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KRÓLOWI WIEKÓW NIEŚMIERTELNEMU CZEŚĆ I CHWAŁA NA WIEKI WIEKÓW!

początku roku 1919 nie myślało o śmierci, ze
śmiechem może odrzucało myśl sama o choro
bie i ostatecznej katastrofie — a dziś ta liczba
„Rzekłem jęzkiem moim: Oznajmij mi, Panie, 1919 widnieje na kamieniu, pod którym gnije
koniec mój:
ich ciało i próchnieją ich kości!
i liczbę dni moich, która jesi, abym wiedział,
To jest krótka, a jednak pełna treści mo
czego mi niedostaje.
wa; którą głosi czas mknący szybko. Zamie
„Otóż pomierne uczynił dni moje, a bytność rający rok daje nam ostatnie napomnienie swo
moja jako nic przed Tobą:
je; przypomina nam, że bieżymy z szybkością
zaprawdę, wszystka możność, wszelki człowiek
błyskawiczną ku wieczności. Boć prawdą jest
żywiący.
niezbitą, że każdy z nas o rok ca/ły zbliżył sie
„Zaiste, w obrazie przechodzi człowiek, ale do dnia śmierci swojej. I dla tego to odczuwa
próżno trwoży sobą:
się dzisiaj właśnie powiew wieczności, który
skarbi, a nie wie, komu to zbierze.
pędzi rozpięte i wydęte żagle okrętu życia na
»A teraz, któreż jest oczekiwanie moje?
szego, aby go zagnać do portu ostatecznego.
iżuli nie Pan? i bytność moja u Ciebie jest Śmierć stoi u steru i kieruje nim niewzruszenie
(Psalm 38. 5—8.)
— pewną i śmiałą ręką.
lw ięta powaga duży w ostatnim dnilu roku
Tak, rzeczywiście, jak bardzo krótkiem
»a każdej duszy chrześcijańskiej. Bicie dzwo- j est życie człowieka! „Albowiemi tysiąc lat
nów w wieczór „sylwestrowy'* — jakże podobne przed oczyma Twemi, juko dzień wczorajszy,
do pogrzebowego dzwonienia. Dzwonią one na który przeminął, i straż nocna... Rano jako
Pożegnanie ustępującemu rokowi, a temsamem trawa niech przeminie; rum niech kwitnie i prze
kończącemu się długiemu okresowi i mego ży- minie: w wieczór niech upadnie, stwardnieje
cia. A może owo dzwonienie przegrywkę tylko / uschnie... Lata nasze jako pajęczyna bed.ą
do mego pogrzebu? Nie wiem przecież, czy je j poczytane. Dni żywota naszego w nich siedrnjeszcze kiedy usłyszę?
|dziesiąt lat: u jeśli w możnościach ośmdziesiąi
C óż znaczy ten ostatni rok w długiem życiu lat, a nadto co wiecej, praca i boleść; albowiem
m ojem? Przeminął i woła: wszystko to minęło, łaskawość nadeszła i bedziem karani. (Psalm
Nikt nie powróci już tego, co było. Czas bieży 89, 4 i nast.).
Z pewnością żaden interes nic jest tak pew
z szybkością pociągu pospiesznego. 1 oto sta
jemy w dzień ostatni u schyłku roku. a zdaje nym na świecie i tak sie nie udaje, jak ten, któ
się nam, że ledwie co się rozpoczął. Tak jak ry załatwia śmierć. 1 dzisiaj jeszcze nie spo
w poranek nowego roku nową liczbę położę częła w pracy swej. Nie odpoczywając i nie
aia papier, tak kiedyś nadejdzie rok, gdy sen przerywając rozpocznie z nowym rokiem dal
śmierci przeniesie mnie do wieczności. I nie szy ciąg swej strasznej i okrutnej pracy. Prze
będę mógł wówczas już pisać liczby roku no cież i dzisiaj — w jednym dniu — padnie pod
wego, ustąpi' wtedy czas i liczenie go i da miejsce jej kosą około dziesięć tysięcy ludzi na kuli
wieczności, która się czasem nie mierzy, która/ ziemskiej. Kiedyż we mnie trafi śmiercionośna
nie skończy się nigdy. Iluż to z pośród nas na jej kosa?

