytku stałego XX. Moderatorów, p ezesów i z«rządu (cera 65 gr.) W treści zmiany niewielkie. Przybyło błogosławieństwo Ojca św.
nowa krótka przedmowa autora, jeden nowy § o Konsulcie, wreszcie, co najważniejsze
— porządek i treść nabożeństwa sodali^yjnego. Nowa książeczka znalazła już petne
uznanie w sodalicjach. W bardzo krótkim czas e wysłała Skład lica przeszło 600 egz.
O „Patronie braterstwa m łodej P o lski“ czyt\my recen/ję w jedynem tego r o 
dzaju w Polsce piśm ie:.w „Przegl- dzie Homiletyczny m “, zesz 1 z roku 19^7, str 68:
.K azanie to jest gorącym apelern do młodłież\, by wśród siebie szerzyła j e d n o ś ć ,
b r a t e r s t w o z g o d ę wzajemny szacunek i współpracę wszystkich stanów dla c h la 
ły Kościoła Chrystus >wego i dobra Ojczvzs y. Wzorem jedności dla młodzieży będzie
św. Stai.isław Kostko, Który przez wieki skupiał i jednoczył młodzież polską wokoło
swej osoby, który wiele razy upraszał swym rodakom zgodę i wytrwanie w wierze
Chrystusowej Kazanie jest pełne zapału i umiłowania młodzieży Styl podniosły, uję
cie myśli jEsne.
Dzięki swej tendencji, tak bardzo dz ś w Polsce na czasie, książeczka nadaje się
do masowego rozpowszechnienia wśród młodzieży wszystkich stanów, dla której cenę
oznaczono minimalną. (30 gr.)