Na ostatni dzień roku.

Otóż dla czego nic wolno myślącemu czło
wiekowi przejść mimo tego tak ważnego mo
mentu, dla czego potrzeba nastroić poważnie
duclia swego, pobudzić sumienie swoje do głę
bszego namysłu, zastanowienia się i policzenia.
Stańmy — w wyobraźni naszej — nad grobem
naszym, bośmy się doń o trzysta sześćdziesiąt
i pięć dni przybliżyli! O trzysta sześćdziesiąt
i pięć dni zmnieszyła się możność czynienia do
brze. sprawowania dobrych uczynków, możność
zgotowania sobie szczęśliwości wiecznej, moż
ność uczynienia tego wszystkiego, co Opatrz
ność Boża jako pensum pracy nam naznaczyła!
Pozostaje nam może kilka ju ż tylko lat, aby
działać i pracować w zawodzie naszym. Tem
droższy i ważniejszy staje się czas pozostały.
Pan. Bóg wstawi te łtrta w ogólny rachunek ży
cia naszego. Kilka pozycyj dobrych uczynków
moich i rachunek wnet zliczony. Suma ich po
odciągnięciu wszystkich długów, zaciągniętych
przed sprawiedliwością Bożą, jest zyskiem
moim na żywot wieczny. Oby ta suma ich
była jak największą! Pamiętajmy więc, że:

J o . które teraz jest, prędziutko przemijające
jest i lekkie nasze utrapienie, nader na wyso- j
kości wagę chwały wiekuistą w nas sprawuje" .
.(2 List św. Pawła do Koryntjan 4. 17.)

Chodzi Jezus malutki.
Noc styczniowa śnieżysta...
Wiatr z północnej dmie strony.
Tylko światło księżyca.
Przez chmur padu opony.
Wyją wilki po lesie.
Drży bór słuchy, sosnowy.
26

Ks. Msgr. Dr. Stanisław Dutkiewicz
Profesor Sen|lnarjum duchow nego w Tarnowie.

Podróż do Ziemi świętej.
Wszedłszy do zakrystii, zastałem tu ks. Gwar
diana, któremu się z mym towarzyszem przed
stawiłem i prosiłem o pozwolenie odprawienia
Mszy św. w ich kościele. Ojciec Gwardian to już
człowiek starszy, o wysokiej postawie, o siwych
włosach, szczupły, a przytem sympatyczny, powi
tał nas serdecznie i sam usługiwał przy ubiera
niu się do Mszy św. Po Mszy św. zaproszono
nas do ubogiego refektarza i według sil nas
ugoszczono.
ROZDZIAŁ XI.
Pałace sułtańskie w Stambule. Meczet sułtanki Walide.
Ogrody sułtańskie. Mury z czasów greckich. Krwawe rządy
sułtanów. Dwa pałacyki. Pałac fajansowy.

Po śniadaniu powróciłem do mego mieszkania.
Trzeba je było wkrótce opuścić. Wybierałem się

A wiełmru w dal Mesie
Grozę nocy zimowej...
W te noc ciemną i groźną,
Co kir czarny rozpina.
Drogą śnieżną i mroźna
Idzie mała Dziecina.
Dziwny blask jej u czoła
Promieniami sie żarzy.
Choć bez skrzydeł anioła.
Wdzięk anielski ma w twarzy.
I podnosi rączęta
Po nad jasne swe czoło.
Błogosławiąc zwierzęta.
I twór wszelki wokoło.
I te chaty wieśniacze.
I te sady i drzewa.
I to dziecię, co płacze,
f to dziewczę, co śpiewa.
I ten krzyżyk przy wiosce.
Pochylony nad miedza;
I tych łudzi, co w trosce,
Swój powszedni chłeb jedzą.
/ tak kojąc ich smutki.
Z jasną gwiazdką nad głowa.
Chodzi Jezus małutki
W te noc śnieżną styczniowa.
Władysław liełza.

Kronika parafialna.
Bractwo Dziecięctwa Jezus.
Zebranie dziewcząt.
Przybyłyśmy do ochronki w niedzielę, 7 grudnia
o godz. 3. Odmówiwszy modlitwę, zagaiła p. Thomasówna zebranie, wyrażając zadowolenie z powodu na-

bowiem dzisiaj — a było to 2-go marca 1907 r. —
do Stambułu, serca Konstantynopola. Chciałem
zwiedzić stary seraj, czyli pałace sułtańskie, po
łożne tu po stronie połnocno-wschodniej.
Cieszyłem się niezmiernie, że zobaczę owe
tajemnicze pałace — cudowne tarasy — wspa
niałe ogrody — przedewszystkiem cacko archite
ktury greckiej, meczet „Aję Sophię“. Wszak ta
świątynia była oddawna przedmiotem mych snów
i marzeń!
Wyszedłszy z hotelu, przeszedłem
z mym towarzyszem ulicę Pery, następnie prze
biegłem na wskroś ulicę Galaty i znalazłem się
na moście rozpiętym ua wodach Złotego Rogu.
Mitnowoli rzuciłem okiem w dal w stronę miasta
Skutari, położonego na cyplu Azji Mniejszej. Całe —zda się, skąpane w złocistych promieniach słońca —
tonęło w szafirowych topielach Bosforu. Bliżej
mostu od strony Bosforu kołysały się parowce
o różnej wielkości, lub mknęły szybko jak strzała
waporety magnackie i tureckie kaiki. Od stro
ny Złotego Rogu bielił się cały szereg żaglow-
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szcjtt* licznego przybycia. Następnie odśpiewały dzieci,
uczęszczające na lekcje śpiewu pieśń „Gwiazdo zaran
na, śliczna jutrzenko", kn czci Matki Boskiej Niepokala
nie Poczętej. Protokół z zebrania ostatniego przeczyta
ła Bartkiewiczóyroa. Nawiązując do usłyszanego proto
kółu, zapyta! ks. prob. dzieci, czy 'obejrzały obrazy św.
Stanisława Kostki, znajdujące się w kościele famym i
(umie. Zapytał również o streszczenie wykładu o św.
Stanisławie Kostce. Przedłożyły je Magerówna 1 elaSja, Sobkowiakówna Marja, Korcówna Irena, Kujawianka Franciszka, Schillinżanka Jadwiga. Eibichówna Janina,
i Blaszkiewiczówna Helena. Potem obwieścił ks. proo.
dziewczynkom, iż dla dzieci należących do Bractwa od
będzie się nabożeństwo z kazaniem w poniedziałek. 8
grudnia o godz. 3 i prosił, aby przybyły licznie i oddały
w ten sposób hołd i cześć Matce Najświętszej. Następ
nie przeczytała nam p. 1 homasówna nowelkę Sienkie
wicza „Janko Muzykant". Ładne deklamacje wygłosiły
Kujaiwianka Franciszka - „Legenda o Skow'ronku“, Szarzewska Marja
„Łza matki" i Przybylska Walerja
„Bo ubogą była". Po wygł. deklamacyj zgłosiło się kil
ka dziewczynek, pragnących należeć do Bractwa nasze
go. Przydzieli się je zelatorkom na zebraniu zelatorskiem, mającem się odbyć w czwartek, 17 grudnia o
godz. 6 po zebraniu plenarnem chłopców. Przypomina
się dzieciom, iż po zebraniu złożyć mają składkę mie
sięczną. Jako składkę nadzwyczajną złożyła
Marja
Walkowiakówna -W nik., zebranych na weselu cioci. ()mówtwszy niejedne sprawy z zelatorkami, inne zaś od
łożywszy do zebrania zelatorsikiego, obwieściła p. Thoinasówna, iż przyjmuje w dalszym ciągu dzieci pragną
ce uczęszczać na lekcje śpiewu. Ponieważ dzieci w cza
sie gwiazdkowym kilka razy w kościele śpiewać mają,
bedą lekcje odbywały się częściej i to we wtorki, czwart
ki i soboty. P. Thoniasówna wyraziła równocześnie ży
czenie, by dzieci stawiały się jaknajlicztiiej i poniosły
tę tnafą ofiarę z swego czasu wolnego celem upiększenia
nabożeństwa
gwiazdkowego.
Odśpiewaniem
trzech
zwrotek pieśni „Zdrowaś bądź Maryja" oraz modlitwą
zakończyłyśmy zebranie.