^3 A S Z E

SPRAWOZDANIA

BRZOZÓW (gimn państw — dn. 2 li stop. 1926). Dnia 21 października 1926,
zorganizowała się w naszem gimnazjum sodalicja pod przewodnictwem X. Pref. Stani
sława Matyki -Doszło bowiem i do naszego zakątka echo rozwijającej się w szybkiem temp e w polskich gimnazjach pięknej idei sodalicj jtiej, podejmujemy je i my
i zaczynamy w imię Boże pracować pr^edewszystkiem nad poznaniem idei sodalicyjnej, byśmy mogli za jakiś czas jako gorliwi sodalisi stanąć pod sztandarem Marji.
Na pierwszem zebraniu przyjęliśmy jednogłośnie wniosek o przystąpienie do Związ
ku. Sodalicja liczy obecnie 35 członków.
KATOWICE (gimn. państw. — dn. 30 paźdz.) Sodalicja liczyła razem 48 człon
ków, t. j. 42 sod., i kand., 5 ssp. Odbyło się 8 nabożeństw ze wspólną Komunją
św. i przemową w kaplicy Ś. Ś. Elżbietanek, które upiększały nasze nabożeństwa
swoim śpiewem. Po nabożeństwie zbieraliśmy się zawsze w gm nazjum . Na tych
zebraniach wygłosili sodalisi nast. referaty : Ks. Konstanty Damrot — poeta śląski,
Żywot św. Franciszka z Assyżu i jego działalność spotcczna, Istota Mszy św., Św.
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§tanisław Kostka, Sąd ostateczny Konsulta zebrała się 3 razy i omawiała przeważnie,
sprawy organizacyjne. Postanowiono w przyszłym roku nawiazać kontakt z sortalicjami
miejscowemi, pań i panów, oraz z sodalicją nauczycielek. Frekwencja na zebraniach
wynosiła 8 0 % —909/o.
KOŚCIERZYNA II. (państw, sem. naucz. — dn. 30 paźdz) Z inicjatywy Ks.
dra Heykiego zorganizowano na konstytucyjnym zebraniu z dnia 17 czerwca 25 r.,
sodalicję marjańską w zakładzie, ped wezwaniem N. M. P. Królowej Korony Polskiej
i św. Stanisława Kcstki. Uskuteczniono wybór zarządu z ks. Mcdertterem i Prezesem
Łukas2 ewiczem na czele. Zrazu napr-tkaliśmy na trudności, które dały się usunąć dzięki
niezmordowanej pracv ks. Moderatora i zarządu Praca nad rozwojem sodalicji postępuje raźno naprzód. Stan jej p zedstawia się następująco: Co miesiąc odbywało się
jedno miesięczne zebranie, połączone z deklinacją, śpiewem i występami muzycznemi.
Ks. Moderator lub członkowie zarządu, wygłosili referaty: Pieśń Bc garodztco, w dzi
siejszej dobie, Maj w niebie i na ziemi, Znaczenie sodalicji wśród młodzież'’, Bolsze
wiztn i Komunizm, Wielki miłośnik ludu. ks. St. Staszyc, Ojciec św. Piu< XI. Zebrań
odbyło się 20, jedno Walne Zgromadzenie, 18 pesiedzeń zarządu i jedno nadzwyczajue. Frekwencja obecności wahała się pomiędzy 86 °/o^-97 % . Urządzono dwie Akademje: ku czci św S ' Kostki i koronacji Ojca św. Piusa XI. Na Walnem Zebraniu
wybrano nowy zarząd z Franciszkiem Grzegorzewskim na czele. Sodalicja liczy obec
nie 60 czł.
KRAKÓW IV. (gimn. państw. VII.—dii. 22 wrześn.) Dnia 25 października 1925 r.
rozpoczęliśmy nową pracę wyborem zarządu, z prefektem J Kowalczykiem na czele,
W ubiegłym roku szkolnym odbyliśmy 9 zebrań ególnych i 14 konsulty. Oprócz tego.
co pierwszą niedzielę każdego miesiąca odprawialiśmy nabożeństwa sodalicyjne. Na
zebr n ach ogó.nych wygłoszono następujące refeiaty : Jak sodalis powinien wyrabiać
się duchowo, Sodalis na Wfkscjach, Komunja św. a życie sodalisa. Rok ten dla nas.
b^l bardzo ciężki. U-tawicznie musieliśmy się pi rać z przeciwnościami zewnętrznemi, lecz jako 'rycerze Marji, wychodziliśmy zwycięsko.
KRAKÓW VIII. (VI. gimn. państw, na Podgórzu — dn. 6 wrześn.) Dnia 10. II.
1924 2 a usilnem staraniem ks. Katechety pref J. Nodzyńskiego zawiązała się przy
tutejszem gimn. prństwowem sodalicja marjańska Dnia tego odbyło się pierwsze
zebranie na którcm było 16 uczniów. Ks. Katod eta przedstawił zebranym uczniom
zadania i obowiązki sodalisów, nadmieniając, że kto chce być dobrym sodalisem, ten
powinien się nad tem drbrze zast mówić, a nie iść za chwilowym zapałem. Po od
pow iedni m przygotowaniu nastąpiło dopiero dnia 21 maja 1925, pierwsze uroczyste
przyjęcie kandydatów. Przyrzeczenie i ślubowanie złożyła najpierw Konsilta, a natęp
nie tj. 21 czerwca 192-3, reszta kandydatów. Na Walnem Zebraniu 22 listop. 1925,
wyb ano nowy zarząd z Ligę/.ą jako prefektem. Obecnie sodalicia liczy 60 członków:
19 sodali-ów, 12 kandydatów, 29 aspirantów. Odbyło się 10 zebrań na których wy
głoszono szereg odczytów: Sprawozda.de ze zjazdu w Częstochowie, Życie i ruda
św. Teresy, Matka Boska w poezji polskiej, Retigja a historja, O przeciwnikach
historycznego pochodzenia P. Jezusa, O wroga-h krzyża i o masonerji. S> el. lir ja po
siada bibljotekę, która liczy obecnie 480 tomów, a ż której korzysta ogól uczniów
zakładu.
LWÓW VI. (gimn. pryw. im H. Jordana — dn. 4 paźdz) Sodalicja nasza po
wstała 1 kwietnia roku 1923. Zap sało się do nie j sześciu członków, z których jeden
H. Borkowski prefekt, był już rzeczyw;s*ym sodalisem gimn w Zakopanem. Pracę