-

nia ostatniego, czytany przez jednego z chłopców. Na
stępnie przeczytała nam p. Thomasówna nowelkę „Jaiko Muzykant", a przewodnicząca podała kilka szczegó
łów tyczących Henryka Sienkiewicza, autora tejże no
welki.
Streszczenie wykładu o św. Stnisławie Kostca
przedłożyli Marjan Wierzcholski, Czesław Korcz i Ste
fan Kula. Ładne deklamacje wygłosili Alfons Szulz „Oś
kogo wszystko mamy", Mieczysław Wierzcholski „Nie
mam ojca, nie mam matki", Leon Szymanowski „W kra
kowskiej kuźnicy". — Przypomina się dzieciom, iż po
zebraniu uiścić się mają ze składek miesięcznych, zdatorom zaś, iż zebranie zelatorskle odbędzie się nieba
wem po zebraniu plenarnem. Zelatorzy winny zachęcać
członków do pilnego uczęszczania na zebrania, przypo
minać im dzień zebrania oraz postarać się o członków
nowych. Przewodnicząca wspomniała następnie a na
bożeństwie w dniu Niepokalanego Poczęcia N. M. P„ od
prawieniem dla dzieci należących do Bractwa i wyraziła
ubolewanie, iż przybyła tylko część dzieci na nabożeń
stwo to, na które każde dziecko bez wyjątku stawić się
winno. W przyszłości więc musi nastąpić zmiana na lep
sze. Pod koniec zebrania odśpiewali chłopcy, uczę
szczający na lekcje śpiewu 3 zwrotki pieśni „Zdrowaś
bądź Maryja". Potem zakończyliśmy zebranie wspólną
modlitwą.

Porządek nabożeństwa w bieżącym tygodniu,

Niedziela wśród Oktawy Bożego Narodzenia. 28. 12. 1*1#.
Msze święte:
o godzinie 6: ks. Drygas.
o godzinie 7: ks. Piotrowski,
o godzinie 8: ks. prob. Ruclński.
o godzinie 9: ks. prof. Kosznik.
o godz. 9%: msza św. i kazanie dla wojska.
Aspersja 1 procesja o godzinie 10%: ks. Oałdyński.
Kazanie I po procesji: ks. prob. Ruclński.
Suma po kazaniu: ks. Oałdyński.
Nieszpory -niedzielne i nabożeństwo różańcowe: ks.
Oałdyński.
Zebranie chłopców.
Kazanie 11 po nieszporach: ks. Drygas.
Zebranie nasze odbyło się w czwartek, II grudnia
Nabożeństwo wśród tygodnia:
0 godz. 5. Rozpoczęliśmy je modlitwą. Po odmówieniu
o godzinie 61/*: ks. Oałdyński.
tejże odśpiewaliśmy * zwrotki pieśni „Po upadku czło
o godzinie 7'/i: Ks. Piotrowski.
wieka grzesznego" oraz usłyszeliśmy protokół z zebraM U O U M U L W —lUiLMilHII—
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ców. czekających tytko na chwile odjazdu.
To wszystko nastraja przyjemnie. Zato natłok
na moście ludzi, różnych wyglądem, ubraniem
1 kulturą, gwar nieustanny, oraz turkot powozów,
toczących się po płaszczyźnie mostu, odziera czło
wieka z poetycznych polotów, a sprowadza na tory
prozaicznej rzeczywistości i zwykłego padołu płaczu.
Ale oto już Stambuł! Rozsiadł się on na7-miu
wzgórzach półwyspu, który na kształt języka
wrzyna się w masy wód Złotego Rogu, Bosforu
i morza Marmora. Pierwszym budynkiem godnym
uwagi zaraz za mostem jest meczet sułtanki Wałidy. Tak się nazywa, gdyż fundowała go Walide,
sułtanka, wdowa po Achmccie L r . 1615. Wstę
puje się do tej świątyni po schoaaeh o kilkudzie
sięciu stopniach. Ukazuje się oczom wchodzącego
wielki dziedziniec, przyozdobiony krużgankami.
W środku dziedzińca znajduje się studnia otoczona
cyprysami. Po bokach dziedzińca wytyczone są
miejsca do umycia się przed wstąpieniem do me
czetu. Zdobią świątynię dwa minarety o pięknych