miel.śmy utrudnioną: brakiem ks. Moderatora, małą ilością cztonkó v i t. p. Jednak
ilość członków wzrastała. Rok szkolny zamknęliśmy mając 11 członków. Prace naszą
ogran.czyliśmy z początku do zebrań, Komunji św. i nabożeństw; jednak wiedząc,
jak bardzo ważną jest rzeczą wyrabianie wewnętrzne członków, zorganizowaliśmy pod
koniec roku szkolne go 1924/25 i 1925/26 zamknięte rekolekcje, dzięki pomocy naszego
dyrektora p Kistryna. Założyliśmy bibljotekę, z której korzystają członkowie, skromną
wprawdzie, lecz zasilaną co ..desiąc przez miesięcznik sod. i książki. Pod koniec roku
szkolnego 1924/25 i w roku 1925/26 mieliśmy 25 zebrań plenarnych, i 7 zebrań konsuity. Na zebraniach plenarnych wygłoszono referaty: Obowiązki sodalisa, Korzyść
z częstego przyjmowania Komunji św, Trudności w częstem przyjmowaniu Komunji
św., Pod znakiem Niepokalanej, O grzechu, Wakatje sodalisa, Sprawozdanie ze zjaz
du VII. w Częstochowie. Ks. Moderator dr J. Simoni Apostolstwo sodalisa, św. Sta
nisław Kostka. Prof dr Walczak prezes sodaiicji panów Lwów Wizyta u Pana Jezusa,
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Modlitwa, Warunki religijne zagranicą, Modlitwa a sodflis, Takie zawsze państwa,
jakie ich młodzieży chowanie. Ks. dr Mod. Simoni Sposoby stukania Mszy św.,
Sodalis w szkole i po?a szlułą Kwiat Marji Masoneija, Dziewica Orleańska, Spra
wozdanie z VIII. zjazdu sod. w Wilnie Oprócz tego dwa odczyty p puianie: Dr
prof. Silnickiego O stosunkach religijnych we Francji i dr ks. Opackiego Św Teresa
z Llslcux (z obrazami świetlnemi). Obecnych członków 85 % . Co miesiąc odbywa
się wspólna Ktmunja św , a w każdy p>erwszy piątek miesiąca, adoracja N'>jświętszeSakramendu, od godziny 1S— 18 po dwóch naraz co 72 godziny zmienia''ąryi h się
sodalisów. Uczęszczamy Uż na wspólne zebrania i nabożeństwa sodalicyjne i sami
takie urządzamy. W sodalicjl naszej istnieją dwa kółka: Różańcowe i kółko św. St.
Kostki, dla młodych uczniów od klasy I. do IV. Sodalicja nasza liczy 13 członków.
Prezesem jest sod. J. Wiśniewski.
POZNAŃ III. (gimn. państw, im. św. M. Magdaleny — dn. 18 pażdz.) Nowy
zarząd wybrany dn. 20 września 1925 r., z prefektem Andrzejewskim K VII., na
czele przystąpił natychmiast do energicznej pracy. Jako główny cel postawił sobie
rozbudzenie życia sodallcyjnego, którego dotychczes brak było w naszej sodalicjl
I rzeczywiście cel ten osiągnął, stwarzając aż cztery sekcje, które doskon
się rocwi
jały. Koło przygotowawcze miało 4 referaty dla przysposobienia nowych sodalisów,
koło apologetyczne w 5 referatach omawiało nowoczesne sekty Anabaptystów, Meto
dystów i Badaczy Pisma św., sekcja historjl Kościoła zajmowała się Kościołem pol
skim w okresie Piastów, wreszcie w kole społecznem wygłoszono kilka referatów
bardzo aktualnych. Oprócz tego odbyto 10 zebrań konsulty i 10 plenarnych, na któ
rych wygłoszono następujące referaty: Częstochowa, Struktura duchi, U prawdziwych
źródeł religji, Prymat papieży, Metodyka pracy, Koleżeństwo i ideał sodilisa. Frek
wencja członków na zebraniach wahała się między 8 0 % a 8 5 % Nadto co pierwszy
piątek miesiąca mieliśmy adoracje Najśw. Sakramentu. Raz w miesiącu odbywały się
wspólne nabożeństwa wraz z Komunją św. W dniu 8 grudnia na przyjęcie nowych
sodalisów. oraz 16 maja, na pożegnanie maturzystów sodalisów, urządziliśmy skromne
herbatki urozmaicone deklamacjami i muzyką. W roku szkolnym odbywały się rów
nież 2 towarzyskie wycieczki do Kórnika i Bnina. Członków l'czy sodalicja 62, w tem
sod. 34, kand, 23 i asp. 5.
POZNAN IV. (gimn. państw, im I Paderewskiego — dn. 10 listop.) Czwarty
rok istnienia sodalicji uaszej rozpoczęto wyborem novego zarządu dn. 26. 9. 25.
z Romanem Majewskim
klasa VIII. jako prezesem. Zebrań
plenarnych odby
ło się 8, wygłoszono następujące referaty: M ija pielgrzymka do Rrzymu (w 2
częściach ks. Mod Drygns), O solidarności starych chrześcijan, Geneza i zniczenie
Mszy św. O Stanisławie Staszycu, Kościół a państwo, To w. młodzieży św. Stanisława
Kostki w Medjolanie. W sodalicji naszej istn eją dwie sekcje: apologetyczna i towa
rzyska, z sekcji apol. odbyto w ciągu roku zebrań 6, z referatami: Cześć Marji,
Masonerja, Ścięci współcześni, Spirytyzm, Moralność a reUgja w ży:iu publicznem.
W święto patrona gimnazjum urządziła sodalicja uroczysty wieczorek z udziałem
zaproszonych gości z sjd.ilicji mlejseovych. Referat wygtjs.i O św. Kazimierzu sod.
■Jakubczo < VII. Do wspólnej Komunji św. sodalicja przys'ę iowała co miesiąc. Frekwen
cja 86— 90 % W ciągu roku urządzono kilka wycieczek w okolice miasta. Przy końcu
roku 76 asp., 43 sod., 33 kand.
RADOM IV. (państw. Szk. Handl — dn. 27 paźdz.) Po dokonaniu wyborów
prezesem jest Jan Galbarczyk kurs III ci. Praca w naszej sodal. poszła zwykłym trybem.
Zebrania ogólne odbywał/ się raz w miesiącu, prócz tego przed każdem zebraniem
posiedź, konsulty. Nabożeństwa sodalicyjne odbywały się w kościele po Bernadyńskim Założyliśmy kółko Eucharystyczne i Apologetyczne, zebrania czło.ików tychże
odbywały się na zmianę co tydzień
W październiku urządziliśmy Ogólne Zebranie
wszystkich Sodalicyj radomskich, które świetnie wypadło. Oprócz tego urządzono
dwie akademje, z który jedna (ku czci Reymonta i S'enkiewicza) odbyła się na tere
nie szkolnym. Referatów przez cały rok wygłoszono S: Ś.v Stanłsław Kostka nasz
Patron, Euchary^tja w poezji polskiej. Potrzeba 1 znaczenie organizacji, Sodalis wobec
dzisiejszego miterjalizmu, Masonerja w Polsce (2 ref), O potrzebie uczęszczania na
nabożeństwa sodalicyjne, Kółka Eucharystyczne i Apologetyczne i Ich frekwencja
(od 75 % do 90 % ) przedstawiały się debrze, chociaż w drugiem półroczu nastał
jakiś krytyczny moment ogólnej apatji, co niekorzystnie odbiło się na życiu sodalicyjnem.
SEJNY (gimn. biskupie — dn. 10 pazdz ) Dnia 6 styczn. 1926 r. za sprawą
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ks. prif Kłapkowskiego zawiązała się sodalicja marjańika wśród uczniów tut gimn.
z prefektem K. Lal* wskim (VI.) Odbyto się ogółem 12 zebrań plenarnych z referatami:
Idea sodalicji, O czytaniu książek, S>d<ilicji w tyciu społecznym, Krzyż najlepszym
wychowawcą i nauczycielem, C'eść Marji w Polsce, Chrystus założycielem Kościoła,
i wiele innych. Oprócz tego wygłaszano przemówienia i deklamacje, na tle których
wywiązywały się djskusje. Zebrań walnych odbyło się 2. zebrań konsulty 5. Frek
w e n c j a zadawalniająca.
Zebrania orlb w iły się co dwa tygodnie. Wspólne nabożeń
stwa odbyły się 4. Dzięki kierownictwu Moderatora ks. \Vł. Kłapkowskiego, praca
w sodalicji posunęła się znacznie naprzód, a bibljoteka nasza zaopaTzyła się w księ
gę protokolną, kronikę oraz liczne dzieła i broszury (57). Sodalicja liczy obecnie
19 członków'.
SŁONIM II. (gimn. państw. — dn. 20 czerwca). Drugi rok pracy rozpoczęliśmy
walncm zebraniem w dniu 29 list. 1925 r , na którern wybrano nowy zarząd z pref.
Zabielskim Ant. (kl. VII.) Sodalicja nasza liczy obecnie 18 czł., z t y h 1 sod , 7 kand.
i 10 asp. Zebrań odbyliśmy ogółem 9, w czem 1 zebranie walne, 6 zebrań ogólnych
i 2 zebrania aspirantów. Na zebraniach wygłoszono następujęce referaty: Znaczenie
Zjazdu VII., a pierwszego ogólnego Sodalicji na Jasnej Górze. Historja Kolend I ich
znaczenie, Sodalis a świat, Brodziński i Mickiewicz jako pionierzy polskiego roman
tyzmu, Co rozumiemy przez reUgję, Życie i obraz duchowy Dantego. Sodalicja od
była 5 wspólnych Komunji św. Na zebraniach średnia obecność członków wynosi
ła 70% . Najważniejszem wydarzenim w życiu naszej Sodalicji było przejście z aspi
rantów na kandydatów. Uroczystość ta była połączona z nabożeństwem i wspólną
Komunją św. W dniu 13 lutego 1926 r, rozdano kilka .list składkowych’ na zorga
nizowanie u nas bibljoteki sodalicyjnej. Dotychczas zebrano na ten cel 5 t zł. Z cza
sopism prenumerujemy: „Pod znakiem Marji", .Sodalis Marjanus" 1 „Wiara i Czyn‘ .
Organizacją naszą kieruje i zachęca nas do wytrwania w ideach sodalicyjnych ks.
Moderator Wł. Pogorzelski. Mimo trudności, jakie napotykamy w naszem życiu sodalicyjnem. nie zniechęcamy się, lecz wytrwale i śmiało dążymy, do postawienia tego
życia na poziomie jak najwyższym.
ŚREM (gimn. państw. — dn. 23 czerw.) Sodalicja nasza pracowała przez ubie
gły rok szkolny intenzywnie, dzięki energicznej inicjatywie ks Moderatora, skutecz
nej współpracy Konsulty z prez. St Pawlickim Vill, potem S. Dziaskiem, i członków.
Zarząd zajął się niebawem gorliwie przygotowaniem sztuki teatr. p. t. „Karpaccy Gó
rale", którą opinja publiczna przyjęła z rządkiem uznaniem. Czysty dochód przezna
czono głównie na zasilenie bibljoteki, posiadającej obecnie sporą liczbę pierwszorzę
dnych dzieł, dalej na wyposażenie delegacji do Wilna i inne potrzeby naszej soda
licji. Różnego rodzaju praktyki jak Komunje św,, zebrania Konsulty i sodalicyjne.
oraz zbiórki instruktorskie -dla kandydatów odbywały się regularnie i sprawnie we
dług rocznego plan i pracy, przyczem ilość obecnych rzadko schodziła poniżej 95% ,
Najważniejsze referaty wygłoszone na zebraniach miesięcznych by ły : O celu Sodalicji,
O sumieniu i jego obowiązkach, Czem jest dla nas Kościół, Buddyzm, Bóg-Czlowiek,
Unja katolicka i Najświętsza Panna w poezji polskiej. Pozatem mieliśmy dwa gościn
ne wieczorki za staraniem ks. Moderatora.
TARNOWSKIE GÓRY (gimn. państw. — dn. 7 czerwca.) Na walnem zebraniu
w dniu 18. X. 1925 r. po odpowiednich sprawozdaniach wybrano nowy zarząd z pre
zesem M. Strojnym kl. VIII, (powtórnie). Pracę swoją według programu ułożonego
już na ostatniem z-ebraniu ubiegłego roku szkolnego sodalicja nasza rozpoczęła wspól