galeriach. Wnętrze meczetu uderza wielkością
rozmiarów oraz ozdobami z porcelanowych tabli
czek. Dodają uroku świątyni ściany tejże pokryte
białym marmurem. Psują natomiast efekt zwiesza
jąca się ze sufitu jaja strusie oraz lustra, ulubione
przez Turków dekoracje meczetów; również razi
posadzka zasłana nic dywanami lecz rogóżkami
ze słomy.
Do meczetu tego prowadzą od strony prawej
pokoje sułtańskie, zwieszające się nad ulicą w kształ
cie luku. Sale te są obecnie opuszczone, lecz jesz
cze piękne z powodu ścian wykładanych taflami
z szafirowej porcelany o pięknym rysunku, z po
wodu cennych kolorów okien i pięknych rzeźb
na drzwiach, oraz inkrustacyj z masy perłowei.
Przy meczecie wznosi się tiurbe czyli grobo
wiec sułtanki Walide. W nim spoczywają obok
jej ciała, zwłoki pięciu sułtanów oraz książąt
i księżniczek.

(Clą* dalszy nastąpi.)

—
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od godziny 8—9: Młodzieńcy Różańcowi,
od godziny 9— 10: Niewiasty Różańcowe,
od godziny 10— 11: Bractwo Wstrzemięźliwości,
od godziny 11— 12: Bractwo Dziecięctwa lezirs.
Oodzlnkl do Niepokal. Poczęcia Najśw. Marjl Panny.
od godziny 12— 1: Panny Różańcowe,
od godziny 1—2: Niewiasty Różańcowe,
W niedzielę i oba święta o godz. 7 w czasie mszy
od godziny 2—3: Ojcowie Różańcowi,
św. śpiewanie Godzinek do Niepokalanego Poczęcia Naj
od godziny 3— 4: Młodzieńcy Różańcowi,
świętszej Marji Panny.
od godziny 4—5: Stowarzyszenie Kobiet pracują
cych i Młodzieży żeńskiej.
Żywy Różaniec i Bractwa.
od godziny 5— 6: Towarzystwo Robotników,
od godziny 6—7: Bractwo św. Izydora.
Różaniec Ojców.
W niedzielę, 28 grudnia po skończoneni nabożeń
Kalendarz tygodniowy.
stwie po południowern zmiana tajemnic Żywego Ró
żańca Ojców.
28 grudnia — Niedziela wśród Oktawy Bożego Na
Adorować będa w czasie wystawienia Najśw. Sa rodzenia. — Świętych Młodzianków, męczenników.
kramentu Róża 17 1 18.
29 grudnia — Poniedziałek — Tomasza Kantzejibmskiego, biskupa i męczennika.
Zakończenie starego roku.
30 grudnia — Wtorek — Rainera, biskupa. * Ube,W środę, 31-go grudnia o godz. 5 uroczyste irie- rjusza, biskupa. -- Dawida, króla.
31 grudnia — Środa — Sylwestra, papieża.
Me
szpory: ks. Drygas. Kazanie w czasie nieszporów: ks.
prob. Ruciński; po kazaniu „Tc Oeum“ i procesja: ks. lanii, wdowy. — Kolumby, panny i męczennicy.
Rok Pański 1920.
prob. Ruciński^.
*
1 stycznia — Czwartek —- Obrzezanie Pańskie i Oktawa Bożego Narodzenia.
Fulgentego, biskupa. —
Czterdziestogodzlnne Nabożeństwo
Odilego, opata.
przypada w kościele naszym w czwartek, 1 stycznia, pią
2 stycznia — Pierwszy piątek — Abstynencja. —