ną Komunją św. i zebraniem przywitalnem. W październiku 1925 r. urządziliśmy po
rannej Komunji św. pielgrzymkę do cudownego Obrazu Matki Boskiej w Piekarach
Wielkich na Śląsku, celem uzyskania odpustu jubileuszowego, wzięła w niej udział
również spora liczba uczniów- niesodalisów. Dalszym krokiem w r upowszechnianiu
idei sodalicyjnej wśród uczniów i tutejszego społeczeństwa były 2 akademje, jedna
na cześć N. M. Panny, a druga ku czci ś.p. Wł. St. Reymonta. Akademje odbyły się
w auli gimnazjalnej przepełnionej po brzegi publicznością, która za każdym razem
opuszczała salę z gorącem podziękowaniem za .ucztę duchową*. Pracę w kółku Iiterackiem przeprowadzono według planu i na 10 zebraniach wygłoszono z ważniejszych
referatów: Życie i działalność literacka Adama Asnyka, Bolesław Prus, Eliza Orze
szkowa, Henryk Sienkiewicz, O twórczości Żeromskiego, Fredro, Wł. St. Reymont.
Pokarm duchowy czerpie sodalicja m. i. z bibljoteki swojej, która liczy obecnie 501
tomów i obejmuje oprócz beletrystyki wszelkie dziedziny nauki, W kółku muzycznem
odbywają się ćwiczenia orkiestry regularnie co tydzień. Archiwum muzyczne posiada
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53 kawałków orkiestrowych i kilka pieśni na chór męsk'. Orkiestra popisała się kil
kakrotnie na akademjach, nabożeństwach i porankach zakładowych oraz publicznym
występem na akademji 3 Maja. Z ogólnej działalności sodalicji należy zanotować :
10 zebrań p'enarnych, 7 referatów (Kształcenie charakteru a świadomość celu, W czem
mamy naśla lować św. Stanisława Kostkę, O duchu wiary, Zwyczaje ludowe na Boże
Narodzenie, Matka Boska w literaturze polskiej, Matka Boska Częstochowska, Matka
Boska Piekarska), 3 'doracje Sanctissimi, 12 nabożeństw wieczornych, 10 generalnych
Komunji św., zebrania Konsulty i przyjęde na sodalisów. L.czba członków wynosi
razem 44, w tein 18 śod.
TORUŃ (gimn. państw. — dn. 30 czerw) Pracę sodali:yjną ni rok szk. 1924/25
zakończono wyborem nowego zarządu z pref K Grendą VII. hum. Porównywując
działalność sod. naszej z zjszł iroczną trzeba przyzn lć, iż stanowi wielki i niedijący
się zaprzeczyć postęp. Zawdzięczamy to szczególniejszym zabieyom i stiranion na
szego ks. Moderatora Oołomskiego, wyditnej pracy pref K. Orendy oraz zgodnej
współpracy członków. Obecnie liczy sodilicja 59 członków (26 sod., 12 kand., 10 asp.)
zrzeszonych w 3 sekcjach: socjologicznej, eucharystycznej i literacko religijnej. Sekcja
socjologiczna iniaia 11 zebrań i liczy 18 członków. W sekcji eucharystycznej licznej
16 członków, odbyło się y zebrań. Sekcji literacko religijna liczy 15 członkó v i odby
ła 16 zebrań. Ogólnych zebrań, poprzedzanych zebraniami Konsulty, odbyło się 10
z następującemi referatami: Cele i zadania sodalicji marj.ińskiej, Walka z alkoholem
i kinem, Savjnarola, Etyka niezalezna a jej przeciwieństwa, Religja ludów pierwotnych,
Dlaczego Pan Bóg dopuścił grzech pierworodny, Podiiesieiie czci Enchaiystji wśród
młodzieży, Komunizm, Hypnotyzm a cuda. Żyd ii w współczesnej Polsce, Oświata Koś
cioła w średniowieczu, S4a woli i jej skutki. Program zebrania uzupełniały deklama
cje, śpiewy i występy muzyczne naszej młodej orkiestry, pozostającej pod kierowni
ctwem kol. Nowakowskiego III. Do Komunji św. przystąpiła sodilicja 9 nzy, ponadto
wzięła udział w 23 nabożeństwach, urządzanych w kapliczce ks. Moderatora. Stara
niem -ekcji eucharystycznej urządzono w Wielką Sobotę przed grobem w kościele
Panny Marji nocną adorację. Jakkolwiek przybycie każdego było dobrowolne, wzięli
udział w tej adoracji prawie wszyscy członkowie. W Vil Zjeździe sodalicyjnym w
Częstochowie brało udział 3 delegatów. Sodalicji prenumeruje 7 czasopism Bibljoteka
sndalicyjna liczy obecnie 120 tomów. W czasie wielkich wikacyj, staraniem ks. M >•
deratora. urządziła sodalicja nasza drugą z rzędu wycieczkę po Pomorzu i terytorjum
wolnego mifsta Gdańska. W wyborach na walnem zebraniu, odbytem w ostatnią nie
dzielę (20. VI.) przed wakacjami, w skład nowego zarządu na rok 1926/27 wszedł
jako prezes kol. M. Artmann VII ki. Zrzeszeniem powiększającym corocznie szeregi
sod licj1, jest stow. .Dzieciątko Jezus". Należa do tego stowarzyszenia uczniowie
klas I—iii włącznie. Co miesiąc odbywają się zebrania, urządzane staraniem sodalisów.
Raz w miesiącu przystępują v,szyscy członkowie do wspó nej Kom jnji św. Obecnie
liczy stowarzyszenie 257 członków, którzy pod starannem kierownictwem swego opie
kuna i sodalisów wspierają akcję misyjną i przygotowują się do wsląpienia w szere
gi sodalicji.
TUREK (gimn. pryw. — dn. 25 paźdz.) Zmiana na stanowisku ks. Moderatora,
które objął w bież roku szkolnym ks. S Szydłowski zniewoliła nas ze zrozumiałych
względów do opóźnienia rozpoczęcia pracy sodalicyjnej o jeden miesiąc. W rezultacie
wyborów prezesem został ponownie obrany sod. Szyke H. VIII. Dzięki wysiłkom Za
rządu i dobrej woli niektórych członków działalność sodalicji- w bież r. szkolnym
była dość intenzywną, co się przejawiło w zwiększonej ilości Zebrań ogólnych, jrzypadających obecnie przeciętnie co 3 tygodnie, z udziałem prawie wszystkich członków.
Brak referatów dający się dotkliwie odczuwać w latach ubiegłych, został (becile po
myślnie załatwiony w ten sposób, iż Zar/ąd sodalicji opracowując plan pracy na cały
rok szkolny, wyznaczył z góry tematy refentów mających bvć wygłoszonemi na
poszczególnych zebraniach i dzięki zgłoszeniu się chętnych referentów był w możno
ści prawie .v cdlosci zrealizować swe zamierzenia. Oto tytuły niektórych: Nieśmier
telność duszy, Wpływ lektuiy na życie człowieka, Polski Narodowy Kościół Katoli
cki, Antysemityzm a kwestja żydowska, Charakter, Ad maiora nati sumus. Pojedynek
jako sposób załatwiania spraw honorowych. Kościół a narodowość i t. p. Na życzenie
ogółu członków wyrażona przez nich w ankiecie, jik ą rozpisał Zarząd sodalicji w grud
niu ubiegłego roku. zostały wprowadzone gawędy na tematy’ poruszające-najrozmai
tsze dziedziny życia, żywo ..obchodzące każdego z nas. Ponadto w miarę wolnego czar śu odczytywano i omawiano aktualne artykuły z czasopism „Pro Christo*. “ Sodalis
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Marianus'', „Misje Katolickie" oraz urywki z książek religijnych. Zaznaczamy, iź w
wyżej wspomnianych pogadankach brali zazwyczaj czynny udział i młodsi członkowie
zaprawiając się w ten sposób do dyskusji n id referatami, która do tego czasu pocią
gała przeważnie starszych sodalisów, bardziej umysłowo wyrobionych. W dniu I ł
czerwca r.b. odbyło się uroczyste przyjęcie 4 kandydatów po uprzedniem wykazaniu
się tychże znajomością ustawy, historji i organizacji Związku, życiorysu patrona i t.d.
Sodalicja li-zy lfi sid. 6 kand. i 2 asp. razem 24 czł.
WARSZAW A V. (Szkoła mazowiecka — dn. 3 stycznia 1957). Sodalicja nasza
po okresie osłabionej działalności opracowała plan pracy jeszcze w ubiegłym roku
szkolnym na wiosnę i od jesieni r.b. przystąpiła do realizacji projektów. Zawiązano
sekcje I. moralno religijną, 11. naukowo społeczną i 111. literacką. Zebrań ogólnych
odbyło się 3 Sodalisi opracowali następujące ref:raty: Wiara a wiedza, Św. Stanisław
Kostka, Pojęcie sztuki u Maritain’a, Obowiązki sodalisa, Y M C A. Dnia 8. XII. w
święto N .M . P. Niepokalanie Poczętej odbyło się uroczyste przyjęcie 3 kandydatów
do naszego grona w szkolnej kaplicy, którą opiekuje się również sodalicja. Obecnie
liczymy 30 członków t. j. 7 sod., 10 kand., 13 asp.
WOLSZTYN (państw, setnin. nauczyc, — dn. 12 czerwca). W maju 1925 r.
wybrano w naszej sodalicji nowy zarząd. Sodalicja liczy 69 członków (53 sod. 16
asp.) Wszyscy abonują „Pod znakiem Marji“ i posiadają ustawy. W lutym 1926 r.
odbyto się walne zebranie, na którym wybrano nowy Zarząd z pref. Fr. Plewą. Ze
brań Konsulty w ciągu całego roku odbyło się 1.1, a plenarnych 9. Sodalicja nasia pro
wadzi u siebie trzy kółka i t o : misyjne, apologetyczne i eucharystyczne Zebrania
odbywa ą się w następującym porządku: w pierwszą niedzielę miesiąca oJbywa się
zebranie plenarne, w drugi kółka misyjnego, w 3 kółka apologetycznego, eucharysty
czne zaś odbywa się w pierwszym tygodniu każdego miesiąca. Na każdem zebraniu
wygłaszano referaty których razem jest 27. Niektóre z nich wymieniamy: Idea Soda
licji, O nieomylności Kościoła, Duch cfiary jako podstawa życia sodalicyjnego, Poję
cie honoru w świetle chrześcijańskiej etyki, Charakter i jego kształcenie, Przyjaźń
i koleżeństwo, Naturalizm nowoczesny a wiara w Boga, Masonerja. Każdy wygłoszo
ny referat zostaje złożony do archiwum, W VII Zjeździć Związku w Częstochowie
uczestniczyło 13 członków z ks. Moderatorem. W tym roku nawiązaliśmy kontakt z
misjonarzami w krajach zamorskich i sodalisami nauczycielami.
ZAWIERCIE (gimn. pr^w. — dn. 22 czerw.) Pracę rozpoczętą dość późno, bo
dopiero w listopadzie, prowadziliśmy do końca roku energicznie, Mieliśmy 14 zebrań
ogólnych z referatami kolegów sodalisów z klas VI—VIII, oprócz tego 4 nabożeństwa sodalicyjne i 4 posiedzenia Wydziału. Sodalicja liczyła 47 członków z tych 18 sod.
29 kand. Sodalicja posiada bibljotekę nieliczną coprawda, bo liczącą około 25 dzieł,
lecz da Bóg, że one wkrótce wzrośnie. Sodalicja nasza ponadto bardzo serdecznie,
aczkolwiek skromnie powitała naszego nowego Arcypasterza ks Teodora Kubinę, który
raczył odwiedzić mury naszego gimnazjum, Jeden z sodalisów wygłosił przemówienie
powitalne, poczem, między innemi pieśniami, sodalisi zaśpiewali przepiękny nasz
hymn sodalicyjny. Procent członków na zebraniach wahał się od 85 do 95°/o.