tek 2 stycznia i sobotę 3 stycznia.
Oktawa św. Szczepana. — Makarego, opata. — AdelarPorządek nabożeństwa następujący:
da, opata.
Czwartek, I-go stycznia — Nowy Rok.
3 stycznia
Sobota — Oktawa św. lana, apostoła
o godzinie 6: we wszystkie trzy dni wystawienie i ewangelisty.
Genowefy, wdowy.
Godjusza, mę
Najśw. Sakramentu i I msza św.: ks. Galdyński.
czennika.
•o godzinie 7: msza św. II.: ks. Piotrowski,
o godzinie 8: msza św. III.: ks. prol. Kosznik.
/■
o godzinie 9: msza św. IV.: ks. prob. Ruciński.
\
o godzinie 9%: msza św. V. i kazanie dla wojska,
o godzinie 10’/*: suma (msza św. VI.): ks. Drygas.
W czasie sumy kazanie: ks. Piotrowski.
Bractwo Dziecięctwa Jezus
Nieszpory o godzinie 6 po południu: ks. proboszcz
Radoński.
urządza na
Kazanie w czasie nieszporów.
Plotek, 2-go stycznia.
Sali Ogrodu Zoologicznego
Msze święte ciche: o godzinie 6, 7, 8.
O
godzinie 9 uroczysta wotywa do Serca Jezusa,
jako w pierwszy piątek miesiąca.
O godzinie 10 suma.
«
Nieszpory o godzinie 6 po południu: ks. prof. Kosz
nik.
Kazanie w czasie nieszporów.
Sobota, 3-go stycznia.
w poniedziałek 29 i wtorek 30 grudnia
Msze święte ciche: o godzinie 6, 7, 8 i 9.
Uroczysta suma o godzinie 10.
o godzinie 3 po południu.
Nieszpory o godzinie 6 i pół po południu: ks. prob.
Kościelski.
W stępne kosztuje d la dzieci 1 mkM
Kazanie w czasie nieszporoów.
d la o s ó b do rosłych 2 m arki.
Po kazaniu procesja, Tc Deum laudamus, suplikacje
fi
z zakończeniem Czterdziestogodzinnego Nabożeństwa.
B ilety można nabyć na salce parafialnej na
o godzinie 8V<: ks. prob. Kuciński,
o godzinie 9: ks. Drygas.
Tydzień: ks. Gatdyński, jego zast. ks. Piotrowski.

Jasełka.

Jasełka.

M in ie Jasełek i

Porządek adoracji w czasie Czterdziestogodzinnego
Nabożeństwa.
Od godziny 6— 7: Ojcowie Różańcowi,
od godziny 7—8: Panny Różańcowe.

przedstaw ienie p o n ie d zia łk o w e
i w torkow e: w sobotę. 27-go grudnia
od godz. 3 do 5 po południu.

i

j
»

Od Redakcji.
Od stycznia 1920 r. czuje się Redakcja zniewolona podnieść opłatę za Wiadomości.‘ O d tąd
więc pojedyAczy num er „Wiadomości*1 kosztować, będzie 30 fenigÓW.
Ponieważ za druk płacimy obecnie przeszło 8 razy tyle, cośmy płacili, gdyśmy wydawuictwo
rozpoczynali, zechcą’ Szanowni Czytelnicy zrozumieć, że inaczej postąpić nie możemy. Gdyby z po
wodu podrożenia opłaty „Wiadomości" nie znalazły u parafjan poparcia, czułaby się Redakcja zmu
szona z końcntn stycznia wydawnictwo całkiem zawiesić.
___________________________________
Redaktor i wydawca: Ks. Proboszcz Ruciński. — Czcionkami Drukarni Dziennika Poznańskiego w Poznaniu.