Rekolekcje dla sodalisów-maturzystów w r. 1927.
W edług otrzymanych już przez prezydjum Związku informacyj
w bieżącym roku projektowane są następujące serje rekolekcyj matu
rzystów :
I.
Dla prowincji gnieźnieńsko-poznańskiej w Gościeszynie u Hr.
Kurnatowskich — utrzymanie całe łaskawie ofiarowane, bezpłatne.
..... . II. Dla prowincji warszawskiej przy końcu czerwca, prawdopo
dobnie jak zwykle na Bielanach pod Warszawą (koszt około 15 zł.)
III.
Dla prowincji lwowskiej przy końcu czerwca w Chyrowie, w
„konwikcie O O . 'jezuitów — utrzymanie całe', łaskawie ofiarowane,
bezpłatne.
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IV. Dla prowincji wileńskiej

w Wilnie

lu b

Grodnie,

warunki

do tej chwili jeszcze nie ustalone.

V. Dla prowincji krakowskiej prawdopodobnie w Kalwarji Ze
brzydowskiej, jak zwykle, (koszt w lym roku zniżony, dzięki zabiegom
moderatora prowincji, około 10 zł. za całe utrzy.i.anie.)
Nadto dla maturzystów seminarjów nauczycielskich:
VI. Dla prowincji warsz., wileńskiej, Iwo w., krakowskiej praw
dopodobnie na Jasnej Górze, warunki nieustalone.
VII. Dla prowincji gnieźnieńsko.poznańskiej, prawdopodobnie
w Czerwonej Woii, utrzymanie ofiarowane
Bliższe szczegóiy podamy w numerze majowym.

Najlepsze życzenia wielkanocne składa S z. Czytelnikom
i Przyjaciołom naszego pisma
RE D A K C JA .

VII. W ykaz darów i wkładek
(za okres od 16 lutego do 19 marce 1927).
I. Na fundusz wydawniczy i organizację: Sodalicje Związkowe: B r o d n i c a
16‘05 zł., C z ę s t o c h o w a I. 20 zł., W i l n o 1. 8'50 zł„ Ks. Chramiec G d ów 5'90 zł.
Dyr Kosiński Z a k o p a n e 100 zł., Ks. Kan. Tobolak Z a k o p a n e 25 zł. „Bóg zapłać*^
II. Na fundusz rekolekcyj maturzystów prowincji Krakowskiej: St. hr. Mała
chowska, T r a w n i k i 50 zł.
Część składki, wręczonej X. J Winkowskiemu kierownikowi rekolekcyj wielko
postnych dla rodziców i wychowawców uczniów gimnaz. w Zakopanem 100 zł.
III. W kładki roczne XX. Moderatorów, według uchwały Konferencji w Wilnie:
B u c z a c z Ks. Dziurzycki 3 z ł, C h o d z i e ż X. Theinert 6 zł. C z ę s t o c h o w a I.
X. Ciesielski 6 zł., G n i e z n o X. Berek 3. zł., K i c i ze I. X Krzakowski 6 zł., K o ś 
c i e ż y n a II. X. dr Heyke 6 zł., K r o s n o X. Misiąg 6 zł., L w ó w 11. X. dr. Szmyd
6 zł., N o w y S ą c z „C" X. Czerw 6 zł.. R a d o m s k o I. i II. X. Kasprzak 6 zł., W ąb r z e ź n o X. Brejski 6 zł.
IV. W kładki sodalicyj związkowych (po 5 gr. od każdego członka miesięcznie,
podano w groszach): Biała Małcp. 735, Bochnia 450, Brześć n Bug. 70, Brzozów 695,
Buczacz 220, Chełmno 490, Chojnice 430, Chrzanów 150, Dubno 260, Gdańsk 100,
Gniezno 1660, Grodno I. 1126, Kalisz I. 350, II. 1100, Kielce 1.420, Kościerzyna I. 1020,
II. 600, Koźmin 305, Kraków 1. 320, II. 245, IV. 185, V. 960, VI. 750, Krosno 200,
Krotoszyn I. 700, II. 160, Leżajsk 300, Lublin I. 600, Lwów I. 270, IV. 300, V. 630,
Łomża II. 200, Łowicz 420, Nowy Sącz „A" 1540, Poznań II. 260, IV 1180, V. 500,
Radomsko I, 1100, II. 780, Rzeszów I. 215. II. 780, Sarny 95, Sejny 340, Siedlce II. 280,
Skarżysko 135, Słonim II 450, Suwałki I. 250, Szamotuły 200, Śrem 120, Tarnów 11.730,
Warszawa II. 150, Wąbrzeźno 200, Wolsztyn 580, (Razem sodalicyj 53).

Redaktor odpowiedzialny Ks. Józef Winkowski]

Nakładem Związku S. M. uczniów szkół średnich w Polio*.
ZA POZWOLENIEM WŁADZY DUCHOWNEJ
Czcionkami drukarni .Polonia* Jana Trybuły w Zakopanem, Nowotarska 3.

JUŻ 108 SODALICYJ
zaprowadziło u riebie „Księgę Podręczną" dla X X Moderatorów
i Konsdlt sodalicyjnych. Listy od nich .stwierdzają, jak więlkie
przez to znalazły ułatwienie w pracy, systematycznem funkcjono
waniu zarządu, w ścisłości kontroli nad frekwencją członków.
„Księgę posiadamy jeszcze na składzie (także w oprawie) i wy
syłamy na każde żądanie. Ceny jak na odwrotnej stronie.

Wobec zbliżającej się matury
polecamy nasze Kartv pocztowe dla maturzystów z doniesieniem
o nowym adresie na studjach wyższych (cena za szt. 5 gT .) oraz
Listy polecające sodalisów maturz. do sodal cji akadem. (szt. 10 jjr.)

•

NA7ZE NOWOŚCI OTDABMCZe
ŚWIEŻO OPUŚCIŁY PRASĘ

Dla XX. Prefektów i Moderatorów:
X Józef Winkowski: Praktyczny Podręcznik Duszpasterstwa w szkole
średniej.
str. IX-|-219, Zakopane 1927. Spis rozdziałów: Nauczyciel religji
czy duszpasterz? — Duszpisterz szkoły i prrboszcz. — Duszpisterz 8 dom
rod icielski.
Prefekt 1 grono nauczycielskie. — Osobts'ość duszpasterza. —
Kontakt osobisty z mlodiieżą. — Życie nadprzyrodz. uczniów i jego źródła —
Modlitwa — Naboźeń twa szkolne — Egzorty — Sakrament Pokuty — Ko
munja św — Rekolekcje - Kult N P i Ś viętych Lektura - Powołania
kapł. — Wycl.o v. fizyczne, snort i harcerstwo — Konieczność relig. organiza
rji
wybór organizacji — I-tota sodili-j' — Trudności, przeszkody — Mło
dzież o --od;l,cjl — Założenie śod — Zabrania miesięczne — Zadanie mode
ratora — Konsulti, i lan pracy — Sekcje - Choroby sodalicji — Stan obecny
w Polsce — Duszpasterstwo ałalemickie. Cena 6 zł.

Dla sodalicyj i sodalisów:
X. Józef Winkowski: Patron braterstwa Młodej Polski, kaz

sv. Stanisława Kostki, 1926, cena i0 gr., dla młodzieży 30 gr

w urocz.

Naczelne zagadnienia sodalicji młodzieży. — Zbiór referatów wygł na
Zjeździe Związku w Wilnie 1926, odbitka z mies. , Pod znakiem Marii", str 35
z przedmową X Winkowskiego, cena 60 gr. dla młodz. 35 gr.
Sodalicja Marjańska a przyszli nauczyciele — w\dawnictwo Sekcji
semin. naiczyc. Zjazdu Związku w Wilnie, z fotogr. Sekcji i Zjazdu, odb. z
mies., cena f>0 gr. dla młodz. 35 gr.
Fotografja Zjazdu w Wilnie, odbita na dobrym, kredowym papierze,
cena 25 gr. (wysyłamy tylko razem z dyplomami, ze względu na koszt opak.)
Dyplom iki dla kandydatów, miła pamiątka wpisania na listę kandyda
tów sodalicji. z pięknym obrazkiem św Stan. Kostki i odpowiednim tekstem
pamiątkowym. Wydawnictwo ulubione przez naszych kandydatów sodal, cena
6 gr., za 10 egz. 50 gr.
Nadto polecamy resztę nakładu .Kalendarzyka11 na rok szk. 1926 27,
ora* wydawnictwa wymienione na stronie następnej’

SKŁADNICA ZWIĄZKU
przy Administracji miesięcznika «Pod znakiem Marji»
poleca następujące wydawnictwa:
D la X X . M o d e r a to r ó w i XX . P re fe k tó w :

Ks. Józef Winkowski: Egzorty do uczniów szkół średnich, tom III. Obejmuje
egzorty na niedziele i święta, począwszy od Siedmdziesiątnicy do nie
dzieli IV. po Z. Świętach, pozatem egzorty rekolekcyjne. Str. 318. Cena
6 zł i koszta przesyłki. T o m I i I I z u p e ł n i e w y c z e r p a n y .
Ks. Teofil Bzowski: Szkolna Sodalicja Marjańska. Str. 19. Cena 15 gr.
Nasza korespondencja. — Organ Moderatorów, nry 1—5. Cena nru 15 gr.
D la X X . M o d e r a to r ó w i S o d a lis ó w i

Ks. Jan Rostworowski: T. J.: Przewodnik Sodalicyj Marjańskich. Wyczerpujący
podręcznik sodalicyjny. Str. 386. Cena brosz. 2 zł 50 gr, oprawny
w płótno 4 zł.
Ks. Józef Winkowski: Księga podręczna dla X X . Moderatorów i Konsult so
dalicyj. Cena dla naszych sodalicyj związkowych 4'50 zł, dla innych 5‘— zł
silnie oprawna 5-50 i 6-— zł.
Wł. L. Czy uczeni mogą wierzyć? Treściwa i przekonywująca odpowiedź na
powyższe pytanie. Cena 30 gr.
Ks. Doyle: Czy będę księdzem? Znakomita rzecz o istocie powołania kapłań
skiego. Cena 15 gr.
Ks. Wojtoń: Najświętszej Matce w hołdzie (poezje). Cena 50 gr.
Ks. Piotr Skarga: Św. Stanisław Kostka. Cena 30 gr.
Ks. T. Bzowski: Bł. Andrzej Bobola. Cena 50 gr.
VII. Sprawozdanie Związku za rok szk. 1925/6 zestawione na zjazd wileński.
Każdy sodalis, nie mówiąc już o X X . Moderatorach i członkach Kon
sulty, powinien dokładnie się z niem zapoznać, aby zdać sobie sprawę
z postępu pracy sodalicyjnej i związkowej w naszych szkołach średnich.
Cena 60 gr.
Kalendarzyk Związku na rok szk. 1926/7. Cena 30 gr.
Ustawy Sodalicji marj. uczn. szkół średn. w Polsce, napisał Ks. Winkowski.
Zawierają także wykaz odpustów sodalicyjnych, porządek nabożeństwa
sodal. regulamin wyborów i ceremonjał przyjęcia. Wydanie IV — VI
(nowe) 12— 22.000. Cena brosz. 30 gr., opraw. 65 gr.
Ustawa Związku niezbędna dla każdego członka Konsulty. Cena 30 gr.
Medale sodalicyjne z M. B. Częstochowską i św. St. Kostką. Cena 25 gr.
Dyplomy z obrazkiem M. B. Częstochowskiej. Cena na papierze 20 groszy,
na kartonie 30 gr.
Dyplomiki dla kandydatów. Cena 6 gr.; 10 sztuk 50 gr.
Odznaki tylko d l a r z e c z y w i s t y c h s o d a l i s ó w (srebrny monogram
S. M.). Cena 2 zł. 60 gr. Na prywatne zamówienia nie wysyłamy.
Hvmn Związku. Tekst i nuty na fortepjan. Cena 25 gr.
List polecający sodalisów maturzystów do sodalicji akademickiej. Cena 10 gr.
Karty pocztowe dla maturzystów. Sztuka 5 gr.
Obrazki M. B. Częstochowskiej z tekstem hymnu Zw. Cena 10 gr.
Wysyłamy w każdej ilości na zamówienie, doliczając koszta opakowania
i przesyłki. Dochód ze sprzedaży na cele Związku.
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